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CAMARA DOS DEPUTADOS 

so~nnda sos~ão aa uninta Ioaislatura uo Con~rosso Nacional 

16!3 SESS.;{Q EM 1 DE DEZEMBRO DE 1904~ 

Presiclencia dos 81·s. Paula Gl.timat·ães (Presi(lente) e IL!Uo de Jietlo (tu Vice-Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alencar Guimn.rães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Celso de 
Souza, Sá Peixoto, Enéas Martins,· Hosannah 
de Oliveira,, Luiz Domingues, Din.s Vieira, 
Thomaz Cavalcanti, Eloy de Souza, Paula e 
Silva, Izidro Leite, Teixeira do Sá, Affonso 
Costa, Bricio Filho, João Vif:\ira, Mn.laquias 
Gonçalves, Moreira 'Alves, Cornelio da. Fon
seca, Estacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, 
Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, Jovi
niano de Car•valho, Domingos Guimarães, 
Felix Gaspar, Garcia Pires, Satyro Dias, Al
ves Ba1•bosa, Rodrigues Lima, P~ranhos Mon
tenegm, Bernar•do Hm•ta, Moreira Gomes, 
Heredia de Sá, Correia Dutt•a, Mello Mattos, 
Americo de Albuquerque, Erico Coelho, Gal
vão Ba.ptista, Laurindo Pittu., Mauricio ele 
Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Viria.to Ma.s
carenhas, Estevam Lobo, Bernardo Monteiro, 
José Bonifttcio, .João Luiz, Gastão da Cunha, 
Carlos Peixoto Filho, Carneiro de Rezende, 
.Bueno de Paivo., Ada.lbe1•to Ferraz, Antonio 
Zacarias, Carlos Ottoni, Olyntho Ribeiro, 
Wenccsláu Braz, Rodolpho Paixão, Bernar
do de Campos, Domingues de Castl'o, Fran
cisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, Fer
nando Prestes, Paulino Cal'los, Francisco 
Malta, Candido Rodrigues, Hermenegildo 
de Moraes, Joaquim Teixeira Bràndão, Costa 
~Netto,, Candido ele Ab1•eu, Carlos :Javalcanii, 

Vol, VIII 

•!id. 

Carvalho Chaves, Pa.ula Ramos, Luiz Gun.l
berto, Eliseu Guilherme, Germano Hasslo
chet•, Ja.mes Da:·cy, Cassiano do Nascimento, 
Vespasiano de Albuquerque e Homem de Car
valho. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvad.L a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. A.lencar Guilnat~ães 
(to Sectetm·io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: · 

Do Ministerio da Guerra, de 30 do mez 
findo, satisfazendo a requisição ~desta Ca
mara, no officio n. 806, de 25 de outubro 
ultimo, ao qual acompa.ullaram os papeis em 
que o tenente Z<Jlino Antonio Pinto de Mi.
mnda, dispensado do exe1•cicio do logar de 
preparador conservador do gabinete de bio
logia da extincta Escola Militar desta Capi
tal, pecle que continuem a pagn.r-se-lhe os 
vencimentos referentes a este logar-envia. 
a infv1•ma.ção prestada a tal respeito pela 
Direcçn.o Geral da Contabilidade da Guerra, 
e com a qué!J concorda.-A quem fez a requi
sição. (A Commissf\p do 0Pçámento.) • 

" 
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2 A'KNAES DA CAl\fARA 

São lidos c vão a imprimir, para entrar 
na ordem dos trabalhos, os seguintes · 

PROJECTOS 

Jul,qa que na peliçtto de D- Marin Pereira 
Guimo.rcies, vit~vct do almi1·a11te .Tost: J,fco·ques 
Ouimariies, que solicita a concessão do 
m.ontepio de almi1·ante, mio l1a o que de
fedt·, em face do que dispõe a lei n. 1.176, 
de. 14 de janeiro de 1904: 

Ao estudo da Commissão de Marinha. e 
Guerra foi snbmetti!lo o requerimento em 
que D. Malin. Pereira Guimarães pede a 
concessão do montepio de almirante, em 
-vez do de vice-almirante, que está perce
bendo, visto como o seu marido, José Mar· 
ques Guimarães, official a quero Patria. deve 
mais de 50 annos de bons serviços de paz e 
de guerra, falleceu naquelle posto. 

Fôra caso de verdadeira eq uidade o do· 
ferimento desta. petição, si da tal favor p1•e· 
cisasse a supplicante, o que não acontece, 
entretanto, porque tem ella pleno e liquido 
direito â percepção de montepio correspon
dente ao posto de almirante, em face da. 
seguinte resolução legislativa, sanccionada 
pelo decreto n. 1.176, de 14 de janeiro 
de 1904: · 

« Art. 1. o Serão revistos os processos 
para percepção do montepio e meio-soldo 
posteriores aos decretos ns. 1.388, de 21 de 
fevet•eiro de 1891, e 1.054, de 20 de setembro 
de 1892, para o :fim de serem observadas, 
naquelles que o não foram, as disposições dos 
mesmos decretos. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. » 

A' vista do exposto, é a Coromissão de pa .. 
recer que seja archivado o requerimento de 
D. Maria Pereira Guimarães, que póde soli
citar do Tribunal de Contas a revisão do 
processo relativo ao seu montepio. 
. Sala das Commissões, 28 de novemb1•o de 
1904. - Al~es Bm·bosa, presidente. - Ro .. 
doZpl~o Paicotr.o, relator. -Carlos Cavalcanti 
- DU'Oeira VaUacltto. - Som·es dos Santos. • 

N. 289 A-1904 

Concede a pet~scio mensal de 500~, í'O)Ja'i·tida
. mente, à uiu-va e flthos elo tenente-co'ronel 

Innocencio Falwicio Ferrei1·a de Mattos, com. 
pareceres das Commissões de Pensões e Oon .. 
ta3 e de O?·çamento, e substit1.divo o{fel'ecido 
pela primei1·a 

A' Commissão de Pensões e Contas foi pre
sente para estudo e pa.recet o projecto 
:y.. !89, de 23 do co1•rertte, apresentado pelo 

Ulustre Deputado Sr. Cassia.no do Nasci-
mento, que, bem interpretando o movimente· 
patriotico e huma.nitario do benemerito Pre·
sidente da Republica, exarado na mens:1gem. 
ultima dirigida. ao Congresso Nacional, con- · 
cede uma pensão mensal de 500$, rep::t.rtida-· 
mente, á viuva e filhos do tenente-coronel 
Innocencío Fabrício Ferreira· de Mattos,. 
morto no cumprimento do seu dever mili-
tar, por occasião da rebeUião de uma. parGe· 
dà guarnicã.o na capital do Estado da Bahia .. 

Os echos do movimento revoltoso que, 
pretextando amor ás instituições republíca.
nas,ameaçavam a ruína das mesmas institui
ções salvas na manbã de 15 de novembro, 
graças á energia patriotica e abnogada do 
Governo e lealdade das forcas armadas e 
apoio do povo brazileiro á orientação do 
Chefe da Nação, na repercussão que tiveram 
no Estado da Ba.hia,produziram o assassinato 
do bravo militar tenente-coronel Innocencio 
Fabrício Ferreira. de Mattos, quando na ma-· 
drogada de 18 procurava obstar a subleva-· 
ção do 9° batalhão pelo alferes Theodomiro 
Ramos da Queiroz. 

Na alludida mensagem, em que o emi
nente bt•azileiro e estadista republicano Exm. 
Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alvas, que· 
com inexcedíveis competencia e patriotismo 
personifica o Governo da Republica dos Es~. 
tados Unidos do Brazil, communica ao Con
g1•esso o restabelecimento da ordem nesta 
Capital, que continua inalterada nos Estados, 
referindo-se á mallograda. suble,•ação na ca
pital do Estado da Bahia, diz que, "'ictima do· 
dever, lei succ.umbiu o tenente-coronel Inno-
cencio Fab1·icio Fertei,·a de Mttttos e accres· 
centa: a fa:miUa deste ln·avo mUita,. e a de· 
ouh·os ilefe,tso,·es àa legalidade que mo'·,·eram. 
nos seus postos, são dignas da tn-otecção dos 
poderes publicas. . 

O p1•ojeeto visa ·corresponder aos nobres-
intuitos do beneme1•ito Presidente da Repu-
blica, que, assim como durante a acção jugú
ladora do movimento sedicioso explodido em 
14 do corrente teve o conforto de ver todos~ 
os Estados da Republica. pelos seus respe. 
ctivos governos e o povo brazileiro pelo· 
Congresso, sem desfallecimentos, ao seu lado; 
sustendando as instituições com a mesma, 
sinceridade com que sempre mantiveram
justo apoio ao seu go'\'·erno, encontrará ainda 
na representação nacional a repercussão dos 
seus altruisticos sentimentos, gala.rdoando o 
merito e amparando ás famiUas das victimus·· 
do dever. 

Assim é parecer da Commissão de Pensões 
e Contas que o objectivo do projecto n. 289 
merece o apoio da Camara dos Deputados, 
e, com algumas modificações que melhor 
assegurem no futuro a t1•anq uillida.da da.. 
vinva do brioso militar tenente·coronel.Fa ... 
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SESSÃO El\I 1 DE DEZEMBRO !JE 190~ 

bricio de Mattos, deve o referido projecto ser 
conv~u·tiU.o em lei. . 

A pensão de 500$ mensa.es, a ser reparti
damente concedida. á Yittva e filhos do te
nente·COl'onel Fabricio de Mattos par.• pi·o
duzir os beneftcos elfeitos que pretende o 
projeoto, deve ser decretada de modo que 
perceba. a. vluva a metade, ~al>endo-lhe a 
re\·ersão dos quinhões pertencentes aos filhos, 
gue, gradualmente, nos tel'mos legaes, os 
fo ~·em perdendo. 

Isto estabeleci<io. tendo a Commissão, pelo 
relator, ouvido o illustrc Deputado Sr. Cas
siano do Nascimento, autor do projccto, e 
cujo pensamento é identico ao consignado 
neste parecer, pt·opõe a Commissão de Pen
sões e Contas :1. Cama.ra dos · Deputados, 
em substituição ao projecto n. 289, o se
guinte pl'ojecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
· A1•t. 1. o E' concedida a pensão mensal de 

500$ á viuva e filhos do tenente-coronel In
nocencio Fabricio de Mattos. 
· Art. 2. o A referida pensão será distri

buída. assim: á viuva caber! 250$ e os ou
tros 250$ serão egua.lmente repartidos entt•e 
os 'ftlhos, revertendo em favor da. viuva. os 
quinhões pet·tencentes aos que, nos termos 
Iegaes, os forem perdendo. 

Art. 3. 0 Todas estas concessões serão 
etrecti va.s quanto á. yiuva, mantendo-se a 
mesma. em estado de viuvez e, no cas· 
contrario, reverter;:i. seu quinhão em be· 
neficio igua.l aos filhos menores e filhas sol· 
teiras. 

.\.rt. 4.° Fica o Governo autorizado a 
ab1•ir o credito necessario para immediab 
oxeeução dest!l. Ieí. 

S~la. das Commis~ões, 28 de nove.mbro de 
1904. - Gánçalo .s·outo, presidente. - Ray
mundo de Miranda, relato1·.-Joci'o Baptista. 
- Elyseu Guilher'lile. - Jlo>·ei1·a Gomes. -:-
Cw·neiro de Re:;ende. .' 

A Commissão ele Orçamento, tendo em 
vista a.s razões expostas no parecer elabo· 
rado peh Commissão de Pensõ:Js o Contas, 
julgJ. que o pro.jecto substitutivo deve ser 
a.pprovado pela Cama''a. dos Deputados. 

A família do illustre militar Innocencio 
Fttbricio Ferreira de Mattos merece a pro
tecçã.o dos poderes publicas da Repuhlica.. 
O procedimento do valoroso soldado, hon
rando a.s tradições da. sna classe, é digno 
do mais elevado eiogio; foi um nobt•e ex .. 
cmplo, cumpriu com lea.lda.de o seu dever de 
soldado . republicano. 

Defendenao os pode1•es con$tituidos na 
NaQão, que foram a.meaça,11os pelo levante 
militar da. noite de. 14 de uovomb1•o do cot•· 

rente anno de 1904 e pagan(lo com a sua 
vida tão heroico acto. o tenente-corvnel In· 
nocencio Fabz•icio Ferreira de Mattos provou. 
que a ordem constitucional, alem de ser umá 
aspiraçãô constante de todos os bra.zileiros, 
que amam a Republica, é uma. neces
sidade indeclina.vel da prosperidade naoional. 

O projecto do Sr. Cassia.no do Nascimento. 
moditicado pela Commissão de Pensões e 
Contas, é uma. justa recompenaa. a um l.lene
merito da Pa.tria c por isso merece as sym
pathias de uma assembléa republicana.. 

A Cama.r.a dos Deputados saberá mais uma. 
vez cumpr1r o seu d,wor. 

Saln. da.s Commissões, 30 de novembro ele 
190 t. -Cassiano do Nascimento, presidente . 
-GalelTo Ca,·va[.}w~, relator.- Oornelio da 
Fonseca.-Francisco VGiga.-Urbano Scmtos. 
-Lcwdndo Pitta. 

N. 280 A-1904 

O Congresso Nacional resolre: 
Artigo unico. E' concedida. a. pensão men· 

sal de 500$000, repartidamente, á viuva. e 
filhos do tenente-coronel Innocencio Fabricio 
Ferreira de Mattos, morto no cumprimenta. · 
do seu dever milital', por occasião da. rebal· 
lião de uma. parte da guarnição, na capital 
do Esb.do da Bahia. • 

Sala das Commissões, 23 de novembl'o de 
1904.-Cassiano do Nascimento. 

OS~·. ~tronso Oosta-Sr. Pra· 
sidente, ha ·dous annos foi apresentado a esta 
Camara pelo Dr. Ermil•io Coutinho, infeliz· 
mente jil fallecido e quo tanto abrilhantou o. 
bancada de Pernambuco (apoiados da banca
da de Pe1·nambuco), um projocto de lei auto
ri~'\ndo uma ligeira l'eforma no regula
mento de praticagem do porto de Pernu.m· 
buco. 

Esse pi•ojecto transitou pela Casa sem oppo
sição; foi approvado e endereçado, na fôrma. 
do l'egimento, ao Senado, onde, por sua vez. 1 

mereceu ser approvado, e enviado á sancção. 
Sanccionado pelo Poder Executivo, veri

ficou-se, Sr. Presidente, que o projecto con· 
tinha uma citação errada, fazia referencia. a 
um decreto que não existia. Viu-se, por isso., 
o POLler Executivo na contingencia de não 
poder cumprir a proposição legislativa. 

Este anno, em uma das p1•imeiras sessões, 
incumbido pela Associação dos Praticas do 
Recife do defender aqui oft seus j11stos e jua· 
tifteados interesses, tive occasião de apresen
tar um project.o de lei reetiftcando aquelle 
engano. . . 

Esse · p~jocto, tendo me1•ecido parecer 
unanime da ComQlissão de Orça:z!!.ento g.· quem 
foi encaminhado, obteve approvação. du.. C~· 
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1

mara em la ·discussão, recebendo, porém, na 
.2a algumas emendas no sentido de ampliar 
alO'umas de suas disposições. . 

Por força da disposição re~ilp.e:Jtal foi, de 
novo, o projecto á Comimssao de Orça
mento para dar parecer sobre a.s emenda~ e 
aUi permanece até hoje, sem c.t_Ue a respeito 
se tenha manifestado, até entao, a mesma 
Commissão. 

Bem sei, Sr. Presi•lente,, ctuc d~ to~as as 
commissões da. Camara nenQ.uma e mtns so
brecarregad:t de serviço do que ~ de ol'Ç_!;l.
mento, mas, tratando-se de m~teria que nao 
demanda acm•ado estudo, por 1sso que o pro
jecto já transitou duas vezes por esta Casa 
e nada innova, rectificando ap':n~s lll!l e~· 
gano havido na primeira propos1çao legJslatl
va, penso que a honrada 9?mmissão .de. Orça
mento poderia, com faCihdn.de, emi tt1r seu 
parecer.· de modo a habilitai' a Camar~ a se 
manifestar, mais uma vez, a respeito do 
assumpto. 

E', pois, Sr. Presidente, um appello que 
venho fazer á honrada Commissão do Orça
mento convencido de que o illustre relator 
das emendas ao projecto a que me refiro, se 
dará pressa em emittir seu par<õcer. 

Assim espero que a Commissão attende1•á 
com presteza ao pedido, que ora formulo, 
ulna vez c1 UG o projocto não affec~a ?S. in ter
esses do paiz o em nada é preJudicial aos 
do commercio do Recife . 

Tenho concluído. 

O Sr. P:resident.e-Si não ha mais 
quem queira usar da palavra na hora do 
expediente, passarei á OL'dem do dia.(Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O S1•. Presidente- Não havendo 
numero bgal, para se proceder ás votações 
das materias encerradas, passa-se á mataria 
em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do pare
. cer n. 245 E, de 1904, sobre as emendas of
[.ferecidas em 3a discussão do projec~o n. 245, 
· deste anno, que fixa a despeza do Ministerio 

da Marinha para. o exercício do 1905. 

o Sr. Bricio Filho -Peço a pa
lavra. 

O Sr. Presi(lente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Dricio Filho declara que 
lhe corre o dever de discuth• o parecer da 
Commissão de Orçamento sobre as omendas 
o1ferecidas, na 3• discussão, ao -í>rçamento 
da Marinha, porque foi iJ.Uem apresentou 
emenda.s ao mesmo projecto. . 

Já sabia de antemão que seriam todas re
jeitada~; além de outros moi.ivos, porque 
tinham o vicio de origem, estavam macula
das pelo apresentante. (Nero apoiados.) 

A pri-meira das emendas que apresentou 
estabelece qu~ se faça sem augmento de 
despeza a. reorganização do Conselho Naval 
e da respectiva secretaria. A Commissão 
não concorda. O orador insiste pela medida 
sob o fundamento de que cabe ao Poder Le
gislativo privativamente a creação de em
pregos e a estipulação de vencimentos. Está 
nos mesmos casos a autorização da letra c 
do art. 2°, autorizando o Presidente da 
Repub!ica a rever o regulamento da Escola 
Naval. 

Na 3a emenda apresentada o orador detel'
mina que a Commissão encarr.:gada de dar 
parecer sobre os sub-marinos de invenção 
nacional apresente o seu trabalho durante o 
anno de 1905. Teve razões para propô r a me
dida. Ha cerca de tres annos que a Commis
são está procedendo a estudos e até agora 
não apresentou a sua opinião. Isto não está 
direito. Ella que venha dizer si os sub-ma
rinos estão ou não em condições de serem 
acceitos, para que tratemos de adquirir 
typos estrangeiros, desde que não sirvam os 
brazileiros. A 4a emenda manda supprimir o 
art. 3°, que deroga o art. 19 da lei n. 3.018, 
de 5 de novemb1•o de 1880, que só permittia 
ao Governo celebrar contractos pelo prazo de 
um anno, para aluguel de casas, illumina
ções de fortalezas, fornecimento de agua e 
construcções navaes. A Commissão propõe a 
rejeição, principalmente considerando a 
est1•oiteza do prazo para os contractos de 
construcção naval. Nesse caso a Commissão 
podia acceitar a emenda, menos nessa parte. 

Analyzando as emendas 6, 7 e 8, mostra 
que procurou diminuir 140:000$ nas verbas 
eventuaes e fretes, passagens, ajudas de 
cu::~to, etc., para propôr que essa quantia 
fosse additada á verba combustível, pela 
necessidade que reconhece nas viagens fre
quentes dos navios de guerra, já para, que se 
não estraguem, já pat•a o aperf~içoamento 
do pessoal. 

Avisado pelo Sr. P1•esidente de que ha 
numero na Casa para as votações, o orador 
interrompe o seu discurso. 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo
rim, Passos Miranda, Arthur Lemos, Carlos 
de Novaes, José Eusebio, Urbano Santos, 
Cunha. Machado, Christino Cruz, Anizio de 
Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgílio Brigido, 
Francisco Sá, Frederico Borges, Eduardo 
Studart, Gonçalo Souto, Pe1•eira. Reis, Trin
dado, Abdon Milanez· Medeiros e Albuquer
que, Poreira de Lyra, Esmeraldino Ban
deira, Pedro Pernambuco, Rodrigues Doria 
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Oliveira ·valladão, Noiva, Castro Rebello, 
Tosta., Bulcão Vianna, Eugenio Tourinho, 
Rodrigues Saldanha, José Monja.rdim, Gn.l
dino Loreto, Irineu Machado, Nelson de 
VasconceUos, Bulhõos Marcial, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos,- Sá Freire, Bolizario 
de Souza,, Henrique Borges, Francisco Veiga, 
Ribeiro Junqueira, Anthero Botelho, Leonel 
Filho, Lamounier Godofredo, Calogeras, Car
valho Britto, Camillo Prates, Galeão Ca.r· 
va.lha.l, Moreira. <b SH·ra, Fcl'reira Braga, 
José Lobo, Lindolpho Serra, Soares dos 
Santos, Juvenal Miller, Victorino Monteiro, 
Domingos Masea.renhas e Diogo Fortuna .. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada., os Srs. Wanderley de Mendonça, 
Raymundo Nory, Antonio Bastos, Guedelha. 
Mom·ão, vValfredo Leal, .Tosê Marcelli
no, Arthur Orlando, Eusebio de Andrade, 
Felisbcllo Freire, Leovigildo Filgueiras, 
Vergne de Abreu, Pinto Dantas, Tolentino 
dos Santos, Marcolino Molll'a, Fidelis Alves, 
João Baptista, Silva Castro, Bezamat, Julio 
Santos, Cruvello Cavalcanti, Penic!o Filho, 
David Campista, Franci~co Bernardino, João 
Luiz Alves, Henrique Salles, Manoel Fulgen
cio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Olegario 
Maciel, Padua Rezende, Jesuíno Ca.rdozo, 
Valois de Castro, Ar·nolpho Azevedo, Eloy 
Chaves, Leite de Souza, Alvaro de Carvalho, 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Ber
nardo Antonio, Aquino Ribeüo, Abdon Ba
ptista, Ma1•çal Escobar, Rivadavia Corrêa e 
Campo~ Cartier. 

E, sem causa, os Srs. Roge1•io de Miranda, 
Sergio Saboya, Fonseca o Silva., Raymundo 
de MíranJ.a., Al'l'oxellttS Gutvão, Prisco Pa.
l'aizo, Augusto de Freitas, Eduardo Ramos, 
Paulioo do Souza, Adoll)ho Dutra, Ca.millo 
Soares Filho, Bernardos do Faria, Sabino 
Barrozo, Costa Junior, Amn.ral Cesar, Bar
bosa Lima, Angelo Pinheiro e Alfredo Va
rella. 

Em terceÍl':J. discussão, houve m~a emendJ 
do Sr. Tosta, uniformizando em 800 réis 
a taxa do imposto de consumo. No impressq 
distribuído estava, entretanto, por erro de 
imprensa~ em vez de 800 réis, 300 réis. In: 
felizmente, ningucm pensou em reclamar e 
foi, tendo em vista OES:.t cifra errada, que 
nós votamos. 

Mas, ao fazer·SG a redacção, o illustre re
latol' da receita chamou a nossa attenção 
para o facto. Vcrificãmos o original e lá en
contrámos, sem posibilida.de de erro, em 
lettra oxeeHente, perfeití1mcnte legivel, a 
cifra 800 1·éis. Não lm rt\Sura, entrolinha ou 
causa que duYida faç:a. 

Que devia fazer a Commissão ? -E' ver· 
dade que a Camara só leu, só teve conheci· 
mento da quantia errada : 300 réis. Mas 
essa não pó.to ficar, l)Orque não foi proposto 
por ningucm .Supprimir a. certa e a errada, 
tu.mbem não é possivel, porque os Deputados 
que propuzera.m a rectucção a 800 réis tinham 
o direito do ver votada a sua proposta. e. 
c.tfinl.\1, si a Ca.ma.ra a.cceitava 300, acceita-· 
ria. 800-c1uc ê uma roducção muito menor. ' 

Em i.oJo o caso, Sl'. Presidente, foi pelo 
original da cmencl:.t que nós nos <lecidimos. 
Mas, como so tratava de uma questão de di
nheiro, questão de impostos, quizemos cha
mar muito cxpressamentA a. attenção de I 
nossos collegn.s pal'a. este ponto, afim de que, 
mais tc1rdc nii.o pal'eça quo houve ahi al· i 

guma mt\nobra subrepticia, para alteral' a. ' 
vontu.dc da Camara. 

Pol' cumulo de infdiciuade, no Diario 
do Cong1·esso de a,nto-hontem, sa.hiu, em vez 
do 800 réis, 1$800. 

A Comroissã.o de Redacção não tem a, me
nor responsabilidade de nenhum desses 
equívocos. V. Ex., Sr. Presidente, que teve 
occasião do examinar o caso, pôde testemu
nhar a inteira verdade de todas as minhas 
affirmações. 

O SR. PRESIDENl'J~- E' exacto. O erro do l 
O .SI•. President'~ _ Ha ntlmero Diario do C?ngresso. já. foi corrigido. O que '' 

legal pal'a. se Pl'ocede.r ás vota.çõed das ma- se votou feL 800 réis. i: 
terias encerradas e das que se acham so1Jre a ' Em seguida é posta a votos e approvada a : 
mesa. Redacção final do projecto n. 199 D, de 1904,-:;, 

Peco a.os nobl•es Deputados que occupem os orçand~ ~ Receita Geral da Republica para 
seus logares. o exerci CIO de 1905. 

E' annunciada a votação dt~ redacção :fina.l O Sr. Brici o Filho (pela ordem) 
do projecto n. Hl9 D, de 1904, orçando a reque1• verificação da votação. 
Receita Geral da Ropublica para o exercício Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
de 1905. terem votado a favor 109 Srs. Deputados e 

contra 3-total112. 
O Sr. Medeiros e A-lbuquer

que-A Commissão de Rodacção precisa. 
chamar, bem ex:r;>ressamente, a attenção da 
Camara .para um facto que occorreu com a 
redacção da receita. 

O Sr. Presidente -A Redacção 
ftnafdo projecto n. 199 D, de 1904, foi appro- · 
vada por.)OG votos contra tres. 

O project o v~e ser enviado ao Sefado. 
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E' sem debate approvada a Reda.cção final 
do projecto n. 245 D, de ID04, para ser en
'Viada ao Senado. 

São lidos e julgados objecto de deliberação 
os seguinte.~ 

PRO.JECTOS 

N.303-1904 

Eguipata os 'Venàmentos dos eaca;·,~egados 
elo ensino de ctinica odontologica das facul
dades· de medicina do Rio de Janeiro e da 
Bahia aos dos sub.·tittttos das mesmas facul
dades 

o Congresso Nacional decreta: 

taria antm•iot• ou o dispositivo desta, cJr
respondent~ · ao artigo ou artigos vetados; 

f) as sessões extrao1•dinar.as do Conselko 
1\·Iunicipal só poderão ter logar por inicia
tiva e convocação do Prefeito; 

g) fóra do poriodo da~ s~s3ões ordinarias 
do Conselho Municipal, o Prefeito poderá 
1\brh• creditos supplementares para reforço 
das verbas de despezas prevista~ na lei do 
orçamento, que se acharem esgotadas e se 
referirem a. casos urgentes, levando o facto 
ao conhecimento do mesmo Conselho em sua 
primeira reunião. 

Sala das sossões, 29 de novemlJro de 1904. 
-Irineu. Jlachado. 

N. 305 - 1004 
AI•tigo unico. Os vencimentos dos encal•re

gados do ensino de clínica odontologica nas '1"1·ans{eJ·e pcwa o ..llinister:o tla Justiça e Ne
raculda.des de medicina do Rio de Janeiro e gocios !Hteriores a Dií·ecto~·ia Ge1·aZ de Esta
Bahia. ficam oquipa.rados aos dos substitutos · tislicct, aHtorizcuu.lo o Goucrno a i'efornwl-a, 
das mesmas faculdades.-.Medeú·os e Albu- sob as bases que estabelece 
!He>·que.-:-A' Comm:ssão de Orçamento. 0 C N'c·onal (lc~··eta. ong1•esso t. 1 vJ. • 

N. 304 -_1004 

· Deroga e am.pUa as leis n. 85, de 20 de se· 
tembro de 1.902, soln·c o1·gaai~:açt!o ~mm..i
cipal do Dist1·icto Federal, e as de ns. 548, 
de 23 de dezemb1·o de 1902, e 1.101, de 19 
de novembro ele 1903, que a modificam 

O Congresso Nácional1•esolve: 
Artigo uni co. As leis n. 85, de 20 de se

tembro de 1902, que e~ta.beleco a m•ga.ni
za.ção municipal do Districto Federal, e as 
de ns. 543,_ de 23 de dezembro de 1902, e 
1.101, de 19 de novembro de 1903, que mo
dificam a primeira, são derogadas e am
.Plia.das polas seguintes disposições: 

a) a iniciativa da receita municipal é da 
··exclusiva. competencia do Prefeito; 

b) a creação ou suppressão de · emp1•egos 
da Secretaria do Conselho, o augmento ou 
6liminuição de vencimentos dos empregados, 
e bem assim a. dect·etação de quaesquer des· 

·)lezas relativas aos mesmos e ao Conselho, 
;· ticam dependentes de sanccão do Prefeito; 

c} a aposentado1•ia. dos funccionarios da 
Secretaria do Conselho fica sujei ta ás leis 
reguladoras da aposentadoria dos funccio , 
·na1•ios municipaes; 

d) o pr·azo pa1•a o veto ás decisões do 
Conselho Municipal será de dez dias; 

· e) a lei do orçamento poderá ser vetada. no 
todo ou em parte; e no casa que o Senado 

· não se manifest9 sobre o veto até o ultimo 
. di~t. do anno a , ftndar, ou no caso de appro
:val-o até ao mesmo dia, o Prefeito promul
gará e porá em execução, dentr0 dos cinco 

. dlas ut.eis do novo ezercicio, a. lel orQamen-

J.t•t. 1. o Fica transferida para o MinistoL•io 
da Justica. e Negocias Interiores a Directt)ria 
Geral dá Estatística. · 

§ 1." O Governo, conservado o mesmo pes
soal do quadrJ, expedirá. para ella noYo re
gulamento. 

§ 2. 0 No regula.mento que expedir, o Go· 
verno determinará qua.es ns da.dos estatistl
cos, que sei·ão oxigidod de todas as reparti
ções tedm•acs. Esses dados, em ta.bellas cujo 
modelo será determina.tlo, uevem ser envia· 
dos todos os mezes â Directoria Geral de Es
tatística., que os publicará no seu boletim 
mensal. 

§ 3.0 A obrigação do pa.ragrapho anteriot• é 
extensiva. ás secr•etari:\s ou funccionarios das 
dua~ Casas do Congresso,aos dos juizos ou tri
buna.es, quer da Uniã.o, que1• do Districto Fe
deral, e, em geral, a todos os que recebem 
subvenções pecmniat•ias, tallto do Governo 
Feleral, como de emp1•eza.s po1• elle favore-
cidas com qualquer concessão. . 

§ 4. 0 A prestação-de tu.es informações,. na 
fórma o no~ prazos exactamente prescriptos 
pelo regulu.mento é condição prévia, indis·
pensavel, insubstitúivel e inadiavel, tanto 
para o pa.O'il.monto mensal t.l.a folha de ven
cimentos das repartições e dos funcoionaries 
que os devem prestar, como pa.1•a o recebi
mento de quaesquer subvenções. . . 

Art. 2. o Fic<L o Governo autorizado a 
abrir os creditos necessa.rios pa1•a terminar· 
no anno proxlmo a apuração do recensea
mento de 1900, e pa.t•a. publicar, durante o 
exercicio de 1905, o Boletim Geral· de .Esta
tística.. 

Art. 3.° Fica o Governo autorizado a. en
tral' em· accol•do com os governos estaduaes 
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para quo as repartições de Estatística · dos chronologica ao official do Registro, mensal
re8pectivos Es.tados se prestem a fornecer á mente. · 
Directoria Geral Federal todos os dados de · § 1. o O offlcial do Registro lançará. nos 
que esta necessitar, na fórma e nos prazos seus Uvros as communicações que lhe forem 
por elle marcados. prestadas, l'equisitando-as do governo do 

Paragra.pho unico. Aos Estado~ que se Estado quando se acharem em falta os fun
prestarem ao accordo e o cumprirem com cciona1•ios respectivos. 
r~gorosa po~tuali~ade será ~ada uma subven- § 2. o constando ao otncial do Registro que 
· ça.o proporciOna! <t populuç,to, calculada. pela em alguma localidade do Estado h a. duvida 
· s~a represe11.~açao federal na Ca.mara~ ~- sobre a competencia do funccionario para 
thnd~ para. ISSO ao Congresso o ncce::;sarw tomar notas de nascimentos, casamentos ou 
credito. obitos, lançará nos livros as communicações 

Saladassessões.-Jfellei;·os e Albuquetque.- que lhe forem prestadas ou por si requisi
A's Commis:Jões de Constituição, Legi!Shtç~ão e tadas, mas a.nnotando-as nesse sentido • 
. Justiça e de Ot•çamento. § 3.o Vei'ificando o otllcial do Regíst1•o que 

em algum loga.r do Estado ha dualidade de 
funccionarios que se arroguem a. tomar no
tas de nascimentos, casamentos ou <?hitos, 
fará os lançamentos nos seus livros nà fôrma 
do paragrapho precedente, sem se manifestar 
sob1•e a validade de umas ou o_ut1•as notas. 

N. 3·)0-1904 

Institue o Registro dos Nascimentos, Casa
mentos e Obitos, estabelecendo o numero, 
classe e vencimentos dos t~mccionarios re
SlJectil)os, e dá otdí·as providencias. 

O Congi.•esso Nacional resolve : 
· At·t. 1.0 E' instituído o Registro dos Nasci

mentos, Casamentos e Obitos, . subordinado 
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
como fonte de documentos em ordem de di
l'eito civil da Republica no seu conjuncto. 

A1•t. 2°. O serviço do registro ficará 
a.ffecto a tantos Postos, quantas são as ca· 
pitaes dos Estados, nesta designação incln
indo o Districto Federal, e mais terl'itorios 
a.ccrescidos á. Ropublica, isto · é, conforme as 
a.s circumscripções administrativas, em que 
se a.ch11.1•em organizados. 

Art. 3.° Ca<la um dos Postos fical't~ & 
ca.rgo dos seguintes 1'unccionarios : 

Um ofilcial com l'egalia de nota1•io pu• 
blico. 

Um amanuense e cartogra.pho. . 
Um continuo e guarda do cal'tulM•io, 
§ 1 o. Os vencimentos annua.és serão de 

4: 800$000 para. o offlcial ; de 3;600$000 para 
o ama.nuense e 2:400S000 pa1•a. o continuo. 
Pll.l'a as despezas materia.es a consignação 

· ··será. de 1:200$000, annualmente. 
§ 2a. Haverá franctuia. postal para todas 

as communicações do official do Registro 
com os fuilccionarios do Estado em que o 
Posto estiver installado c reciprocamente. 

§ 3. o Livros em b1•anco, quadros e mais 
papeis necessa1•ios ao serviço do Registro, 
serão fornecidos pelo Ministel'io respectivo. 

Art. 4.o Todos os funccionarios, quaesquor 
que sejam as suas ca.tegoria.s e denominações 
no Estado, encarregados de tomar notas de 
nascimentos, casamentos ou obitos, deverão 
communica.r, com os ·esclal'ecimentos pes
·Soaes de ··cada caso, esses fc&ctos em ordem 

Art. 5. 0 Não só as communicações rece
bidas ou I'equisitadas devem ser lançadas 
pelo offlcial nos livros do Registro, como 
ta.mbom . as certidões relativas a nascimen
tos, casamentos e obitos que lhe fo1•em ple
sentes pelos indivíduos interessados em da1• -
cunho federal a. esses factos . em ordem de 
direito civil, as qua.es ficarão no ca.rtulal'io. 

Paragrapho unico. Pelo trabalho de tran
sct•evel' nos seus livros ascommunicações que 
receber ou 1•equi ·ita.r, assim como as corti· 
rlõos a. l'ospeito quo lho forem apresentadas 
pelos intersesados, o o.tftcial do Registro não 
coorará emolumentos, mas sim pelas publi
cas-fórmas dos documentos l'egistrados, como 
lhe forem pedidas. 

Art. 6.a E' o Poder Executivo autorizado, 
no a.cto de regula.mentar a presente lei e 
nome&l' a ~eu criterio os funccionarios do 
·Registro nas capitaes dos Estados, a abrir. 
o credito neco.ssa.rio ás despezas com o ser
viço. 

At•t. 7 .·' Fica.m revogadas as disposições 
legislativas em contrario. 

Sala das sessões, 30 de J.lOVembro de 1904. 
- E1·ico Coelho.- Pa1·anhos 111ontenegro.- _ 
Esme1·alrlino Bandeim. --A' Commissão de 
Constituição Legislação e Justiça. 

Posto a. votos, é a.pprovado em 2a discussão 
o seguinte .trtigo unico do 

PB.OJECTO 

. N •. 281-1904 

· O Congresso Nacional decreta, : 
Artigo unico. Fica·o Poder Executivo au

torizado a abrir. ao. Ministerlo da. Fa.zep.da o 
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credito de 10:000$, suppleruenta.r á verba 
n. 22, do art. 25 da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 1903; rovogadas as disposições 
em contrario. 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem) 
requer e obtom.dispensa de interstício para o 
projecto n. 281, de 1904, entrar na proxima 
ordem do dia. 

E' annuncjada a votação da emenda do Se
nado ai) projecto n. 151 A, deste anno, que 
autoriza o Presidente da Republica a conce
der. ao inspector sanitario da Directoria Ge
ral de Saude Publica, Dt•. Arthur de Miranda 
Pacheco, um anno ele licença, com todo.:; os 
vencimentos, para tratar de sua. saude} onde 
lhe convier (discussão unica). 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda do Senado ao projecto n. 151 A, de 
1904, da Camara dos Deputados: 

Onde se diz : «Com todos os vencimentos» 
diga-se : «Com ordenado». 

E' o projecto approvado assim emendado e 
enviado á Commissão de Redacção, offi.cian-
do-se ao Senado do occorrido. · 

E' annunciada a votação do projecto n. 264, 
deste anuo, que fixa o numero, classe e ven
cimentos do pessoal do Laboratorio Nacional 
de Analyses da Alfandega do Rio de Janeiro 
(211 discussão) • 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e approvados em 2a. discussão (salvo as 
emendas) os seguintes artigos do 

PRO.JECTO 

N ~ 264 A-1904 

O Congresso Nacioual decreta : 
Art. 1.0 O numero, classe e vencimentos 

t.los empregados do Laboratorio Nacional de 
Analyses, da Alfándega do Rio de Janeiro, 
serão o constante da tn.bella A, annexa a esta 
lei. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

E' annunciada a votação da. seuuinte emen-
da do Sr. Irineu Machado: ~ . 

«Pl'oponho que na tabella do projecto 
n. 264, de Hl04, em vez de -25 °/o. diga-se: 
30 °/o, e em logal' de - 40:000$, diga-se 
48:000$000. 

Posta a votos, é rejeitada a referida emen
da do S!'. Irineu Machado. 

E' igualmente posta a votos e rejeitada a 
seguinte emenda do St•. Heredia de Sá: 

«Accrescente-se onde convier: 
Para as primeiras nomeações de auxiliares 

de escripta te1•ão preferencia os actuaes ad
didos. » 

Posta a . votos, é approvada a seguinte 
emen4_a da Commissão de ,Orçamento: 

«Na despeza do material, accrescente-se: 
Pal'a acquisição de mesas de trabalhos. 

chimicos, armarios e nova canalização de 
gaz e agu11 -6:000$000. · 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte · 
emenda do Sr. Irineu Machado: 

«Accrescente-se onde convie1• o seguinte: 
Art. Em tudo o que se referir a nomea· 

ções, demissões, posse, exercício, ponto, ac~ 
cessos, licenças e aposentadorias, observar
se-hão as leis relativ11s ao Thesouro Fe
deral. » 

E' o projecto assim emendado approvado 
em 2a. discussão e enviado á Commissão de 
Orçamento, para redigil·o para a 3a. discussão, 
de accordo com o vencido. 

Post9 a votos, é approvado em 3a discussão 
e enviado á Commissão de Redacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 174 B- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
At·t. 1. 0 As idades limites para a reforma 

compulsoria dos officiaes dos corpos de saude 
do exercito e da armada, attendidas as desig
nar:ões especiaes inhePentes a cada posto e a 
cad<~ classe - medicos e pha.rmaceuticos -
serão as da tabella seguinte: . 

Annos 

General de brigada ou coott•a-almi-
ranto................... .•• • • . • . 68 

Coronel ou capitão do ma1• e gue1•ra. 66 
Tenonte-cot•onol ou co.pitão de t't>a-

gata.............................. 64 
Major ou capitão· tenente.......... 62 
Capitão ou 1 o tenente............. 58 
Tenente ou 2° tenente.............. 56 
Alferes ou guarda-marinha. • . . • • . . 54 

Art. 2. 0 Revogam-se .. as disposições em 
contrario. 

O 8r. 1\'Iaurieio de Abreu· 
(pela ordem) - Sr. Presidente, ach11ndo·se 
sobre a mesa a redacção do projecto que 
acaba de ser approvado, peço a V. Ex. con
sulte a castt sobre si concede a dispensa de 
impressão, po.ra que a mesma. possa se·t· im·· 
medi::~tamente votada. 

O Sr, Presidente~ Tenho a pon
derar ao nobre Deputado que a redacção não. 
se acha sobre a mesa.. (Pausa.) 

Vae-se votar em 2a. discussão o prpjecto 
n. 80 A, de 1904, declarando iilstitaição de 
utilidade publica a Academia de Commercio 
do Rio de Janeiro, reconhecendo os diplomas. 
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nor ella conferidos como de caracter offi.cin.l, 
ê dando outras providencias. 

A este projecto a Commissão apresentou 
emendas suppres&ívas dos §§ 6° e 7° do ar
tigo 1 o e _mais a'o § 9° do art. 1 o. As emendas 
suppressivas teem preferencja na votação. 

Vae-se votar o art. 1°, com o.s seus para
graphos, um por um. 

Em seguida, são successivamente posto.:; a 
votos eappro-vados os seguintes~ art. 1° e 
§§ 1", 2°, 30, 411 e 5° do projecto do Senado, 
de 1904: 

O Congresso Nacional resolve : 
A1't. 1. 0 A Academia de Commercio do 

Rio de Janeiro, fundada em 1902, destinada 
à educação supsrior do commercici, é decla
rada instituição do utilidade publica, sendo 
reconhecidos como de cara c ter officia.l os di
plomas por ella conferidos. 

§ 1. 0 A Academia. de Commm'cio mantm•á 
dous cursos: um gert.cl, habiLitando pu.ra. o 
exercício das funcções de guarda-livros, pe
rito judicial e empregos de Fazenda, e o 
outro supe~·io1·, habilitando mais paru. os 
cn.rgos tle agentes consulares, funccionarios 
do Ministerio das Relações Exteriores, actua
rios de companhias de seguros e chefes de 
contabilidade de estabelecimentos ha.nca.rios 
e granU.es cmprezas commerdaes. 

§ 2. o o cur·so gerat comprebcnde o ensino 
do por~uguez, fra.ncez, iaglez, arithmetica, 
algebra, geometria, geographia, historia, 
sciencias naturaes, inclusive o reconheci
menio de drogas, tecidos e outras merca
dorias, noções de dil•oito civiL o commercial 
e legislação de Fazenda e aduaneira, pratica 
ju-ridico-commercütJ, calligraphia, stenogra
phia, desenho e e.scripturação mercantil. 

§3. 0 O curso sttpe,·ior, do qual é prepa
ratorio o curso geral, comprehende o ensino 
de geographia commercia.l e estatística, his
toria do commercio e da industria, techno
logia in.dustrjal e mercantil, .. direito com
marcial e. marítimo, economia politica, 
sciencia das finanças, contabilidade do Es
tado, direito inte~·nacional, · diplomacia, his
toria dos tratados e correspondencia diplo
matiea, allemão, italiano, hespanhol, mathe
matica superior, contabilidade mercantil 
compamda e banco-modelo. 

§ 4. o O ensino em geral será essencial
mente pratico, devendo, quanto ás mathe
maticas,ser todo de applicação ao commercio, 
e quanto ás tinguas refel'idas será eifectuado 
de ·modo a que os alumnos consigam fa.llar 
e escrever correctamente o idioma leccio
nado. 

§ 5.o Além das disciplinas obrigatorias nos 
cursos regulares, poderá a Academia de 
Commercio estabelecer aulas livres de outras 

Vol. VIIl 

materias, conforme melhor convier c~ ele- · 
vação do nível moral e intellectual dos que 
se dellica.m á carreira do commercio. 

São successivamente postas á votos o 
approvadas a~ emendas da Commissão, sup
primindo do -refJrido art. 1 o do projecto 
n. 80 A, de 1904, os paragraphos 6° e 7°. _ 

E' posto a votos e approvado ·o seguinte : 
§ 8. o Os diplomas conferidos pela Aca

demia de Oommercio não constituem privi
legio, mas imp01·tam a prcsumpção legal de 
habili ta.ção pa,ra as funcções t~ que clles se 
referem, disp!msando os hí1bilitados de outras 
provas e do concurso. 

E' approvado o seguinte § 9°, salvo a 
emenda da Commü:,são : 

§ 9. o O Governo providenciará para que rl 
Academia de Commercio do Rio de Janeiro, 
no caso de -vir a t!Jrnar-se impos3i vel a smt 
permanencia no edificio da Escola . Poly
technica, fnnccione em proprlo nacional. 

E' approvada. a seguinte emenda da Com
missão ao § 9° : 

Em vez de - o Governo providenciartt, 
díga-se: Fica o Governo nutorizaclo a pro
videnciar ; o mais como está. 

São successivamente postos a votos e 
apprOv'ados: 

§ lO. A Academia de Commercio fica sondo 
considerada como orgão de consulta do Go
vel'no em assumptos que interessem o com
mareio e a industri:.\. 

Art. 2. 0 Si'io extensivas á. Escola Pratica 
de Commercio de S. Paulo, tambem funduda 
em 1902, as disposições da prel'on &o lei. 

Art. :~.o Revogam-se tlos disposições em 
con tral'io. 

E' o projecto assim emendado approvado 
om 2a discussão e enviado á rospscti ,.a Com
mi~são, para redigil-o para a 3a dlscussão, 
conforme o vencido. 

O Sr. J.3ernardo de Campos 
(pela m·dem) - Sr. Ptesidente, achando-se 
sobre a mesa a redacção para 3a. discussão do 
projecto n. 80 A, de 1904, requeiro a V. Ex. 
que se digne de mandar publicar essa redacção 
no Diarío do CongJ·esso, de amanhã, afim de 
ser a materia incluída na ordem do dia de 
depois de amauhã .. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 projecto foi emen
dado, tem de see redigido, publicando-se a 
redacção. · 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS- A redacção 
já. está sobre a mesa, e requeiro a publicação 
no Diario do Co'tl<gresso, de amanhã, · 

0 SR. PRESIDENTE -- 0 projecto foi emen
dado, de .modo que, só depois de redigido de 
accordo com• o ven~ido e de publicada. a re-.. 

~· . 
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d~cção, é que elle póde entrar em ordem do 
dia. 

E' annunciada a votação do p1•ojecto n. 77 C 
tle 1904, permittindo a faculdade de con· 
cluir o cu1•so iniciado pelo systema de ex· 

· ames parcellados nos estudantes que já ti
verem obtido, pelo menos, uma. apprJvação 
em qualquer dos preparatorios exigidos 
para. a ma,tt•icula nos cursos superiores da. 
Republica, e tlando outras providencias 
(3• discussão). 

O . Sr. Presidente-Na fórma do 
Regi monto, vão se vobr em .primeiro logar 
as emendas. 

E' annunciada a votação das emendas 
constantes do impresso n. 77 C, de 1904. 

E annunciada. a votação da. seguinte, 
emenda do Sr. Gastão da Cunha, sob n. 1 : 

«Aos ê1l'ts. 1 o e 2u-Redij:1m·se assim- : 
Art. Fica prorogado até 31 de dezembt•o 

de 1906 o prazo para os exa.mes parciaes de 
.p1•epa.ratorios, a.proveitavel sómente pelos 

·- estudantes que já tenham quatro approva· 
ções sob o regimen viger.tc, salvo aquellos 
que . se destinem á matricula nos cursos <le 
P.harmacia e oiontolog~a, e aos quaes, si .já 
tiverem nm::t approvaçao, pelo menos, será 
permittido concluire:n seus exames até 
áquella data. 

Accrescente·se : 
§ Os estudttntes que, dentro do prazo acima 

estipulado, não concluil•em o numero de ·pre
. paratorios exigidos para o ingresso nos di· 
~·Te1•sos cursos gupe1•iores, perdem pa1•a todos 
os eft'eitos os exames em quo tenbam sidl) 
approvados. . 

§ Aos estudantes que tenham um só ou 
mais exames parcellados é facultada. a · ma· 
tricula nos respectivos annos do curso gy· 
mna.sial, sondo para esse fim validas a.quellas 
approvaç~õos desde a data da. presente lei até 

-·iniciar-se o ano o lectivo. » 

Art. Fica prorogado a.té 31 de dezembro 
de 1906 o prazo para os exames parciaes de 
preparatorios, a.proveitavel sómente pelos es
tudantes que já tenham quat1•o ap-provnºões -
sob o :regimen vigente, salvo aquelles que se 
destinem ü. matricula nos c:_n•sos _ de phar
ma.cia e odontologia. e aos quaes, si já 
ti verem uma approva.ção, pelo menos, será 
permittido conclui rem seus _ exames até 
áquella data. 

Em.SI3g\lida é posta a vo~os e rejeitada a 
referida emenda do Sr. Gastão da Cunha.· 

O Sr. Carlos · Peixoto Filho 
(pela ordem)-Sr. Presidente, por• se tr<tta1· 
de mataria muitissimo importante, peço a 
V. Ex. se digne de p1•ocede::.• á verificação da. 
votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido a referida emenda rejeitJ.da por 8N 
vc>tos contra 39. 

O S1•. Presi<lente- Estão preju
dicados os dous parag1•aphos que se seguem 
á emenda que acab:1 de ser votada. 

O S1•. Sá Peixot.o (pela Ol'dem) -
81•. P1•esidente, não estão prejudicado$ os 
pa1•ag1'aphos que se seguem á emenda. do 
Sr. Ga.stão <la Cunha a.os arts. 1° e 2°. 

Elias iil•ata.m de · a.ssumpto inteiramente 
dive1•so dos artigos, como se m::tnda redigir, 
de tal fôl'nll que a l'ejeição da emenda não 
implica. a rajeição dos dous paragraphos. 
Assim é que a. Commis.são propõe a rejeição 
do § 1 o e a approv3.\ão do .23 • 

O l!it•. Pll.·e!'!o!ldente -A emenda diz: 
«Os a.rts. 1') e 2() re~iijam-sa assim : Art. 
Fica Pl'oroga.do até 31 de dezembro de 190ô 
o prazo pa.1•a os eXL"IDe$ pa1•cia.es de prepa.
ratorios, etc.» 

Diz o pa1•agrapho: «Os estucla.ntea que, 
O !!h·. A.fronso Oosta (pela ordem) dentro do prazo acima. estipulado, não con-

-Sr. Presidente, a emenda, cuja. votação cluirem o numero de prep::tratorios, etc.>) 
V. Ex. acaba de annunciar, contra.rla por Ora., rejeitado o artigo ctue marca o prazo 
co!Dpleto o projecto. · De facto, este per- pa.t•a os exames parciaes de pt•eparatot•ios, 
mltte a prestação de exames pa.rcellados aos segue-se que prejudicados estão os pat•agra.-

. estudantes que_tiverem obtido, pelo menos, phos refe1•entes a _ esse prazo. 
uma approv~çao, ao passo que a emenda só Nestas condições não posso ábsolutamente 
faz a concessao aos que tiverem, pelo menos,- attendel' - ás observações do nobre Depu· 

· qua.tt·o approvações. ta.do. (A.poiaclos ;· m1tito bem.) 
AssiD?-, contrariando a emenda ao pensa- Vou ago1•a submotter a votos a. emenda do 

•monto Já v~ncedor da Camara, penso que Sr. Sà Peixoto, a. qua.l estabelece o seguinte: 
· dJVC ser reJeitada. « O art. 1 () substitua-se pelo seguinte : 

Aos estud:lntes que já. tiverem, na data 
desta. lei, obtido, pelo menos, uma approva
oão em qualquer prepa.ra.torio dos que se 
exigem pa1•a. a matricula nos · cursos supe
riores da. Republica., permitte-se a .faculdade 
de concluir, dentro do prazo de dous annos, 

O 8r. Presidente- A Commissão 
· deu pa1•ecer favora.vel a esta parte dn. 
-emenda. do Sr. Gastão da Cunha, a qual 
manda redigir os arts. to e 2° da seguinte 
·fórma: ' 
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-o cm•so iniciado pelo systema. do~ exames 
parcellados, de accordo com as leis e regula· 
mentos vigentes.» 

-O S1•. _'-lt..ironso Co8ta - Pc~o a. 
palavra pela ordem. 

O S1.•. P••esidente - Tem a pala
-vra? nobre Deputado. 

O Sr. Atronso Costa, (pela o;·dem) 
- S1•. Presidente, uma vez que a Ca.mat•a 
approvou o projecto, que permitto a presta
c;Ii.o de exames parcelladCis aos e~tudantes que 
;já tiverem obtido pelo menos uma approva.
ção! não mo pat•ece que a Camara deva 
approva.1• esta emenda. 

0:3 nobres Deputados comprel.tendem que, 
<lentro de dous nnnos, um estudante não 
pôde natm•almente faze1• os nove ou rlez pt•e
'j)at•atorios que lhe são exigidos para a ma
tricula. nos cursos superiores da. Republica. 

A Camara, que permittiu a prestação de 
exames parcellados com a t•estricção estabe-
1ecida no projecto, não deve agm•a limita.r o 
prazo nelle determinado. 

Nestas condições, penso que a emenda 
deve sc1• rejeitada.; si a Camn.ra. approval-a 
terá encorajado o esca.ndalo nos ba.ni}OS d.0 
prepa1•a.torios. (T1·ocam-se 1m~Uos :.~pa;·tes.) 

E' de novo annunciada a votrr,ção da se
.guinte emenda do Sr. Sá Pebt'J'"o, sob n. 2: 

«Ao a1•t. I. 0 Substitu:t-se r-elo S!3guinte : 
Aos estndantcs que já i;iverem, n~ data 

.Uesta lei, obtido, pelo meno~J, uma appi•o-va
ção em qualquer preparatorio dos que se 
exig,~m pa.1•a a matricula nos cursos supe
riores da Republica, permitte-se u. facuiàade 
-de concluir, dentro do -p1•azo de dous annos, 
o curso iniciado pelo systema de exames par· 
cellados, de a.ccordo com as leis e regula· 
mentos vigentes.» 

Post!l. a votos, é rejeitada a referida emen· 
.da do Sr. Sá. Peixoto. · 

E' annunciada a votação da seguihte emen· 
da do. Sr. Sá Peixoto, sob n. 3: 

~c Ao art. 2. 0 Supprima-se. » . 
Procedendo -se â votação, é :t reftlrida 

emenda rejeitada. 
Posta a votos, é rejeitada. a emenda, sob 

n. 4, dos Sr~. Carlos Cavalcanti e outros ao 
ltl't 1 o do pt•ojecto. 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da do Sr. Esmeraldino Bandeira, sob n . 5 : 

~Accrescente-se ao al't. 2° : 
§ I. o E' proroga.do por igual tempo o prazo 

·para a execução do exame de madureza de 
que tra.ta.m os arts. 10 e 18 do regtilament'> 
aonexo ao decreto n. 2.914, de 2G de j~neiro 
.de 1901.~ 

O St•. Es10eraldino Ban
deira (para em~aminhp:r a votação)- Sr. 
Presidente, uma vez que a Camara entendeu 
que devia p1·orogar o prazo, para dentro 
uelle tarem logar os exames parcellados, 
pareceu-me de ju:'ltiça que tambem se devia 
prorogar o prazo para o inicio da execução 
dos exames de madureza. -

A Camara sabe perfeitamente que esta 
meclida., instituindo o exame de madureza., 
foi umu, ar•ma de guerra acceit:t pelo Go· 
verno no sentido de c1•ea1' obices a.o grande 
numero úe estudantes que se iam matri
cular na.s Faculdades de Direito. 

Ora, exige-se para o exame do ma·lm•eza 
o estudo do 20 ma terias. A Camara tem em 
mãos um certo numero de projectos sobre o 
ensino ; que muito é que antes do res:>lvel' 
definitivamente esta. questão se prorogue o 
praz:> para os exames de madureza 1 

Perguntaá.C;mara e a. V. Ex.: será p:->s
sivel exigit•-se de um moço o exa.me de 20 
ma terias, perante mesas formadas por lentes
que não se submetteram a semelhante me
thodJ ·de ensino ~ 

Em que prajudiccl a instt•ucção o pro
rogar• o prazo dos exames de madureza, 
dando tempo tambem ao Governo de for
mular o decreto que melhoi' consulto as 
exigencias do ensino publico '? 

Embora não espere que a minha emenda 
seja victoriosa, e:n tod) o caso ap1•esentei 
um c:mtra protesto contr.L esta medida de 
excessivo rigor que se quet• tomar contra os 
estudantes, S3m nada fa~cl' com relação aos 
lentes. 

O St•. A:ff'onso Oosta (pela m·dam) 
-A cJntt•a. gosto devo dizet• duas palavras 
em resposta ao nobre Deputado. 

A emenda que S. Ex. apresentou não deve 
ser a.pprovada. 

A Camara não quer matar, de -vez, o regi· 
men do exame de ma<lureza ; a Camara 
quel', por eqnidade, que se permitta aos estu
dantes que já tiverem obtido uma appro
vação a continuação de seus estudos pelo 
regimen de p:1rcellados, entrando, desde ji.i, 
em execução o systema de ma!lureza para os 
que não se acharem neste caso. 

Deste modo, St·. Presidente, penso que a 
emenda nio deve ser approvada. (Apm·tes .) 

Que se conceda o fa.vo1• que o projecto con
signa, compx•ehendo; mas que se manue fe
char, durante qua.t1•o annos, o3 cursos de 
madureza, não me parece razoa vel. 

Estou de accordo· com a Commissão, vo
tando contra.. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
referida emenda do Sr. E-:~meraldino Ban
deira., sob n. 5 • 
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------------------------------------------------------~---------------
O 81 ... Esmeraldino Bandeira I E' uma emenda que dá melhor redacção ao 

(pela ordem,) requer verHicação da votação. projecto tornando-o mais claro e permittindo 
Procedendo-se . á verificação, reconhece-sei a formação de mesas examinadoras nas ci~

terem votado a favor 40 Srs. Deputados e dades onde já se teem realizado exames par-
contra 59. . cellados. · 

- · Em seguida são successivamente postas a 
o Sr. Presiclen-te- Não ha nu-~ votos e approvadas as referidas emendas 

mero. Vae-se proceder á chamada. sob ns. 6 e 7 do Sr. Sá Peixoto. 
Procedendo-se á chamada,- verifica-se te-

rem-se ausentado os Srs. Hosannah do O Sr. Bricio Filho (pela ordem.) 
Oliveira, Anisio de Abreu, Virgilio Erigido, ,-V. Ex. declarou ter sido approvada a 
Eluy de Souza, Abdon Milanez, Pereil'a dB emenda n. 6 com a parte relat.iva ao a1•t. 3° 

. Lyra, Joviniano de Carvalho, Tosta, Bulcão e mais esta (lendo) : 
Vianna, Rodrigues Lima, Moreira Gomes, «Na falta ou impedimento, etc.» 
José Monjardim,Galdino Loreto,Erico Coelho, Essa emenda foi assim approvada ~ 
João Luiz, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Fer- E agora, V. Ex. declarou appeovada a 
raira Braga. José Lobo, Francisco Malta, emenda que manda suppl'imir o art. 4° ~ 
Germano Hasslocher, Victorino Monteiro, , . h 
Domingos Mascarenhas e Homem de Car- O SR. PRESIDENTE- Sim sen or. 
valho. ·r 0 SR. BRICIO FILHO- Perfeitamente. 

E' annuncia.,1a a votação da seguinte amen
O Sr. Presiden-te- Responderam da do 81•. Celso de Souza, sob n. 8: 

á. chamada 114 Srs. Deputados. Ha numero I «Art. Os exames de madureza nos Esta
para se pr'oseguir nas -rotações. dos em que não existirem institutos equipa

Convido os nobres Deputados a occuparem rados effectuar-se-hão perante commissões 
os seus logares. (Pausa.) nomGadas pelos commissarios fiscae.s dos ex-

Vae-se votar a emenda do Sr. Esme1•al· ames prepamtorios,correndo as despezas por 
dino Bandeira. conta dos mesmos Estados. 

Os senhores que a approvam queiram se Paragrapllo unico. Ness r~s exames serão 
levantar. (Pausa.) observadas as disposições do regulamento do 

A emenda foi rejeitada por 79 votos contra Gymnasio Nacional, cabendo aos commissa-
45. rios as funcções dos delegados fiscaes. » 

Compa1•ocem ainda os Srs . Indio do Brazil, 
João Gayoso, João Lopes, Alberto Mar:~nhão 
e Benedicto de Souza. 

E' annunciada a votação das seguintes 
emendas,. do :SI', Sá Peixoto, solJ_ ns. 6 e 7: 

«Ao art. 3. o Redija.-se assim: 
Art. No Districto Ferleral as commis· 

sões examinadoras serão nomeadas pelo dire
ctor do ·Externato do Gymnasio Nacional 
dentre os lentes desse estabelecimento e do 
Internato. 

Nos Estados, serão taes commissões orga~ 
nizadas pelas congregações dos institutos 
offl.ciaes equiparados ao Gymnasio Nacional 
com os lentes dos mesmos institutos. 

Art. Na falta ou impedimento dos 
~embros do corpo docente de quaesquer dos 
Institutos a que se refere o artigo ante1•ior, 
serão convidadas pessoas de reconhecida 
idoneidade e notoria competencia. 

Parageapho unico. Não poderão fazer pal'
te das mesas examinadoras os directores de 
collegios particulares, equiparados ou não. 

Ao art. 4. 0 Supprima-se. 

O Sr. ·nricio Filho (pela ordem)-: 
Sr. Presidente, esta emenda ê de um dos 
mamb1•os da. Commissão, e tem parecer fa
voravel da mesma, estando realmente em 
co~dições de ser appro-yada. {~poiados.) 

O Sr. A. tron.so O o !I! t.a (pela ordem) 
- Todos nós nos lemb1•amos, Sr. Presi
dente, da grita que tem repercutido nesta 
Cama.ra contra os collegios equiparados ; 
grandes, enormes teem sido as l'eclamações 
contra esses institutos : como é, pois, Sr. 
Presidente, quo ainda mosmo fóra delles, se 
vai permittir a prestação do exames de ma-
dureza~! · 

Isto ê abt'Íl' a porta ao e~candalo ! Tere
mos, pela approvação da emenda, um regi
men aiuda peior do que o dos exames par
cella.dos, tã.o condemnados entre nós. 

Penso, pois, que a emenda deve ser rejei-
tada .. (lVluito bem, mttito bem.) 

O Sr. Celso de Souza (pela or
rlem)-Sr. Presidente, não tenho interesse· 
algum particular em que seja approvad~ 
essa emenda, a respeito da qual a illustrada 
Commissão de Inst1•ucção Publica emittiu. 
parecer fa v ora vel. 

Adoptado o sy.itema da madureza, pa-
receu-me que devíamos attender a que em 
alguns Estados não ha estabelecimentos equi
parados ao Gymnasio Nacional; de modo que 
era preciso ter em consideração os • interesses
dos moços que, nesses Estados, se destinassem 
a qualquer ramo do ensino superior; De 
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facto na falta de institutos equiparados 
neste~ Estados, querendo os estu-dantes seguir 
qualquer dos -cursos saperiores, veem-se na 
impossibilir1ad~ de se mo.strar preparados 
quanto ao ensmo seounda.r10. 

Por isso entendi que _agoea, quando sa vota 
um projecto que, po1• assim dizer, põe termo 
aos exames pa;ecellados, era occasião de atten
der a esses intet·esses. 

Si a Commissio de Instrucção Public;b e 
especial~n~nte seu digno relator j~lgar~m que 
a dispostçao de fttetoconsultaaos wteresses do 
ensino, aos interesses publicas, poderão me
lhor encaminhar a votação, demonstl'ando a 
convenioncia da a:pprovação da emGnda que 
tive a honra de submetter á consideração da 
Casa. (Mttito bem; muito bem.) 

O Sr. Sá Peixoto (pela ordem)
Sr. Presidente, as obse1•vações do illustre 
Deput;ado por Pernambuco Sr. Affonso Costa 
não procedem, pois p~rtem de uma intel'pt•e
tação menos verdadmra do que se deve en
tender por exame de ma.durezá. 

Esse exame, segundo o regulamento do 
Gymnasio é deshinado a verificn.r si o alumno 
-tem a cultura inteUectual neceS3aria ; e o 
facto de se estabelecer que nos lqgares onde 
não exista. Gymnasio sejam estes exames 
prestados perante commissões nomeadas por 
·um commissario do Governo, não vem de 
fórma alguma tornar ess)S exames faceis 
aos estudantes de p1•epa.ra.to1•ios. 

0 SR. Al<'FONSO COSTA - Admira que a 
Commissão que apresentou projecto restrin· 
gindo as preroga.tivas dos equiparados, per· 
mitta o exame de madureza, mesmo fóra dos 
equiparados ! . 

0 SA PEIXOTO - Não ha que admit•ar, 
pois não tendo esse projoGto sido acceito 
pela Camara, cumpria. á Commissão provi· 
denciar em ordem a que a fa.lta da,hi resul
tante fosse devidamente remediada. 

Foi o que se fez, e por esse motivo deu a 
Commissão parecer a favor da emenda._ 
(Mwito bem;· muito bern.) 

O Sr. Presi<:lente- Vae se votar 
a seguinte emenda que se acha no imp1•esso 
distrtbuido, sob n. 8 : -

« Art. Os e"Iarnes de madureza nos Esta-
dos em que não existirem institutos equipa
rados elfectuar-se-hão perante commissões 
nomeadas pelos commissarios ftscaes dos exa.
mes preparatorios, correndo as despezas por 
conta dos mesmos Estados. 

Pa.ragrapho uniao. Nesses exames serão 
observadas as disposições do regulamento do 
Gymnasio Nacional, cabendo aos commissa
rios as funcções dos delegados ftsca.es. 

entendendo, pol'ém, ser de conveniencia sup
primir no paragrapllo unico as palavras 
«cahendo aos commissarios as funcções dos 
delegados íiscaes». 

Os senho1•es que approvam esta emenda 
com a modificação proposta pela Commissão 
queiram se le'r~ntar.(Pat~sa.) Foi <tpprovada .. 

O Sr. L!i..''ronso Costa (pela o1·dem) 
-Peço a V. Ex. quo se digne de proceder á 
verificação desta -votação. • 

Procedendo-se á vei'ificação, reconhece·se 
que a emenda foi rejeitada- por 96 votos 
contra 23, sendo considerada prejudicada a 
modificação proposta pela Comm!ssão á re
ferida emenda. 

E' o projecto approv:.tdo assim emendado 
em ;:,a discussão e enviado á Commissão de 
Redacção. 

O Sr. P-residente- As cmondas 
oiierecidas ao projecto n. 277, do 1904, que 
tixa. o numero, classes e voncimente3 dos em
pl'egados da Secretaria das Rel:.tções Ex·· 
teriores e dando outras providencias, essas 
emendas, repito, por cogitarem de augmento 
do despezas, tel'iam, conforme determina o 
Regimento, de il• á Commi0são de Orçamento; 
mas, apezar disto . o Sr. Caiidido Rodrigues 
requereu que o projacto fosse a essa Com
rni;:;são, para que ella interpuzesse seu P:lo· 
rocer sobre a mataria. -

0.-:~ senhores que approvam este requeri
monto, qucü•am se levantar. (PaHsa.) Foi 
approvado. 

O Mauricio de Abreu (pela· 
o1·dem)-Sr. Presidente, peço a V. Ex. que se 
digne de consul ta1' a Casa si concede dis
pensa de impres.:;ão pat•n. que a reda.cção do 
projecto n. 174 B, de 1904, entreemdis
cussão o soja immediatamente votttda. 

Posto a votos é app1•ovado o requeJ•iJnento 
do Sr. Mauricio de Abreu pedindo dispensa. 
de impressão da redacção final do projecto 
n. 174 B, de 1904. . _ 

Em seguida é, sem debate,approvada a se
guinte 

REDACÇÃ.O 

N. 174 C- 1904 

Redacção final do projecto n. 17 4, lleste anno, 
que fixa as idades limites para a reforma 
compulsoria dos of(tciaes do corpo de saude 
do exe1·cito ou da armado, attendidas as 
designações especiaes inherentes a. cada posto 
e a cada classe - medicas e pharmaceu-
ticos · 
O Congresso Nacional resolve ·: 

A Commissão acha, conforme declara em 
seu parecer, razoavel a medida proposta, 

Art. 1. 0 As idades lfmites para a reforma 
compulsoria dos officicles dos corpos de sa.~tle 
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do exercito e da armada, attendidas as desig· 
·nações especiaes inherentes a cada posto e a 
cada classe- medicos o pharmaceutícos -
f!erão as da. tabella. seguinte : 

Anno~ 

General de brigada ou contra-almi· -
rante............................. 68 

Coronel ou capitão de mar e guerra •. · tl6 
Tenente-coronel on capitão de fmgata. 64 

O Sr. Presiden t.e -A este pro
jecto foi apresentada uma emenda substitu.· 
ti v a do Sr. Paub Ramos ; a emenda ê a,. 
seguiiHe : «Fica, conce~ida ao Dr. Carlos Do-· 
micio de As~is Toledo, juiz do districto do 
Departamento do Acre, licença por trcs 
mozes, c.)m ordenado, p:tra tratar de sun .. 
saudc, onde lhe convier. Rcyogam-se as di·~· 
posições em contt•ario.>) 

Major ou capitão-tenente............ 62 
Ca.pit?.í.o ou 1° tenente............... 58 
Tenente ou 2:' tenente............... 56 
Alferes ou gua1•Ja-marinlu~ ...•..•.• -. 54 

Art •. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 1 de dezembro de 
1904.- Domingos Guimm·(res.- Medei1·os e 
AlbU:gue1·que. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, é approvado em 3, dlscussão 

e enviado á Commissão de Redacção o se
guinte 

PR.OJECTO 

Vou pôr a votos a emenda do Sr. P:j_ul:J,, 
Ramos, que é restricth·a. 

Em seguid.~ é postá a vutos e opprova.t.l.a u .. 
seguinte emenda. do Sr. Paula Ramos : 

«Substitua-se o projecto n. 279, de 1904. 
pelo seguinte: Fica concedida ao Dr. Carlos
Domicio de Assis Toledo, juiz de districto 
do Departamento do Acre, licença. por tres 
mezes, com ordenado, :para trahr de sua. 
saude onde lha convier ; revogadas as d is
posições em contrario.>) 

E' considerado prejudicado o refe1•ido pro-· 
jecto n. 279, de 1904, e enviada á CommiS·· 
são de Redacção o substitutivo do Sr. Paulo. 
Ramos para. ser redigido de accordo com o 
Regimento. 

E' annunciada a vota.ção da. emenda do 
Senado ao projecto n. 182 B, deste anno, que 

O Congresso Nacional resolve : autoriza o Presidente da Republica a conce
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au- der ao Dr. Felippe Rodrigues de Azevedo, 

tori~ado a abril: ao _Minis~erio da Fazenda o juiz substituto federal na secção do Mar[\,· 
c1•edito extraord1nar1o de ,:,:930$794, ~a1•a pa· nhão, oito mezes de licença, com ordenado, 
gamento de porcentagens ao fiscal do 1mp_o~to para trat. ar de IUt\ saude onda lhe conviet' 
de tl'a.nsporte, durante o corrente exerclcto, (discus.:ão unica). 
em virtude do dec1·eto n. 2. 791, de 4 de 

N. 280- 1904 

junho do corrente anno ; revogadas as dispo- o t~!h· presidente-O Senado offe·-· 
sições em contrario. receu ao' projecto a seguiu te emenda: «Em 

Posto a votos, õ approvado em discussão v_ez de-tl~a autorizado a concedel·-diga.-se: 
unica e enviado â sancç.'to presidencial o sao concedidoi.'> 
seguinte A Commissão de Petições e Poderes da. 

PROJECTO. 

N, 272 A-1904 

(Do Senad?) 

O Congresso 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 anno 
de licença, com soldo e etapa, ·para tratar 
de sua. saude ; revogadas as disposições em 
contrario. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 279, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a conceder ao Dr. Carlos Domicio 
de Assis 'rolado, juiz de districto do Depar· 
tamonto do Acre, licença. por um anno, 
~om ordenado, pal'a t1•atal"" de sua saude, 
.ondo lhe convier (disc-:1ssão unica). 

Cama1•a deu parecer contrario á emenda do 
Senado. 

Vae se p1•oceder á votação da emenda. 
Em seguida. é posta a votos e approvada,a .. 

seguinte emenda do Senado ao projecto 
n. 182 A, dê 1904, da, Camara dos Deputa.dos: 
«Em vez de-Fica o Presidente da, Rept~
blica autorizado a conceder-diga-se: são 
concedidos. 

E' o pro,jecto approvado assim emendado. 
e enviado á Commissão de Redacção, offi·· 
ciando-se ao Senado do occorrido. 

E' annunciada a votação do projecto n.283~ 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a 
concede1• ao bacha.rel João de Siqueil'a. Ga· 
valcanti, major honot•ario do exercito e juiz 
de comarca do territorio do Acre, licença por 
um anno, com o respectivo ordenado, para.. 
tratar de sua. saude, onde lhe convier (dis· 
cussão unica). 
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O Sr. Presidente--A este projecto 
foi offerecida, pelo Sr. Paula R:1mos, a se
guinte emenda: 

deste a~no, que fixa a despeza. do Ministerio. 
da ~ar.1_nha. para o exercício de 1905, a quaL 
havia s1do mterrompida.. 

«Substitua-se o ";trtigo unie,o pelo seguinte: 
Fica concedida ao bacharel João da Si· 
queira Cavalcanti! juiz de .comarca. do terri· 
torio do .\cre, uma licenç:t de tres-mezcs, 
com o respectivo ordenado, pará tratar de 
sua samle onde lhe convier; revogtvia::. as 
di'3posições em contt•ario». . 

O Sr. Drieio Filho (1Jeh! oi·dem) 
- Tenho a. infurmar á Casa, Sr. Presidente, 
11ue esta emenda do Sr. Paula Ramos a este 
:proj('eto, está nas mesmas condições da outra 
que o mesmo senhor apresentou, e que ha 
pouco foi approvada, com relação á concessão 
de licença. ao Dr. Carlos Domicio de Assis 
Toledo. 

E', portanto, natural que a, Camara. co
herente com o seu procedimento de ha. pouco 
::tpprove osta emenda. (Apoiados.) 

Em seguida é posta a. v o tos e appro-rada. 
a referida emenda do Sr. Paula Ramos. 

O Sr. Moreira Alves (pela or
dlm} 1•equer v~rificaçã.o da votação. . 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a. favor da. emenda. 70 Srs. 
Deputados e contra 29, total99. 

O Sr. Presiclente- Não hn, nu
mero. 

Va.e-se p1•oceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada ve1•ifica-se te

rem-se ausentado os Srs.Sá. Peixoto,Enéa.s Ma1·· 
tins, Aurelio Amorim, Hosannah de Oliveira, 
Passos Miranda, Arthu·~ Lemos, João Lopes, 
Eloy de Souza, Abdon Milancz, Pereira. de 
Lyra, Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, 
Epaminondas Gracindo, .Toviniano de Cat·
valho, Castro Reb~llo, Tosta., Bulcão Vianna, 
Garcia Pire~, Satyro Dias, Rodrigues Lima, 
Moreira Gomes, José Monjardim, iieredia ·de 
Sá, Irineu .Machado, Sá Freire, Erico Coelho, 
Bernardo Monteiro, Josê Bonifacio, João 
Luiz, Bueno de Paiva, Leonel ·Filho, Adal
berto Ferraz, La.mounier Godofredo, José 
Lobo, Paulino Carlos, Francisco 1\ialta, Costa. 
Netto,- Germano Hasstocher c. Homem de 
Carvalho. · 

O Sr: Presidente- Contint1a. com-
a palavra. o Sr. Bricio Filho. . 

o !!J•• ~ Bricio Filb.o diz q1,1o pouco·· 
r os ta a dizer sobre o assumpto. Vem apcnm}- · 
mostrar que teve toda a razão em apresen
tar a emenda ma,ndando t>eduzir a 670:000$. 
a vei•ba. da lettra c1 do art. 2°, 

Por occasião da. 28 discussão apresentou 
u~a. omend~ rostabelec~ndo a disposiç:ão do. 
o~çamento v~gente consignando a importan
cJa de 700;000$ para. o estudo o constt•ucção 
de uma turbina a vapor e para. o estudo 
~onstrl!cção e_experiencia dos submarinos d~ · 
mvençao nac1ona.l. Ora, na rubrica-Ma·· 
terial de construcção naval-figul'am os . 
30:000$ pa,ra a. turbina a vapor. Loooo a im- . 
portancia da disposição d do art.

0

2° devia 
se1• d~ 670:000$0<!_0. Era. até uma simples 
q_uestao de red<lcçao..:. Vê; pois, a C"'mara que, 
s1 as outras alteraçoes proposta.s nã.o mere
cem a.pprovaçã.o, o mesmo não se pOde dizer 
dessa a que acaba de alludir •. 

Falle agora a competencia. do relator •. 
(lll!tito bem; muito bem.) 

O 8r. Lau~. ... tndo Pitta declara 
que vem á tribuna mais · pela defereucia 
que lhe merece o illustre DAputado por 
!?err:tambuco, o Sr. Brício Filho, pelo valor· 
m~rl!lser:o de ~uas emendas o para rebate1~ 
a. lllJUStlça falta por S. Ex. â Commissão de· 
Orçamento, attribuindo-lhe o intuito de ser· 
contraria ás referidas emendas, só po1• serem. 
da la.Vl'a do nobre repregentante, quando 
é certo, e a Ca.mara. é testemunha que· · 
a Commissã.o jamais cuida do ver os 'nomes. 
que as subscrevem,. para apenas ·se preoc~· 
cupar com a mater1a quo nellas se contém 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 97 Srs. Deputados. 

. E' facto que o il~ustr~ Deputado, no beH~, 
d1scu1'SO que profer1u, nao logrou demonstra-r
a necessidade das suas emendas serem ada
ptadas,_ e a Commiss~o d:J 01•çamento não 
as accei~ou, JJOrque nao é possivol fazer~se · 
a. orga.mzaçao da secretaria do Conselho· 
Naval, que não existe, sem haver auo-mento
de despeza, além de considerar que a~ Poder 
Executivo não é dada a faculdade de au· 
gmentar despeza:s, vi~to que a creação ·pro-
posta dependeria da o.pprovação do Con- 
gresso. 

Não ha numero. 
Fica. a.dia.da. a votaçã.o. 
Passa-se á. materia em discussão. 
Continúa. a discuasão unü~a. do parecer 

. n. 245 E, de W04, sobre as emendas o1fere
eidas na, 3"' discussão do projecto n. 2~5, 

Ora, por e::~te motivo fl'tlhava. a r~zão de· 
!,}ma. de suas emendas. 

Ç ~ra~or n~o acredita. que o illustre Sr. 
!3r1c10 Filho Ignorasse que a. sua . iniciativa. 
1mpox:tava. em accre3ci~o de despeza, por'""
que ntal fvsse, S. Ex. nao deveria otferecer · 
emendas. O emimmte Ministl'O da Matinha, . 
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que com acrysola.do patriotismo cuida dos 
ne.['ocios da. sua pa.st.a, certamente reorgani· 
z:\rá. a sna repartiçfio ; mn.s aproveitando o 
pessoa.l disponiYcl no seu ministerio, para 
uão augmontat· a. dospeza. · 

Comba,tc a. e monda n. 3 do nobre DJpu
tado marcando um p1•azo para que sej~ clado 
n<wecm~ sob1•c os submarinos de in vençã.o na-
cionaL Admh·a.-sc o ora.do1• de semelhante 
emenda. P1•imciro, porque se trata do acto 
exclusivo do Poder Executivo, no qual não 
póde intervir o. Legislativo; segundo, porque 
essa· commissão nomeada para dar parecer 
.não re.!eberá remune1•ação alguma; terceiro, 
porque os exames que a commissão tenha de 
proceder dependem da temp:), de modo que 
não lhe será possível marcar, pois a inven
ção de submarinos está sujeita á sua con
strucção. 

Quanto á emenda n. 4, ainda que a Com· 
missão de 01•çamento tenha sõmente citado 
um facto, não quer isto dizer que tal facto 
tivesse sido o unico a ser acceito, conforme 
quiz o nobre Deputado. Não, outros estão 
incluidos,como aluguel de casa, illuminaçã.o, 
fornecimento úe agua, etc., tambem sujeitos, 
em muitos casos, a contracto. 

Qu~tnto a 5a. emenda, o illustre Deputado 
apresentou-a pal'a que fosse reduzida a 
670:000$ a verba de 700:000$ destinada á 
invenção de submarinos nacionaos. Essa 
verba., em 2n. discussão , foi dotada. com 
700:000$. Deve-se, porém, manter u'na verba 
de 700:000$ para occorrer ás despezas eLe 
uma invenção e s~m que se tenha executado 
qualquer causa déU11 ~ Si se deve admittir 
no orçamento uma subvenção pat'a invenção 
de submarinos nacionaes, então ter-se-á de 
adaptar, em todos os outros orçamentos, 
credito para outras invenções. 

Com relação ás emendas ns. 6 e 7, acredita 
que o nobre Deputado se convenceu de que 
eUas não devem set• acceitas,porque reduzem 
despezas de serviços que estão oxactamente 
ass gnaladas no ot•ça.mento vigente e que 
eram nos orçamentos anteriores suppriclas 
por creditos supplementares. Sendo assim, 
não sabe por que motivo se deva reduzir 
essa. verba, sem que se reduzam todas as 
outras consign"<~ ções da marinha . 

O orador, depois de outras considerações· 
tendentes a evidenciar a falta de procedencia 
nas observações do nobre Deputado por Per
nambuco, senta-se, lamentando que S. Ex. 
uzasse do 1•ecurso da pro te lla.ção pol' alguns 
dias da dota.ç~ão dn armada, em virtude da 
posição politica qtlG S. Ex. julgoí!>u mais acer
tado assumir nesta Casa. (Muito bem, rMtito 
bem.) ' 

O Sr. Bricio Filho faz sentil• que 
presumpção e agua benta cada um toma a 
que quer. 

O illustrado representante do Estado do 
.Rio, digno rela.tor do Orçamento da Marinha, 
principiou o seu discurso com expressões 
gentis, que muito c..<t.ptiva.ram o orador. En· 
tretanto. logo em seguida mudou de rumo, 
para avançar c1ue, ao apreseptar emendas 
sem valo1•, aquelle que oeclipa. a tribuna se 
deixou levar por uma questão pesso~1l. E' o 
que resta provar. 

Analysa as emendas que apresentou, de
monstr<1ndo que proeueou collabJl'ar na lei 
orça.men taria. 

Nada tem pessoalmente contra o Sr. Mi
nistro da. Marinha, com C!UelU já. militou nas 
mesmas :fileiras, durante a l'evolta. de 
6 de setembro, e a quem ap1•eciou desde 
essa época.. E isso não o ünpeue de ata
cal-o quando achar que tnCl'CCe consura. 
Mas no caso do Orçamento não sabe em 
que possa haver manifosta.çlí.o hos~il pelo' 
lado pessoal, simplesmente porque pretende 
collabora.r na elahoraçã.o da lei. Depois, si 
ha lado pessoal nisso, o nobre Deputado ha 
de consentir que veja em sua attitude contra 
as propostas do orador tambem o lado pes
soal, sempre ao lado do Ministro, só pen
sando com elle, só querendo o c1ue elle quer. 

S. Ex. não se póde offender, desde que foi 
o primeiro a levantar a insinuação. (ll:fuito 
bem; muito bem.) · 

Ninguem mais })edindo a palavra, e encer
rada a discussão e adiada. a votação. 

E' a.nnunciada a discussão uni cu. do parecer 
n. 188 C, de 1904, sobre a emenda oft'erecida 
na 3a discussão do projecto n. 188, deste anuo, 
que releva. ao ex-Deputado Antonio de Amo
rim Gal"cia. a Pl'eseripção para recebimento 
dos subsidias correspondentes ao tempo de· 
corrido de 18 de dezembro de 1891 a 22 de 
jctneiro de 1892, aos quaes tom direito como 
membro do Congres3o Nacional naquella 
época, abrindo para esse fim o crerlito espe
cial de 2:700$000. 

O Sr. President.e-Creio .. que o 
Sr. Deputado Bricio Filho tinha pedido que 
se o inscreve3se pa,ra esta discussão. · 

o Sr. Brieio :li"ílho-Tinha real
mente feito este pedido, mas desisto da. pala
vra pal'a evitar que outro collegn. se inaom
mode com as observações que eu fizesse sobre 
o parecer em debate. 

Ninguem mais pedindo a palav1•a., é oncel'· 
rada a. discussão e adiada a votaÇ'.ão. 

E' annunohtda a discussão unica do 'Projecto 
n. 278, de 1904, autorizando o Poder Exccu· 
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tivo ::1. conceder a Francisco Barbosa do3 
Santos, fiel do thesoureiro da Caixa de Amor
tização, um anno de licença, com o res_pe
ctivo ordenado, em prorogação âquella em 
cujo goso se acha, para. tratar ele sua saude 
onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a palavra, é C'ncerrn.dtt a 
discussão e adiada a votaçãD. 

E' annunciada a la discussão do pi'ojecto 
n. 270 A, de 1904, dispensando o resto do 
tempo que falta. ao Externato Aquino, para 
completar os dous annos do fiscalização pré
via exigida pelo art. 366 do Codigo de En
sino. 

Ninguem pedindo a palavra, é encer}:'ada a 
discussão e adiada a votação. 
- E'. annunciada a 2a. discussão do projecto 

n. 259, de 1904, dando ao Ministerio da Ma
rinha a incumbencia de :fiscalizar e policiar 
a. J>esca nas aguas territoriaes da RepulJlica, 
e dando outras proviLLencias. 

O Sr. GaldinoLoret.o-Sr. Pre
sidente, tenho duvidas sobre a constituciona

_lidade do projecto em debate. 
Trata-se de regulamentar uma industria. 

A Constituição estabelece a liberdade de qual
quer pro:fissão moral, industrial e intelle
ctual, isto com igualdade, quer para nacio
naes, quer para estrangejros residentes no 
pn.iz. E' o que consta do art. 72. 

O projecto crêa uma repartição intitulada 
-Inapectoria Geral da Pesca-tendo por :fim 
fiscalizar o exercício dessa profissão. Por di
versas disposições do projecto verifica-se que 
os estrangeiros não podem exerce1' essa in· 
dustria. 

0 Sa. ELYSEU GUILHERME-Apoiado. 

0 SR. ALVES BARBOSA-O projecto naciona 
liza expressamente essa industria. .. 

0 SR. GALDINO LORETO-A affirm'atiçra do 
nobre Deputado está contida na minha, 
quer dizer que neste ponto interpretei per
feitamente o projecto. 

E' facto que em paizes estrangeiros a. in
dustria da pesca é monopolizu.da pelos nacio

-naes, em virtude de leis, regulamentos, etc. 
Não me parece, porém,. que no nosso 

paiz seja necessario monopolizar essa in
dustria, nacionalizai-a, como disse o nobre 
Deputado, sobretudo quando a nossa Con
stituição, indo além das legislações de todos 
os paize~ no · que diz raspei to ás condições 
dos estrangeiros residentes, indo mesmo mais 
longe na~ concessões do que razoavelmente 
o estrangeiro tem o direito de pretender, 
estabeleceu .a igualdade. de tratamento en
tre estes e os brazileiros; e no mesmo ar-

Voi. VIII 

tigo em que estabelece essa igualdade es
tabelece a liberdade de profissões c indus
tria.s. Por consequencia, o projecto visando 
excluir os estrangeiros do exercício dessas 
industrias, me pa.re-ce que não está bem 
dentro dos termos da- Constituição ..• 

0 SR., ALVES BARDOSA-Nestn. parte, não 
apoia~to. 

0 SR. G.UDINO LORETO- •.. Si bem que 
eu reconheça que em paizes estrangeiros se 
tem feito monopolio da pesca, como de ou
tras industria.s. Resta saber si entre nós 
uma lei ordinarla pó de fazer isto. 

E' esta. a· primeira duvida que tonho so
bre a. constitucionalidade do projecto. 

Ha, entretanto, outros artigos, sobretudo o 
de n. 13, a respeito de cuja constitucionali
dade tambem tenho duvidas. 

Dispõe esse artigo que o Governo regula
mentará a presente lei, estabelecendo taxas 
e mais condições pal'a o exercício profissional 
J.a pesca. Para exercer, portanto, essa pro
fissão, é preciso pagar determinada taxa. 

0 SR. ELYSEU GUILHERME-Actualmente, 
as camaras municipa.es são que cobram im
postos sobre pescada, como de dízimos etc. 

0 S.R. ALVES BARBOSA-Não, actualmente. 
0 SR.. GALDINO LORETo-E' O imposto de 

inuustrias e profissões, que a Constituição 
determina que pertence aos Estados. Aqui 
se estabelece claramente que a União pode1•á 
estabelecer taxas e condições para o exerci-
cio profissional da pesca. -

E'. por consequencia, um outro ponto de 
duvida que tenho sobre a. constitucionalidade 
do projecto. 

0 SR. BRICIO FILHO-E ainda ma.is : não 
diz em que consistem essas taxas. 

0 SR. ALVES BARBOSA-Considerou~as ma
teria regulamentar. 

0 SR. BRIOIO FILHO-Desde que é imposto, 
deye dizer em que consiste. E' outra. incon
stitucionalidade. 

O SR. GA.LDINo LoRETo-Estabelece mais 
que o Poder Executivo regulamentará as-· 
contravenções e penalidades. Por conse
quencia., commette ao executivo ... 

0 SR. BRIOIO FILHo-Está na linha. Todos 
os dü1.s cerceamos as nossas attribuições. 

0 SR. GALDINO LORETO- •.. a attribuição 
de definir contravenções, com minar penas. 

0 SR. BRICIO FILHO- E' um projecto pe
rigo,so, 

O Sa. GAl.DINO Lo RETO - E', Sr. Presi
dente, a1nda um :r;onto de duvida :qU,e: et1 

·j!. , 
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tenho sob1•e a, constitucionalid~da do pro- jecto como quem quer se oppor 11 sua pas
jecto. sagcm, vjm apena.s fa,zcr :.-~sminhas objecçõe,s 

o11tras disposições quG, parece-me, rct"e· e oppor as minhas duvidas. 
rem-se. á. hygiene, como se,jam as medidas Eu já. as tenho manifestado, dou prova da 
de conserv;lção d!} tra.nsport~ dos productos boa fé o sinceri{lade com que estou fal!ando 
da pesca, são commettidas ao me.3mo · regu· concluindo as minhas obse:?.·vações sobre est; 
lamento. _ projecto e acreditando mesmo que esteja. em 

Quer dizer q tlG todas ossas disposições erro .•• 
·àevem· se1• .codificadas em um mesmo rogu- O Sa. ELY~r-:u GUILIH!RYE:- Não apoiada. 
lamento. · Est<l muito certo. · 

Sr. P.rosidcnte, parece-me que as divorsas -
disp;>sições regulamentn.res, de hygíene ou O Sa. GALDINo L<JRETo-. • · e que o nobre 

·de outra. ordem, que se podem estabelecer, Deputado possa con\•encer·me do acet·to que 
não precisam de uma. codificacão. A ínspe· que presidiu ás disposições deste projecto. 

·. 'c to ria. de hygiene tem as saa.s a.tt-:ibulções e (il..lwita bem ; muito bem.) 
nos seus regulamentos poder·se-ha estatuir o O St.~. Luiz Gnalberto diz que o 
quâ convém á sa.ude publica.. projecto que a. Commissão de Mar·inha e 

O que diz respeito aos portos tambem Guerra. considerou como um substitutivo do 
não precisa. se1• regulamentado nessa. lei de projecto n. 59, de 1901), não é m.a.is, em sua.s 
pesca.. linhas geraes, que o mesmo projocto de 1900 

E possível que as ce:~ea.das de pesca. possam danio exctusiYMu<mte ao Ministerio da. Ma.~ 
prejudicar o regimcn dos portos, e~c.; tudo rinha i1 in(!umhsncia de supar•intendcr esse 
isso, porém, pôde corre1• por conta das capi· serviço. Not:.t, porém, que o p1•ojecto substi
tanias on commissões de melb.oramentos dos tutivo apresentado pela. Hlustrada Commissã.o 
portos. de Marinha e Guert•a. ainda. é mais restrictivo, 

Port1tnto, SP • . Presidente, sob o ponto de ampliando ~ fiscalização ··do Ministerio da 
vista. ·constitucional, ·eu tenho duvidas sobre Marinha.. 
o projecto, duvidas que não desapparecem O o1•ado1• não entl'a. na, questão da compe
mesmo quanto á sua conveniencia.. (Apa1·tes.) tencia do poder fecleml para regular a pesca, 

Sr. Plesidente, não me pude convencer da muito embora em nossa legislação existam 
conveniencia do projecto. actos que dão ás municipalidades essas attri-

E' verdade qua eu . não fiz sobre elle ·um bnições ; prefN'indo acceitar como pro-vada 
estudo demoraào, sendo bem possivel que o e.3sa competencia. 
nobre autor do projecto, que tem cogitado Estuda o orada!' o que occoi•re com a caça, 
de~ses assumptos e qu.e, não ha. duvida. al- que dia á <lia vae desappal'ecendo da.s nossas 
guma., é a. esse respeito uma. autoridade, me ma.ttas, lembrando que ha pouco leu um 
possa mostrar as · vantagens do proje~to, estudo na Re'l'ista elo Mttseu Paulista, da 
comquanto me pareça difllcil que S. E:{. lavra. do Dl', vou Ibel'ing, para provar que a 
me convença de que se dBve arrancar dos caça está reclamando ta.mbam uma sêria re
Esta.dos o imposto de industría.s e profissões gula.meutação. Embora sejamos um :pa.iz rico 
para entrogal-o á União. de peixes, reconhece, outrosim, o orador a 

Depois, uma lei deve co1•responde1' a uma ne~essidade de regulamentar• o assumpto, e 
necessidade social e eu ainda não pude per- podendo-se dizer que nunca, tivemos sique1• 
caber nem mesmo a opportunidade dessa re- um ensaio de piscicultul•a., am•oditando que 
gulamentação da. industria da pesca, o ultimo ao to que houve a respeito foi o de 

· D. João VI, etn 1809, mandando buscar no 
O SR. ALVES BA.a:aosA- V· Ex a(}ha que MedíteL'ra.neo cet•t•.l mxtnel'O de barricas de 

es.sa. industria deve ser ex.plor.:tda sJm re- tainhas e sardinhas e fazendo-as cultivar no 
stricções 't ' Retiro Sftudoso. Esss ensaio de piscicultura 

o Sa. GALDINo LoamTJ - D~via ser com:J rudimentar-si é que mesmo tal noma pótle 
as outras. ter-não smtiu o desejado effl~ito. 

S c t Repete que a nossa legislação sempt•e 
O a. Ar..vms BARBOSA -As ou ras eem · attl'ibuiu ás . municipalidades a l'egulamen-
0 Sa. ELYSEU GuiLHERME -Como n. caç~a., taçJ..') do ser"·iço da. peS<!!l., de modo que ta.t· 

que entl'e nós não está, regulamant. ~Hb. vez não fosse conveniente tomper brusca-
o sa. ALVEi R~RB.)SA _Mas 0 caso da. mente com esta tra.dicção, podendo·se acéei

pesea. é especial, pol•que está liga•ia di.recta.- ta1• a c.Jllabol'<l~âo das rnunici[Jalidadés neste 
mente aos interesses da marinha. particula.l' · · 

. . Achn. o oradol' qú.e ha· · grande dift'el'ônça 
O S.&,. GALDINo LoRETO - Ett não tenl.w, entre a pesca mariti.ma e a .. · pesca · fltivial.· 

Sl'. .Presidente, out1•a.s rQ"Gões sinão estas que To:las as legislações estabelecem differença 
aca."Qo de emittil?: não vim.cornha.tel' o pt•o-. entt•e uma, e outra. 
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.Respondendo a um aparte do Sr. Alves 
·Barbosa, no qual perguntou si S. Ex. não 
.sustentava que a pese~ fluvial não era feita 
t:J.mbem em aguas dejurisdicção federal, diz 
.que tal vez por isso. tenha o projecto cogitado 
do facto, procurando, ante as circumstancias 
da nossa Constituição, engloba.1 .. a pesca. ma-

- vitima e -a pesca t1llvial. 
Achando necessarla a distincção entre as 

-duas pescas, apresenta, neste sentido, um 
substitutivo e ao mesmo tempo requer que 
o projecto eni debate seja remettido com 
-todas as emendas á Cómmissão de Fazenda 
e Industria, pal'a interpor o sou p<irecer. 

Era o q,ue tinha a dize1•. ( 11l11.ito be·m, , 
.muitó bem.) 

Vem â Mesa, é lido, apoia·lo c posto· conjun
ct3.mente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o p1•ojecto n. 259, de 19o,! 
que dá ao Ministerio da Marinha a incum
bencia de fiscalizar e policiar a pesca nas 
aguas territor·iaes da Republica, etc., seja 
remettido á Commissão de Industria e Fa· 
zenda., pa1·a que interponha. · o seu parece1.·. 

Sala das sessões, 1 de dezembro deJ1904.
Lui.z GHalberto. 

Veni á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao p>·ojecto n. 259, de 1.904 

Art. 1.° Competem a(.l Ministerio da Ma
rinha a policia e fiscalização da pesca ma-
rítima. · 

. Art. 2.0 A pesca divide-se em pes~a ma· 
ritima e pesca fluvial. 

conveniencia e constitucionalidade do pro- . 
jecto, 

E' certo quo a Constituição garante a liber
dade profissional, mas não veda expressa
mentea. nacionalização de qualquer ind.ustria 
quando isso fô1~ do interesse do E::>tado. ' 

A pes~a feita. em emha1•cações é sem du
vida, ·um ramo da marinha. mercante, po
dendo, como t·.tl, fôrnecer elementos para a. 
constituição da ma·rinha de guerra. Urge, 
portanto, nacionalizal-a, como se fez com a. 
grande ca.bot:1gem. E' isso nmn, compensação 
ao sacl'itlcio do serriço milHar obrigatoeio. 

Convem que a pesca continue sob a fiscali
zação das Ci1lJÍ tanins dos por•tos. 

Esta. fiscalização tem sido exercida sempre 
pelo Ministerio da. Marinha. que é o departa
mento da administração que posstie elemen· 
tos apropriados para esse mister~ 

Termina mandando it mesa. uma emenda, 
det~rminando que, nos E$tados onde não hou
ver capitanias de po1•tos, a fisca.Hz8,ção e re
gulamentação da pesca serão exercidas pelas 
municipalidades e repetindo que opportuna
mente voltará á tribuna. (Muito bem ; muito 
bem.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con 
junctamente em discussão a seguinte' 

EMENDA 

A.o p1·ojecto n. 259 de 1904 

Ao art. 11. Accrescente-se:-No3 Estados 
onde não existirem capitanias de portos a 
fiscalização e policia da. pesca, em agua do 
domínio federal, ficarão a cat•go dos respe
ctivos municípios . 

Sala das sessões, 1 de dezembro de 1904.
A~,es -Ba>·bosa. 

Art •. 3.0 O Ministel'io . da. -Industria super
. intenderá os serviços que dizem respeito ao O S.J.". Briclo Filho-Sr. Presi
·desenvolvimento industrial e technico da dente, pedi a. palavra. simplesmente pa1.•a 
.pesca. mandar á Mesa um 1•equerimento para que 

·Art. 4.o Revogam-se as disposições em ·o projecto n. 259 v(~ á Commissii.o de Consti-
contrario. tuição, Legislação e Justiça, para. que inhr

ponha o seu parecer. 
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1904. Si ha uma. Commissã.o que sobre este pro-

·-L"ai.z Gúalberto. jecto se deva pt•onunciar é esta, em conse
quencia das questões constitucionaes venti-

0 Sr. A.l ves Barbosa -Autor ladas no projecto. 
·do pt•ojeeto em debate, tem necessidade de Nestas condições envio á Mesa o meu re-
re~ponder aos dous illustres · collegas que querimento. (.Muito bem.) 
ac~bam de impp.gnal-o. . . . . · . , 

Serã. breve, . aguardando-se para discutir . Vem a Mesa, é !Ido, i!POiado e. po;:;to con-
maisdesenvolvidamente 0 assumpto,quando JUnctamente em d1scussao o segu111te 
o .pr.gjecto. voltar.· da Commissão a que ·vae REQUERIMENTO 
:Ser remetüdo. 

:9 illustre representante do Estado do Es-j . Requeiro que o projecto n. 25D,de 1904, 
pu•lto Santo suscitou duvidas com relação â vá. á Commissão de Gonstituição, Legislação 
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e Justiça, para sobre o mesmo emittir o seu 
parecer. 

Sala das sessões, l (le dezemb:t'ó de 1904.
. B?·icio Filho. 

Ninguem mais pedi? do a. pa}u·V1-'': , é encer
rada a discussão e atilada a vo~açu.o. 

E' sem debate encerL·ado em 2a discussão 
o artigo unico do projecto r:_: 287, de ~904, 
autorizando o Poder Execm1 vo a abrir ao 
Ministerio da Gucl·rn. u credito c:xtraordi
nario de l6:4H:l$750, para occorrer ao paga
mento devido a Robert Blosset & Hermanos, 
dn fornecimentos feitos em l8~JO á colonia 
militnr junto á foz do Iguassú, ficando adiada 
a. votação . . _ _ 

E' sem debate encenado em 2a mscussao o 
seguinte artigo unico do projecto. n. 288, ~e 
1904, autorizan!lo o Poder ExecutiVO a abr1r 
ao Ministerio das Relações Exteriores os ore
ditos supplementares de 30:000$, papel, e 
45:000$, ouro, sendo o primeiro á verba 1• e 
o segundo á 7a. do art. 5° da lei n. l.l45, de 
31 de dezembro de 1903; ficando adiada avo-
tação. _ _ 

E' sem debate encerrado em 2a. d1scussao o 
artigo uni co do projecto n. 297, de l 904:au~ 
torizando o Podei' Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas o credito especial de 60:82ô$955, para . 
pagamento ao engenheiro Alfredo Novis de 
uma indomnização pela rcducção de 25 °/ o 
nos fretes da Es~ra!la de F~!rro de BatUI'itá, 
de accordo com o decreto n. 3.084, de lO de 
de junho de 1900, no per iodo de 19 de junho 
de 1900 a 29 de abril de 1901; ficando adiada 
a. votação. 

· E' annunci~da a 2a discussão do projecto 
n·. 286, de 1904, relevando a prcscripção em 
·que inconeram as congruas do bispo de 
de Goyaz D. Eduardo Duarte Silva, como co
nego da ex-capella impel'ial, com parcceJ'es 
das Commissões de Constituiç-ão, Legislação 
e Justiça e de Orçamento. 

n. 286, de 1904, .relevando a prescripção em 
que incorreram n.s congruas do bispo de 
Goyaz n. Eduardo Duarte Silva, como co
nego da ex-capella imperial, com pareceres . 
das Commissõcs de Constituição, Legislação . 
o Justiça e do . Orçamento,. ficando adiad·a a 
votação até que a respectiva Commissão-dê 
parecer sobre a emenda offerecida. 

E' annunciad.a a 3a discussão do projecto · 
n. 2 B, de 1904, redacção pa.1'a 3a di~cussão · 
das emendas ao projecto n. 2, deste anno, 
do Senado, autorizando o Gove.rno a promo· 
ver a construcção de uma estrada de ferro · 
entre as citl.ades de Caxias e S. Luiz, no Es· 
tado do Maranhão, nas condições que es
tabelece. 

Ninguem pedindo a. pala. vra, é e ri cerrada. . 
a discussão e a.dia.da a votação. 

R' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 79 B, de 1904, redacção para 3a dlscussã.o 
do projecto n. 79, deste anno, que autoriza 
o Governo a .adquirir, para a galeria da 
Escola Nacional de Bailas Artes, os quadros 
do fallecidó pintor VictorMeirelles de Lima, . 
despendendo até a quantia. de 50:000$000. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. · 

E' annunciada a 1 a. discussão do projecto 
n. 133 A, de 1904, declarando da competen
cja do chefe de policia e dos delegados do 
Districto Federal processarem ex-officio os 
delictos U.efinidos nos arts. 277 e 278 do 
Codigo Penal, e dá outras providencias; com 
parecer e emenda da maioria da Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça e voto 
em separado do Sr. Estevam Lobo. 

O Sr. President.e- A esse pro· · 
jecto a mll.ioria da Commissão de · Consti
cuição, Legislação e Justiça apre"entou 
emenda, que só poderá ser tomada em con
siueração si o projecto passar a 2a. dis· -

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con- cussão. 
junctamente em dlscuseão a seguinte Está em discussão o projecto. 

Si ninguem pode a palavra declar·o encer--
El\IENDA rada a discussão. 

Ao projecto n. 286, de 1904 O ~R. BRICIO li'ILIIo-Peço a palavra. 

Art. E' tambem relevada a prescripção <? .sa • .-PRESIDENTE-:Tem a. palavra o sr~. 
e:in que incorreram os vencimentos de fun- · 1,3ricio F1lho · 
ccionarios publicas federaes, subsidias e ajudas . • • •. . . 
dé custo dos Deputados ou Senadores e outros O Sr • Dr1.e~o F:l!lho~Sr • P.resl
funccionarios que tenham dei-s:ado de rece· · Liopte, peço. a V· Ex. que me faça chegar. ás · 
ber as respectivas importancias nas devidas ~ao~ o Cot.hgo Penal. (Pausa. O·orador e sa· · 
épocas, observando o necessario processo. hsfe1.top.) 'd· t h d - d 

S d. - d d b, d 9 4 Sr. res1 en e, compre en o que nao . evo 
ala as sessoes~ 1 e ezem r o e 1 O .- abusar da a.ttençã.o da Casa ; percebo -perfei- · 

Thomaz Ca-ualcauh. . . tamente que se torna enradonha e incom·· 
Ningilem pedindo a pala'fra,~ é encerrado moda a minha constante presença na tri·· 

em 2a. discussão o artigb uni co do projeoto . buna. 
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Assumptos ha, porém, que são submettido~· contro_a. aquillo que se tem praticado aqui, 
á nossa. consideração e que me não pódem· ·va.e de encontro ás nossas tendencias e -vae 

.. deix(1r silencioso, tamanha é a gravidade de encontro ás tendencias de todos os pa.izes 
das medidas que elles conteem. . civilizados, onde se procura, cada. vez mais, 

Neste numero está o projecto em debate. afastar a policia da justiça.. 
Não fô1•a o lior deante dos olhos· a reali- A funcção da policia, é inteiramente outra. 

dado da situação; não fôra o ter deante dos Julgar é uma cousíJ, muito seria ; o jul-
. olhos o parecer da Commissão, elaborado gador deve esta1• em uma. n.tmosphera 

sobre o projecto apresentado pelo S1•. Ber- serena, calma., sem paixão, sem influencias 
nardo de Campos, eu não acreditaria que, pemiciosas, examina.ndJ com isenção as 

·em um regimen republicano, em um regi- peças dos processos, para, com to :la a tran
men que,devia sel' de liberdade, cogitasse o quillidade, animado simplesmente pelo de-

. Congresso Nacional de um projecto desta s~jo de f<1zer justiç<1, la-vrar a. sontença, 
ordem e-o que é mais-amparado pelo dando razão a quem a ti-ver. 
p~estigio, pela força e pela competencia de Não está na mesma situação a. autoridade 
uma Commissão tão importante, como é a policial, arma.da muitas vezes pelas paixões, 

· de Constituição, Legislação e Jus.tiça. influenciada por umas tantas cil•cumsbncias, 
Parece que retrogradamos. que devem pe:;ar muito na balança. 
Vê-se na Republica o anniquiln.mento das Depois é a autoridade policial quem prende 

. garantias e liberdades de que gosavamos no o individuo suspeito de lenocinio, e e esta 
tempo da Monarchia. mesma autoridade quem -vae resolver sobre 

A approvn.ção deste projecto pela Camara uma bJ3. pa.rtc do processo. 
dos Deputados é mais uma demonstração Esta autoridade, naturalmente, estará oro-

. de que fora.m fallazes, enganadoras, aquellas penhada em mostrar que não commetteu 
promessas formuladas por occasião da pro- um acto injusto, prendendo um cidadão sus
clamação da Republica. peito tle caften; terá empenho em fa.zer a 

E' mais uma lei em antagonismo com o justificação de seu acto. 
· espirito liberal. . Nestn.s condições, é r:.utoridade suspeita e 

Não me demorarei em fazer a analyse que não póde mover o pt•c,cesso, 
·o projecto reclama; isto seria perder tempo. Nota ainda que se procura dar andamento 

O que quero deixar aqui consignado é o meu ao projecto durante o periodo de estado de 
protesto; o que desejo que fique patenteada sitio, quando estão suspensas garantias con-. 

·é a decla.raqão de que me não conformo com stitucionaes! 
os dispositivos da proposição. E não me con- Si o approvarmos, vamos concorrer para 
formo porl_lue ella. diz que «compete ao chefe uma medida otliosa, peeniciosa, cheia. do in
de Policia e delegados, no Distl'icto Federal, convenientes. 

:_processar eJ;--officio os delictos definidos nos Contra e. mesma dese,iaria que se revol
. arts. 277 e 278 do Codigo Penal». · tassem os espíritos juridicos da Com missão, 

Quo.~s são esses· delictos? São os que se que devem tratar destas cousa.s com muito 
. achão contidos no capitulo «Do lenocínio». mais cumpetencia do que o humilde repre-

Não creio, Sr. Presidente, que haja quem senta.nte de Pernambuco, leigo, que vem 
seja capaz de encontrar attenuantes para apenas cumprir o seu dever, indignado, re

·Crimes desta natureza. Em proclamar a sua voltado contra esse attentado. 
hediondez, estão todos de accordo. Em reco- Felizmente discordou do parecer da. Com
nhecer a sua abjecção, são t6dos concordes. missão o illustf'e representante de M:inas o 

·Que épreciso que esses crimes sejam puni- Sr. Estevn.m Lobo, quo formulou um lumi· 
·dos, eis o que absolutamente não soffre con- nosissimo voto em separado, dizendo que não 
. testação. podia dar o S3U apJio a um projecto que 

Mas, Sr. Presidente, o que não póde me- restaura. o obsoleto Instituto de Policia Ju· 
· recer applausos de um espid:to republicano, diciaria. 
é o modo por que só pretende proceder, é a Provavelmente a medida é do agrado do 
maneira po1• que se quer encaminhar o pro· Puder Executivo, e é o quanto basta para 

, cesso. que seja transformada em lei. 
Este projecto é o primeiro passo, a pri· Approvado o pro.iec+.o e~ la discussão, 

\fieira tentativa, para commettet• ás autori- apeza1• da gt•avidade da,s medtdas que encerra, 
-dades policiaes; ao chefe de policia, e até eu me reservo par·a em outro turno voltar á 
mesmo aos delegados, a faculdade de inter- tribuna,fazendo das minhas fraquezas for;ças, 
virem judiciariarnente em crimes de Ieno· buscando elementos naquelles autores que 
-cinio 1 . . da ma teria se teem occupado, para entãQ.. 

E, Sr. P1•esidente, a transplantação de levantar fo1•te impugnação. 
funcções judiciarias do podet• competente O que ~vejo~ Sr. Presidente, não é s~ o 

. para a autoridade policial, isto vae · de en· facto da pohcta.• passar a exercer funcçoes 
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judiciarias nos crimes de lenocínio; .o que 
vejo nisto é o primeiro passo, :1 primeira 
tentativa, para transformar em juizes au· 
torida.des polici:tes. 

Uma VfrZ approvada esta medida, . virão 
outras, até que havemos de chegar a esta 
situação critica e incon veaiento, de vermos a 
policia exercer funcções judiciaria3. 

Fica, Sr. Presidente, aqui o meu protesto 
e agora a Cclmara que approve o projecto 
que está pendente de sua deliberação. (Muito 
bem i muito bem.) 

'Ningucm mais pedindo n. palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

E' annuncia.da a 2a. discussão do projccto 
n. 146 A, de 1904, determinando que as ca
deiras de clinica medica. (1• e 2a.) das Facul
dades do Medicina do Rio de Janeiro e da 
Bahia terão dous assistentes e tres inte1•nos 
cada unia. 

Vem á. Mesa., sã.o lidas, a.pprovadas e p,js
tas conjunctamente em discussão~ as se-
guintes · 

EMENDAS 

Ao p;·ojecto n, 146 A, de 1901 

Accresccnte-se onde convier : 
Art. E' croada nas Faculdades U.e Medi-

cina do Rio de Janeiro e da Bahia uma, ca
deira de ollnica das molestias interLropicaes. 

§ 1.0 Para o ensino prático desta cadeira, 
o Governo instituirá enfermarias ap1•opria· 
das e laboratorio com o material necessario i 

§ 2.0 A cadeira. de clinica das molestias 
intartropicaes será classificada. na. 6~ secção 
e no 6° anno do curso de soJencias medicas e 
cirurgioas ; 

§ 3. 0 E' o Governo autorizado a abril• os 
cl'editos necessa1•ios para. a instituição e 
funccionamento da reí~l'id:J. cadeira. 

Sala das sessões, 1 de dezembro de 1904.
MeUo Mattos. 

Additiva.: · 
'Fica creado mais um logal' de interno 

para. a cadeira de clinica. propedeutica das 
Faculdades do Medicina do Rio de Janeiro e 
Bahia. 

Sala d~s sessões, I de dezembro úe 1904. 
-Rod..,.igues Lima. 

Terão igualmente dous assist(mtos a ca
deira. de clinica obstretica. e gynecologica. e 
dous substitutos a de anatomia desc:riptiva e 
medico·cirurgica da. 1• secção . 

Sala das sessões, I de dezembro de 1904. 
-Carlos TeiPJeira Brand rAo,.. 

Ninguem pedindo a pala.vra., são successi-
vamente, sem debate, encerrados em 211. dis
cussão, os arts. 1° e 21) do projecto n. 146 A, 
de 1904, determinando que as cadeiras de 
clinica medica (lu. e 2a) das Faculdades de· 
Modicina do Rio de Janeiro c da Bahi:1 terão 
dous assistentes e tres internos cada. uma, 
ficando adiada a votação até que· a respe
ctiva. Commissão dê parecer sobre as emen~·· 
das olferecidas. 

O 81.•. Presiden-te-Exgottadas as 
materias da ordem do dia, designo para, 
amanhã, a. seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n- 283, 
do 1904, autorizando o Poder Executivo t.t 
concede1· a.o baclw.rel João de Siqueira Ca· 
valcanti, majo1• hono.rario do exercito e juiz 
de comarca do territorio do Acre, licenç<t 
por um a.nno, com o respectivo ordenado, 
pat•a tratar de sua sa.ude onde lhe convier 
(discussão unica); 

Votação do projecto n. 245, deste anno,. 
que fixa a dospeza do Ministorio da. Marinha 
para o exercício de 1905 (3a. discussão) ; 

Votação das emendas do Senado constantes
do impresso n. 284, de 1904, e offerecidas ao. 
projecto n. 348 A, de 1903, torna.ndo exten
sivo a.os p1•ofessores e repetido1•es do ln5ti ... 
tuto Benjamin Constant o accrescimo de ven· 
cimentos que tiveram os lentes do Gymnasio 
Nacional por decretos de 1890 a. 1~92 (dis
cussão unica.) ; 

Votação do projecto n. 20, deste anno, que 
esta.belece medidas tendentes a attenua1• os 
effeitos das seccas nos Estados do Norte d:J.· 
Republica. (2& discu.ssã.o) ; 

Votação do projecto n. 241 A, d3 19:14, re· 
conhecendo como de caractor offi<'.ial, 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 federa.es de ensino· 
superior, os exames nell;,t prestados ( 1 u dis.
cussão) ; 

Votação do projecto n. 131, deste anno,. 
que concede a pensã,o mensal de 500$ á. vi uva,. 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da Sil· 
veira. -Martins, com parecer o emenda da 
Commissão de Pensões e Contas (2•discussão); .. 

Vot.ação do Pl'ojecto n. 236, de 1904, auto- · 
torizando o Poder Executiv9 a. abrir. ao Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores o · 
crodi to especial de 500:000$ pa.:rc.\ occorror ás 
despezas com a realização do Congt•esso· 
Scientifl.co Latino Americano, em 6 de agosto· 
de 1~5, concede · porta gratuito para a cor
respondencia postal e t<~legraphica do mesmo·· 
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Cong1•esso, e dando outrils providencias 
(3a discussão) ; 

Votação do projccto n. 5i ~\., de 1!);)4, in· 
stituindo e sttbsitlio de 10:000$, por uma. só 
vez, a cad::L uma da.s socieLiades qae perten
cerem á Confederação do Tiro Bra.zileiro, 
eom pa1•ece1'es das Commissões de Mctrinha 
Guerra e de Orçamento ( 1 !\ discussão) ; 

Votação do projecto n. 188, deste anno, 
que releva. ao ·ex-Deputado Antonio de Amo
rim Garcia. a. prescripção }xu•a. recebimento 
dos subsídios correspondontes :to tempo decor
rido de 18 de dezemb1•o de l8ül a 22 de ja
neiro .de 1892, aos quaes tom dh•eito como 
membro do Congresso Nacional naquella 
época, ab1•indo para esse fim o credito ospe· 
cial de 2:700$000 (3o. discussão); · 

Votação do projecto n. 278, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a 
Francisco Barbosa dos Santos, fiel do thesou· 
reh•o da Caixa de Amortiza~ão, um anno de 
licença, com o respectivo Ol'dE>nado, em 
pro rogação áq uolla. em cujo goso se a.cha, 
_para tratar de sua sa.ude omle lhe convier 
(discussão unica.) ; 
. Votação do projecto n. 270 A, de 1904, 

uispensando o resto do tempo que fu.lta. ao 
Externato Aquino, pal'a completar os dous 
annos de fiscalização prévi:t exigida pelo 
a.t•t. 366 do Codigo de Ensino (1" discussão) ; 

Votação do projecto n. 250, de 1904, da,ndo 
ao Ministel'io da !I'Inrinha a 1ncumbencia de 
fiscalizar e policiar a. pesca n::ts agua.s ter· 
ritoriaes úa Republica,, e dando outr.ts pro
videncias; precedendo a votação dos rcque· 
rimentos oft'erecidos pelos Srs. Luiz Gual· 
bet•to e Bricio Filho (~:t di~cussão) ; 

Votaçã.o do projectr) n. 287, do 1904, auto· 
rizando o Podm• Executivo a. ab1•i1• ao Minis
terio da Guel'l'a o credito extra.ordinario de 
16:•119$750 p9.ra occól'rer ao pagamento de· 
vido a Robet•t Blosset & Het•manas, de for
necimentos fei t,os em lSOtJ á Colohia Militar 
junto á foz do Ig'Í:lassü (2(1, discussão) ; 

Votação do projecto n. 288, de 1004, auto-
. rizando o Poder Executivo t\ abrir ao Minis

terio das Relações Extel'iores os credi.tos sup· 
plementares de 30:000$, papel, e 45:000$, 
ouro, sondo o primeiro á vet•ba 1 a e o so
~undo á 7a do a1•t. 5° da lei n. 1.145, de 31 
ae .dezembro de 1903 l2• discus ão) ; 

Votação do pt•ojecto n. 297, U.e 1904, auto· 
rizn.ndo o Po1ler Executivo a abrir ao Minis· 
t~n·io da Industria, Viação e OlJl'as Publicas 
o credito especial da 60:826$955 pa.ra o Pl· 

gamento a.o engenheiro Alfretlo Novis de 
uma indemniz<tção pela. reducção de 25° ;o 
nos fr·etes da Estrada. de Ferro de Bat urité, 
de accôrdo com o decreto n. 3.G84, de 19 de 
junho de 1900, no periodo de 19 de junho de 
WOO a 29 de abril de ! 90 l (2& discus~ão) ; 

Votação do projecto n. 2 B, de 1904, re· 
ua.ção das ecr:endas ao projecto n. 2, deste 
ctnno, do Sanado, a.utol'iza.ndo o Gl)verno a 
promover a construcção de uma estrada de 
ferro entro as cidades de Ct\xia.s e::,. Luiz,no 
Estado do Maranhão, nas condições que esta· 
belece (311 discussão) ; 

Votação do projecto n. 79 B, de Hi04, re
dação p;Lra 311 discussão . do projecto n • 79' 
deste anno, que autoriza o Governo a adqui
rir para. a. galeria da. Escola Nacional de Bel· 
las Artes, os quadros do f_~Uecido pintor 
Victvr Meirelles de Lima, despen dendo 
até a quantia do 50:000$ (3~ discussão) : 

Votação do projecto n. 133 A, de 1904, de· 
clat•ttndo da competencia. do chefe de polici& 
e dos delegados do Distric to Federal pt'oces
urem ex-officio os delictos definido.; nos 
arts. 277 e 278 do Codigo Penal, e dá. outras 
pl'ovidencias ; com parecer e emenda da 
maiot•ia da. Commissã.o do Constituição, Le
gislação e Justiça e voto em separado tlo 
St•. Estrtvam Lobo (P· discus:;ão) ; 

Discussão unica. do parecer n. 271 A, de 
Hl04, sobre as emendas otl'erecidas om 2a llis· 
cussão ao p1•ojecto n. 2il, do corrente anno, 
quo fix11 a despezt\ do Ministerio da. Fazend.cl 
pat•a o exercício do 1905 ; 

3"' dh;cussã.o do projecto n. 26:1 B, de 1904, 
tlx1tndo n. de~paza do Mioisterio da Industria. 
Viu.ção c Obras Publicas pat•a o exorcicio de 
1905; 

aa. discussão do Pl'O,jC«lto n. 281' de 1004, 
autorizando o PoJor Executivo a abril• ao 
Ministcrio da. l''az.,nda, o credito do 10:000$, 
supplementu.r á vorb~t n. 22 do art. 25 da 
lei n. L 145, de 31 de dezembro de 1 903; 

2• discussão do projecto n. 290, do 1904, 
autorizando o Poder Executivo a ab1•ir ao 
Miriisterio da Guerra o credito extraordi· 
nario de 80:113$948 para pagamento ao ma
l'echal reformado Rufino Enéas Gustavo 
Gu.lvão, da. i mportrncia das differença.s de 
vencimentos entre o posto de marechal o o 
de general de di visão, de accordo com i1 
sentença, do Supremo Tribunal Federal.· 

Levanta-se n. sessão :.ts 4 horas e 15 rui· 
nutos lln. tarde. 
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Pl'esídonoia. dos 8rs, Paula Guimartfes (Pres idente) Julio de ilfello (1• Vica-P.residetl le) 
e Pau'a Guímaraes (Pl·e~idente). 

Ao meio dia, procede-se á chamada, a. que 
respondem os Srs. Paula. Guimarães, Julio 
de Mello, Pereir~~o Lima, Alencar Guima.rãe3, Officios: 

EXPEDIENTE 

Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Eugenio Do Sr. I• Secretario do Sena.do, de 1 do 
Toul'inho, Bricio Fiiho, Luiz Domingues , col'rente, communicando que o senado,- em 
Dias Vieira, Thomaz Cavalcanti, Eduardo sessão de 30 tio r:nez findo, nã.o poude dar o 
Studa.rt, Gonçalo Souto, Eloy de Souza., Fon· seu assentimento á proposição, que junto de· 
seca. e Silva., Izidro Leite, Alfonso Cost1t, volve, refor,nando as aposen~;ailorias dos 
Celso de Souza, Malaquia.s Gonçalves, Cor· magistrados nomeados a.n•es da. orga.nizaçã,o 
ne1io da. Fonseca., Estacio Coimbra, Pedro dos Estados, ficando assim privados de tomar 
Pernambuco, Ra.ymundo de Miranda., Felis- posse dos respectivos ca.rgo3. -Inteirada. 
bello Frsire, Garcia Pires, Alves Bll.rbosa, 
Pa.ra.nhos Monteuegro, Heredia .de Sá., Au· . Do Ministerio do. Justiça. o Negociog Inte· 
gusto de Vasconcellos, Fidelis A.lve~;, Galvã.o rwr~ •. ~e 30 do mez ultimo, sa.tisfu.zendo a. 
Baptista, La.urindo Puta, cruvello Caval.:_ l'e'[UlSlçaO desta C~mara, no otficio n. 372, 
ca.nti, Mauricio de Abreu, _ca.1·los Teixeira· de 28 do_ m~z proxtmo findo, ~ecla.mndo que 
Bra.ndã.ó, Francisco Veiga, Viria.to Masca- rep!-lta. mdts!leosa.vel a_provtdencia de que 
renha.s, Estavam Lobo, Bernat•do Monteiro, cogita o proJecto n . 29v, do corr~ote anno, 
José Bonifa.cio, João Luiz, Astolpho Dutra, fixa_?do o numero, classes e venCimentos do 
Carlos Peixoto Filho, Carneiro de Itezende, pes~on.l do Lazarete. de Tamandaré, _por
Bueno de Paiva, Adalberto Fet•raz, Antonio qu!l-n~, estando termmada a construcçao do 
Za.ca.rias, Ca.rvalho Britto, Olyntho Ribeiro, edtfi.cLO, urge _appa.rellla.l~o co~ o pessoal e 
Wencasláu Braz, Galeão ca1•valhal, BBr· com o ma.ter~u.l de que necess1ta. para pre
nardo de ca.mpl)s, Dominguos da oa.stro, ata~ os sorv1ços e a.ttender aos fins _sa.ni· 
Francisco · Romeiro, Rebouças do carva.lho, tarws, que a.conse!h~l:a!!l sua ,construc~o.
Ferl'Oira. Br.a.ga., Panlino carlo3, Francisco A quem fuz a r GqUISlçaD. (A Comm\838.0 de 
Malta, HBrmenegildo de Mora.es, Costa Net:4o, Orçamento.) 
Carloa Cava.lea.nti, Pa.ul11. Ra.mos, Juven:tl Do m~mo Ministerio, de 30 do mez llndo, 
Miliel', Gorm~~ono Ha.S9Joobor, Ja.me$ Darcy, satisf>lZando a. requisição desta. Cama.l'a, no 
Clusiano do Nascimento, Vespa.siano de Al- oftlcio n . 319, de 31 de outubro ultimo, sobre 
buquerquo e Diogo Fortuna. o requerimento tle Alfonso Coelho Sea.bra, 

Abre-sa a, suasão elec~r~cista e . mecani~ da F~culda.de . de 
· · ' Med1c1na. elo RIO de Jane1ro, plldindo ecrwpa.· 

E' lida e pos1a em discussão a acta.. ração de seus vencimentos a.os do funccio
na.rio de igual categoria. da. Faculdade de 
l'.lodicinu. do. Bahiu.. - A. quem fez a l'equi· 
sição. (A' Commissio de Orçamento.) 

O Sr. Pereira Lilna-Sr. Pl;esí
dente, o Sr. Deputado João Baptista. me in· 
aumbiu de oommuniaar a V. Ex. que nã.o 
compal'eee hoje, n!'lm póde comparecer por 
estes dias a.os tra.balhoi da Ca.ma.ra., por ter 
pessoa de sua familla enferma: 

O Sr. Preaidente -A Mesa fica 
inteirada. 

Em seguida. é a.pprov&da a. acta da se8.'!ã.o 
antecedente. 

Passa-se a.o expediente. 

O -~r. Eugenio Tourinho (sup· 
pl8nte de 3• Secretario, ser'l>itado IJe f o) pro· 
cede á. leitura. do segllint e • 

Do Minimrio d• Guerra, de 30 do mez 
~ndo, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

S1•s. Membros do Congresso Nacional -
Transmittiodo-vos a inclusa exposiçã.o, que 
me foi apresentada. pelo marechal Fru.nclsco 
de Paula Argollo, Ministro do Estado da., 
Guerra, sobl."e a insuffioienoia. do oredito de 
1. OOD:OOQ$, votado pa.ra as despezae de vau~ 
ta.gens de forragens e ferragens, durante o 
exercício corrente, venbo pedir~vos a con· 
cessão, ao Ministerio da Guerra, do credito 
de 59:412$500, supplementar ao § 15 -Mate· 
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·1'ia.l- Consignação - Desp~za.s Especia.es- e sciencia.s na.turaes, inclusive o .reconheci
Sub-cou'signa.ção-vantagens de Forragens e monto de drogas, t ecidos e outras mercado
Ferragens- tio art . 12 da. lei n. 1.!45, de 31 r ias, noções de direito civil e coromercial 
de dezembro de 1903. e lel('islação de Fazenda e aduaneira, pratica 

. • . . j uridico-coromercial, ca.lligro;phia., sten ogra· 
Cap1ta.l Federa.!, 30 rl.e novembio de !904. phia. desenho e escriptnrac'io mercantil. 

-FRANCISCO DE P AULA. RoDRIGUES Ar.vES.- ' ' 
A' Com missão de Orçamento. § 3. • O carao st•p:wior, do qual é prepa.. 

ra.tol'io o curso gera.!, comprehende o ensino 
de geo(l'ra.phia commorch\l e esta.tistica, . his· 
toria. no commcrcio e da. indnstria. techno· 
logia industrial o mercantil, direito com-· 
marcial e roil.ritimo, economia politica., 
seiencia das tinança.s, coota.bilidade do . Es
bdo, direito internacional, diplomacia, his· 
toria. dos tra.tados c correspondencia. diplo
ma.tica, allemão, italiano, hespanbol, ma
lllema.tica superior, contt1bilidade mercantil 
comparada e b~.nco modelo. 

Telegt·a.mma : 

Rio Compl·ido, 2 de d<>z;eml)ro de 1904-
Presidente Carnara Deputarias- Rio -Deixo 
de compllrecer á, sessão pot• m:J ti v o de moles· 
t ia. grave em pe~>oa de miuha. f<lomilia. Sa.u· 
,pa.yões.-Domingos Guimurcíes. - Inteira.•la.. 

Re(J.uerimento : 

Dos empraga1os da. Alf~ndeg.J. do Cea.r<i., 
pedindo eq ai pa.raçlí.o de seu~ ord.ena.dos a.os 
·que actu:1lmentG percebem os ompregados 
da Delega.aia. -Fiscal do mesmo E~ta.do.-A' 
Commi~sã.o de Orca.mento. 

§ 4. o O ensino em gera.l l!Ol'á. essencial
mente pratico, devendo, quanto ás mathe
ma.ticas,ser tod.o de applica.çito ao comm~rcio, 
e, quanto <Ls lingua.s r efeddas, será. etfsciiuado 
de modo a que o~ a. lumllos consigam fa.llar 

t!ã.o lldos e vão a. imprimi1·, p:tra. entrarem e escL'evl.'.r correcta.mllnto o idioma laccio-
JJa. ordam do3 t rabalhos, os seguint!}s nado. 

Pll.01JlCTOS 

N. 80 B - 1904 

Redacça!> para 3• discussão do p1·ojecto n. 80, 
deste anno, qu~ d~clara l1utituiç6:o de util
idade publica a A.ca4emí~~ do Commercio do 
Rio de .Taneiro, recoJ\hece os diplo,J·ws por 
·eUa co11(eridos como de car<1cte~• oflicial, e 
~ld o~1l1'a.5 prollidencüts 

O Congra38o Naoiona.l resolva: 

Art. l. o A Aca.demiilo do Commcrcio do Rio 
de Janeiro, fun1a.da. em 1902, destinada á. 
educa.çã.o suporior do commercio. é .:tlccla.· 
ra.da. Institu ição de utilidade publica., · sendo 
reconhecidos com? do caracter ofllciat os ili
;ploma.s pot· ella. confet•idos. 

§ 5.• Além das U:isciplin:ts obrig:1.toria.s uoa 
cursos r<lgulat>es, poderá. a. Ac~demla do 
Comrnerc[o sstabelac~r aula.s livres de outras 
m~~oterias, conrorme melb.or convier a ele
vação do nivel moral e io~Bllectual dos que 
se dedicam él. carreira do commercio. 

§ 5. o 03 diplomas conferidos psln. Aca· 
demin. do Commer-cio nã.o constituem privi· 
legio, mas importam a. presumpção legal de 
ba.bili~o p ari\ as funcç5e~ a. que elles se 
referem, díf-pensando os llu.bílita.dos de outras 
pl'•>vas o de r,oncur.so , 

§ 7. o l~icn. o Governo n.u toríza.do a. provi
denciar para que a. Ac.-.domia tio Comroercio 
do Rio de J;~neiro, no ca.so de vi e a. torn<1r-ae 
impoj.Sivol a su~ perlll'IDOncia. no edlftcío da 
Escola Poly~ecllnica., Ctlaccione em proprio 
nacional. 

§ 8. • A Acadclnüt do Commercio fico. sendo 
considerada. como orgiio de consulta ~o Go· 
verno em a.ssumptos qu~ ín teres~em o com
mareio e a industría.. 

Art. 2°. Sií.o extonsíva.s :i. Eõeola. Pratica 
do Commercio de S. Pa.ulo, tambem fundada. 
em 1902, a.s disposicões da. presente lei. 

§ I . • A A.~.ademla. do Commorcio mante·rá 
dous cursos: um, geral, ha.biUta.ndo para. o 
exercício das funcções de guarda-li nos, pe· 
rito judicial e ompregos de fa.zsnda, e o ou
tro, supel'ior, babilitanilo mil.is pa.ra. os cargos 
de agentes consulares, .funcolonarios do Mi· 
nlsterlo das Relações Exteríorea, a.ctuarios Art. 3 . o Rev'o""a.m·se as dísp(Jsieões em 
de companhias de seguros e cllet'oo de con~· 
bilida.de de cst&belecimentos b.l.nca.rios e ccmtra.rio. 
gt>andes empreza.s commerciaes. Su.ta da.S" sessões,28 de novembPo de 1904.-

§ 2. 0 O curso ge,-a~ comprehenda o ensino Satyro Dia$, presideate.-Josd Boni(acio.
de por\ugaez, fra.ncez, inglez, arithmetlca., -Ja ,to Víeim.-J. a. Teixeira Brand4o.-St}; 
algelirJ., geometria, geographia, histeria, Peíllloto •. -Jlla~í~ Got~çal11es. 

Vol. VIIl 
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N. 264 B- Hl04 

.Re<lacçdo Jla.-a 8• disct~ssi<o •lo p .·ojccto !>. 261, deste (mno, 1]1t<J {i.J:<e o nt!?ilCi'O, classes 
c tJettc[>aer~ tos do penoal do Lallo!·atot•io Nacional de Analysc.~ du. A l{m1degcc do Rio d.IJ' 
JaneiJ·o 

O CongreEso N acionul decret;t: 
Art. J.o O uumero, classes c vencimentos !los empregados do Lo.boratorio NncionaJ 

d o Analy.>es, da. Alfn.ndega. do Rio de JaneiL·o, ser(~ o constante da. bbella. a.unc:sa. a. 
est;t lei. 

Art. 2.n Fica.tn revogada.a as disposiçõ9s·· em conh•arío. 
Sa.la das Commissõos. 1 do dezembro de 1904.-Casstano do Nc!Scjinq;tlo, president e. 

-,-l<';·ancisco Vei11a, relatO I'. -Latwiudo PiUa. -Galetio Cai'l>alhal ,-lõi·ancisao Sá, - Col'Mlio 
da Fonseca. • -

TABELLA. A Ql:E SE REFERE O I'ltOJ llCTO SUPRA. 

Numero, classes · a ''eneimen tos dos emprcg~do ; tio Labo!'alol'io Nacional d e Analyscs 
da Alfant!'ega do Rio de .JancÍl'O 

OitDEI'ADO QUOTAS TOT,\L 

! -!~·-~00-m-~-gs-. d-.e-. ·i-~-.;:. .. : ...... ~~-.... -.:.-. .'.-.:~::-::-: 1·~--·-~-~=-0_0_00_..:,...11 ---~5~1 .. ---:::-l g-~-~-0-E~'OO-=--(} 
li ditos de 2• classe .... ,...... ..... ........... 4:000~QOO 21 ~4:000 ·ooo 
4 ditos audlia.res .. ... .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. 2:400~00 14 9:600 000 
I esct•iptura.rio.......... .. ... .. .. • .. . . .. ... . 4.:000$0001 201 4:000$()(){) 
I a.ma.nuense ................................ , 2 :·t00$0001 12 2:400$000 
4 amiliares de escript~ ............. , ........ 

1 
1:600$000

1 
8 6:400$000 

1 consertta.do:;.' portmo...................... 2:000$000 13 2:600$000 
400 quotas M razao de 25 % so hr.·e a. ronda. 

até o maKimo de IG0:000$000. , , , • , , •• , , , , , , , , . •••• • , , • 40: 000;~000 

Par~ sa.lo.r!o de 4 F.cr·ventcs., ..•..... , .•.. , •. .• , .... . • . ..... .' . .. .. ..... .. 

Jlaler ial 
Livros, jornaes scieatilicos, objoc tos ds expediente, b.lõ~ e pub:ica.çlles •.. . 
Acquisiç:lo de rooctiyos o de instrumentos e conservação tlostcs •••••••••. •. 
Consumo de gaz ......................................... . ...... .. ...... . 
Despezas extraordlnar ias c eYen tuaes, inelusi Yc o.ssaio do elificio •• , . : •• , , • 
P:.w.:~. o.cquisição de mesas de trabalhos chimlcos, armat>ios o noYa canaliza.· 

çã.o de ga:~: e :~.gua ....... .... .. .... .... .. .............. , ............ . 

lW:200$000 

4:800$000 

5:500$000 
8:000$000 
1 :300$00(1 
I : 000$000. 

0:000$000. 

143:400$000. 
Sala das commlssões, 1 úa dez;cm!Jro de 1004, - l•i·ancí$CO Veiga, relator, 

Fica sobr~ a Mesa;até ultel'ior delihoração, 
o seguinte 

J•JlOJ ECTO 

Considerando quo a Pagador!" do Thesouro 
Federal, importante repartição do MinitteJ•Io 
da. Fazenda, de · ha mu~to reclama a atten· 

ção dos Poderes PubUcos, pelo deteituoeo e
por domai~ moroso c.~pcdion to de suas dcpGn · 
cias; 

Considerando que a. er(!llçio do íiGrviçorJ 
novo11, provenientes du gt•an!les rotormill 
pot• que tom p!W!sado o pai;:, veio aeoentuar· 
alntlu. mal• 11. urgonto ncoeasldu.do de lt18. ra--
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forro<\, dando-se-lhe: um regulamento proprio 
em que sejam perfeita e p1•ecisamente discri
minadas suas attribuições e os deveres que 
competem aos chefes c seus subordina
dos; 

Considerand.o que a confusão de t ws attri
buições tem acarretado ao se1·vjço publico os 
ma.iores prejuizos, merecendo por isto justos 
reparos do 81•. Mini.:;tro da Fazenda em seus 
rela.torios de 1903 (pag. :~ao) e de 1904 
(pag. 6HJ); 

· Considerando que essa, importante depon
denci~ do Thc~ouro se rege ainda. por um 
regulamento expedido lw, quasi 50 annos: 

O Congre;;so Nacional resolve: 
Art. I. o Fica o Governo autorizado a re

fol'mar a Pagadoria sob as seguintes bases: 
a) A Pagadoria continuará. subordinada à 

Directol'ia de Contabilidade, della recebendo 
u.irccta.mente ordens em relação aos trabalhos 
que lhe competü•em ; 

b) A Pagadoria terá os mesmos encargos 
que actualmente tem, ficando, porém, todo o 
serviço sob a direcção, fisco.lisação e respon
sabilidade do respectivo escrivão ; 

c) O escrivão será sempre um 1° escl'iptu
rario do Thesouro Federal, nomeado pelo 
Ministro da Fazenda, tentlo um a.jud.a.nte 
(lo ou 2° escripturarioJ designado pelo di
rector da Contabilidade ; 

d) O ac~ual quadro do pa.;;soal dn. Paaa.<lo
ria. será. a.ugmentado de dous escr·iptut;'arios 
sahidos di!. Directoria. de Contabilidade, 
crea.ndo·so majs um Iogar do fiel do pa-
gador; · 

e) O pagador, na fôrma das disposições vi
gentes, será o responsa. vol pelos seus tleis, 
cabendo-lhe sómeute providenciar sobre o 
recebimento das sommas necossarias ao mo
vimento da caixa da repa,rtição e sobro o 
pagamento dos choques que, devida e regu
larmente extrahidos~ forem apresentados; 

n Haverá na Paga.doria um livro de l)Onto 
que será encerrado polo escrivão; 

g) O ajudante substituirá o escrivão nos 
seus impedimentos temporarios, e o fiel, que 
o pagador proviam o ato designar, serú. o 
sul)stituto deste; 

h) Al~m dos vencimentos dos seus cargos, 
receberao os empregados da Pagadoria uma 
r~muneraçio especial. a titulo de gratifie<t· 
ça.o para. quebras: 

O pagador •.•••.••.•.•••••.•.••. 100 000 
o esc1·ivão .• . • .••.••.••••.••...•.• .. 1s~··ooo 
O ajudante do escrivão........... 88 000 
Os escripturarios e lleis, cada. um, 60. 000 
Os continuos, cada um........... 3 000 
OiJ serventes, cadt\ um.,......... 20$000 

Art. 2. 0 Os diroctores do T-hosouro ficam 
oquip:\rados aos llo Tribunal de Contos, p~ra 
o::J elfeitos dos vencimentos e aposentadoria. 

Art. 3. o Os primeiros escripturarios do 
Thcsouro vencerão annualmente 4.800$ de 
orden'.tdo e 2.400$ de gratificação. 

Art. 4. 0 Para. a. aposentadoria dos funccio-. 
narios quo a ella tiverem direito, será com
putado o tempo do serviço om qualquer re• 
partição, ainda mesmo o de aprendiz e na li-· 
quidação desse tempo lho serão abonadas, 
annualmentc, até 60 faltas, justificadas por· 
molestia ou licença.. 

Art. 5. o Revogam-se as disposiçõ~s em: 
contrario. 

Sala das sessões, 2 do dezembro de 1004.-· 
J. Ctttvello Ca"'alcanti. 

O Sr. Luiz Do~niugu.es- Da<ia·· 
venia do venerando presidente da Commis· 
são de Legisla~ão c Justiça, tenho a hom•a . 
de o.fforecm• por essa commissão, ao es-· 
tudo da Camara dos Deputados, um pro-· 
jecto de construcção do Pala.cio da .Justiça. 
do Districto Federal. 

Vem á meaa., é lido e vae a. impl'imir para. . 
üutmr na ordem dos trabalhos o seguinte 
projer.to: 

N. 307-1904 

.il.t!lori;a o Govc;·wJ a mandw· consti'H·ir no. 
Dist;·icto Pecl(mtl um ediflcio t.!pl-oJn-ilulo ao 
srw-viço da jtestiça local e no qual 1wssam· 
{imccimutl' os h·ibt.mo.es, esai'O(Tes e t(tbel-
litíe;:, e d'f O!lfras provid.enât.!S 

Não se fu.z mistér, do certo, encarecera· 
conveniencia. de da.rcm ao se1•viço da. justiça·· 
edfficios conrormcs com a sua magestade. 
Infeliz monto, os dll justiça. local deste Distri
cto nem siquOL' sa pO(lem considerar de- · 
centos. 

Dast.a fl·equental-os, basta mosmo conhe· 
c~l-os pola taboleta, para sentir-lhes a,, 
falta do prop1•jo decoro. Ha Estados, do;-j
mais onerados, que os possuem monos impro· 
prios. 

Entretanto, a taxa. judiciaria. e os selim; 
de papeis forenses ar1•ecadados no Dlstrict.u 
p1·odnzem o necessa.rio para. o serviço dos 
juros e da amortização, em curto prazo, da. 
quantia em <1ue é orçada a constt•ucção doe 
um editicio condigno. 

O Instituto da. Ordem dos Advogados, ou-· 
vida a respeito pelo Ministel'io da Justiça. e · 
Negocios Interiores, verificou que a arreca
dação desses impostos orça em 500 contos &· 
o custo do edificio em 3.000 contos ; e pon· 
dera que, pa1•a maior amortização, ha a con· 
ta.r com o producto da alienação (los odiftcioS·· 
onde tunccionam actualmento os tribunaes, 
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·e com a. locu~Jio de compat•timentos para. Pe~al da. Republica., para comn;linar penas 
ca.rtorios a mesmo escriptorios no edificio mats sev\31'8.S contra os burl?es ~ fazenda. 
novo. publica e determinando .Providen<nas de ca• 

'd - - d racter processua.l. 
P~l' estas. const e1·açoes, . nao s.UPJlOn o Ha tres ou quatro clias, um dos jOI'Oi'es da. 

preCI~s. J!IMS, Sl;lbm~tte a ~mmiss<w de tarde lembrava que attio.ge talvez á somma 
Const1tmçao, Leg1slo.caoe Justtç;a ~o exame colossal de 2~.ooo contos 0 prejuizo que só a 

. ~a. cama.~a. dos Deputados o segtunte pr~- Fazenda Feder•al (e não digo a. Fazenda Pu-
.Jecto de leL: blica., · porqull abrangeria. a estadual ll a mu· 

o Congresso Nacional dect•eta: nicipal) tem tido com os ~altos do que !la 
sido victima. · 

Art. 1. • E' o Gqverno autorizado a man- " ta 
,dar construil• no Distrlcto Federal um edifi- O SR. Cn:6vELLO C,wA.LCA.NTI -E <a.l 
cio apropriado ao servi90 daju.~tiç;a local muito. 
e no qu~l possam fllnccionar os tribuna.es, o SR. J AMES DARCY- Entretanto, obje~ta. 
juizes, escrivães e tabelliii.es. 0 meu nobre collega q.!le não é osta ,uma e~-

. Art. '2. n Será exclusivame·nte applicado ao htistica completa, e JS. antes de S: Ex. ha.vta 
pa.aa.mento dos jnl'os e amortização do custo dito na !>ecçli.o d'OPaiz, que du~orta.mentc 
desse eu..ificio o pro1ucto da t;J.xa judiciaria., illust1·a com o brilhantismo excepcional de 
dos sellos forenses, t.la alienaçã.Q dos edilicios uma. intelligencia. privih~~iada, Pa.ng!oss, o 
onde funcciona.m o.ctua.lmeate os tribunaes e estylista e poosador que •anto a.prema.mos, 

.dequ(l o Governo não necesaitltr pa1•a outros commentando a lista. dos desfalques que na. 
serviços, e da locação dos cartorios e escrt- vesp:Jr.~ tinha vindo publicada na Noticia, 
ptorios que nelle se installarem. qu1l não era ella. completa.; e mesmo obs~rvo 

Art. 3. o Revogam-se as di.>posições em que a.lli nã.o figura o desfalque que ha. cmco 
. contrario. ou seis annos se deu no corre de a.us~ntes, 

na importa.ucla de 200 e tantos contos de 
So.la. das commissões, 30 de novembro de · 

Lt . D . l'éls . . d 1904.-ParaW!os Alontoncgro.- "a- omm· Em summa. a Estrada. de Ferro Central o 
.gues, relator. -,-Mello Mattos. -Ber"rtardo dG Brazil, a. thes~ura.ria. e a. pa.gadol'la., a Con

. Oampo3.-Es~vcrm Lobo.-Gm·mano Hasslo· tadoria. Geral da. Guerra., <L Casa. da. Moeda., o 
cher'.-Teixei··a de Sà .- Jil·edarico Bo1·ges.- Thesouro .. , 
A1·thur Lemos. . 

UM SR , DEPUTADO- A Gaixa. Economica, a 
o 8r. JaUleB Darcy (')-Sr. Alfandega. 

Presidente, embora já em um fim de sessão, o sa. J .HIES DARCY - ••• qua.si '\oda.s a.s 
nesta hora., que podemos considerar adiao• repal'tiçõe3 publicls t eem üdo tlagellada.s 
t'l.da., dos nossos trabalhos, seja-me relevado por ~ss:~. miseria., que pareca nm guzano ro<tz 
tomar a. a.ttenção da. Ca.ma.ra, apresentando a devorar e reduú r a. pó a. a.ugusta e vene

. nm projecto, quando já. tão pouco tempo nos ravel h•a.dicçã.o do respeihbllida'le do func-
resta para assumptos que, a.caso, á. primeü•a ciona.lismo brazileü·o. (Apoiados.) 
Yista, pareçam mais importantes. E', por aoud3guiote, assumpto que me pt\-

0 SR. HEREDIA DE SA- A's vezes, andam rece da. maxima urgencia. aquella que me 
mais depressa. (Ha outros apm·tes.) tro.z ora. á. tribuna. 

Acredito ~ue, assim COIUO todos oo. or-
O SR. JAMES DARCY-Entretanto, desde já, gãos da opimã.o publica , que teero ma.mfes

e para. que possa contar coro a benevoleucia. tado 0 sou horror instincti~o. a sua repu
dos nobres collegM-não se trata. de preten- gno,ncia. por essa. especie de crimes qu~, como 
ção pessoal do quem quer que seja ; não é ext1•aordinaria. e devastadora endemLa, va.e 

-·com isto que venho embo,raçar a. marcha dos attingiodo a todas a.s 1•epartições _publicas 
. no5sos tra.ua.lhos no · mez de dezembro, mas do pa.iz, em detrimento do_ seu cl'ed~t~i. que , 

sim de um projecto, cuja. apresentação me assim como t\ todos os orgaos da optnrao pu
pal'ece se explicar pela. urgencia fia mataria blica, ta.mbem á ca.ma.r,t dos Deputado.s deve 
que contempla. Diz elle respeito, em. dous t er impressionado - e, o sei, tem efl'ectiv~'\· 
artt{los n.penas e sem que o as;;umpto t1vesse mente enchido de a.pprehensões-a. repetiçao 
podtdo ser, como dever~. mo.1s n.mpla.meJ?.te constante das iufracções a. que me venho re-
OIItudll.do, diz ollo respoLto, de uma m~ueua. ferindo. . 

. gor~l aos reQl.lntes desralques o desv1os de · Urge portanto, reagil', fazer qnalquer 
dinheiro uo que tem sido victima. a fazenda. couSll. tomar a.l vltres, roovermó· nos, oro 

. publicm, rovog11.11do em cet·to.s partes o Codigo surnnia, sabir . dessa. osta.gilação dentro da 
qual (l.té hoje, dotados, nos tomos ma.n-

',(·) E•lo di•cuuo nao foi rlvbto pelo orador. tido. 
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o SR.. BuENO DE PAlVA- Mas. nem as pe· conjunct!lmente r.om a discus..ão goral do · 
nas mínimas são applicadas ! codigt, ma.s- o com profundo. k isteza o digo 

O Sn . . JA!!IES DARCY- E' a. pum veJ'ila.de 0 - vejo que o p1•ojecto do Codigo Penal dorme, 
dor me som no profuudis .imo na po.sta. de uma. 

que diz o nobre Dr-putado. das Comroissões da ou ~ra. Casa do Congresso. 
Mas, que romedio temos, de r;ue recur;;o E' l'C'\lroente gualqum• cous:~. que, si não o ú 

dispomos para tornat· efl'ectiva. :1 appllcação em rigor, muito w appl'Oxima. du.. ou<adia
'1as penas 1 roçar, de leve que seja , a toga. dos veflera.n-: 

o uuico é a. responsabil!da.da dos julzes, dus Sen:l.dores com us.~e o:sboço de censura, _ 
quaudo taes crimes são da compctuncia. da que a liá; por ser geral não visa personali· 
n;ta.glst.ra.t,ura, roo.~ <;,m~ondo são di1 compctcn- dadcs, uáo (lttingc mesun ~L qua.lque1• d~s 
cw. du Jury. _o .tribun:!-1 t nonymo e •.. c.ntrc- nobL'es membros ilaquella. Ca.sa. pur roaJ.s 
tan to, sacra.tl~Slmo, .na.o ha. responsabilidade vivas que sejam as sua.s sucepttbilida.des. E' 
a apurat•: a 1mpumdade perdura. ! De rnodo corto quo existe. t<tl pt'o'eeto de Codigo. Penal, . 
que neste terreno nã.o podemos dar um ma.s trata.-se da unicá medidi.L que no mo
passo ; .e devemos procurar por outro odo mento podemos tomar, da. :provideneia que · 
conter a onda. crcBcente dessa. detestll.vel do· nos é da.tl.o adopt<w, do uuico r eGurso que a.s 
linqueMia. · leis nos facult 1m, com effl.ca.cia., problem~-

O SR.. CARLOS PEIXoTo -Ao menos para : tica embora, como todas as l!uma.nas cousa.s. 
mostra1· que nos ítupressionamos . i O projecto é simples: consta apenas de 

O SR. JAMES DARCY - Ao menos, para : dous a.rtigos. • . . . 
mOBtra.r que nos impresstonamos, o que já~ Devo COf!-fessa: que o proJe_cto do proJI!C~, 
não 6 pouc~, porque de-vemos sat'sf~ção á a perspccttvo. q:u; me ~~b,tlava, 0 deseJ~ 
opinião pubhca dos nossos a!ltos e attttude, q tte tmlta. era. mu~to maL~ .completo, e acre 
como muito bem ol)ser-va 0 meu dilecto amigo dito mesmo um t!'n to m:m efflcaz, conte '!i· 
s1• Carlos Peixot o : pla. va outra.s me'!_Jdas, polS bo1u so sa~e !!a• 

• . ' ~ ; é só a. aggravaçao tla.s penas o exclu~tVI.I m-
Consequente~ente, movamo-nos ~en.l:'o ~a. : stt"Umenw de comba.te ao Cl'lme. Outras 

esp)ler'<l de acçao que nos fol traçada. con~tt- ! muit<>s medidas o integram. 
tuCl~TI<Ilmente, e tomemos aquellas un~cas 1 ou~ras provhlenoias pretendia alvitrar, 
x_nedida.s que estão na n os...oa alçada, l tito , pois. suggerindo-as e submettendo-as a.o es
~· augmentar a. ~na, que actua.lmente é; cln.recido ju izo dos q_ue m a.ill autortdade 
1rrJsonn., nos . c~·1mcs de peculato, queri tenham nesta Casa, e que pelos seus estudos 
a pena restl'lCtlva da libe1·~ade, r1uer 1 podiam emltGir opinUíos de peso o valor . 
a !!c multa, accrescentando amda a de ; , . . . 
pGrda. do emprego, a. de iob:Lhili tação, ! . .Em rmm ha apenas o esforço o a. Joicla: 
para. todo o sempre, para 0 exet•ciciu de l ii_Ya, que, ao entrar nes ta. Casa, logo percebi 
q_ua.esquer out ros empregos publicos, porque i oao era. só mente minha, porque! :1.0 mesm~ 
não hn. qnum comprehenda. que um func-j tempo que de huntem para .hoJe me uedt· 
c10nario, que envergonha e nodôa a lldmi- , cava ~ conftlCÇ:J.o deste proJecto, um dos 
nistraçã.o publica. uma. vez, po~' a. ainda. de ! meus lllustl'os collcgas de bancada, ~rn_}· 
m1beça Iovantada. ou com a. cer·viz ~L batida.-! mento de~ ta.. ~'t, mombr~ da Comn:ussao 
pouco nos importa a <tttitude em. que vult!! ·\de Con~t1tU1çao, Leg1slaçao e Jus~tça, o 
novamente para uma. l'Gpartiçãu publica, Sr . . Gerruuno Hasslocher, da,va.-me a le~ um 
contiuua,r a. suo. obra, mais p(;lrigusa do proJec~o. em que o asst1mpto era obJeoto 
que tocla.s as ou tra.s, demólidora do o usso tam,bam do estud~s. . . 
regimeo.po1·que não ê obra. de pal11vras vaus, E cer to <!ue .a 1dunttdado d~ ma:ter1a, en· 
muita vez falsas e muita vez facilm en le dcs- treta.nto na.o troportav<l. na. ldenttda.de das 
menliveis, mas obra indiscutível de fo.ctos,de providenci)is. 
exemplos constantes, sola.pa.rnentu :formi- De sorte que, seguindo o caminho r&gi
da.vel. ao qual não ha f,·t çns que rcsiata.m. rot:ntal, este pl'ojectQ encontrar-sa·ba natu-

E' certo, Sr. Presidente, que nos temos\ ralmen ~e corn outro na. Cummlssio de Legis· 
um projecto do Codigo Penal e que nestes !ação e Justiça e la, como :oimplos subsiuio, 
a.ssumptos, mais do que em quucsquer poderá. acaso concOl'l'er pa.ru. uma melhor 
outros, seria. mais reguln.l', mais con. elucidação do usumpto e muls effica.z regu
venieme tà.ze1• obra. de conjuncto, a.gh· sys. l amentação. 
tematio~tmente, pa-ra que não fo~sem cs- Devo, entJ•eta.oto, dlze1·, para que .não me 
queci!los quaesquer dos principias que rdl ca iba inteiraru~nte a pecha. de theorico, que 
gom o sy~teroa. e a.pplleaçtw dl\B penas. pertenço a uma escola jurídica. que não vê na 
E' certo que seria. m:uito mais per reitu, lei a. pana.céa. pa.ra lOdosos .ma.les, o reme
do ponto de vista do methodo legtslaüvo. dio de rep1·esaio a. reprovados costumes ou . 
penal, que eata11 medidas fossem apreciadas pra.timl.s lmmora.es; e, eonsequentemen•e, DÇI · 
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·.campo do direito criminal, só mente na. pena O 2" artigo refere-se a.o c1•ime de peculn.to, 
antidoto contra o~ Cl'imes. qu1nd.o lcsa.da. a. fazenda. municipaL 

Como quet• que seja, não são deseonheci- E' sabido que só legislamos para a justi.;a 
dos seus btmeficos offeitos.Sem entrat' em tle· federal c pal'a n. local, do Districto Federal. 
ta.llles devo dizer, o que aliás estii no conhe· De mo :lo que pelo pl'Ojecto ellile crime de 

·cimento de toda. a Camara,que os crimin05os peca tato, que a.índ:~o é da competencla. do 
são divididos em especies otl castas; pa.1•a jtiry, passa. pat•a o julga.m~nto do jui~ togado 

.-alguns sorvem meios preventivos, a inter- consoante o fJ.l\8 jú. se -pratica ein relação n.o 
vcnção deve se lazer no ponto de vista cdu- peculato contra a. f'!zenda. nacion:~l, que pela. 
cativo. lei u. 6~, de 28 de outubro de 1899, bam 

Adolpha Prinl!, nota.vel criminalista lJelga., cMno os dl3 contrabando, moeda falsa., flll
mn pagina luminma, Pl'econiza para taes. siftcacões de estampilhas e out ros,. já pei·· 

.. delinquentes um trahmcnto de ordcm ·plJ.i- ten~c á jut•isdic\'.ão e corupatencia. do juiz 
;Jantropica.. Assim, uns merecem meios mais se<:c!onal. 
·seguros do que a. l'Cprossão, outros devem Noste ponto não raça mais do que ha.r
ser segregados da sociedade, porque não ha moulzar o regimen que deve yigorar M 
,emenda possível. justiça. local com o jt existente na federal. 

Os criminosos violentos, pas.sionaes, agem Não sou, portanto, o lJl'imoiro a dar um 
em um movimento irresi;;tivel. O inopinado golpe n.1. sa.eratiSsima. instituição !lo jUl'Y 

·dos seus ímpetos verdadeiramente selvagens, que alguns entendem que, pelo díspasitivo 
-tira-lhes no.quelle transe, naq uelle vorttce, constitucional, deve ser mantida. sem quo se 
tod<.t a preoccupação de receio da.pcna.. lhe altere n. eompctenaia. 
· Em l'Claçãoa e~ses, não tMm absolut.amento . Já passaram, eff'e;:tlY:l.Ulente, por esta. 

alcance as penalidades do codigo. Ma.s h:.t., e Cas:.t. o proje<!:.O Alrredo Pinto, que retirou 
abi está a generalidade llos criminosos, ha.-os da competenciil. do jury muitos ct·imes, para. 
que, pela. normalidade de suas fuocções commettel-os ao juiz togado, e o projcato 
psychicas, agem, e agem muito fria e cal anterior, dn. Commlssão de Constituição, Le
culada.mente, pesando pró e contra todas as gishção e Jnstiça., de 1808, a.ssigoado, entre 

ihypotheses que lhes podem advir, e no caso outros, pelos nossos illustres collt:!ga.~ de8enl
especial dos delictos de que tratamos, ob- ba.rga.d.ol' Trindade e Dr. Luiz Domingues, á. 
serva.da. sempre... cuja pro11oleneia. todos rendemos home

O Sa. 'WENCESLAU Bnt..z dá. um aparte. 

0 SR. JAMES DARCY-Respondo ao aparte 
do nobre Deputa.do, secundando-o. 

São realmente conhecidos o preparo, a lei
tura., o trato consta.n1e que toom os crimi
nosos do codigo, a. ponto de muitas vezes 
deixarem em situação um pouco esquerda. os 
o.11voga.dos que não toem bem presente o 
grau ma.xlmo da pena., o quaotum da. fiança 
ou qualquer oui ra. questão pratica.. 

E:s:acta.mente os delioquentes de que cogi
t o.mos, dil-o a observação segura. das cousas 
e dos ft~ctos, pertencem a essa especie dos 
ca11tos, dos prudentes, dos habei.s, dos previ

·den1os, quo medem consequenoías, propa.ram 
- .a fuga e a. defesa, :.\ tal ponto que quando 

mesmo se negue, com Enrico Ferri, cloquente 
t\utot• da. tb:eoria dos sub3titutivos pena.es, 
quando C(im elle se conteste a etncacia da. 

· pena-caso raro-aqui ê ella patente e lnil
Judivel. 

O art. I• do projeeto está. assim redigido: 
cO crime de peculato, definido no art. 221 

·do codígo penal, se1•tt punido com as se
·.guintes penas : 

De dous a. oito annos do prisão celluhn•, 
m1.üta. de 10 a 30 o;. da. quantia. ou valor 
dos oifsitos apl'opriados, extraviados ou eon
sumidos e percla. do emprego, com inha.bllita· 
·ção pa1-a exercer qua.lq1ler outl·o. :. 

nagem. 
Neste pas:o permitta.·se-me tambem in

vocal' a. autot'i.dade de um morto, de um 
morto saudosissimo, Amphilophio, o ma.gis
trado impotluto, membro erninentissimo da 
bancada 'bahi:1.na desde a Constituinte (muito 
bem), o qual, manifestando-se sobre esta. 
questão, deelarou que era. perfeitamente 
constitucional o retirar da. competenoi.a. do 
jury crim<'B que até então lhe estavam 
a1fectos, para subroettel-os ao juiz togado, 
inte1'pretando então deste modo a. disposição 
constitucionll: «:E' maatida a. i nstituiçcl'o dQ 
jury»,· 6 m~ntida no regimen republicano a 
instituição do jury tal qual existia. ao tempo 
do lmperio, isto é , podendo ser alterada sua 
competeneia por le!s or dina.ria.s, como pot' 
vezes o hnYit\ ~ido; ont1•e O'lka.s, •~ loi 
de 1850. · 

Eff'ecti vamente, a t>efe~ida. lei retit•ou ela 
competcnci:J. do jury de ent§.o o julgamento 
dos Cl'imes de moeda f"'lsa. ... 

0 Sa. CASSIANO DO NASCI:'ttF.:li:TO- Os de 
homieidio ou de roubo d~ ga.rlo nas fronteiras 
e outros. 

O Sn. JA!Im~ DAJWY-• •• commettendo-os 
ao julgr..mento do jniz. tog<odo . Depois alei 
o. 221, jtt no ragimen republicano, restal!e
leoeu a competencia do jary; mas ba.stal~.un · 
tl'es a.nnos para qna iiio dq~tl.!Jtrosas fossem 
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ai ·.con.~equenci:J,S, que o presidente da R.epu
btlca, Prudente de .Moraes, em zuensagem de 
5 de julho de 18\Y7, solicitasse o restabeleci
mento da. pt·ovidencia da lei do 1859, que o 
Congresso oJicctuou. 

Acredito quc~nesta aU11ra da questão, ap()· 
n<ts submottida. á a.pprovaçiio r0gimcnta!, 
ma.is não devo dizer: poderia ser até que, 
si me excedesse, estivesse aqui a me esgrimir 
contra. moinhos de vento, pois ê rundo o ltor
l'Ol' e lnstinctiva a repulsa que osses crimes 
suscitam em todos nós (apoiados), e P'H' ou
tro lado, perfeita a constitucion;<lidarle da 
medida c1ue, presumo, -vem pôr, sinã.o um 
p·wadeiro, a.o menos obioos a. essa damninha 
criminalidade. 

Fina.li:z;ando, acredito que me set•á. relevado 
esse esforço em prol da respeitabilidade, 
muito compromettida, do nosso funcciona.· 
Usmo publico, tendo por escopo se manLc
nham <ts instituições republica.nas mt altura 
em que devem pa.ir<tl', presente ao espírito 
que il. Republic<l. 6 um regimen de respon.su
bilidades.,. 

0 Sn.. ÜASSIANO DO NASC!l>IENTO-Eflicazes 
e etrecti ns. 

O sa·. JAMES DA.RcY- •••..• e que nós a.b· 
~oluiamente não queremos silenciar ou que• 
da1· ante a mais negra, a mais aviltante e a 
mais asquerosa das irresponsabilida.des, que 
r} a quasi impunidade assegurada pela beni
gnidade do nossa_ systema. penal e i'l'a.queza 
de sua. applioação, em que vivem, alegrCl8 e 
i.'i~onhos, ta.lvez contando-se entre si <is :pro
pria.s façanhas, os ladrões da Fazenda Publi· 
ca,, contra. os q uaes toúo o rigor da. lei ~ pouco. 

~Ia.ndo á. mesa o meu p1•ojocto. 
(Muito bem; muito úem. O Ol"CidO!" e caloro· 

sam~:nte felicito.do.) 

Fica. soll~e a Mesa,o.té ultedor deliberaçl'Lo, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congressu Na.ciono.l decreta: 
A1•t. I.Q O erime de poculato, detlnido no 

s.rt. 221 do Codigo Penal, será punid•) com 
as seguintes penas: 

De dous a. oito annos do prisão collula.r, 
multa. de 10 a 30 •f· da quauti~ ou valot• dos 
efi'eHos apropril<los, cxtra.viados ou constt· 
miilos e perda do emprego, com in~nbilita.
ção pa.t•a ex:orcer qu'JJquet• ouü•o. 

Art. 2,• lncluem-Jic entre os crimes de que 
tratao art . 5 .• § l•da.lei n . 628, de 28 de 
outubro do 1890, o.• definidos nos arts. 221 
.e 22.3 dil Codigo PooaJ, qu:.wdo o peeulato 

recahir sobre (linho lro)s, documentos,e1Ieitos. 
geuero.s ou quacsquer bens "Pertencentes á 
F~zcuda Municipal do Dis~l'icto Fodera.l. 

Sala das sessões, 2 de dez9mbro da l 90L
!ames Da;·cu. - c,,;·los Pei;;ato Pilho . - Es 
tacio Coimbra, 

O S:t•. HeJ.•edia. de Sil ( ·) -
St• _ Pt'esidente,o cxpeclienta da sessão de hoje 
p:u•ece ser destina.do â. a.p,•osonttlçlíO de pro
jectoa, e, por isso, creio que nã.o incorrerd 
GIU ccn.;ura algtrma, vindo tambem aprc
sent~r o q11c forJUuloi e que, de alguma 
fôrma., cJnaulta. os inte1•csses publicos. 

A medida. que proponho estabelece quo 1t 
Escola. Polyteclwica da Ca pita! Federal e a. 
de M'inas, em Ouro Preto, figuem a cargo do 
Ministerio da lodustl'in, Viação e Obras Pu
blicas . 

Nã.o venho st1ggerlr (L Camara uma idúa 
nov<~ ; jil. em l8V5, o illustl'ado relator do. 
Orç:1mouttJ do. Yiução, (ltle então er-<~o o Sr. 
LQu:·o Mrtller, dizla, !lo seu p:~.reccr o se
guinte, entro out1•as 1'cfcrenchs ao facto de 
que ora cogito: «Mesmo nas a.ttribuições dps 
vario=> Ministerios, pareM haver verdadet· 
ras desloca.çõ3s de competencia.. Assim, por 
exemplo, as Escolas de l!:ogenha.ria e Mina,s, 
quoteem ca.racter acoentuad·\mente technieo, 
pertencem ao Minister io do Interior, qu<~.ndo 
parece evidente r1 ue ao da Indust ria deve· 
riam pertencer, eom reaes vantagens para 
este c para as pro:pria& escolas·" 

Vê, pois, a Camal'a, pela l eitm'a que acabo 
de fa.zcr, que ,i á em 1895 o relator do pro
jacto do Orçamento da Viação suggeria. cstt~ 
idéa. 

Com cl'feito, uma vez que estas escolas 
constitumn especialidades que se relacionam 
mais propriamontc com o Mlnisterio da. 
Viação do que com o ;\Haisterio do Interior , 
parace-me qu!l deviam e~t..'tl' sujeitas ao llri· 
meiro destes Ministerios t11.l como acontece 
com l'Olaçâo a outros assump io~. como, por 
exemplo, a Escola de I\Ia.rioha., que se aclla. 
sujeita. ao Ministerio da. Marinha; a Escola 
Militar, íiUO se acha ,gujeit<t ao yiiuisterio da 
Guorra, o te., etc. 

Tenho infol'maçõos 'legura..~ de que ultima· 
monto, :por occaciii.o da. visita. do&!.'. Wllitc 
ao nosso paiz, o Minlstario da Viação lutou 
oom alguma. difllculda.de pa.ra. sa.tisfa.r.er as 
r equisições que et•atu feitas pola commi.>~ão 
encarregadD. de acompu.nh:l.r este sabío re· 
pros:enta.nte :l.merícano, jttsta,mente porque a. 
Escola de Minas, quo tinha de m inistral' in
fol'maçiíes import:J.ntes a essa commissão, nü:o 
esta v a a cargo elo l\Iioi$torlo da. Via.çiio, 
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tendo este .Ministerio de requisit<tl-as ao do 
Interior. 

Pa~'oce quo por estas ligeiras conside:·a.
çõ~s a Ca.mart1 deve convencer-se de que o 
projecto não ê de todo fórn. de "tempo; que, 
ao contrario, é de vantagem que estas es
colas llquem a cargo do Micisterio da 
Yiação. 

Quando a Commissiio competente der p:t
l'ecer sobre o projecto, na occasião da sua. 
discussão, ministrarei á Camara informa
ções mais completas, para que possa elle 
Sel' conve<:tido em lei. (Mt'ita vem ; mttito 

·bem.) 

Fica. so ure n. mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1.• Ficam a cargo do Ministe!'io da 
Industria, Yiação e Obras Publicas as Es
colas Polytechnica da Capital Federal, de 
Minas, e Ouro Preto. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904. 
-Hsredia de Sá. 

O Sr. Ge:rDlano Bassloeher 
diz que o :projecto apresentado pelo seu 
illustre colloga, o Sr. Jc~mes Daray, o obriga 
a subir o. tribuna, afim do tratar do assum
pto que o mesmo visa. 

Ha muito tempo que, no seio da Commis. 
são de que faz parte, ha a preoccupaçã.o de 
modificar a lei penal, no sentido de ser 
uella introduzida uma medida de repressão 
mais severa "com relução ao crime de pecu
lato. 

Puucos conhoccm os absurdos que o Codigo 
Penal contém, sobretudo no espeaialissilllo 
assumpto do crime de peculato, .oendo de 
pasmal· que os c1·iminosos, habitualmente 
familiarizados com a leitura dos codigos, 
não se houvessem, até hoje, soccoi"~ido de 
um de seus artigos, verdadeira porta aberta 
para a pratica impune dos mais arrojados pe-
culatos. · 

Assim, a nossa lei penal, que pune com 
quatro annos de :prisão o fUncciono.rio pu
blico, depositaria de dinheir os pertencentes 
á. fazenda publica e que ·os suhtra.e, pune 
apenas com a suspensão do emprego até um 
anno e multa. de 5 a 20 °/o aquelle que, 
em vez de subtrahir, der o dinheiro por em
prestimo a um amigo ! Qualquer peculate.rio, 
como o que, ha. dias, fugiu, levando 330:000$ 
do Thesouro Nacional, póde abriga1·-ae á 
soml>ra desta. ultima disposiç"Ko do . codigo, 
contida no t~rtigo 222, si, em. vez de fugir, 
provar com documentos haver dado o dinhei
ro por emprestimo a. um.. amigo, 

Esto absurdo existe em nossa JegisJaç~• 
Formulou ·Um projccto para snr up,-esen- · 

ta.do á. Cammissão de que faz parte, afim de 
que esta, tornando delle conhecimento a no 
caso de julf!aJ·o corresponder âs necessidades 
do momento, o snbscr,wa. e o apresente, 
sendo desta sorte dispecsa.:"a. a. su a. 1 ~ dis·· 
cussão, 

Refere-se o orü.dor :to peculato proprio e 
ao improprio, que os Cl'iminalistas distin
guem um do outro. O peculato p roprio, . 
aquolle qun se reveste dos tr es requisitos 
indispensa.veis â. tlgurct do crime, é o prati
cado pelos funccional 'ÍO:J p ublicas con&ra <t 
fazenda publica, apossando-se da.quillo que, 
por qualquer titulo, esteja sob sua adminis
tração ou guarda. O peculato improprio é o 
crime commettido peJo funccionario cont1•a 
a. fazenda publica, independentemen te de 
&possal·-se daquillo que estiver confiado 11 
sua guarda. 

Cita dous exemplos, dous casos typicos do 
pacula lo improprio, que são punidos como 
furto e ~ujeitos ao juiz, o que quer dizer 
gi\rantidos pela absotvição: o. caso do furto 
de oito mil e tantos contos em estampilhas c· 
o do caixote com oitocentos e tantos contos 
depositr>dos na. Estrada de Ferro Central do 
B1·azil. Os delinquentes, nestes casos, ~ão 
punidos oom penas muito suaves, attenta a 
gravidade do ue!icto, e ga1•aniidos na absol
vição por serem os seus crimes da. compe· 
tencia do tribuiial do jury. 

Os individuas que prttticam esse~ crimes 
de peculato ordinar iamente são condemnados 
a. dous a ·tres annos de prisão, pena que na 
maior p:n·te das vezes é cumprida na Casll. 
de Detenção, no conforto dos abastados, ou 
no Els tado•Maior du. Brigada. Policiu.l,porque 
quasi sempre e ses pecula.tar ios toem. paten
tes de guarda nacional, de fórma que o sa.• 
crificio que ü.1zem de sua. liberdade é laJ'ga•· 
mente compensado peJas centenas de contos 
de réis que vão íruh• depois em santo ocio. 

O projecto do seu illustre compaD heiro de 
ba.ncada é de necessidade publica e, est:t 
cerio, será acolhido como o inicio de um 
movimento de reacção contra os constantes . 
assaltos á. fazenda publica . 

Nenhum codigo moclel'Jlo deixa de punir o 
peculato com menos de lO annos de pr1são, 
assim como todos l'econhecem um;~ d iíferen·· 
ça básta.nte grande nu penalidado para o pe•·· 
enlataria que restitue integi'almente a im• 
portancia subtrahida.. 

Era n~ceBiial'io que a logilllação deixasse 
essa. pa,rte ao ci•iminoso para attenuar a 
peoa e á .fazenda publica para r ehaYer o ·pre
juízo. 

Neste sentido, o :projecto que concebeu pa ... 
rece que atteode ás e:x.igencias do direito mo-
derno} . 
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Precisava. proferir estas palavras. como 
complemento ás do seu distincto compa.• 
nheiro de bancada, manifestando o seu en • 
thusiasmo e satisfação por ver a espontanei• 
dade do sua collaboração no assumpto, e ao 
mesmo t3:npo para a.ffirma.r que no seio da 
Commbsão lle Constituição, L0gislação e Jus
tiça se c,:>gitttva. de dar prov~dencias sob~'e 
tão impol'tante materia, (Mutto vem; '11Wtto 
bem. O omdoi' J cornpl'irnenta lo.) - • 

O Sr. Presidente - Decbro que 
ha um engano no Diario do ~ong1·esso. _ 

A emenda ao projecto n. 2Dô, de 1904, nao 
tem que ir â Commissão de. Consytuição por
que é apresentada em la d1scussao, nem vae 
á. Commissão de Orçv.mento, porque se trata. 
simplesmente da relevação da prescripção e 
não do credito par<1 isto. 

Por consequencia. o peojecto entra em vo
tação. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceder ás votaç~es 
das materias constantes da ordem do dta, 
passa-se á ma teria em discussão. 

E' annunciada a discussão unica J.o parecer 
n. 271 A, de IQ04, sobre as emendas o.ffere
cidas em 2a. discussão ao projecto n. :271, do 
corrente anno, que·fixa a despeza do Minis
teria da Fazenda para o exercício de 1905. 

O Sr. Preshlente-Tcm a palavra 
o Sr. Felisbello Freil•e. 

Eu sei que <~ essencial ao funccionamento 
legislativo o trabalho das commissões. 

E' em nome do methodo para facilitar os 
estudos que a c(),mara elege as commissões, 
a quem aJfact<1 as questões que são submet
tidas ao seu ·-estudo e ao seu voto ; mas 
tledsa nccossUade de methodização, em no
me da (1Uai i<iio cccada.s êtS commissões, para 
a praticas q_ue ellas, no momento, estão 
exercen<lo vae uma differcnça notrtvcl. E é 
para e3se ponto que convergem as minhas 
vistas, afim de chu.mm• a attenção da ·C a
mara pn.1•a. o funccionamento desse ramo do 
Poder Legislativo, que vae seguindo um ca
minho que nã.o devia. seguir. 

Temos a prepotencia do trabalho das com
missões e temos a. rostricção proCunda da 
collaboração do Deputado no.:; trabn.lhos le· 
gi sla ti vos. 

Si compétl'M'mos o regimen põtrlamen~ar 
com o regimen presidencial, um dos cara
cterísticos, um dos princípios que tlistinguem 
os õous rcgimens é n gl'.~nde e larga autono
mia do funccionamcnto legi8la.tivo no regi
men presidencial. No regimen parlamentar 
a commissão é de confiança do Poder Exe
cutivo. Ella é por assim dizer um o1•gão 
addido ao ministerio. As commissões com
por-se-hão dos elementos da maioria polí
tica da Camara ; por conseguinte, ellas não 
funccionarão, não trabalharão sem ouvir o 
Ministro col'respondentc, em u.ssumptos que 
constituem ~1 formaçn.o destas commissões. 

No regimen prcsidtlncia.l a com missão não 
é um elementJ do confiança do Gove1•no. 

A commhsão não tem esse espccto eonstt
tuciomtl c parla.mentcLL'. A com missão se 

O Sr. Felis)jello FI•eire (') - constitue de accordo com a confiançn. da Ca-
8r. Presidente, pedi a palavra pa.ra justi- mara dos Deputados e nã.o de accordo com a 
ficar emendas que apl'esontei n.o projecto do confiança do Poder Exocutivo. 
orçamento do Ministerio da Fazenda. g• a Camu.r<t dos Deputados que, olhando o 

Entre ellas, algumas são a:;signadas pol' estudando as aptidões de seus membros, le· 
mim e alguns companheiros e _,amigos da vando em consider>ação as especialidades de 
minha bancada, outras são subscriptas ox- cada um delles, constitue as commissões 
clusivamente com o meu nome. para. estutial'Om os <Lssumptos affectos á sua 

Antos de entrai' na ju:3tidcativa destas anu.lyse. 
emendas~ V. J~x. me permittirá que eu es- Logo, <L commissão é uma formação da 
tudo e accentue pratic.J.s e normas que se vão confiança Ja propl'ia Caml.Ll'a e não do Go
dando na vida, no funccionamonto, na acti- verno. Nã.o a):lsirn no regimen parlamentar; 
vidade d:.t Camara republicana. E nessa a. commissão, elomento de confiança. do Go
analyse, nesse estudo em que vou entrar, verno, no regimen parlamentar, póde assu
nem de longe occor1'e-me o pensamento, a mír a dic-tadu1·a parlamental'. Está no seu 
intenção do olfendol', directa o indirecta- direito porquo ·i,inhaJ atrás de si dous ele
mente, as honradas commissões da Camara.. mdntos de gr•a.ndc força: tinha o Governo e 

A collaboração do Deputado na Camara a maioria par'lamentar em nome dos c1uaes 
republicana, cada dia que se passa, restrin- ella se constituía. 
ge·se profundamente, e em co.mpensação a Mas a commissão no regimen presiden
funcç.ão das commissões amplla·!e nota-vol- cial, sencJ.o da. confiança da cama.ra, furmacla 
mente. 

1 

de accordo com a competencia de cada um de 
seus membros, a commissão, nesse regimen, 

":(·) EsLo dí~cuJ•so nfio !oi :·cvi:;t') 11olo orador. não pótl.o tendel' a l'edUZÍl' e l'CStringir a col-
\' oi. VIII • 5 
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laboraciio dos D~putados ou d~ Cama.ra em 
aspira.çio de uma dictadura. · 

Eu, Sr. Pl'eSidonto, ligo nnlla importanch 
ao tacto das comrnissões diYergirem das 
emendas. 

Acho, Sr. Presidente, g_ue uma commissão 
·ua Camara. está. no seu direito de divergir 
da emenda de qualquer dos Srs. Deputados. 
N"'a.o é neste ponto de vis ~a para. onde con
vergem as minhas conside rações. Mas o quo 
acho que é um implícito deve1• é que quando 
a. commi>são divirja., ftmda.mente a sua. di· 
vergencía. 

Quillquer dos Deputados que apresenta ú. 
consideração da Caro&':\ um pensamento, 

· uma idea, extm•nada em uma emenda, por 
certo não desejará o repudio ou a rejeição 
daquella emenda, vasada em duas ou tres 
llnl:ia.s, tanto mais <J.Uando muitas vezes a 
omenda afl'octa servrços, principies e- ques
tões da maior importaocia que demandam 
estudo, demoro e ana.lyae na. discussão . 

Entretanto, Sr. Presidente, e isto eu in· 
aisto em repetir, não vae nem de longe 
olfensa ás honradas commissões da Camara 
dos Deputados, va.e o direito que cada. um 
iem de collaborar nas leis, sem ser sOmente 
pelo voto. 

Eu tive, Sr. Presidente, a honro de a.pre
senta.r ao orçamento da Fazenda. uma. 
emenda que se refere a umil. questão peque· 
nis!Jima, uma. questão de ordenados de em
prega.dos de fazenda, e o modo pelo qua.l o 
meu eapeoia.l a.migo e honrado relator do 
orca.mento tia Fazenda, o Sr. Veiga, relatou 
a. emendo., é que me obriga a fazGr as con
sidel'açl!es que devo, entendendo que a com· 
missão, n,o rejeitar a.s emendas, devia. fazer 
com uma f11ridamenta.ção. 

A emenda a que me refit'O é r!! lati va á 
verba de 1:200$ pa.ra aluguel de casa do por
teiro da Recebedorla. do Tnesouro Nacional, a 
exemplo do que se pratica para com os pl)r· 
teiros da Alfandegu. e da Cailtn de Amortl· 
zaQio, por isso mesmo que os orçamentos já. 
consignam verba para esses a.lugueis de casa. 
. O meu honra.do collega, illust1•ado relator 
do orça,mento, rejeitando essa emenda., fel-o 
nos seguintes termos: 

«A Recebedoria. da Capital Federa.l func
ciona no mesmo ediftclo em que fllncciona o 
Thesouro, pareoendo, porta.uto,que a medida. 
proposta na emenda supra nã.o deve ser ap· 
provada.~ 

Eu devo dizer ao nobre Deputado que 
todos nOs sabemos dis to, e agora pergunto: o 
quo tem a. emenda com o ta.cto do porteiro 
da. ~bedorio. residir no predio em que 
~ncclona o Thesouro Federal1 

Acho que o meu nobre amigo, a quem eu 
rendo verdadeiro culto de admiração pelo 

. seu saber e patriotismo:·,. 

0 SR. F1tANCISCO VEIGA-Muito obrigado~ 
0 Sn.. FELISBELLO FREIRE- . .. entendo,. 

Sr. Presidente, que S. Ex. não tem razão. 
Não vejo contl·a a emenda uma contestação· 
juridica, nem administmtiva., nem de ordem. 
alguma . _ 

Que peço eu ~ Peco que seja da1o o alo· 
guel para casa. do porteiro da Recebctloria. 
do Thesouro ; o que o nobre Deputado diz é 
que esse aluguel não deve ser dado po1•quc · 
es~a Recobedoria funcciona no Thesouro. 

Quo tem uma. coasa com outJ.·a 1 · 

0 SR. FRANCISCO VElCA.-Tem llluit.a. 

UM Sn. . DEPUTADO - 0 Th~ouro tem por· · 
te"iro que está. garantindo o interesse publico .. 

0 SR. FELlSBELLO FREIRE-Devo declarar· 
que esse porteiro é tão autonomo como o da.. 
Alfandoga ou da. <laixa de Amortiza.Qio. Não 
ha. dilferença alguma ; entretanto, embora. 
a. sua. responsabilidade seja igua.l á dolj ou-
tros, ostes teem dlreito a aluguel de casa. 
Não ha., portanto, no parecer da Commissão,. 
relação alguma. com o assumpto . 

0 SR. F&ANCli!CO VEIGA- Mostrarei que· 
tem a.lgnma.. 

0 SR. FELJSBELLO F REIRE -E eu ouvirei:. 
com prazer. 

Outra. emende. que apresentei ao orça
mento é de caracter geral : aifeata. a probi
dade nacional. E' de toda a importanoia ~· 
sobre ella. o nobre Deputado rela.tor deu um· 
parecer que il•ei analysar para ver a sua 
classific1.1ção. Eu apresentei 1rma emenda. 
mandando substituir os titulas de divida. de
guerL·a. da Republioa. do Pa.Pa.gua.y por li· 
~ulos naalona.es. 

E' uma. questão que tem shlo por mais de. 
uma. vez submettida ao Congresso Nacional. 
sem que até hóje tenha contra. olla. se mani" 
festado .nem por parecer, nem vo1o, nem. 
discui!São, como mostrei, relendo os Am1aes 
republicanos da Caro ara.. 

Todas as vezes que a questão tem sido 
affecta ao estudo e a..o voto do legislador · 
republicano ,nllPl em dieaurso,nem em pa,rece1• 
nem em vota:oito, foi ftrma.do aresto, foi llr·· 
mada. a. opinião em contrario do que peço. 
na. minha emenda.. 

E como essa. emenda. tem um lado de di· . 
rei to, um la.do de hiatol•ia, um lado de admi
nistração,que é mister estudar pa.ra se chagai' · 
á conclusão sobre si, de dlrefto e de justl~.a, 
deve ella. ser approva.da ou não, peço aos 
honrados collegas qtte me ouvem pCll'miasão 
para. me demorar um pouco na ana.lyse desta 
questão da divida. pa.~uaya. Por isso . 
mesmo que se trata de facto oceorrido ha. . 
a.lguns annoa, é ner.esnrla certa extensão n<L 
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~~nalyse ' para trczel-o bem a memoria da 
geração actua 1. . 

A divida de guerra do Paraguay fui resul· 
tado das inv-asões do exercito paraguayo nas 
províncias de 11:1tto-Gro.~so e Rio Grande do 
Sul, em 1864. · 

Ainla estão D!l. lembrança da Nação as 
scena.s de depredação, de attentado, de vio· 
lencia, de dosbonra que se deram por occa
sião dessas invasões. 

Basta-nos cornpU:lsar os jornaes do toropJ, 
os documentos da. época, para sentirmo-nos 
indignado'), como hrazHeil•os, ante C\S a.tton· 
tados que o exercito paragua.yo commeUeu 
em . relação â propriedade particul:.l.l' o á 
honra da moça braziieit·a. 

E . esse lado da questão, por mais impor .. 
tancia que tenha, não me obriga ~~ demorar 
o estudo a sou l'ospeito, porq uo elle ahi está 
na impt•en:5a do tempo, nos rela.torios do 
Ministet•io de enti.'ío c na troca. de notas di
ploma.ticas entre o Governo brazileiro e o 
paraguayo. 

Finda., entretanto, a guerra do Brazil 
com o Paraguay, o Governo brazileiro cogi
tou da. propriedade particular, que soft'rera 
lesão profunda. por parte do exet•cito ini
migo ; o Governo bl'azileiro tratou de am
parar esses prejuizos, que montaram a 
muitos e muitos milhares de contos. E quan· 
do as nações alliadas tiveram suas reuniões 
preliminares para se ussentar defini ti v a
mente sobre o t!'atado do paz, os represen
tantes dos tres Governos, argentino, nruguay 
o bra.zileiro, tiveram de dirigir a attenção 
para. esse assumpto, de examinar em que 
situação flcal'a. a propriedade particular dos 
brazileiros e de outros-quo tinha sido vio
lada e profundamente prejudicada. pelo exer
cito pa.raguayo. 

Depois de lumlnosissilnas discussões nos 
protocollos, que cousta,m dos relatarias, o 
Gove1•no brazileiro rosolveu intercalar no 
tratado de paz, de 9 de janeiro de 1872, dis
posiçêíes referentes a este facto, nascendo 
dahi a. divida. em CiUO o Paraguay ticou para 
com os prejudicados do Ma.tto G1•osso e do 
Rio Grande do Sul. Dahi nasceu uma di vida 
que tomou o caracter legal de divida. 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA-DO Pal'aguay. 
0 SR. FELISBELLO FRBIRE-DO Pa1•aguay. 

V. Ex. dá muito bem o seu aparte para pre· 
parar 11 resposta justift.cativa. do parecer. 

Mas o parecer do Ilonrado relator ba.sea-sc 
em dous princípios: primoiro. é que, sendo 
devedor paiz estrangeiro, não se póde resol· 
ver sobre essa divida, sem ser elle ouvido; 
segundo, é que o orçamento da Fa.zenda não 
é lagar proprio, não é documento parlam('n· 
tar proprio para resolver esta questão. 

Parece-me que são estes os dous princi
pias que servem de base ao parecer. 

Por isto, muito habilmente, o nobre Depu
tado por Minas me interrompeu com o seu 
aparte: «Do Pa1•agnay». 

Do Paraguay só até 1872. m~s do Governo 
bt•azileiro de 1878 em ({eante. 

E' este ponf.o quo quero oft'e1•ecer á consi
deração do espü·ito justo e z·ecto do honrado 
Deputado. 

Até 1872, era divjda do Paraguay. Hoje, 
no momento em que fa.Uo, muito antes, era 
divida pera.nt'3 a qual o Governo trazileiro 
tinha e tem toda a responsabilidade legal e 
juridica.. 

Como dizia., Sr. Presidente, firmou-se o 
tratado de 9 de janeiro de 1872. 

Deixo de lado - e si o tempo me sobrar, 
o farei em outro ponto da discussão- deixo 
de trazer os elementos historicos do tratado 
do 1872, isto é, os p1•otoco1Ios e acima de tudo 
a acta do Conselho de Estado quando estll
dou, discutiu e resolveu este tratado, para 
vermos qual a posição le~al do Governo 
brazileiro em face desta di VIda. 

Ma.s diz o tratado: « O governo da R.epY.· 
blicl do Paraguay reconhecez·á, como dL
vida. dn. mesma. republica.: 1°, t~ imporhnciu. 
de indemnização do gasto do guer1•a que fez 
o Governo do B1•azil; 2°, a imp01•tancia dos 
damnos e prejuízos causados em pessoas o 
cidadãos do referido Estado. ~ 

Está. no tratado o reconhecimento deste 
prejuízo como divida do Para.guay ao bra.
zileiro, não ao Governo b1•azileiro. 

No art. 6° do tratado, ficou c1•eada uma. 
commissão composta de representantes bra
zileiros e paraguayos, commissão perante a 
qual os prejudicados, aquelles cujas pro
priedades soffre1•a.m, aquelles cujos filhos a 
mulheres so:trreram a deshonra., commissão 
perante a qual tinp.am de ser feitas as re
clamações, e esta commissão tov:e pelo tro,. 
tado de funccionar por espaço de 18 mezes, 
findos os quaes, todas as reclamações devia,m 
estar julgadas e acabadas, afim de o governo 
pa.raguayo emittir as apolices e tratar-se da, 

Do Paraguay até então; não do Paragua.y. 
depois. 

pagamento. · 
Começo logo, Sr. Presidente, a dizer que, 

não obstante o texto do Tratado dar 18 meze,'3 
ao trabalho da commissã.o, e com grande 
diftlculdade, tendo ella. se reunido em As· 
sumpção a 30 de dezembro de 1874, sóment~ 
veiu acabar o seu .t1•abalho em 1880, seia 
annos. 

· Peco liceaça aos meus collega~ para fazer 
uma. interrupção no methodo da minha pa• 
Iest1•a, em vista uo tl.part~ do nobre relator. 

Do Paragua.y. disse S. Ex. 
Sim; do Paráguny até então. 
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o texto do Tl'a.tado marcava simplesmente T Ficou o territorio paraguayo occupa.do 
18 me:~;os ; mas, om vista de pt•otelações, de i pelo exerct~o !JrazHeiro, para. este manter a. 
um progra.mma. ft.rmado pelo Governo do 1 ordem e tornar elfeotivo os compromissos 
Pa:r.l$ua.y, pa~ demorar o trabalho da Com· 1 do Tratado. . . 
m1ssao, em Ttsta destes fact.os, que foram-se i Pois bem, depo1s de algum t Clmpo o Go· 
succodendo, a Commissão gast.ou seis ao nos I veroo Brazlleiro res·Jlveu desistir da occupa· 
no tm.balbo da verificação dn.s reclamações, !' ção, rJtit•ar do te1·rítorio para.guayo o exer
duraute os quaos o Governo do Paraguay. cito quo lã. estava para a!fuellc fim. 
teve da demittir, sem motivo plausível, o l Este ponto, 11. meu ver, 6 da mais alta. re· 
se11 representante da Commisaã.o ; quatro p~·! levancl.a por9ue torn:J. r~ponsa.vel o Go· 
ài~j,m demissão, qu;1tro foram nomeados , e 1 vorno Braztletro, com a retmlda. do exercito 
o Governo bra.zilelro, informado pelos seus , do Pa.ra.guo.y, do nã.o pll.ga.m en to daquella. 
reprrueuta.ntes, membms componentes da l dí vida.. 
Com~issã.o, expe1ia. suooessivamente ~o~ I O SR. ELYS&U GUILil&RME- O exercito 
energzca.s para que o trabalho da Comm1ssao 1 brazileíro devia occupa.r 0 Pa.rilgua.y at~ 
não se protelasse. f hoje 1 ' 

Eu deixo, Sr. Presidente, da lêr as notas !I . . ~ . 
que fora.m expedidas pelo Governo bra.zileiro O SR: FELISBELLo FREIIt E ·- Na.o estou di· 
ao Governo Pa.ragua.yo, chamando a. sua 1 z~nd~ ISto· . P!lrque f~ra.~ pa.g~ as Inde':ll
attenção para. o crime, a desídia a protela- 't mzaçoe.s devid~ ao~ ctdadãos }a. . Repubh~a 
ção feita. pelos seus represent!l.ntes . ! Argentma.,ao Ut ugu,ly ~- Per,.nnto ao nob1 e 

As noto.s estão noo rola.torios, e até mes- 'Deputado. 
mo no relatorio do Ministco pa.ra.gua,yo 0 SR. FRANCISCO VEIGA-V. Ex. está. CD· 
daquelle tempo, que eu tive a felicidade de ganado ; essas dívidas não foram pagas. 
encontrar. , 

Ba.s'a dizer que 0 pensamento do Go- O Sa. FELISBllLLo FREIRa-. Foram pagas 
verno Bra.zileiro, tal a impo1·taneia que confo~·me e:oosta. deste relatorzo (J!ostrando 
ligava. ao assumpto, era. faze t• com que o um relaton.o.) 
Paragua.y não pi·otelasse esse trabalho da ve· O Sa. FR.~Nozsco VEIGA- V. Ex. me fará. 
riftcação das reclamações . o obsequio de mostrar nesse l'elatorio que o 
· Não obstante isto, esta commisslio gastou pagamento fol e1footua.do. 
6 annos, quando o Tratado marcava 18 O SR. FEr,ISRELLO FREIRE: - Um cidadã.o 
mezes. . , . do Uruguay foi pago o.W em consequcncla 

Mas este ponto so p1•ova a favor do Go- do Trat~do ll l.l 1 de julho. 
verno Brazileiro. de então: não et·a lndUfe· 
rente aos prejú izos particulares. Não só O Srt . FR.~Ncrsco VtnoA -Em a.policos . 
porque incluiu estes projuizos como divida O Sn. FELJSOP.LLO FREIRE- Não, sonhm• ; 
DO Tratado, como porque est~~ova. insistindo em dinheiro. 
perante os representantes para.gua.yos que O Tt•atado marcou os juros de O "I• e 1 n I. 
não protelassem o es~udo d::.s reclamações. de amo1tizu.çõ.o, pl'eth:u.ndo, port!\nto , a data 

Mas o :ponto ca.pttal que :prende a. re- do paga.mento. 
spo:nsa.bilida.de do Governo Brazileiro é o Tanto a Rcpubllca do Pa.ra.guay assim 
ll.rt. 20 do Tra.ta.do. comprehendou, que pediu, conforme a nota 

O art. 20 diz: «0 governo tle S. Mages· que tenho aqui (mostm um docMmento), a.o 
ta.de, o Imperador do Brazil, poderá., de ac· Governo Bra.zileiro que concordasse ern que 
cordo com o da. Republica ilo Paragua.y, a divida que fosse apurada proveniente de 
conservar no terr i'torio da. Republica alada r eclamações fiaas:~e reduzida á. metade, par& 
depoi~ da da.t~~o do presente Tt·a.tado, a parte o respectivo pagamento sgr effectuaclo em 
de seu exercito que julgar neaessaria á ma- prestações em dez anoos. 
nutenção da ordem e á boa execução dos o sempre leJnbra.do barão de Cotegip!.l re-
ajustes celebrados.» spondou a essa. nota. do Governo Pa.ragua.yo 

Está aqui, Sr. Presidente, firmado o prin· que, sendo essa. uma divida sa.grada, o Go
cipio da occmpação militar por paz•te do verno Brazileiro jámais poderia consentir, 
Bra.zil, em territorio do Paraguay, para quer na reducçã:o do capital, quer no au
eJJectivid&de dos compromiSS()S deste Tra- gmeoto dü tempo . 
tado. - Isto prova. que a emissão de apolices não 

E um dos compromissos do Tratado, era conijtltuíu o pagamento da divida, porque o 
a lndemnizaçã.o dos prejuízos var ticulares. P araguay jamais pa.gou um vintem de juros 

·De fac1o o Governo Bra.zilerro tornou eJfe· ou a mortização. 
tiva essa. ocaupaçio, de accordo com os Portanto, que valor fi.nancetro t am esse 
allíados. Tornou-se ella etfectiva . • p agamento ~ Nenhum. Pois bem, vejamos 
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o que que1• dizer : primeiro, o Governo oc
cupa.r o territorio paraguayo ; e, segundo, a 
nota do Sr. Barão de Cotegipe. Si. o Governo 
se comprometteu a occupar o territorio pa
ragua:yo para manter a ordem o cumprir-se 
o estatuído no Tratado, e si a Republica do 
Paraguay, nos pl'imciros a.nnos do Tratado, 
não pagou, nem juros, nem mnortiza.ç,ão, per
gunto : Que quer dizer o Govorno suspender 
a occupação ~ Porque foi introduzida no Tra
tado a oc~upação 1 Foi pa.ra torna.r effectivo 
o pagamento. E' um a.cto diplomatico de 
toda a seriedade. 

Não posso comprehender que o Governo 
introduzisse no Tratado uma. questão de pro
priedade pa.rticular, si não tiveijse o intuito 
de ser tomada na devida consideração. 

Entretanto, figura no Tratado a. occupação 
nlilitar, que elle foi o primeiro a fazer dos
apparecer. 

Porque motivo o Goveeno Brazileiro reti
rou a occupação militar~ Simplesmente por 
causa da nossa questão de limites e para. 
manter a sympathia, a lmrmonia e a. paz 
com a. Argentina. 

0 SR. FRANCISCO VErGA - E iam bem pOl'· 
que custava 3.000:000$, ourv, a occupação do 
Paraguay. 

0 SR. FELISBELL O FREIRE - V. Ex. diz 
isto porque leu um destes folhetos. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA dá um aparte. 

0 Sa. FELISDELLO FREIRE- Que gastasse 
quatro, cinco, seis ou oito mil contos •.. Si o 
Governo diz no Tratado que occupa o terri
torio, para tornar effectivo o compromisso 
do Tt•atado, não podia. retil•at' a. occupação, 
emquanto o comproinisso não estivesse Ba· 
tisfeito, 

0 SR. FRANCISCO V!i:IGA - 0 Governo não 
disse isto no Tratado, o depois era a elle quo 
cabia ver o que Illl1is convinha então. 

0 SR. FELISDELLO FREIRE-Le'Í·ei de novo 
o a1•t. 20. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -Póde ler. - ..• 
poderá, 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Este-pode1'á
que em 1872 era uma hypothese, em 1873 
tornou-se uma realidade. -

Podera-no tratado, mas occupou; e para 
que~ Par.'\. manter a ordem, diz o art. 20, e 
a boa execução dos ajustes celebrados. 

Logo a occupação não foi só para manter 
a ordem, foi tambem para. outro fim. 

teria. Qnde não }l[t, el-rei o perde: esta é a 
verdade~ 

0 SR. FELISBELLO FRl~lRE- Vejamos este 
aparte cio meu honrado a.rnigo. 

V. Ex •. dá este aparte ... 

- 0 SR. FRANCISCO VEIGA-V. Ex. foi quem 
me forneceu o argumento, com ·os dados que 
me deu. -

0 Sr. FELISBELLO FREIRE- ... por causa 
da nota diploma.tica. de 25 de julho de 1878, 
quando o Governo Brazileiro exigiu do Go
verno Pa.raguayo que a emissão das apolices 
fosse sendo feita á proporção quo as recla
mações fosse.m sendo julgadas. O Paraguay 
insistiu em demonstrai' <;tue isto não era 
justo; que m•a mais conveniente que a emis
são fosse depois de apuradas as reclamações; 
mas neste ponto o Governo Braziloiro não 
t1•ansigiu, insistiu; e nesta nota está uma 
phrase, da qual concluo toda a responsabi
lidade do Governo Bt•azileiroragémaosiesta 
!li vida. 

A nota de 25 de julho de 1878 diz: não, o 
Governo Brazileiro insiste pela. emissão de 
apolices; quanto, porém, ao pagamento dcl· 
las o governo do Paraguay o fará quando 
quizer. 

Esta nota está em cont1•adicção formal, 
manifesta, com o Trata do de 1872. 

Si o Tratado de 72 e:3teve de pé até 78, 
quando se fez essa nota, si no Tratado ostá a 
occupação militar para tornar effecti vos os 
seus compromissos, o Governo Brazileiro an
nullou o Tratado neste ponto,dizendo que pa.
gasse quu.ndo q uizesse. 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA- E;:;sa declaração 
do Govc1•no referia-se á. uivida nacional, 

O Sa. J:1.,ELISBELLO FREIRE- Não, senhor; 
referia.-se á divida particular. 

Tenho aqui a nota, que não leio pa.rn. não 
a h usar da paciencia dos meus collegas. 

A nota exigia a emissão de apolices,tlcando 
o p:tgamenw tlollas entregue ao arbítrio do 
governo do Paraguay. Porque a nota do go
verno do Paraguay é · uma verdadeira gen~
flexão; a nota dirigida ao Governo Brazl
leiro, depois de talvez seis outras, de in.ter
pellação, é, de facto, uma nota perante a 
qual o Governo Brazileiro foi levado por 
sentimento. 

De maneira. que essa nota de 78 torna eft'e
cti v a a responsabilidade do Governo. E é o 
nobre Deputado por Minas, que me apa.rtea, 
que me vai dar razão,num projecto assígnado 
em 1892, sobro esta questão. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-V. Ex. sabe per· 
feitamente que 0 Governo se convenceu, como O SR. FRANCisco VEIGA-Projecto meu? 
'todos nós nos convencemos, de que elle po:lia O SR. FELISBELLO FREIRE- Sim; projecta · 
occupar o territorio 100 annos e nada o~ substitutivo· ao parecer. 
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O SR. Fa.-I.Ncrsco V.:roA-E' possivcl que, 
como membro do q u:~lquet• com missão, eu te
nha. assignaào; JUct,S, projecto meu, nã'J. 

0 Sn. FELISBELT.O FREIRE- 0 nome ele 
V. Ex. figura as;ignando com outt•os colle
ga.s o prl'jr.cto E\ que mo refit•o, Eil-o: 
. « Atteodendo a tudo i>to e exposta a ques
t,ão em todas as suas minudencias, propõe o 
relator do presente parecer uru elo~ dous 
t.lvitrcs: ou adopcã.o do subõtitutívo da 
Commis>ão de Orç<.~meuto d:\ Camara, ligei
ramente modificado; de 4 de agosto de 1893 ; 
ou. um pr<.jecto tle lei que autorize a sub
stituiça.o das apolices plraguayas por titulas 
nossos, papel de valor nominal igual ao 
valor das referidas apolices e juros de 2 %, 
papel, exlginilo o Govtwno Br•azileiro do 
Governa Para.guayo o reembolso da referida 
importanaia. 

A Commissão do ÜL'çlmento, entendendo 
que ha. apJna.s uma obrig:~ção mo1•al por 
pa1•te do Governo do Brazil para com os re· 
clmnantes, aaaeitou o p1•imetro alvitre pt•o
posto e submettc 1t consideracl'io e estudo d 1 
camara o seguinte projocto de lei : 

O Congresso Nacíon<l.l Jeci'Cta : 
Artigo unico. O Po(lcr Executivo, enten· 

der-se-hn. com o governo do Paraguay sobre 
o tratado de Q de f.,voreit•o de 1872, na plwte 
relativa ás indemnizucõe3 a que está obri· 
gado. e pl'Omovorá entre aquella nação e os 
interessados a negociação de um accordo que 
facilite e pct•mi \ta ao Pa1•aguay o pagamento 
da rllfer•ida di.vidiJ., :~ttento o grande nu· 
mero de anao3 decorridos da emissão das 
apolices, cujo ser v iço de ju1·os c amortizaçã.o 
nio tom sido feito até hoje, com grave pro· 
julzo para os cidaclãos brazileü·os, et•edoros 
tlo reftJrido Governo Par~g11n.yo por indo· 
mniz::t.cões de guel·t·a, cstipaladas no men
cionado Tr·atado e julga<la.s pro~edentes por 
sentença.. 

Sala da.s Com missões, 8 de outubro de 1901. 
Paula Guimarcres, p1•esidente. -Mayrink..
iSer.:edel!o Cor1·êa, relator.-Francisco Sd,
Cassiano do NasciiiÚilto.-1-'rancisco Veiga. » 

Mas, dcsh questão trabrei na uHimo. 
parte d.o meu discurso ; por ora; estou eshi· 
dando as origens. 

Pois bem ; não sou eu quem diz que a sus
pensão da oocupo.çã.o militar do Pa1•aguu.y 
fez com que o governo assumis~ a respon
sabilidad<l da dívida; quem o diz é o Minis· 
tro doEKterior de77, no relatorio que tenho 
em mãos. 

A suspensão d::t. occupaçã.o militar, a nota. 
de 25 de julho de 78 são provas de direito 
em vista. das quaes esta divld&, até então do 
Paraguay, tornou-se do Oovorno BI'azlleit•o • . 

O Sa. FnANcrsco VErGA- .:-lão apoiado. 

0 SR. FELISRELLO FRE!Rí.l -E' um ponto 
que V. Ex. me elucidará. 

0 SR. FRANCISCO VP.IGA. - 0~ proprios pro
_jo~:;os que a. respeito tam llavido mostram 
ctue o governo jamai~ p.Jdia. co~il.a.r disso ; 
f!l.lt:;va-Ihe competencia e o pa triotismo im
punha-lhe o conkariJ. 

O SR . Fr,:r.rsnm.r.o FRED'\E-Sr. Presiden te. 
não tenho compateneia parã: discuti r com 
o meu amigo em questões de diNito. · 

0 SR. FRANGISCJ VEIGA-Tem toda. 

0 SR. FELISBELI.O FREIRE-Estou a.qui 
mostrando os elementos histol•icos da ques
tão. os documentos officiaes para, em !ace 
<!elles, concluir pela. re~ponsa.bilidade do 
Gover•no Brasileit•o. :\Ias esta responsabili
dade está a.q ui. 

Um dos ma,is nota.veis jurisconsu ltos do 
p:J.iz, o Sr. Ruy Barbosa., interprete da. nossa 
constituição, collaborador della, Ministt•o da 
Fazenda., notabilissimo jornalista., grande te 
admira vel constitucionalista e outro tanso 
eomo jurisconsulto, diz não em discuro 
apaixonado da tribuna parlament ar, não em 
parecer de advogado, mas em seus artigos da 
ImpYensa: 

«Não são a.liás os interesses dos portadot"es 
da.s apolioes paragua.ya.s os quo a.dvogamos; 
porllUJ.nto, apezar de não substituídas a inda 
por titulas do Tllcsouro brasileir o, nã.o é me
nos dil'Octa hoje a responsatilídado jul·idlca da 
Fazenda p1ra co lU os J escendeotes ou ropre· 
~entantes ilos bt•a.sileiros at•r•uinad.os pelas 
ineursõas, asso la.doras do s llecossor do ido lo 
positivista. Si ainda não se poz a questão pe
rante os tribunaes, ú que os inloercssacfos. 
ostand·.l o sen direito, afln:tl, na oonsclencla. 
do toda a gente, o temlo j ;L ern seu [l.poio oa
thogoricas ma.niTostaç•õ e~ do congresro, con
tu.m com a. justiça e a. dig n idado do Poder 
Legislativo, a.ml.las empenh:ldas na solução 
dessa velha vergonhll. da. política nacional. » 

Continua. S. Ex. pl'ovando que em v ista 
d•Jsses f11ctos quo se tinham allegat!o, o u aico 
respons:.wel pela e!fe~Uviilade desta indem· 
nfzação, era o Govel'no Bra.ziteiro. 

Sr. Presidente, ia me esquecendo de um 
elemento inttlres~a.nte q ueso d eu na ovoluQão 
desta questff.o . 

Como vimo.~, as Commissõos, parante as 
qtraes se faziam as reclamações, trabalharam 
se i~ nonos. 

E'.inieressa.nte um tacto inter corrente que 
se deu para. m ostrar que o programma do 
Governo Paraguayo era. desistir do toda a. 
responsabilidade no pagamento da indemni
zação, não ligar a minima importancia ao 
_principio da indcmnização que foi iotercal: 
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la.da no Trátado, emfim fa.zer tudo quanto Muitas outras notas foram trocadas por 
possível para. esquivar-se, quer os seus repre- este incidente. Para que este incidente Y 
i!entantes não indo ã. so.:;&ão, quer elles de- Que veio elle fazer~ 
mittindo·S9 voluntariamente, sem motivo Quando estava a Commissão a trabalhar 
justificado. sobre as reclamações a juigar, a. estudar, 

E, não havendo mais recursos em vista. para que esse incidente? Para protella.r· os 
·das notas existentes no_ Governo Brazileiro, trabalhos, e tanto foi para, isso que, havendo 
de que se lembraram? Lembraram-se de um o prazo marcado de 18 mezes para a con
·facto unico na historia diplomatica. do clusão dos trab:\lhol!, só no fim de seis annos 
iBra.zil: de manchar a honra de um diploma~a é que se deu a terminação. 
;brazileiro em Assumpção que era, o SI.'. Vas- Eis, portanto, senhores, as origens e o lado 
concellos, em 1878 ou 1879. diplomatico desta. questão. 

A legação brazileit·a funccionava em um Agora, eu vou amparar a minha opinião 
.,predio visinho ou cont1guo ao da viuva de na opinião de collegas que me ouvem, e ou
·Gill. . tros que estão no governo, na Oommis~ão de 

A camara dos Deputado~ sabe que, de- Orçamento. Essas opiniões vão amparar 
pois da. constituição do governo paraguay, as que emitto. 
feita em face de tres potencias em Assum- Sr. Presidente, em 1892 foi a.presenhdo 

:~ção, que p~·esidiram a elaboração das suas na Camara. dos Doputa.dos c aírecto á. Com· 
leis-os guvernosa1•gcntino,pa.ragua.yo e uru- missão do Fazenda de então, n. qual elaborou 
guayo-fot•mou-se um govet•no p1·ovisorio e sou parecer a 26 de s3tembt•o daquelle anno, 
tez parte do seu pl•imeit•o gove1·no definitivo um projecto de lei, que teve o n. 214, e que 
um de Gill. dizia.: « Fieo. o Poder Executivo autori· 

A viuva dividiu o predio e na metade zado. · .» 
funccionava. a legação brazileira. Já então é o Governo hrazileiro, nã.o ê mais 

Pois bem; oro um dia., o ministt•o brazileiro o Paraguayo. 
e o consul, indo n. um p.lSSeio, pernoitaram O SR. FRANcisco \'EIGA- Está o proprio 
.fóra da. logação e quando voltaram encon- projccto reconhecendo quo o Governo não ti· 
traram a pa.~•cdo, que sepat•ava a legação da nha compctencia pa.t'<\ fazer ••• 
·casa da viuva de Gill, at•rombada e clla, na 0 Sa. FELISBELLO FREIRE-Não estou di· . k 
policia, com uma denuncia. contra. o ministro zendo ClUe 0 Governo faça sem pré\<ia auto• 
bt•aziloiro, dizendo que S. Ex. tinha feito o rízação noss!l. Então, para quo ostarja eu na 
roubo dos papeis do a.t•chívo do sou mat•ído, tribuna, Para que estaria discutindo 1 Si 0 
~levando assim as cartas do bat•ã.o do Cote- Governo ti v esse competcnciu. para fazer, não 
;gipo o do visconde do Rio Branco. precisava que 0 Congt•esso Nacional ma.n· 

E' e11to um facto multo grave da. no~sa 1lasse. Estou tratando de fa,zer justamente 
·diplomacia; e eu não posso, não obstante isto que o nobro Deputado diz que não é o 
esta.r cansando a. paclencia. dos collegas (ni'lo Governo quem póde razor. De facto, o Go· 
apoiados), não posso "deixa1• de 101• notas do vcrno, por si, não pótle substituh• uma di· 
ministro bra.zHoiL•o com relação á denuncia vida.; mesmo que se tL· <~te de uma divida 
·contra. elle apresentada ntt policia. Nu. denun- nacional contrabida pa1•a com um paiz es• 
·cia á policia a.llegou «as minha.:~ joia.s não trangeiro, carecerá. de acto legislativo : 
·foram roubadas ; foram roubada~, sim, ns quanto ma.is em t•ela.cão a uma questão 
·Dartas do barão de Cotegipe ao St•. :visconde desta ! 
ou barão do Rio Branco».Peço a attenção dos O projecto autorizava o Poder Executivo 
meus collegas para ouvirem a. leitura. de um «a entrar em accordo com os portadores de 
'trecho da . primeira ·nota passada por um titulo~ pa.raguayos, substituindo esses títulos 
ministro b1•azileiro, quando á legação chegou por outros com os juros de 3 °/o papel» • 

. a, noticia do que acontecera.. Que peço agora~ Justamente isso, a:. sub-
Disse o Sr. José de Almeida Vasconcellos: stituição desses titulos paráguayos, que são 
«Me consta, senor Ministro, quo no satis- escripta. de menino, papel sujo, que ha 34 · 

'fecha con los pa.sos que dio para, dice ella, annos ahi estão sem o minimo pagamento 
salvar su responsabilidad, Ia seiio1•a de Gill de juros, sem ãmortisaçãc> de um vintem, di· 
propaló por toda. la ciudad como es notorio vida. em relação á qual o governo brasileiro 
que el representante y ei consul dei Brasil Ié tem toda a responsabilidade. 
habian sustraido, con fraetura, importantes Pois bem, o :pr~jecto teve parceer fa.vo
pa.peles, tales como la correspondencia. de su ravel da Comm!ssao de Fazenda, composta 
marido con el senor Visconde de Rio Blanco dos Srs. Sa.mpa.1o Ferl'az, Mursa., Costa Ju
y·Baro~ de Cotegipe, y que esc robo fué pra.- nior e Thomaz Delphino. 
tica.do por órden del Gobierno Imparial. O SR. ELISEU Gun,HERME-Nã.o passou de 
Esto es lo que se díce y se comenta.~ projecto, felizmente. 
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.0 SR. FEr.tSnEf,LO FREffiP.-Eutrou em or
dem do dia. e roi vota.do . .. 

O Sa. lJ.'LISEU GutLUER)m-Mas não che
gou a sar lei. 

· 0 SR . F ELI SBELLO FH!llnE- .. . pa.ssa.ndo <Í 
2• discuss!l.o; e t~sta va. <llll ordem do dia , para 
ser vot ado em 2 ' disctt~ão, a G de setembro 
rla. 1893, 5tuand.o se docla:cou a rev olW. . 

Ao p1:~jecto foi oll'erecido um substitutivo, 
assignado pelos Sra. Demet rio lUboit•o, Cae
tano da A lbuquerque, Anfril"io Fla lho, To
Ientíno d e Carvalho, Couto Carta.xo, Garcia. 
Pil'es, Seabt'a., Cassiano do Nascimento, Mi· 
guel Castro, Costa Rodrigues, Bernardino 
de Mendonça., Bra.silio dos Santos e Fretle
rico Silva. O substitutivo, com o projecto, 
foi C1 Commissão ue Orçll.mento em 2• di3cu
são, c e~stt Commissã.o, que teve coruo rela
tor o Sr. Roa:t e Silva, hoje hou1·ndo aonador 
por Pernambuco, era composta dos Srs. Se~ 
verino Vieira., Leite e Oiticlaa, Francisco 
Sodre, Leopoldo de Bulhões e Sea.bra. 

Diz o p arecer da Commissio : « A Com· 
mi~o de Orçamento tondo e~ta.mina.•lo . .. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- BOnS officios do 
Governo, tal q ual como o g<)VCr oo imperial 
tinha. fe ito. 

O SR . FELISB!lLLo FREIRE-O Govemo im· 
pet•iall·espondou: «Pague, quando quizer,» 

· E, V. Ea:. sl fosse um pl'ojudica.rlo daqucl!o 
tempo, si vlsso sua fortuna. esvair- se nils 
mãos do soldildo pa.ragua.yo. ftca.ria. satis
feito com o.<!tas u.policos c com o.~sa PL'uiel
lação 1 

O Sa. Pa.~Ncisco YEroA-1!:' cousa. muito 
dill'orento . N<lo 1\cn.r ii.lo sa.ti.sCcHo o p:u •a. isto 
não prects:1VD. eu si.lt• crorlor : scrin. bas tanto 
quo os meus concidadiios o fossem . 

O SR . FeLISBELLO FaEU~F;-Entrou em 2• 
disaussão o projeoto pt'lmitivo com o snb
stitutlvo do illus&re Deputado e o substltu· 
tivo do. Con1rnissão de Orçilmento. 

Ningue m pediu a. pala v1•a para combater 
o· fundo desiil questão ; o que se procurava. 
aqui Gl'a liquida;: esta duvida. 

Não sendo discutido, deu-se o eocet•ra
ment o e entrou em ordem do dia. p~ra. vo
ta.çã.o, j ustamente no dia G de se tom bro de 
~~. . 

Não tendo havida sessão nesse dio. ficou a 
quostã'.o nesse p i:! . 

Ora, esta historia pilorlament~tr, que estou 
fazendo, este estudo, quo fo~.ço com o fim de 
VGl' como se manifestou o Congres::10 Repu
blicano em face desta medida., di-me o di· 
rei to de concluir que no fuado ella é justa, 

V9u I:!S\udar a.gora. os t ermos do parecer 
do meu honrado amigo . 

S. Ex: . diz que o Orçamento da. Fa.zend& 
não é logar oppor l.uno para resolver -se esta 
questão. . 

Ot·a., parece-me que o honrado Deputado 
por Minas não tem ra:z:ão. Do que se trata.' 
De uma divida de um governo estraugoiro 
a cida.dãos bra.züeiros, de uma divitla. qu e 
já, ftgul'OU em um t1•a tado porque não pOde a 
sua liquidação figurar em um orçamento ~ . 

Qual é o d.ocumento .parlamentar , proprlo 
de resolver a.s questões de dividas, as ques-
1.ões de t axa.s, as questões de impostos 1 E' o 
Ol-çam aoto, e o orçamento mais pt•opr io é o 
da. Fazenda . 

Por cou~uin~e. o argumento do meu hon· 
rado collega, que o orç:tmento não ü logar 
proprio para figurar est.a. ques tão, me pare· 
ce improcedeut <l, porque eu nã.o conheço ne
nhum mais propr.io do que justamente o 
Orçamento da. Pazenda . 

O outro ponto, que é quo o Governo não 
tem responsabilidade nenhuma. n&asa divida, 
já. está r espondido ; acabei de demonst rar 
que o governo, pelos Mtos diplomaticos todos, 
desde 1872 até 1880, este movimento todo 
de notas, digo eu, demonstr a que o Governo 
assumiu a r esponsabilidade della, porque 
elle foi o ca.usador de nlio tm• havido a. in- · 
demnisação ; e foi o causador !l.h•ecto d:l. 
Republica. do Pn.l'ILgua y não ter pago oa cre· 
dores brazileiros, como fez com os credores 
argentinos, uruguayos o inglezes. 

Foi o Governo brazilolr o, ern vista desta 
posição que assumiu, prejudicando interesses 
de particulares, foi nestas condições, digo eu, 
e nau sou eu quem o diz, são todos que t oem 
escripto sobre a ques\ã.o, que o Governo bra
zileiro assumiu a t•esponsa.bilid:Jde dessa. di- · 
vida. 

Tanto quau1o me é possível, Sr. Presi· · 
denLe, eu disse a.lgumil · causa, pelo menos 
para justificar a impugnação aos futulamentos 
do honrado relator ; estou certo de que S. Ex. 
não elaborou um parecer ligeiro, estou certo 
de que S. Ex. pensou, meditou o espero que 
tomará. em eonsid<Jração todos os pomos que 
foram expostos n esb minha ligeira e dcspre
tenciosa pa.leiltra.. 

Tenho concluldo. (llfuito bem; muilo .bem. 
O orado;· é comprimentado p o•· alguns de seus 
collegas .) - · 

Documento a. que se refere o orador 

N. 223- i 90t . Autoriza o Poclor E xecutivo 
a ontoDdor-ee co m o Governo do Para· 
g11ay ~ohro o h•atndo rlo 9 <lo jnnoír() 
do 1872, na parto t•olaliva as indomni
UÇÕ08 n quo ostcl obrigado o dti outros 
pravi clen oiao 

Presenw á Commissã.o de Orca.mento as 
potições da. Mesa. d!l Assemblêa Legislat iva.: 
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do Estado de Ma tto Grosso, clirigidas ao Con
gresso Federal, reiterando tL representação 
dirigida em 2 de abril de 1895, sobre a divida 
do Paraguay, e de Agostinho Freire, cida·lão 
brazileiro, domiciliado em S. Borja, Estado 
do Rio Grande do Sul, por si e por seus 
compatriotas, dos quaes é bastante pl'o
cnrador o cidadão Syl vestre de Magalhães, 
signatario· da referida petição, reclamando a 
percepção das quantias provenientes ou 
constantes do capital e juros das indemni-

. zaçõcs a que para com elles se ob~,igou o 
Governo da Republica do Paraguay pelo 
tratado de 9 de janeiro do 1872, estipulado 
entre essa Republica e o Brazil, e para cuja 
execução, até hoje nominal, foram emittidas 
em 1879 apolices parn.gua.yas de ô 0 /o de 
juros, ouro, e l o f o de amortização, vem a 
mesma Commissão expor â Camara dos 
Deputados os factos occorridos e as me
didas qne julga devem ser adaptadas. 

O assumpto de quo ·tratttm as refe1·idas 
petições foi estudu,do pela Comro.issão, sob 
varios aspectos : 

Primeíro-orjgem e subsistencia da divida 
e seus fundamentos ; 

Segundo - responsabilidades do Governo 
Bra.zileiro ; 

Terceiro-meio pelo qual póde ser paga, 

Quanto ao primeiro ponto, não precisa. a 
Commissão recordar o que está ainda na 
memoria. de todos os bra.ziieiros, a lntuosa 
gue.rra sustentada coutra a Ropublica de 
Paraguny, de 1865 a 1870. Conhecidos são 
dn. Camara dos Deputados os episodios das 
invasões de Matto G1•osso e do Rio Gra.ndo do 
Sul em 1864 e 1865, sendo certJ que, pelo tra· 
tado Lle paz celobrado entre o Brazil o o Pa
raguay a 9 de janeil•o do 1872, ficou estipu
lado que esta Republica reconheceria como 
di vida publica a importancia dos damnos o 
peejuizos causados pela guer1•a aos habitan· 
tes daquel.las duas então províncias. O prazo 
para a liquidação das reclamações apresen
tadas, o quaL pelo art. 6° do alludido tra
tado devia ssr de 18 mezes, prolongou-se, 
graças á tolerancia do Governo do Brazil, 
até 1879, emittindo então o Governo do Pa
ragay ap~lice~ de 6 °/o de jm•os, ouro, e lo f o 

_de amorhzaçao, para pagamento das recla
mações 1•econhecidos justas e procedentes. 
Não precisa. a Commissão discu1iir aqui ale· 
gitimidade do principio da indemnização, 
pois é ellu. uma conquisto. do dit•eito publico, 
internacional, .1á corpo1•iftcado em leis e 
sa.nccionado pela pr•aticu. na guerra da Eu
ropa o da Amm•ioa,o ontre nós pelas leis de 7 
de novembro do 1831, de 20 de setembro de 
1840 e 2 de setembt•o de 186~. 

i' ol, VIII 

A C amara conhece a lei franceza de 6 de 
setembro de 1871, e a lei allemã mn.ndando 
pagar em 1872 â Alsacia-Lorena os pre
juízos causados aos particulares, e <.ünda a 
lei austríaca àe 1866. 

A Camara nbc que desde o tratabo de 
Pariz de 1773, em quase estabeleceu o prin· 
cipio de garantia á propriedalie privada, 
existem os exemplos das guerras fl'anco-prus
siana, do Chile e Peru, da França e Hes-· 
panha pelo tratado de agosto do 1881, o 
aínd.a o exemplo dado pelos Est<.tdos Unidos e 
França, ela. instituição de um tribunal ar
bitral para. julgar das reclamações por pre
juízos de guel'l,a, procedimento seguido pelo 
Chile, de commum accordo com a ltalía, a. 
França e a Grã·Bretanha,parajulgamento das 
reclamações por prejuizos provenientes das 
operações de guerra das forças chileoa.s, nos 
territorios e costas do Perú e da Bolivia, n,s 
q uaes foram liquidadas e pagas. 

Pensa a Commissão, p:.>rém, que toda. a dis
cussão a esb 1•espeito é desnecessal'iu. para o 
caso em questão : 1 o, po1•q ue a inélomnização 
foi expressamente consa.grada. no tratado de 
paz de 9 de janeü•o do 187.2; 2", v Governo do 
Brazil exigiu e obteve que o Governo do Pa.- · 
raguay, liquidad~~s a.s reclamações, emittissc 
as a.pollced para o pagamento; 3°, o Govm•no 
do Pat'<tguay, em toda a discussão n:.~.vida.,não 
negou jámais a ob1•igação em que estava de 
pagar essas indemniz:hções e, a.ntes, u.s reco
nheoeujusta.s,provadas e documentadas,tanto 
quo fez a emissão dos títulos e os entregou 
n.os reclamantes. Isso tudo so acha conft1'
mado pelo art. 6° do tl•atado de paz e pelas 
notas tliplomt~.ticas que aqui tt•anscreve a 
Com missão üe Orça.mento. Em agosto de 
1877, exigiu o Govet•no Imperial do Brazil, 
pela primeira. Yez, as apoliccs correspon
dentes ás rcclamaçães liqui.dad:~s pela com
missão milda paru.gua.ya-brazileira. e. como 
não tive3so solução, em março de 1878 en
cetou nova reclamação. Eis a discussão 
hJ:~,vic]a : 

Legação do Brazil - Assumpção, 21 de 
março do 1878-Senhol' Ministro.· 

O Governo Imperial, á vlsta da inexpli-· 
cavo! demora das decisões nas reclamações. 
dos pi•ejuizos de guerra., demora devida 
exclusivamente aos juizes commissarios pa
raguayos, l1 no justo empenho de proteger, 
como lhe cumpre, os interesses dos recla
mantes, .sujeitos, como se acham, ás eventua
lidades de uma liquidação remota, resolveu 
exigir do Govet•no da Republica o cumpri
mento do estipulado pelo a.rt. 6° do respe· 
ctivo tratado de paz, isto é, a immedia.ta. 
entrega das apolices, correspondentes ás 
reclamações julgadas, e as outras á medida 
que forem sendo sentenciadas. 
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Ao cumprir o tlever e a.o te r a. honra. de Sea olla, pues, segun se dcduco, las põlizas · 
,:levar ao conkecirnento de ·v. Ex. esta.re.so-1 no serian recla.madas, sino despues que esa 
luçã.o do roeu Governo, espero, Sr. Ministro, Comision hubiera. termioa.do todos sus tra · 

.. !! ue o da. Republica. se so•·virá p1•ovidencia.r ba.jos. Para impugnar esa morosi,la.d o o 
,:Para. que a entrega das roferidll.s apolices tendré que haeet• grandes esrnePzos: me bM· 
se fa.ça. sem demora.. taru. apelar a.lleal testimonio de V. S., que 

Aproveito n. o nco,siã.~ para. renovar a V.Ex. non podrá. aogar que ese cat•go se dirige al 
.o.> ex-nressõo~ da mais distinguida. considera.· Go bierno do la Republica, Pl'eeisaroento en 

" los momentos cn que la. referida. Comlslon 
.. çã.o.-Jost} de Almeida VascOI~cellos.-A S. Ex. tieno un despacho mas aetivo que uinguno 

0 Sr. D . . luan ,\. .lara, Ministro das Relações d:J los a.nnos nntsrioz•es . 
·E:ttsl'iores . Juzgõ escusaçlo consignar cifras en la. pre· 

sente nota. porque V. S. quo está en eon· 
:t.lin isterio do Re lliçõe.s lhterioPes - Asun· taeto eon e! Sr . Juez, Comisario Bra.zileiro, 

-·eion, 15 de abril de 1878. no puede ignoral' que eo estos ultimos meses 
S1· : Eocargado de Nogveios- R.ecobi opor· lmn sitlo mu~has La.-; recla.maciono~ liqui· 

tuoamonte su nota del 21 do m M·zo ppdo. dadas po~ Ia. Comision . 
en la. que se sirvo pa.rticipa.z•me que e l Go~ Conociondo I :~. l'OOtitud dei Gobicrno Irnpe· 
\Jiorno Imperial eu vista d.c la. morosida.d de ria I y los sen timientos do benevoleocia. que 
las decisiones en las rcclama.eioaos por per~ ba. abrigado siornpz•e bãcia. el Gobierno de la. 

•juicios de guerra, morosidu.d deb!do. osclusi~ Republica., no duda. que al formular la. pe
·vamonte á los Jueces Comiaa.rios pa1•a- tieio:1 que h:~o sido transmittida por V. S . 
guayos ; y en el justo empefio de pt•ot~ger, no esta.ba cn poscsion de los ultimos datos 
como Je cumple, los intereses de los recla- relativos á. la ma.~•cha de la Comision mixta. 
mantos, sujotos como se halla.n á las even- paragua.yo·braslleira.. Y esto me afi rma en 
tualidades de una liquid~ioo remota. ; ra- la. O\)iaion de que V. S, , que es 1estigo pre· 

-solvíó exigir doi Gobierno de la ltepublica sencm.l de asa. ma.1·chn., se digua a.visa.t• á. 
cl . cumpllrnicnto de lo quo fué e;1ipulado su Gobierno quo e.>a Comision despacha boy 
per cl art . 6• del respectivo Tratado do las reclarna.ciones con laposiblo brevedad, de
Pa7;; esto és, la inmediata. eu1rega. de las ja.ru. sin efeeto aquell:~o peticion, convenoido 
.póliza.s correspondientes á las reclama.ciones de que não tendr ia ra.mn de ser, dElsde que 

. juzgadas, y á. las otras, :t medida que vayan se lo pro baba que ha.bia. desaparecido Lo. 
sieudo ~ente11cio.das. Que o.l cumplir esc C(husa. que le set•vlú de funda.miento. 
deber y a.ltener cl honor de elevar á mi Suplica, puas, tL V. S. quo, olll"aodo con 
conocimiento esa. rei!olucion dei Gobierno de su habitual imparcialiJad, comunique á su 
V. S., espera que e! de la. R.epubllca. se ser· illuatrado Gobieroo el estado actual de coso.s 
virtí. providenciar para. que la entrega. de rolativa.s á la Comision mb:\8., con la· que 
las referidas pólizas se Jw.ga. sin demora.. V. S. prestará un vorda.d.ero serviclo á. ambos 
Las occupa.cion'ls gue roeargaban este Mi· países, aclarando lo que ha.y do cierto cn ln. 
nisterio, cuando V. · s. me dirigio esa nota., moro~lda.d quB se nos a.ttribuy. -
no me . p~rmitieron dar le '!aa. inmedia.ta Dejando asi contestada !!ll not..a. del 21 de 
respuest:l • ma.s boy que ba.l.11endo ya dado me.rzo ca.beme una vez ma.s el hono1• de 
cu9nta al honora.ble Congresso de los tra.· . ', ,, v s 1 . t t d 1 lt 
b~os tle la. ca.rtera. de mi cargo ho norma· renoyu.~ .. . ' . as pro es a~ e m a a 

.lisado o'l'a vez m!s tareas, cábeme el honor eo~ulier~cton y porsona.l apz•eoto?.-Juan An· 
.de contesta1•1e per especial cnca.r~ de mi ton.o (a.a-A S. ~ · el Sr •. Encargado de 
Gobierno. "' Negoews del lmperw de! Bl'astl. . 

Ha.y q ue notar en su nota do.e puntos uni· d 
eos que guardao. una relacion ineepa.ra.ble, Legação do Brazil-.\ssumpção, li e abr il 
pnesto que el mio es la. causa y el o1ro su do 1878. 
immediato eCecto . Desde que la causa. pueda. St• . Ministro-Tenho presente a nota com 
s.er ·destruida; desde que pueda. probarse que que V. Ex. me I.Jonrou hontem, em resposta. 
nace de una aprecia.cion erronea, desaparece <i. desta Legll.çiio de 21 do me:~: uUimo, pela 
por completo, y se ha.ce por cônsaguiente qual, pot• ol'dem expressa. do Governo Impe
ociosa todo dlscusion sobre la legitimldad de rial, exigi do Governo da. Republica. a im
sus efectos, esto es, de las eonsecuencia.s que mediata. entrega das apolices corresponden· 
se llacen derivar de eUa. Diec V. S. q11e ol t.es ás reclamaçõe~ julgadas por prejuizos de 
GobiePno Imperial exige la entt•ega do las guerra a das que forem sendo sen~encladas . 
cansa.bida.t~ póliza.s, en vista. de la morosidad Depois de muitas considerações; u.s quaes 
eon que se despachao las recl(nnaeiones so" ab~tenho·me de acoropa.nbar, obset•ve V, Ex . 
m~l~dae 111 fallo de la. eorrespondien te Co· que semelhan te resolução do Governo Im· 
llll!Jon. per ia! é devida a.· lgnora.r C$te a marcha 
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.que teem tido ultimamente os trabalhos da 
respectiva commissão mix:ta. 

Respondendo a este topico da. nota de 
v. Ex., cump1•e-me declarar que esta Iega.
.ção j(unais deixou de informar ao Governo 
Imperial minuciosa c opportunamente de 
tudo quanto affi1•ma. e diz re ;peito a tão im
portante as::~umpto. 

Si o não tivQsse feito, fu.lta.t•ia eu ao cum-
pl'imento de meus deveres. -

Dada est:1s explicações, só resta-me, Sr.Mi
nistro, obset•var a V. Ex. , qne, para meu 
ulterior proceiimento,nocessito que VV.EEx. 

-se sirvam declaear-me simplesmente, si o 
Govet•no da Republiaa e::tá. disposto ou niio 
a félrzor a im·t.ediata. entrega das referidas 
apolices. 

Aproveito a occa.sião para. reiterar a 
V. Ex. as segurancas da minha consideração. 
-JostJ de Almeida Vasconsellos.-Illm. Exm. 
Sr. D. Juan Antonio Jara, Ministru das 
'Rela~õ0s Exteriores. 

Ministerio das Reh\ciones Extel'iorJs.
Asuncion, 20 de abril de 1878. 

81•. Encargado <le Nogocios - Elevada ai 
conoeimiento dei Gobierno su nota dei 17 
·dei corl'iente, paso por su encargo a. contes
tat•Io.. En agosto do 1877 exigia. el Gobiernv 
Imperial pot• primcra vez las póliza.s corre
spondiontos á los expedientes liquidados por 
la. Comission mida. pal•agua.yo-bl'asilel•a, 
creada por el tratado de Paz de 1872 para 
entendO L' on Ias l'ecla.maeiones po1• danos cau
sados: á las persona.s y ciudadanos brasileros 
·durante la. guerL'ilo que sostuvo el Paragua.y 
contra las tt•es nacionos de la Alianza. En 
el mes do marzo ppdo, so ha. promovido 
por segunda vez ·ta misma recla.macion, 
Em 1876 la cn,usa de la. peticion era. cl coR· 
venio firmado com los ac1•eeJores ingleses, 
que lejos de escluir á. los dem<ts a.creodores, 
·se negoció precizamente cou la. espera.nza de 
que sus frutos permitie1·an al ,Gcbiern'), en 
un pla.zo relativamente ceL•cano,hacer f1•ento 
á todos los compromisos que peda.bam sobre 
el Estado. Ahora se invoca Ia morasidad en 
la marcha de la comision mixta, cuyo des
pacho parece lento al Gobierno de V. S. 
La. primera causa. desapareció, pues que tL·a
casó a.quel convenio, .. Ia segunda ha. desa.
p r3cid~ ta.mbiens- puesto qoe la referida 
·Gamision funciona. boy com la ·posible aeti
vodad. Eliminados asi los dos motivos 
qiue dieram origen á. Ia · peticion de Ias 
póliz1s, juzJó el Gobierno de la Repu· 
blica. que quodari3. esta. sin ofecto pol'
euanto si la. mente del Gobierno Imperial 
hubiera. sido pedirias con csos mo ti vos ó 
sin . ellos, ha.bria. fot•mula.do su demanda balo.· 
.da únicament" en las estipula.c!oncs del ra.-

pectiTo Tratado, sim prvcum.r justificarias 
con hecbos posteriores e segundarios. Masla 
ultima. nota de V. S. ha venido de impro
viso á disipal' el eri'Ol\ patentizando que no 
fué el convenio de Lóndres ni la _procrasti
na.ciou en el despacho de las reelamaclones 
presentada.s á. la Comision mixta, lo que ha 
inducido como causa pt•incipal al Gn,binete 
Imperial â exigir la immcdiata entrega de 
las pólizas. 
Do~de quo por essa nota se insiste en pedir 

su entrega, no obstante la. manifcstacion 
hecha por este Ministorio de lu~ber desapa
recido la razon invocada. por el Gobierno de 
V. S.; claro está. que el unico derecho, en 
vit·tud dcl cual puede hoy sostenerse esa 
exigcncia es cl que se del'iva del art. (;o, 
dei Tratado de Paz, firmado con el Brazil el 
O de encro de 187.2. 

He era ido necessal•io entrar e o ost ~s consi
deraciones para que V. S. conociera. el es
piritu que dictó mi última nota sobre esta 
mataria, á fi.n de que no la conside1•e como 
una evasiva calculada. A sJ.ber entonces 
quo la mo1•osida.d do los kabajos de la C(). 
mision, solo se deducia. como causa acci
d€ntal, siendo la real y verdallera. la obliga
cion contl·aida por el Paraguay en el consa
bido T1·a.tado ; habia prescindido de las e~
plicacioncs dadas entónces, entrando de 
lleno· á manifestar á V. S. si el Gobiorno 
est..'l.ba . . I) nó résuelto á verifi.cal' la imme
dia.ta entreg<\ de las pólizas. 

Hoy, cmpero, que como dejo di~ho, cl GJ· 
bierno de la RepuiJlica. comprende por la ui· 
tima nota de V. S. quo el Gobie1•no Imperial 
exigo en absoluto su entrega, voy á dt\r :í 
V. S. una re~pt1osta. ta.u catego1•ica como 
V. S. mo la plde. 

Despuos de l:J. sa.ngrienh guerra que re
duzo á eacombro I Par;J,guay, poniondo pot• 
un momento en tela de juicio la possibilidad 
de su I'eorga.nisicion como entidad política, 
fué solicitado par las po t,oncias vencedoras 
p::~.ra celeb1•a!' tratados que regularau 011 lo 
sucesi v o sus rociprocos l'Ola.ciones. 

Avido cl Pa.raguay de pa.s no vacil6 
en consolidar sus vinculos do a.mista.d 
con los que la. vispera de las negocia
ciones eran aun sus enemigos, y quo en 
el mismo curso de ellas teniam ocupado 
militarmente su terl'itorlo. Ese afan era na
tural, no SJ1o por el aniquilamiento de las 
fuerzas nacionales tras una lucha desigual 
cuyo triunfo habia alcanzado ya la Alianza : 
sinó t:tnbien porque veia una verdadera 
conveoiencia en vivir en buena a.1•monia. 
con las naciones vecinas, de cuya. volun· . 
tad colectiva pendian, sen duda alguna. 
los destinos dei Pa.raguay. Las negociaeiones 
se iniciaron, prosoguicron y terminaron bajo 
osas ideiaa de paz, que ín:tuzeron el p..1.is a. 
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sa.crificarlo todo con las de conscguirlo, y 
despues de llena.r las formas de estilo aoepta· 
ron los altos podares de la Nt~e1on el Tratado 
de Pas de Eoero el 1872. que fué ratifica.do 
en Rio do Janeiro el 23 de marzo de! mismo 
ano, ~levaadoso á ley de Ja ·Republica. 

Las clausulas de esc Tra tado, en lo refe· 
rente al pago de las deurlas rm el r cconocí· 
dos, eran ímpraticables.El economista. menos 
esporte, que Ja.n1,ara lma ~jen.do ~obre el 
moaton de ruínas que cubria l)uestras pohla· 
cíoncs y campos, habria. compi'endido sin 
esfnerzo, que era. exceder á todo calculo 
raciona l ~I suponer que el pais en no pla.zo 
tan breve pndiePa P.Dnerse en aptitud de 
satisfacel' ni la m1lesima parte de eso.s 
deu das. 

Si por ventura l10lJieramos a.lcansado un 
resultado contrn.rio á la anterior deducion, 
hubicra constituído un pr01.ligio, un feno
mono digno de! estudio de la. sciencia.. 

El Pm·aguay esta.ba persua.dido de esta. 
-vordad cuundo ft rmó los t r:J.ta.dos : tenta la. 
conciencia de que u.cepl.a.ba soleonemente un 
pacto que le seria. imposible cumplir en el 
peren to rio plazo q uc se le sciía.la. ba.. 

Esa conviccion debió haberlo l'ot raido do 
contrn.er tan pesado compromiso y a.si lo hu
biera hecho, si Jmbiera. podido a.divína.l' en· 
tónees f!Ue se le hubiera. exigido su cumpli
mieato al pié de la letra. 

El Paraguay no tlrmó aquel pacto por 
conseguir á todo transe ua tratado qU'J hi
ciera cesar su esta,:o de guerra. con el Bra· 
zil no lo firmó pa.ra sa.lv<u· las difficuldades 
dei momento, lib1·ando 111 acaso Ia solueion 
do las que quodab:LD visiblemonte encal'
na.da.s en la-s cláS\llas relativas á. Ia. deoda 
que reconeeia. ; sfnó que Lo firmó confiado cn 
la boocvolencia y genorositla.d de los Alta.dos, 
que repetida.s veces atostigna.ril.m por actos 
publicas y solcnnes que sentian um Vel'da· 
dero inte1·és pol' 1a.s dosgracias del Para.
guay, protestando llls mas ln.udablos dispo
siciones para ajudar-lo á. salir de su docir.
dencia. y prostracion. 

El Paragnay firmú f!,q_uel pacto porque, 
como -vencido, I'econocia on ).lrincipio los 
der_echos del venc~dor, pero Jámais creyó. 
soru~mente que tu-v1e1'a que ha.cerlo efectivo 
en los estrictos termlnos que se estipul6. · 

El Paraguay fil•mó aquel pacto en la per. 
sua.cion de que tenia quo da.i'le cumpli· 
miento, pero juzgó siempl'e que se prescin
dir ia del plazo senalado para concederle 
outro, que le permitiera acumular gra
dualmente una suma. de riqueza publica 
suficiente para i ildcmnlzar los gastos, da.ilos 
y_ prej~icios reconocidos por lo.~ tratados. 
Y e~a conviccion no debia considerar-!a 
ofumera ni infundada, pueato que la. a.li. 
men~ban como he he. dicho ya, no solo los 

bcn~vola.s scntimientos manifestwas po1• ta 
Alianza, sinó el hecho de que los homllres 
de Estado del Brazil , cuya. illustracion es 
not<Jria., consignaran eu el tratado esas
clausulas, sabiendo ella.s mismos que el 
Pa.ragua.y no podria. cumpridas, aunquc, nó 
Hufriondo nlngun vaiven hubiera .mM•chado 
tlesdo entoncas cn p rogrilSion a.scend[lJite 
hasta hoy, pa.r que no. ha.y ejemplo en la 
histeria, de que ningun pueblo empobrecido 
como el nuL>stro, haya podido radic111mente 
transformar-se em cl corto lapso de cinco
ó seis anos. 

Desile que so iniciaron los trabajos pre
liminares de aquel trittado, el Para.gua.y l uzo 
oir sus lamentos porque comprehendto que 
aceptab:1 compromisos superiores á. sus de
bíles ruer:.::as . Asi aparece en el Protocolo de 
la.s conferencias celebradas en los dias 4, 5 e 
8 de encro da 1872, en las que el negociador 
paraguayo espooia. al Sr. Baron de Cotegipe 
que le seria im_poss!ble al paiz carga1• con cl 
gra.vamen de una. deuda., do la que no podr ía 
cubrir ni a un el servicio de los in te reses 
por ha.ber desaparecido casi por completo la 
industria, las rentas y la poblacion de la 
Republiea. . 

La imposillilitad sincero. y seocillamente 
alegada entónce, fut! un pronostico de fatal 
cert-eza puesto que h~ llega.do oi dia de 
eropezar á cumplir aquelles com}>romisos 
y el Pac·aguay se ve privo.do de elemento 
para hacorlo. 

El Gol>ierno de la. Republica, su Encal'· 
gado de Negocias, penetrado de sus alto 
de bm•os y teniendo pot' norma. de eilos la 
l1el ejecucion de los compromisos contrai-.Lo 
por cl Estado, siento tenel' que hacer esta 
acclaracion ; paro fuerza es que haja en 
virtud de sus criticas cirounstancias po.t•a. que 
penetra.ndose de cllas el Gobiarno 1lcl Brasll 
y las demá.s potencias de la Al!anza, 111 
tomen en consill.eraóiono y oiJron en su con· 
secuencia como enteoderon coovenirlos. EL 
Paraguay l'espeta la fé publica enpenada 
en sus tratados, reconoce sus compromisos 
y tieae la mejor voluntad de cumprir los. No
mtent:J. violar la.Iey, 1ü iltudir su responsa
bilidad, la acepta, por el contrario, pero a. 
propriõ t iempo se manifesta. impotente P-íll'a 
satisfacer por ahora, las dendas reconoeidas. 
I esa impotencia. no requ_iere dcmonstracion 
porque es notoria; V. S. sabe perfectàmente 
que ouestras rentas; muy sera ver alcan&'\r 
a. cubrir el presupuesto ord1nario do la Na
elon, que apenas alaa.nza. o $ 2200.000 a 
moz, y que el pueblo no está en condicione
de pooer soportar ni cargo de impuesto.s. 
Si como nacion independlente nos é permi-
tido disponer do lo ostrlotamento necesa.ria 
para sostener una. an toridad que &dmtnist.ra. 
los lowresses publicos, pued• ahrmar cn. 
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.absoluto que nada en estas momentos puede 
pagai' el paiz a cruenta. de Ias consabidas 
denda.s, pot- que sus exrguas entrauas las 
absorben los gastos de su AJmioistracion. 
·· Estas difficulda.Lles, de todo punto impo
sible de vencer, colocan al Gobierno de la. 
RepulJlic 1, en el penoso dober de contestaP 
v. S. que é'L pesar de sn lmcna volunbcl c 
11:1 es impossible, pe1· ahol'a, entregal' la 
poliza!:! que V. S. srllicitc.1. en nombre de seu 
Gobierno. Con ó sin polizas esté'L Ia dentlu. 
solennemente reconocidu. pot' el Estado c.on 
ó sin ellas los intereses estipubdos cor
ren legalmente, pero entregalos esta
riamos en la obligacion de amortisal' e 
efectivo su monto en la proporsion anua 
dei uno por ciento y el 6 °/o da intoréa, la 
que no podemos bac3r, mi entras no majores 
nuestras conJ.tciones fina.nciel'as. Comprende 
el Gobierno de la Republica que esta reso
lucion que adopta con pleno conocimiento de 
causa, es grave, cn vista de los solemnes 
compromisos contrn.idos cn los tratados, per 
ha llegado el momento snpremo de presanta 
las cosas tal cual son, despojandolas de toda 
at'opel y gala, para r1ue el Gobierno Impe
rial las contemple on toda su escualida des· 
nudez. 

Resumiendo, pues, on breves palab1•as el 
espil•itu do la presente nota, dit•é á V. S. 
que el Gobierno decididamento (luieJ•e, pero 
no puedo proceder á la imrnediu.ta entrega 
de las pólizas 11omo lo solicita V. S. en nom~ 
bre de su Gobierno, pot• serle imposible 
attender debiúamente al serviço !le esa deuda 
segun estipula el art. 6° do Tratado de Pas, 
y que persuadido no obstante de que su de 
ber es entregar la, solo le queda la esperanza 
de que el GolJierno <).el Brn.zil, tomando en 
cuenta lu.s a.ntecedentei considoraciones, se 
sirva. con su acostnmbrada gcnerosidad, de
ferir su peticion pa1•a una época mais lejana, 
po1•que su in::listencia, on estes mnmentos, 
no podt•ia ser atendida á pesa1• de nuestt·a 
buena fé y mejores deseos por.-haber uma 
impossibilidad material y hoy por boy, insu
peralJle pa.ra dar exacto cnmplimiento á 
dicho art. 6° del citado tratado. 

Dejando asi contestada su precipitada. nota 
dei de 17 corriente câbeme el honor de reite
rar â V. S. una vez mas las sinceras pro
te::;tas de mi mas alta y distinguida conside-

. racion. 
Juan Antonio Jc'tra.-A S. S. -el Sr. Encar

gado dos Negocias dellmperio del Brazil. 

Legação do Bt•azil - Assumpçã.o. 27 de 
abril de 1878. 

Sr. Ministro -Tenho presente a nota que 
V. S. se serviu dirigir-me hontom em re
]?osta á que lhe enviei a 17 do corrente, ro· 

lativa <t immcdil\ta. ent1•ega de a.polices cor
respondente :: âs reclamações julgadas por 
prejuízo de guerra, e as que forem se sen
tenciando: entrega quo o Governo da Re
publica. so obrigou pa.r:.t-cJm o Imperio por 
meio de nm pacto solemne que não póde ser 
violado sem qnebm das boas relações exis
tentes ent1·e os dous paizes, as quae.~ tanto 
hei me e:~forçi\do pa.ra; manteL' com a mais 
pm•feita. -col'dealidade. 

Sinto, pois, Pl'ofmidumente, Sr. Ministro, 
que o Governo de V. S. estribando-se em 
considet·ações quo não são de minha compe
tencia apreciar- se negue -formalmente 
a effectuar a referida entrega, porquLLnto no 
desempenho da missão que me foi confiada, 
estou obrigad:J a protes&ar solemnemente, 
como agora protesto, contru. a falta de 
cumprimento, por parte do Governo ria Re
publica, da clausula 6a do respectivo tra· 
tado definitivo da paz, de 26 de março de 
1873, deixando ao mesmo Governo a inttlira 
responsabilidade das consequencias que pos· 
sam surgi r desse acto seu. 

Queit•a V. S. aceeitar as reite1•adas ex
pressões da minha elevada consideração. -
Jose de Almeida Vasconcellos. 

Illm. E:<m. Sr. D. Juan y Jara, Ministro 
da.s Relações Exteriores. 

Ministerio de Relaciones Exteriores-Asun
cion, 27 de abril de 1878. 

Sr. Encargado de Negocios - Cumplo con 
el delJer de acusar recibo de su nota de hoy, 
protestando contra el Gobierno de l:. Repu
blica por falta de cnmpllmiento al art. 6° 
dei Tratado de Paz com a.l Brasil, ue fecha 
de 24 dei ma. i o de 1872. 

El Gobierno d1) la "Republica, sincero en su 
manifcstu.cion ue aye1•, espGra. tmnquilo la 
decision del Go bierno do V. S., porc1 ue sea 
esta cual fuora, está pe1•suadido de haber 
cumplido su deber com fPanqueza y con 
lealtad. 

Desde qu .J V. S. manifesta en su pre
citada que no le compete aprecia1• Jas con
sideraciones consignadas en ha que ha moti
vado su p1•otesto, jurgo oc:oso presentar 
nuevas explicaciones, esperando, para bacerlo 
a que el Gobierno Imperial resolva esta 
emergencia . 

Resta-me solo manifestar a V. S. que no 
teme el Gobierno de la Ropublica que se in
terrumpam, por el assento que nos ocupa, 
sus buenas relaoiones con el Imperio, de 
cuya amista.d no le es dable dudar, porque 
la falta de cumplimiento al articulo cita.do 
no constituye una violacion, como V. S. pa.· 
rece suponerlo, por cua.nto la negativa dei 
Gobiet•no a entrega1• los póliZ:l.S ha. sido di· 
ctada por la fuet•za. de.circumstancias de tan 
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publica. notol'icdadc quo persuadiril.n ai Go
biorno lmpe:·ial do que solo ba (brado ai im
pulso ào una necesidadc suprema imposiblo 
pot• !Joy de vencer. 
. Renuevo [;. V. S. un~t vez ma.~ Ias se.;ori · 

dados de mi aH<~ consídera.cion.- .ruem ;l"
tonio .!m·" .-A S. S. el St·. Encargatl.o dl! 
Negocias dei Impe1•ío del Brasll. 

Lega,;ão do Brar.] ~ A~sumpçiio, i::G de ju· 
nho de l81K. 

Sr. Ministro- Levei ao conhecimento do 
Governo Imperial a nota qu~ Y. Ex. me 
dirigiu a ~13 do abril pro;timo passado, c ro
cebi ordem para. dar em l'osposta a seguinte 
communicação: 

O Governo paragllayo raconltece a obriga
ção de entregar as apolices destinadns á. 
in df'mnização dos pr<Jj uizos soJTridos por par-· 
ticulares dttran~a a guerra, mas diz que por 
omquanto não lhe era. possível cumprll-a, 
porque si o fizesse teria de pagar juros o 
amortizar capital, e para isto faltam meios 
<"1 Republica.. 

Esta 1-azão não 6 procedente. 
A. obrigação ao cumprimento que o Go· 

verno Paraguayo quer esquivar-se não re
sulta da entrega das apolices e sim das sen
tenças profe1•idas pela commissão mixta, 
que ma.rc;~m definitivamente as quantias 
devidas aos reclamo.ntos. 

As apolices não são mais do que titulos que_ 
acreditam os seus portadores para as trans
acções que desejem fazer na praça e para 
o recebimento d~ jlll'OS c do capital do modo 
polo qual cstrt e~tipulado. 

E' evidente que, com nmt~. renda mensal de 
22.000 pa.tacõ e~. o Paraguay não póde cum
prir• o quo promette. 

O$ realamantes que saliem disto toem que 
se l'esignar ú s•u1. sorte, aguardando que 
melhorem os recumos do paiz ; e o Governo 
ImperitLl por certo não obrigal'i ao da Repu
blica. a razer o que não está em suas mãos. 

Esta impos.;;ibilila,le, não obstanta, não se 
estende á. entl·eg<c das a.policcs, que li a.ato 
pratica.vel. 

A. negativa que motiva a presente nota 
sel'ia, portanto, a. viol19ão voluntaria e in
explica.vel do Tntado de 1872. 

O Governo Imperial não acceita discussão 
sobre os motivos que teve para suspe11der 
dua.s vezes a exigencia de que se trata., e, 
limitando-se ao essencial, me encarrega de 
declat'B.r a V . E!e. que, si oontra. o que deve 
esperar, o Governo Paragua.yo insistir em 
sua negativa, dar:1 a eo.(!.a reclamante cópia 

autllentica de sua sentença pa.ra os fins con-· 
vcnientes. 

Reitero os protestos a V, Ex. ile minha. 
alta. considel'açil<J.-Illm. St•. Dt•, José de Al
meida Yasconccllos.-D. Juan 1L Jm·a. 

- Mini~torio do Relac:ones .J<~xteriorcs-M-· 
snncion, 28 do junio tlc JÍj7B.-SnL·. En-
mtrgado de Nogocios. 

El Gobierno do la RepulJ!ica. si lw. impues
to con satisf\.tcion tle su nota de 26 del cot'-· 
rientc mes, lo que pot• m encal'go paso n. 
contestar. 

La negativa •le esto Gobierno á. h eutrog<~ 
di las poliz(~s no era absoluta, como se v(':· 
claramente por mi an terior nota: solo si 
formulou en relacion ai pago, porque el 
paes no si halla en condiciones de poderio· 
verificar. 

Loy q!Le el Gobierno dcl B1•asil nos dii 
la soguridad de quo mi entras du~e nuestra.
penosa situa.cion ftoanciera no esigirá. el 
pago de esas polizas, desaparece la u nica. di· 
fficultad que motivó aquella negativa, y el 
Gobierno de la Repu blica. no poderia retardar 
lo entl'ega. de ases documentos, sin a traer 
sobre si una imerecida censura, por cuanto 
le imposibHitad de cumplir el trat11.do de, 
pas, eu ho referente a. la denda, no estriba 
en la en troga de las polizas sinó en al ser
vicio de sus interesns y amortisa.cion. En 
su vit·tud y consecuente al Gobíerno con 
sus p1·opositos de da1· cumplimiento a t odos 
los compromisos contt·aidos por 111 Nacion, 
en las clauzulas que hoy por boy sean pra
ticables, esta despuesto a entregar las po
lizas correspondientos a las roclamacíones 
sentenciadas y roconocidas, y que en lo su
cesivo voy a rcconociendo la comísion mizta. 
P.>ra.guaya-BL•asilera.. 

Dejando a si contestada su pt•ecipi tada. 
nota, me ca!J ol honor de reiterar a V, S. 
una vez mas los protestos de mi distinguida.. 
consideracion.- Juan Antonio Jm·a.- A. S. 
S. oi Snr.Encargado de Negocias dal Imperio: 
dcl Brasil. 

Segundo - Rospons·.1bilidades do Governo
Brazilei ro . 

Pensa a Commissã.o, pelo estttdo démorado 
qllo fez de toda a questão, que pelos aatos· 
praticados decorre uma incontestavel obri
ga~.ão monl ao Governo do Brazil do apoio, 
protecção e dofesa. dos direitos dos refer idos. 
credores do Paragnay, visto como o Governo 
Im1~erial destl:tiu da garantia que tinha. para 
a satisfação de todos os aornpromissos csti· 
pulados no Tratado da Paz e ainda. autorizou, 
sua sponte, ao Governo de Assumpçio a. só
pagar, quando pudesse, o.os portadores da.s 
apolices. A. Com missão pede licença para 
expor ã. Cama.ra mais demo1•adamente os. 
funda"!Ilentos do seu juizo. 
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1 • o o Governo Brazileiro desistiu do unico 
meio efficaz;reconhccido polo direito interna.
..;ional, adoptado em toda~ a.s guer1·as modE'r
nas e e~tipulado no proprw tratado do 1872, 
para. obrigar o GovernJ _ do Paraguay a 
satisfazer seus comprom1~sos de guerra, 
c~ occupaçi7o do tcJ-ritoi'io pa1·agucryo po1· 
('o1·ças b,-ozileiras iú ld existentes~ que depois 
do tY'(~tculo funmi ?Ywndwlw; ret.inw. Si a 
occupação do territorio inimigo tivesse con
tinuado, sem '"duddü. a indomnização so 
effectuaria; preferiu, pm:ém, o llrazil abrir 
mão desse diroito, com .o que popou, é_ certo, 
::ws cofl·os publicos a quantia avultada. quo 
annualmente despendht, assumindo assim a 
responsabilidade para com os l'eclamantes. 

2. 0 Deixou de exigir a designação das 
rendas destinadas aos juros e á amortização 
da divida. 

3. o Oppoz-se (t proposta do Governo do As
:mmpção de reduzir~ divida <i. motad~, obri
gando-se a pn.gal-a dentro de dez annos (Re
ü~torio dos Negocios EstrangCiros, 1878), bem 
como ao emprestimo que pa1•a. esse fim tr[t
tava o mesmo governo de levantar em Lon
dres. (Protesto de 15 de julho do 1876.) 

4. o Peemittiu que o Governo Para.guayo, 
com de.;;prezo aos tratados, c por seu livre 
arbHrio, reduzisse a.quella. divida, . não a me· 
tade, como p1·opuzBí'Ct em 1876, mas a te~·ça, ti 
qtu!1'ta e a c1uinta parte. . 
. 5. 0 Tom consentido em quo o Gove1•no Pa
l'o:.Lgua.yo deixe, não só de amortizar aquclla 
diviva, como até mesmo de pagar os respe
ctivos juros. (Relatorios do Exterior do Go
verno Paraguayo, 1877, 1878 e lS79.) 

6. 0 .tlutor;:zou, finalmente, o Govento Pa1·a
gttayo, pela nota diplomalica de 26 de junha 
de 1878, a pagm· ai apolices, quando pudesse, 
a.pezar de determinar o iratado do 1872 que 
se estipulassem as fontes ele renda para tal 
pagamento! 

Discutidos os fundamentos da~ reclama
çv:'ls e da divida, e as responsabilidades da 
Governo do Brazil, passa a Commissão a es
tudar o modo pelo q_na.l póde ser ella paga. 

Em 1802. tendo sido discutido este assum
pto na Camara, foi apre~ehtado pela Com
missão de Fazenda o-seguinte projecto funda
mentado: 

·N. 214-1802 

.lutol'iza o Pode1· E:J;ecutivo a enl1"a1· em 
r.wcorllo com Silvestre de J.ll<~glllht1es e a ba
'·oneza de Vi/la J.llaria e outros no sentido 
t.le liqttidw· com, as 1'esponsabiliclades da 
Unitlo os títulos de divida que receberam do 
Paraguay depois ela g~ce1·rc~ ent1·e afJ.I'eUa 
paiz e o nosso 

Pl'esente.:! á Cammissão de Fazenda. as pe
tições da baJ'Qnez~ de Villa. Mt\ria. e Silvestre 

de Magalhães, que requerem a substituição. 
de apJlices do Para.guay, que receberam 
como ·indemnização dos projuizos soífridos 
na guerra entre aquella nação o a nossa, 
por títulos do divida e apoliccs da {Jaião: 

Considerando que é do toda a. equidade en~
trar a Republica om <tccordo com os suppli- - -
cantes c outros interessados que provem o 
!;!CU direito, porquanto é p1•incipio de scioõcia 
internacional, que niio sotfre hoje conte.~ta.~ 
ç"Ko séria, de que se tlcve indemnização, em 
caso de guerra, pelos prt-juizos causados á. 
propriedade in di vidu.í.tl; 

Considerando q uc os damnos a que se re · 
ferem os supplicantes tora.m judicialmente·· 
verificados e por sou pagamento se obrigou 
o Governo Pa1•aguayo, dando aos interes
sados apolices ou títulos da. cU vida com juros· 
prefixos; 

Considerando <J.lte aos malfadados govemos. 
da monarchia d~vcm os supplicantes não
tet• podido jã.ma.is receber os seus respectivos 
pagamentos, porquanto cossou a occupação 
de forças no territorio dos vencidos, no in· 
tu i to de real c elfecti v o cumprimento de 
esta.tuições estipuladas posl bellum, e ao Go
verno Paraguayofoi indebitamenteconcedido 
prazo indotermina.do para satisfação das 
indemnizat;-ões, contorme consta da nota de -
26 de junho de 1878, pois llcou por ella sub· 
entendido que o pagamento se realizasse 
quando fosse possivol; 

Considerando quo além llo reconhecimento 
da prooedencia. da indemnização e da sua. 
propl'ia estipulação pot• tratado de 9 de ja
neiro de 187~, ainda accresce que até corpo
rações politicil.S e legislativas tcem encam
pado e homologado este direito, pois cx~ste. 
uma representaç!ão da assemhléa provincial 
do Rio Grande do Sul ás ca.mara.s do regi
meu passado sustenhndo a legitimidade da 
pretenção dos supj)licantes ; 

Considerando, finalmente, que seria uma. 
suprema injustiça abandonai• ao desprezo e
á indifferença dos poderes constituídos D. 
reclamação ponderosa, que dirigem os inter
essados ao primeiro parlamento da. Repu
blica, a Commissão de Fazenda resolve 
apresentar o projecto de lei abaixo, que, si 
nao é propi•ia.mente a. solução ultima da.. 
presente pendencia, ao menos a colloca em 
um terreno desbravado de quaesquer mais 
fortes embaraços e attesta a existencia de 
direitos que de facto, não haviam at~ agora .. 
sido negados. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. o Fica. o Poder Executivo autorizado.. 

a entrar em accordo com Sih·ostre de Maga- · 
lhães e baronoza dc.Yillt\ Maria e outros no.. 
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sentido de liquidar ou substluir por qual
quer fórmr., com n responsa,bilidad.e da. 
União, os titulas do divida. que rr.ceberam do 
Pa.ragllay, depoí,q !la. guerra entre aquollo 
paiz e o nosso, por prejuizos que sotreram 
nas suas prop l'ied"d es p t' i vttda~. 

Art. 2." Reconhecida pela pt•csente lei a 
responsabiliúado d<t União, fica, enket,ntJ~ 
autorizado o Governo a exigir de quaesqtlu1' 
reclamantes provas juuicin.es ou axtra-judi
oiaca dos direitos allegados, bem como a 
pleiteai' pelos meios ordinarios a sua effecti· 
-vida.de pet·ante a nação responsa vel. 

Art. 3.' ltevogam-se as dí8posições em 
contrario. 

Rio, 26 de setembro du i8()2, · Sampaio 
Fcn·a;, relu.tol'.- Mtws<t, presidct:ito.- B. 
Santos. --Cost" Junior-, com restl'icções.
Thoma.z De~flno • 

N. 200-189~-Auloriza o Poder Executivo 
a entender-se com o Governo do Para
guuy sobro o tratado de 9 de fevereiro 
de 1872, na parte relativa às indemni· 
za.ções a q_ue estA ob:rigndo 1 o pl~omover 
entre aquella nação e os interessados a 
negociagão ,le um accordo que facilite ao 
Paragnay o pogmento de sua divida.
(Suhstituti"o ao -projccto u. 21-í-:1891\) 

A Commissão de Orçamento, tendo exa.mi· 
nado o projaeto n. 214 e respecoivo substi
tutivo, r1ue a.utorlr.a o Podf!T Exocutivo a 
entra~ em a.ccordo com Silves,re de Ma
galhães e a lJM'oneza de Vllla Maria o outros, 
no sontido de liquidllr com a. responsabilí· 
dade da União os títulos de divida do Para· 
guay, depois da. gueáa. entre aquelle pa.iz e 
o nosso; aoosidarando que é ao Governo do 
Paraguay que Incumbe pagar ess<1 divida, 
nos termos do tratado de 9 de Ceve1'eiro de 
1872, e que a.s indemnizações devidas, l!Otn os 
respectivos juros até junho ultimo, atiin
gem á avultada somma de 34.335:195$501, 
oft'erece ao projocto o segllinte 

SUDSTil'UTlYíl 

O Congresso Nae;ional decreta: 

Artigo unico. O Poder Execut<vo entend.er
se-ha. com o Governo do Paraguay sobre o 
tratado de 9 ·de Fe-vereiro de 1872, na pal'te 
relativa ás indemnizações a que .está obri
gaào, e promoverá entre aquella. nação e os 

·. i ntere3sa.dos a negoctação de um accordo que 
facilite a.o Para.gua.y o pagamento de sua 
divida . 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1893.
Rosa e Silva, relator.-Severino Vieira.
Leite e Oiticica.-F. ·SQçl~ê ." Leopoldo d1 

.. /Ju&hões. -Seabra, 

SUBSTIT11TLVO 11.0 l'IWJ/>01'0 N. 2l4·-l8D2 

O Congt•es>o Nt~cional resolve: 
Art. l. o O Gov<~rno Dill'tnutm•á. lJOl' n.police~ 

naeion aes de 4 '(, as apolices paraguayas 
dadas a pagttmcnto .:tos particulare3 pelos 
preJuízos das invasões em 1864 e l8B5, em 
Matto Groc;so e Rio Gi·:.mde do sul. 

P:n•agrapho unioJ. Para execução do~i.a. lei 
o Poder ElLecutivu cmittirá. as a.polices de 
que trata o artigo acima. 

Art. 2.• A permuta será. feita. ao portador 
ernittíndo-se a.s novas apoliees no -valor de 
1:000$ e fracção p1·ecisa n. completar o valor 
inscripto nas que fOl'Om permutadas. 

Paragrapho anico. P'lra o pagll.mento dos 
jUl'os vencidos desde a tlata da emissão das 
a.polices pa.ragnay~s a.tê (!, u~ permuta, o 
Governo entrará. em accordo com os interes
sados. 

Art. 3." O Podel·Exocutivoentendcr·SIJ·ha 
como Gov-erno do Paraguay sobre o tratado 
de g de fevereiro de 1872 na parte referent e á 
divida. dos particulares, a.ccordando como 
julgar m.1ís coo,reniente para assegurar a 
indemniza.ção ao Brazil. 

Art. 4.• Revogam-se ,·,s disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 do junho de 1893.
Demelrio Ribeir"o • ~ Caetano de Albu qwwque , 
-An(risio Fiallw.-Tolentino de Carvalho .
Couto Carta»o .-Garcia P.ü·es.- S eo.lwa .
Nascimer&to .-Miguel Castro.- Costa Rodri· 
gues.- Benu~rdino de Jier~donça:.- Bra:riiio 
Santos, menos quanto ao pa.ragrapho unico 
do art. Z>.-Frede1·íco Solort. 

No anno de 1899, no Senado, foi proposto o 
seguinte projeoto de lei: 

O Congresso Nacioual decreta : 
Art. L• o Governo, no pr oximo exercicio, 

permutará por apolices na.chna.es de 4 "/o. 
papel, as apoliccs p:Haguayas de 6 •f,, ouro, 
dadas por aque!le governo em pagamento, 
aos particulares, pelos Pl'ejuizos reconhe
cidos das invasõas paraguayas em Matto 
Grosso, em 1'854, e no Rio Grande do Sul, 
em 1865. 

Art. 2.• O Governo emittirá. apolices do 
valor de 1:000$ e fracção }lrecisa para com· 
pleto.r o valor de cada. uma da~ per mutadas 
até 31 de dezembro de 1901. 

Paragrapho uuico. As novas apolices sõ 
contarão juros de; l de janeiro de 1902 em 
deante. 

Art. 3. o O Governo ontendel'-se-ha com o 
do Paragua.y sobre o tratado de 9 defevereir" 
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,de 1872, na parte concernente á divida dos 
:particulares, no sentido de recebimento por 
'parte do Brazil. 

clamantes, acceitou o primeiro alvitre pro
posto e submette á consideração e e3tudo -da 
Camara o seguinte projocto de lei: 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 1 de ,julho de 1899.
RauZino H orrt. --G. Richco·cl. -A. Azeí·edo.
J. Peclrosa.-Rosa l tmio.,.,-Rt.ty Barbosa.
Alvaro .!.liac7wdo. -E. 1Vand~nkolh. - Lopes 
Tro'l)a'O.-Jtq '•iJ.ino elo 1t1naraL-B. ele llien
·doHça SolJ1·inho. 

E ainda esse anno, a 1•espeito uo m~smo 
o.ssumpto, a illustrada Commissão de Pen
sões Q.ava o seguinte 

Parece1· 

N. 105-1901-Ao Congresso Nacional di
rigiu-se a assembléa legislativa do E::.tado 
de Matto Grosso, em data de 10 de abril do 
cor1•ente anno. representando sobrn a. neces· 
sidade de uma providencia. no sentiJ.o (le 
garantir o pagamento dos damnos o prejuí
zos causados aos particulares pela invasão 
pa.raguu.ya em 1864. 

Ao Governo do Paraguay, nos termos do 
tratado de 9 de fevereiro de 1872, incumbe 
·o pagamento dessa divida, que a 30 de junho 
de 1893 jâ se elevava a 3!.435: 195$501. 

Na syn<)pse dos trabalhos da Camara dos 
·Deputados figuraram dous projectos ns. 214, 
de 1892, e 200 de 1893, sobre o a.ssumpto, e 
a Commissão de Finanças, para interpor seu 
parecer, :prE-cisa que o SenaJ.o, por inter
media dos Srs. Ministros das Relaçãe~ Exte
riores e da Fazenda, solícita do Governo 
·informações acerca d\1-S allegações da. assem
olea legislativa de M11tto Grosso. 

Sala das Commissões, em 16 do setembro 
de 1901.-JL O. Gomes ele Castro.-Leopoldo 
·de Bttlhões. - Benedicto L~ite. - Ji'eliciano 
Penna.-Sigismundo Gonçal'Ves, ,: 

O Congrc3so Nacivna.l decreta : 

Artigu unico. O Puder Executivo enten
der.-se-ha. com o Governo doParaguay sobre 
o tratado de 9 d.e fevereiro de 1872,-nn, parte 
relativa (LS indemnizações a, que estct obri
gal\O, e peomovceá entre aquella nação e os 
interessados a negociação de um acCQrdo que 
fa_cilite e ptwmitta ao Paraguay o pagamento 
da refel'ida. diviJa., attento o grande nu
moro de annos decarrido ~ d[l, emü;são das 
apolices, cujo se1•viço de juros e · amorti
zação não tem sido feito até hoje, com grave 
preJuízo para os cidadãos hra.zileiros, Cl'e
dores do referBo Governo Paragu:lyo por 
indemnizações de guarra, estipuladas no 
mencionado tratado e ,julgadas procedantes 
por sentença.. 

Sa.h das Commis~ões, 8 de outubro de 1901. 
-Paula Gt,imarães, presi•fente.- lliayl'ink. 
-Ser::edello Corrêa, re1ator.-Francisco Sei. 
-Cassiano do Nascimento.-·· I11·ancisco Veiga. 

Compa1•ecem mais os-Srs. Sá Peixoto, Au
relio Amorim, Hosannah de Oliveira, Carlos 
de Novaes, Indio do Brazil, Urbano Santos, 
Anisio de Abeeu, João Ga.yoso, Bezerril Fon· 
t9nelle, Fra.nciscoSá, Fredel'ico Borges, João 
Lopes, Pereira Reis, Alberto :Maranhão, Trin· 
dade, Ab~on Milanez, Medeiros e Albuq uer· 
que, Pereira de Lyra, João Vieira, Esmerai· 
din~ Bandeira~ Moreil'a. Alves, Elpidio Fi· 
gue1redo, Angelo Netto, Epaminonda.s Gra· 
cindo, Oliveira Valladão, Rodrigues Dorh, 
Tosta, Felix Gaspa-r, Satyro Dias, Augusto de 
Freitas, Eduardo Ra.mos, Rodrigues Salda-

Attendendo a tudo isto e exposta a questão 
em todas as suas minudencias, propõe ore· 
'lator do presente parecer um dos dous alvi
tre ·: ou auopção do substantivo da Commis· 
são de Orçamento da Camara, ligeiramente 
·modificado; de 4 de agosto de 1893 ~ ou um 
projecto de lei que autorize a substituição 
das apolices paraguaya.s por títulos nossos, 
papel de valor nominal igual ao valor das 
referidas apolices . e juros de 3 °/o, papel, 
.exigindo o Governo Brazileiro do Governo 
Paraguayo o reembolbo da referida impor· 
.tancia. 

nha, Bernardo Horta, Galdino Lo1•eto, Mello 
Mattos, Irineu Machado, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Sá Freire, Americo 
de Albuquerque, Belizario de Souzo., Hem•iquc 
Borges, Gastão da Cunha, Anthero Botelho, 
Leonel Filho, Lamounier Godofeedo, Ca.lo
geras, Camillo Prates, Moreira Alves, Fer
nando __ Prestes, J?sé Lobo, Joaquim Teixeira 
Brandao, Benedtcto de Souza, Lindolpho 
Serra, Candido de Abt•eu, Carvalho Chaves 
Eliseu Guilherme, Luiz Gualberto, Victorin~ 
Monteiro e Homem de Cal'Vi.l.lho. · 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada,, os Srs. "Va.nderley de Mendonça, Enéas · 
Martins, Ra.ymundo Nery, Passos Miranda 
Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, Anto~ 
nio Bastos, Guedelha Mourão, Walfredo 
Leal, José M11.rcellino, Arthur Orlando Eu· 
sebio de Andrada, Joviniano de Carv~lho, 
Domingos Guimarães, Neiva,. Leovegildo Fil
gueiras, Castro Rebello, Vergne de Abreu, 
Pinto Dantas, RodrigÜ9S Lima, Tolentino dos 

A Commissão de Orçamento, entendendo 
que ha apenas uma obrigação mo1•al por 
_parte do Governo do Brazil para com os re

Vol. VIII 7 
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S4~ntc.r,, Marcellíno Motn't;, Oor:•&ín, Dtttra, p~ssado. O oradot· a.pres~ntou, então, a se
João Baptist.é\, SilYi1 Casf; t•o, Boz:crr;rü, .lulio guin te emenda iiO Ül'Çc~mcnto d.a Roceit'. : 
Sa.n~•jS. 1~cnido Fillw, D:.lVill G11mpísta. Fran- « Onde convier ; 
cisco Ee~·na.rdinu, .1oão Luiz Alve.~, [·ionrique F.í ca o Govc:·no :ntto:riza.tlt> a a.1Jrir conctU'··· 
S~l..Hc :~, C:LPlos Ottoni. ~·ia.ncel Fnlg-cncú), No- . r r ncU.t lJllblicr:. pa.rn. a. exp lo1•açiio d a. .~ a r e ias 
guck\, Llr:dolpho Cact.••.no, Olcga.rio 'Maciel, l monaziticcts c <[UJ.esq nm• out ros minoraes 
Rcd·.Jl])!to _ Paixfc'J, Paúna RGzemlo. Jesnino nos· te;·rc:nos uiJ mariaha. situndos n o H'uni
C~u·.le::w, V:ilois do C .siro~ Ar nc lpho A .. zc- cip.Lo tio P1~n.dn (!.~·Sttd.o dn Bahia) e-c1n outros . 
veJo. Eh•y Cll:wcs, LeH9 t~e SJm.a, Aivaro d:.~, Uniüo, sem em1Ja1·go d~ af\.le .. nnentos ou 
do Cu.1·vu.lho, C<Lnd!rlo Rod.!'igues, Azevedo arrendarnoutus de t<J,c~ t·3l'renos, urua vez 
Marqnes, Rodolpho Miranda, Bernv.rdo An· qno se vel'ifiqun não terem sido fe itas ou nã.o 
tonio, Aquino Riheiro, AIJdun Baptista, Mar- estejam em vigo1• concessões especiacs ou 
çal gscoi;o,J', Angelo Pinhcil·o, Rivaclavia contract,os para, sua minemçii.o e e:!:ploração, 
norL'Cia e Campo8 Cartier. nn, fôrma das leis da Republic:t .• 

, . , , . , E . O Gavcmo providBUciará n o sentido de 
E, som c,1Usa,. ?8 Sls. José,. u~e~10 • c.u!lha serem restituídos aos cofres da União as 

Mac~ado, Chrrstlllo Cruz,_' trgll\0. B~lgldo, quantias co1•respondentes ás areias monazi· 
Serg1o Saboya, Pau_!a. e SI!va, . Ten:en-a_ de tictts ou outros meti1es e mineriog retirados 
Sá, .A~·roxellus <_Jalvao, Bulcao V muna! Pl'1•800 das marinhas, sem precedencia de concessão 
Para~so, l\1~l'~l~a Gomes, José. MonJa.rdzm, para. isso devidamente outorgada p~lo G:o
O~ca~, Go

1
:l0 J' • Erl.co Coelho, Paul mo ~e ~ouzu., verno Nacional, empreg iludo as medidas 

RI~Gno • tul~uel_la, Rern~rdes .d? Farra, Ca.- a.cautelatorias dos direitos du. União contra. 
m1.~o Sua.reo. Fllho~ ~,~bmo ~,\troso, .costa os que iniciarem ou proseguü·em em ex_plo• 
Jumor, A1_naral Ce:.a1, soares dos Santos, rações illogacs 
Ba1·bosa Lnna, Dommgos MRsca.renlln.s e AI- • 
fredo Var·elllt. Sa.la. da~ sessões, 12 de dezembl'o de 1003. 

O S1•. P:~.·esidente-Continúa a dis· 
cussão unict;, do parecer n. 271 A, de 1904, 
sobre as emendas ofierecida.s em 2a discu.ssí'io 
ao prujeeto n. 271, do corrente anuo, que 
fixa o. despeza do Ministerlo cill Fazenda para 
o excn•cicio de 1005. 

O Sr. Eclu.ardo Ramos- Peço a 
palavra. 

o SR. PaEsrnENTE'-Tmn a pn.!(l..Vl'a o nobre 
Deputat.lo. 

O s.~. Edu&rdo Ramos diz que 
lamenta a ausonciu. do seu digno collega, 
Deputado pelo Maranhão, o Sr. Urbano S<Ln
tos. As lll'(rves considerações quo vae faze1• 
são antes uma explicação pessoal, em um 
incidente da discu.~são orçamentada, do que 
o desejo de Lllscutir m1.ter-ia financeira, por 
que o oradllr tem quasi ;wer.>IT,o, conhecida, 
como é de si propriu, a falta úe segurança 
para so a.ventumr a esse labyrintho. 

Quando recentemente se de"bn.teu o Orça
menío d<l. Rec0ita, o orauol' aprestntou umn. 
emenda, M'rolada, no pamcer da Commissão, 
sob o n. 67. No momento da vo tação, a re
querimento seu, (HSa emend~ foi retirada, 

Deseja explical' a sua attitude, para que 
se patenteiem os seus intuitos. Uml"l reti
rt"~da póde ~or nttribuida a mot ivo de varias 
or,len~. e o orador quer assigna.lar qnal o 
·que influi 11 em sua. deliberação , 

Lembra o que occ,?rreu por occmaiao de 
·discutir-se o orçamento na. sossã.o do a.nno 

- Educwclo Reemos.» 

A illustre Commissão de Orçamento emit
tiu o sou pareeer, nos S!lguintes t ermos: 

«A Com missão a!!ceita a. emenda . 
A União tem, de facto, sido extl'~Ordina· 

mente lesa.da com o desvio e a ft•audo na ex
portaçãn das areias monaziiíca.s, devido aa 
regimen incerto e vacilla.nto em quo temos 
vivido em relaç..'io ao assumpto . UJ·go habi· 
Utm· o Poder Ptt~lico com a au torização ne
cessw·ia a agir com segurança e etflcacia na 
defesa e sa!'VagHaJ·c!a dos iHlC1'8sses do 'l'he
SMWO.» 

Como se vê, o acolllimen'w foi caloroso. 
Nas pala.vr<.~s (lUe acceiltuei, e que terminam 
o parecer, se traduz nem só a legitimidade· 
da rne,_lida. pl'opt>sta, com? a nec~ssidade de 
pra.tieai~a com w·gencia . 

Est·) :>.nno, o omdor acuclíu novaml'mte a.o 
a.ssumpto e o!fcreceu tamb~m ao Orçamento 
da Rocoita a emenda quo assim reza: 

«Onde convier: 
O Governo providenciar{, no sentido de 

serem restituídas aos cofres da Unilto as 
quantias correspondeutos ás areias mona
ziticOIS ou outro$ mota,es e mi ne1•ios, r eti
rados das marinhas, som pr ecedoncia de 
concessiio pa.ra. isso devidamento oatorgada 
pelo Governu Naciono.l , empreganclo as me
didas acautelat orias dos dü-eitos d:t União 
contra os que iniciarem ou proseguirem em 
Ctp\Ol'a.QÕDS HlílgaDS, 

Outrosim, fica o Governo autol'izado o. 
abrir concm•renoia pabli.ca para a explo· 
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ração ele ta.cs arcin,s e quacsquor outt•os mi
ncraes existentes om terrenos de marinhn,s, 
sem embargo dos afora.mnntos ou al'l'enda
mento8 de taos tm'rcnos, 1.1ma. vez quo se ve
rifique não terem sido feitas ou não cs!;L•jn.m 
em vlgoe concessões ospeciacs ou conteactos 
pa.nt tL sua. exploração, na. fól'ma. dn.~ leis 
fedora c.3. 

S::da da.1 SC3SÕ0.3, 29 ue ou!.uko elo 10tH. 
-EdtW.i '(lJ Ramos .-~) 

aforamentos, sesmarias, se effeetu;,wn.m sob 
n. resn.lva., expressLl. na legislação brazileira, 
dos direitos naciona.es Ll.os productos minera
v eis, rpwesqtte?· que elles fossem. 

Os nossos A.nn<1CS pullluam de actJs offici
;:tos, a.vü:os, consulGa::; do Consolllo do Estado, 
lei.;; orçament<nia'J, l~is ospeciaes, crn c1ue o 
pl'incipio do direito rcgalln.no da antiga le· 
gi:'>la.ç:'í.o porl;ugnoza. é cons::~.grado. Que ques
til.o é, pois,e::sa quo dotem os iH us l,rcs ruem
br•os dc.1. Commissão '?- O OJ'ador não compre-
llencle. 

A rcproducç3:o da emenda anterior é qun.si Emfim, 0 seu dever estü, cumprido. Si a 
textuaL riqueza nacional continuar a ser oxha.urida 

A illustro Commlssão, porém, opinou con- em pnra pe1•da p~n·a o Thosouro, tio ca.rece
trariando -a nos t3rmos que a C~m1m'a vae dor cio contingente facil dessa. origem n<~tn
vcr: ral,-a respunsabiiida<le sor<i dos que pa

« A CommissKo entende que não ha conve- · cienta.m o c:.tlam deanto do ma.lb:trato ou 
niencia na approvação desta emenda. que discutem direito qu"-ndo est(j é claro e 

O Govemo tem providenciado c conti- indiscutível. 
nuarã. a providenciar no sentido do acautelar Retirou a sua. emenda, porque não a que· 
os interesses do Thesouro envol viclos na ex- ria. ver sacrificada.. Ao menos os princípios 
pl01•ação das areias mona.ziticas. Além disto, se salvam; e já é uma meia victoria não os 
a emenda. eollima uma questão de direito impôr aos azares de votações contrarias, que 
civil, que não pódo aqui receber solução sa- podcrin.m enfraquecei' o prestigio da-; leis 
tisfa.ctoria. » entro nós. 

E' difficil explicar uma contradicção tão Era. o que o orador tinha a dizer .. 
notaria, tanto mais que são qm\si em sua Si o illustre Sr. Ministro da. Fa.zenda. está 
totalidade os mesmos signatarios do pri- agindo, tanto melhor; mas o que importa 
meiro como elo segundo parecer. adverth· é que, emquanto se debatem pontos 

--E' verdacle que a ttrgencia com que a hon- líquidos de direito, as riquezas mineraes de 
rada Com missão recommendou a. emenda, no nosso só lo ::le vã.o exhtturind.o, sem remoclio e 
a.nno passado, passou a sor substituída pelo. sem compensação. (llft,ito bem.) 
consideração dHa.toria que, agora., considera. 
collim.ar com uma questtío ele direito, que não 'O Sr. A.tronso Oosta-Sig-na~ 
podo aq_ui (isto é, na Camara. ou no orça- tario do <luas emendas ao Orçamento da 
metlto) 1·eceber soluçao satis{actm·i(t, Fazend~~, sente necessida.de de pl'Oferi.L· al-

O oratl.or ignoravu. u.té agora. CiUO o Poder gumas palavras a re~peito d .~ sorte que t1. 
LegisLativo estivesse inhioií.lo do solver ques- honmLla Commissão lhes. pretende dar, acon
tõcs de diroiLo. M<ts, admitta.-se que, em solha.ndo a approvação da primeira e a 
principio, ussim se_ja., tratando-se, co1no se rejeição da segunda. 
trata, de interesse.:; concretos, em possivel A primeira das emendas augmonta o 
litigio, ou em presumida cluv.ida. Admitta- ordenado dos patt•õos da Alfa.ndega do Recife 
se. Mas o orador per•gnnta: que questõ~s sfLo da quantia de 100$, destinacla a · auxilial·OS 
essas suscitadas pela, su::t emenda, o q-uo os na ubteução do fardamento. E' uma me
escrupulos juridicos dti illus~ee Commissão se dida. d.e eguid:tdB, pois identico fa.vot' se fez 
recusam a rc.-Jolver' ? O principio que poclüt em anno anterior a empregu.dos da. mesma 
esta1• em jogo, na incerteza do uma conteo-· categoria o não se comprehendia fazer-se 
versia, seria. isto:-«si os omphyteutas ·teom excepção p:1r.:1. os pLI.trÕ.!S ua. Alf;.mdega de 
ou não o direito ele explorar e se apropriu.1• Pernambuco. 
das minas cucont1·adas nos teerenos aforados. Convem lem1;rar, diz o orador, que om 

Uma tal questão, porém, poder(~ ser>, nenhuma alfa.ndega. do paiz o serviço desses 
quando muito, duvidosa, em se tl'atando de empregados é tão peuoso como o t} em Per
aforamento de te1·renos do clominio privado; nambuco, onde, como sabemos, pela falta de 
-porque os de domínio pnblioo, os de pro· porto fl•anco a todos os vapores que de· 
priedade feclcral,-esses não p<:tciecem duvida mandam o Estat.lo, é necessario, muitas 
algumv.. vezes, fazer o serviço de fi~calizf.l.ção adua· 

BafJta compulsn.e a collectauea das nossas neirc.\ no Lamarão, lugar perigoso por· ser 
leis, para evidenciar quejamaisse pozem du· a!li sempre o mar a.gHadissimo e forte~ 
vidu. o direito U.o Estado, out.r'ora o Imperio, A Commissão, pois, fez justiça ao direito 
l10je u. Repnblica, ás minas, ás riquezas do dos p11trões do. Alfandega do Recife, o o 
subsolo. Todas as concessões, l1l'.rondamontos, ot':.\dol' lhe agradece mtl nome dolles, salien-
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ta.ndo principalmente o intet•ess3 quo nessa zenda, Lcença para. objccta.r-lhc que a razão 
questão tomaram os Srs . Pa.ula. Ramos e a.llegada contt•a a. emenda, nã.o é tão plau-
corn3lio da Fo:1seca. sh·cl co111o se lhe afigurou. 

A segunda. emenda. ~. que va.e referir-se A quantia. a despender no tra.ba.lho de con-
traz ta.mbem a <~.s ~ignatura do honrado solidação que se pretende não será grande, 
Deputado por esta. Capit~l. o Sr. Nelson ·de pu.smrá necessariamente desapercebida no 
Vasconcellos, o auto1•iza o Podel! E~ecuti,ro a equilibi·io Oll clesecluHibrío da Impronsa Na-
manda~• impdmil• na Imprens:\ Nacional a cionl\-1. · 
consolidação das leis, decretos, regttla.meotos 0 honrado l'Cl:Ltor ca1•rcgou po1• demais 
c instrucçuesreferentcs ao . comroerc!o m:t· :\S côrus do qna.dro quo traçvu. 
l'itimo, marinha. e na.vegação rnet•caote, 
obro lcY~vla <L elrei to pelo tenente Edua.rdo As condiçõas da lmprom o. Nacional sã.~ 
Lima., que rouib se t.:lm esforçt~d.o pelos ia- optima.s e tendem a melhorar sempre, atten
ôeresses d·e sua classe. dendo-se ao desenvolvimento quo se t em 

d•do ás suas olficínas e aos melhoramentos 
. Es.>a. publicação é de gt•aude utilidade, allí introduzidos . 

püis facilita aos quo toam neccssi•lade de l'B· 
co•·rer á legisL·u;.ão existente sobre ma.rjnha Para responder ás razões ua Commissão, 
merca,ote o conhecimento completo das dls~ soccorre·Sl:' o orador do relatorlo do Sr. }.fi
posições l'eftlrent:!s à. ma~e1•1a.. nis~ro, na pt\l'te r !llativa á. Imprecisa Na· 

Ninguem poJerti. negar a. necessidade dn.s ciunal. Ao envez (lesse e.>tado p1•ecà.rio em 
codificações. que o Sr. relator affirma nchar-sa aqnelle 

Ha coditica~>ão das leis das a.lfandogas e estabelGclmento, vGrillca·se q11e, nos ultimos 
mesas de ron~as, dos consulados, da justiça dous annos, ~s suas otncinas deram saldos. 
feder:J.l etc., e porque não faz-seja a das Impt'el!sa Nacional 
leis que dizem respeito ao commerclo ma.· 
ritimo e á. ma.l'inh3. merca.nte ~ 1903 

E' nocl?as~rio confossr~r qua a marinha 
mercante ·tem . merecido · multo pouco dos 
:pode1•es publicas, o11tre n6s. 

Receita., ......•.. • •••.. , .• 
Despeza ....••... , .... . . , .. , 

Saldo .. , .. , ....• • 
Receita . . .......... . ...... . 
DJSpeza . . ...•.• . •..••. .••. 

Saldo ..... .. ... . . 

1.981 :479$8ll 
1.980:506$820 

972$'991 

1.947:979$000 
1.915:t<55$980 

3.2 : 0~3$020 

Votamos a lei da c..>botagem, nacionali
zando-se-a, porém ficamos a.hi. Nenhuma. 
nova lei -veiu completar aquolla medida 1ã.o 
importante e de tão roui!Jplos offeitos, como 
si tosse posgt;·el fazer-se a marinha me1•· 
cante de um povo r~mcnte pelo facto do so 
a 1er naciona.lizudo. O J:Wi vilegio ó muito, Si os s:~.ldos não são maiores, si não se 
mas não é tudo, nem poJi:l. sel' em um paiz avolumam os lucros da Imprensa Nacional, 
onde a ioicio.tiva. pt•lva<la é demorada o tl- nã.o é ]'lorque alli se m~nde Imprimir cssiJ. ou 
mida., onda ni.o abucdo.m capitaes disponi aquella obra. dB reconhecida u\ilida.llo pu· 
v eis o p1•omptos sempre a se ampenlla.rem blica., como a de que trat<' a emendo.; a. cu.usa 
em empretaS, cujos resultados nfuJ sejam (!e não h<n'er maior~s saldos é outra. E' 0 
segura.mento gara.ntidos. accresciroo do serviço, para o qual não ba. 

Quando não Jh(J (\amo~ ouh·ns causas, -verba. Ol'Ç:tmentaria ; é a. ta.Ha. de paga· 
quando não lllo conc!ldemos out1•os favores, mentCJ á Imprensa de serviços realiza.dos 
quando nem uma lei get•al, uma lei de Ol'· para diversas reparttçõas, embora para es~e 
&aniza.ção complet3 e conveniente se lhe .fim os orco.man1.os tenham expressameute 
ae;;tina, niio é muito qul'l ma.ndemos codl· ounsignado verbas, como diz o Relo.torio da. 
ficar o que anda. espa.t·~o. f,~cilita.ndo-se Fazenda: 
assir.u o conheoimonh do leis, de<iretos, re-

I t Ih - , · t « A ft\lta de pagamento á. Imprensa. Na· 
gu amen oa que c sa.o re,eren es. cional é um abuso tão inveterado que cbe-

A honrada Commissão niio acceitou a gará a consl.ituir pr<txe do udminist1•ação, si 
eniendu, por julgar que a Imprensa Naclona.l fosse lic ito esquecer: que não h ap1·axe contra 
tem aido por dem11.is sobrecarregada com a lei. 
deapezas extraordinarla.s, despezas que Cl'OS· Nã.o se comprehende que o Congresso Le· 
cem de dia pa.ru. dia, de modo que, fonge de gisla.Uvo decrete, a.nnua.lmentc, veroa.s de 
dar mldos, esse ·ostabolcclmanto todos os orça.men10 por onda devam correr as des· 
·ann.os apresenta. defid.t. . pezas com os tl.'alm.lhos gra.phtcos que ne.cos

. Pede licença â nobre Commissão, p!•incl· sitam as repa.rtioões G e3tabelecimentos pu-
palniente ao seu illll~tJ•a.uo rel11.tor da,' Fa· blicos, e estM; rea.lizando; de facto, taes 
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despez::~.s, deixem, entretanto de realizar o 
pagamento.» (Rela.torio do Minis te rio da 
Fazf'nda, pag. 662, anno de ·1 904.) 

Não tem, pois, nenhuma. razU.o a honrad\1 
Commissão, quando condemna a emcnda,pelo 
fundamento que acabl. o orador de combater. 

Recorda que a Camara tem vohdo sempre 
autorizações, como a de que trata a emen

:-.4a, para serem publicadas obras de reconhe
cida util.idàde na Imprensa Nacional. 

As obras de propaganda a favor de nossos 
homens e das nossas cousas, livrvs qne pro
pagu"'m claramente as nossas leis, coclifi· 
cações uteis, devem merecer semp1·e o apoio 
da Camara:. 

A Republica Argentina não mede despezas 
para fr.\zer propaganda na Eu1•çpa. a favor 
de seus recursos, das suas riq uozas e do 
vasto ca,mpo do exploraç-ão que os seus ter
ritorios, a sua industria e o seu CJmmet?cio 
podem offorecer ao estl'angeiro. 

A taes ob1•as não regateia. o seu voto, diz o 
or•adol'. 

Agora pensa tambcm que a codificaçi\o das 
leis relativas â marinha mercante é uma. ne· 
cessidada o lembrando á Assembléa o voto 
que tem dado a emendas semelhantes, (til'i
ge-lhe um appello no sentido de approvar a 
emenda que. defende. Já é tempo do ft~zcr al
guma cousa pela marinha met>c.ante, e em· 
quanto as outra.s leis dormom nas pa-:;tns da.s 
Commissõcs, pcrmittamos ao menos quo se 
faça essa codiLicação. (lJiuilo bem; muito bem.) 

Ninguom mais pedindo a p~Lia vra, é oncor
l'acla a. discus~ão o adhda a. votação. 

o Sh·. Franclsco Veiga, (peta 
ordem)~SL'. Pt•esidenl;c, não pedi a pa.lavra. 
pa.1-.:~ reí:!llondcr M:il dous Ol'a.dorc.s q uc se 
occupara.m do Orçamento da Fa.zondtL, cuja 
discussão ac:\ba. de ser cnccrraaa, pelo em· 
penho em que estamos de abrevia.t• os nossos 
trabalhos. 
- Accresce que o illustre Dopu~a.do que em 

primeiro logar discu~iu est,e projecto de or
ça.rnento,· fazendo consideraçõe.'.:l dignas de 
pondel'ação, não está presente o ett não de
sejo tomaL-as em consideração, na. a.uscncia. 
de S, Ex. . 

Assim, peço a. V. Ex. que me inscreva 
para o expediente de amanhã, afim de cum
prir o dever de l'espondel' aos collogas quo 
se occuparam do Orçamento da. Fazenda, que 
tive a honra de relatar. 

Vêm .. á Mesa., são lidas, ap()iadas e post;).·., 
conjnuta.mente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p;·ojecto n. 263 B, ele 1904 

(Orçamento da V in ção) 

Art. 1°, rubeica 9·t, n. I (Estrada de Ferro 
Centra.l do Bra.zil: 

Eventuàes-Redij L·Se assim : Pa1•a atten
oer a quaesquer de3pez1.s imprevista.s e no
cessarias ou á deficioncia de credito da Yel'
b::t, sendo lO:COO.~ como contrilmição tli\S 
estradas de ferro federacs pat·a. o monu
mento do Visconda de Mauú., 672:000$000. 

Sala das ses.sihs, 2 de dezembro de 1904.
Patlltt Ramos, 

Na verba Te1egraphos- Consign_acão para 
1'1.'\ate'l:'ial o a.tugueis de casas- d1ga-se: In
clusive o pag1uucnto de alugueis, a datal' de 
janei:.•o do 1~90 até junho do corrente ~nno. 
pela parte do prcdio dê\ igt·eja ma.tr1z do 
Natal no 1\io Grande do Nort~. onde fun
cciom~ o te!egPapho sernaphol'ico, à r~z~o cte 
c1uaronta mil rt'is mcnsao::;, sem drrmto ~l. 
nenhuma outr·a imlomnização. . 

S:tla das sc.~sõcs, 2 de dezcmlJI•o do 1004.
Joti./J IIosannah ele OUveil'Ct. 

Onde con ·,·ior: 
O f,.>rnecimonto do energia electt•icü. pa.ra 

illmnina'·ã.o locomoção ou qualqner outl''.) 
sm•viço a~ c<t~·go do l\Jinisterio di1.It~dustL~a, 
quamlo nã cxecut:tdo _llOL' a<lmuu~t~·aça.(•. 
~er(~ fuito por pe.~so~ts vloncu.s, _i1 .JUIZ~ d•3 
Governo, praccdl3ndo concurrencm publlca. 

Sala elas sessões, 2 de (1ozombro do 1901. 
-Pc1·e·il·~~ r.le J.y1·a. 

AccrÓscente-sc, sem augment.o de ~lespe~a. 
a a su b-consiO'no.çã) l'Olati vn. a gratlflca.çoes 
da. Yerba ;)a do art. 1°, qne por ('S3U. verl~a. 
será. tambom porr:l. n. gru.tiücaçã.o dos fie1s 
das succuPsaes na °Capita.l Federal, a dus que 
forum nomeados em com missão pal'a o ter
l'itot•io da. H.epublicn. e a clia.ria de q,ue t1~at<J. 
o art. 340 do regulamento dos corre1os. 

Sala elas sossõos, 2 de de zero bro ~ I 904 · 
-lJ!edeil'os e Atbuq1'e~·que. 

Ao ai'~. 2°, n. IG: 
Onue se lê-vias tluviaes-diga·se: vi'.H 

E' annunciada. n ga discussão do projecto .n · 
n. 263 B, de 1904, fixando a. de.speza. do Mi- matitinw e ,.ulltaes. 
nis~erio da. industria, Viação e Obras Pu- Sala das se~sõos, 2 de dezembro de 1904 • 
bllcas para o exercicio de 1905, -Henrique Bol'ges. 
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Ao a.rt. 2°, n. !3: 
Accrescentc-se depois d<1s pal~.vrM _]llatto 

Grosso o Sc"uin te: e :1. dBso bstru Cç:J.O do 
leito do rio Sant' Anna, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

O mais como está. . 
Sala das .õcssões, 2 ue U.czembro d.e l 904. 

-HerwiqHe Borges. 

Ao art. 1°, n. 2 (Clstatlstica-): 
Recen.seame•tto de 1900-Como na proposta 

do Governo. 
Otficina Typog;·apltica-Me~teriul-Como na 

I' roposta do Governo. 
S:lla das sessões, 2 de doz·:mbro de HI04.-

Supprima-se a verlm rcl:ttiva â Estrada 
de Ferl·o Soroca.baoa. 

Sal:t das sessões, 2 de dezembro de !904.
Lav.Tindo PiUa, 

Supprima-se rlo pro,jcc·to n v~rba relativa 
á Estl'ntl<t de Ferro do P<11'amí . 

SD.la elas sessões, 2 de dezembro de 1904.
Jij·ancisco Sá, 

Nn; vcl'b<l. 3' (Coneios) reduza-se a sub
co:J~ignação «Cintos de scllos o formulas de 
f1•1mquial'> a 35:000$, papel e.27 :000$, ouro. 

St~la U.11s ~e>sõcs, 2 de dezemln·o de 1904.-
F?·ancisco S«. 

BeUsw·io ele SoH~·a. ACC!'GSCelltC·Se anelo COllYiBl' : 

Art. Fica o Governo autorizn.do a estabe
Ao n. XI!l do u.1•t. 2, depois das pahwa:; lecel', por meio do accõrdo uirecto, o ser-

Matto Grosso, aoorescente-se: viço tle permutação de encommentla.s postaes 
E Goyanna, nos limites do Estado de Pm·- (co!is pos!eaux) entrG 0 Corl'diO B1·u.siloiro e 

nambuco co1n da Pa.rahybn.. os dos outt-o;,; p<1í~es, que f; ,zem ].mrte dlt 
Sala, das sessões, 2 de dezembro de 1904.- União Postal Universal, observadas as se-

Elpidia Figt!ei,·edo. <>uintas eondiçã3S : 
" a) Diroito de pet'cobm• c:\da um dos dous 

Accresccnte-se ao n. 2 do art. 2•, depois pn.izes pOl'lnu~a~Les mota_,le da ~?mmn. das 
das palavvas estações agronomica~, o se- taxas do oxpodtç~o c transtto mrmLimo, co
guíntc; preenchidas as condições exigidas bl•adas pol' ambos os paizos sobre todas a.s 
uo art. 17, n, 5 do. lei n, 1.145, de 31 do cncommcndas recebidas c o:spcdida.s ; · 
dezembro de 1903. b) F:.Lculdade n. cad!l- um dos _mesmos eo~-

Sala u.as· sessõos, 2 de dewmuro dil !90,1.- rolos do colJl'l.Ll' Otl U{l.O para Sl taxas a ddJ-
Jgnacio Tostc<.-E~tacio Coimbm. cionaes, segumlo seu; intarBs_sos e conformo 

e convençã.r} Postal de \ Vaslungton ,; . 
Accrescenta-sa mais o seguinte: c) GJ•at.uidadc de 'h·anspoJ'tc mal'tLtmo por 
Dos 250:000$ destinados ti, CJ'eação de os· Pctrtc lias collJptmilias que gosum do pl'!Y!

tações ugronomica~ e cam~1os do exporiencia lcgio tio p:1que~es em qnalqum' tlos patzes, 
sahirá. a. importo.nbia necessm•ia para a J'un- pai'!\ as encommendas a expedir pelos cor
dação do uma ostaçã.o ag1·onmnica na fttzond:.t 1-oios bra.sileirüs, 
Santa Monica. § 1." O~ tiCCúl'tlos existentes set•ão dcnun-

Sala das sessões, 2 de dr,zr'llllbro llc 100<!.- ci<1tlns c l'OVistos do accôJ\lo com csta.s 
lgnacio Tos!a,-E!·tcrcio Gcimbm. b"soo. · 

§ 2.• O Governo cscolhcl'Ú. entro as Re
A' rubrica 11•-0b1·as Publicas d<t Cil.pií:~.l J.;al'tiçõcs post8.es da H.cpu bllcn. as quo ~~vom 

Fcdm•al-3" divisão- Na consignação:.-Rc- ~c1• consideradus do 11 ermuta , adqmrmdo, 
vi.~ ã.o da rede, otc., ltccrescon~e-sc: po1' a lu "'ucl, armazenagens a.pl'opriados, 

Destinada at~ a im])odancia de 100 ;000$ qm\ndo n~1s s~dcs d:tq_ucllas repartições não 
dentro da verhn para construcção de um l'C· houver o espctço snfliciente. 
servatorio onde sejam reccbitli1s as aguas do § 3.' Para supprir a. fa.lta dos f t.mcciona.
rio Trapicheiro e da nascente d.u, toca uo rios d() qua~ro indispensa.veis ao dosem
MorcegO"-, incluindo o nccessario ú acquisição ponho ucssc serv-iço sorão nomeo,clos outros, 
do material para a. respectivo. · canali2ação. eto. commis~ão, olJscrv:.das as disposições do 

Sala. das sessões, 2 do dezembro de 1904.- regult~mento · approvt~do pelo d.Gcreto nu-
1'homa:;~ Cavalcanti . mero 2.230, de lO ilc fevereiro do 1896. 

Ao art. 3• accrescante-se; inclusive os es
tudos par<~o o prolongamento da Estrada de 
Ferro Conde d'Eu, de Cttmpina. G1·ande o. Ba
talhão . 

§ 4. o l'ica o GovCJrno autorizado a fazer 
as operações tle credito necessarías p~ril. a 
execução da presento lei. 

Sab das S<Jasões, 2 de dezembro de 1904.
Francisco &! , 

Sala. das sessões, lo\ de dezemllro de 1904 .-
Thoma:z Cavalcanti. -Paula e Silva.-tlbdo~J A' verba. 3" m.1 sub-eonsignacão - aluguel 
Milane!l, - Trindade. -cJ;;;~dro Leite, de predios pa.m repartições postaes - diga.-
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se: inclusive o necessario para. ada,ptação e 
aluguel de um novo predio pa.r<1 a. agencia 
tlo Correio em Santos, Esttdo de S. Paulo. 

Sala das sessões, 2 de dezembro ele 1904. 
- Galelto Carrwlhcd.·-Lmw·:.nclo Pittc~.-Co1·
nelio da Fonseca. 

P<1ra ser collocado onde convier: 
Art. 1.° Fica o Governo autol'izado a 

entr::tr em accôrdo com as cliversas compa
nhias ele estrada~ de ferro com as quaes tem 
tra.fego mutuo de telcgramrnas, notadamente 
com a The Leopolclúw Railway Company, 
:para o fim J.e· novar os accordo~ ora exi:'.l
tentes· medea.n te condições monos onerosas 
para o publico. 

Art. 2. o o Governo envtéfart't todos os 
meios de que puder lançar mão para colli· 
bii• o emprego da. lenha. em vez do carrão 
de lHJdi'O. como comlmstivcl, em lodas as 
linhils rerroas ctuo gozum do f<.wores da União, 
entr<lndo em accôrdo coro as Llemaif!, sejam 
dos Estados, ou do particulares, para a con
secuc;ão desta rcstricção. 

Art. 3. o As estradas do f(~rro terão em 
todas ~ts suas . estações mais importantes 
l'egulamontos . c tai'ifas impressos para se· 
1•em vendíúos n.o publico 1)elo preço <lo 
custo. 

Art. 4. '' No uso destas autol'izacõe::; o Go· 
ve1•no podee(~, impor multas até 5:0008 ; 
crear fv.vores e componsaçõos, suppdmir ou 
crea.1• agencias, d_ando cvuta J.m·unte a pro
xima sessão legislativa ao Congresso üo modo 
pot• que as oxm•cíl;ou. 

Sala dn.s scssõofl, 2 de dezembro de 1904.
Julio St.mtos.- Jla~wivío de ..-llwe~t. 

Onde convim· : 
Art. A autol'ÍZação concedida ao Go· 

verno pelo ur·t. 17, n. 2-1 da lei n. 1.145, J.c 
31 de d.ezembt•o do 1903, cornpr-chonde os 
a!'rendamen tos provisorios. 

Sala, das sessões, 2 (le dczomiJro de 1V04. 
-Ga1·los Cavatccmti. 

Substltua-~e · o n. V do art. 2" pelo sc
gujnte; 

A dcspendel' a quantit~ de lO:OCOf~ em pre· 
míos, ú. razão de 1$ pol' kilogr~mma aos 
sericicuLtot'es que apresentarem casulos de 

.producção nacional. 
Sala das sessões, 2 de dozombro de 1904. 

- Car·IJctlho B1·itto. -J osJ Bonifa.cio. 

A' verlJa 4a-Teleg1•aphos-Destaque-se da 
consignação para.-constr11cção e reconstru· 
.cções, a quantil.t de 40:000$, para o prolonga-

mento da, Unha, de GI'ajahú, no E::;tn,do do 
Maranhão, <t Boa. Vista., no de Goya.z. 

Sala das sessões, 2 do dezembro de 190"1.
Iienneneg-ildo de Jionws .-Dias Vieir·a.. 

Accrescentc·sc ondG conviet•: 
Fica autorizado o Poder Executivo: 
l. o A n,pplicar as sobras de varias vm·bas 

dn, Estrada_ de Ferro Central do Brazil aos 
serviços do outras. 

2. o A apylical.' ta.J.nbern as sobras da mesma 
estl'ad~ no pagamento dos <1posentatlos da. 
mesmn, fer1·o-via. 

Sala. das sessões. 2 de dezembro ele 1904.-
Bricio Filho. · 

Accrescen te-se : 
Si a disposiç~lo XXIII do art. 17 ela. lei 

n. l.l45, do 31 de <lezcmbro r1c 1003, re-pro
cluziun, no pt·e:lcnte projocto, abrange tambem 
o arrenU.amento da Estrada de Forro Central 
do Br::•zil, soja. eliminada. e~sv, par4e da, auto· 
rização. 

Sala. Jas scssõc~:, ;~do uozembro de 1904.
Bricio Jíitlto. 

Al't. 2', n. "1- Elimine-se. 

Su.la das sessões, 2 de dczcrnbro <lo l904.
·'1í1tel·o Botelho. 

o Sr. Tbouna:o: ca,V:lllCnn:ti
Sr. Prosillontc, ücscja,vrL rundttmontn' as 
dni1s emendas quo apresentei. ao ol'çamento 
ot·a em <liscussílo, mas, como j(l, est:.~,mos has
t<tnto adcantados no tempo ao se- ssão o os 
orçamen ~os ha~ta.n&e td.:l':.~z~l.(tüs, <lo i xo <.l.e :pro
duzit' :1 jnsWicaç:ã.o da.s mesrnas, roscrvanüo
mo pu.ra fa.zol-o pe1•anto t\ illustl'adn Com-
rnissã.o de l.'l'ça.mento. , 

Ncstils condiçüos, desisto do crualquer jus
tificação ago1'a, p;~Pí.L que o orç~ttmcnto tenha 
o andamento nec(lssario. 

O Sr. Brich'") Fllho- Sr. Presi
dente, não é o adcttnta.Jo da bom. que me 
preoccupa, nem tã,o pouco o atrazo dos nossos 
trabalhos que me tolhe. 

Si. o orçttmento tarde cs 1,;1 sendo dü;cutido 
e si contém rnéltcrin, importrmtissima, isto 
não ê mo ti v o para quo não soja dciJatido. 

As razões pot'ClUJ nesta hum n5.o justifico 
as minhas emonda::: são oulirus. E' justa
mente no momento da apresentação das 
emendas que os seu:~ apresentantes de-vem 
trazer os escla,recimentos precisos, que pos· 
sam influit' no modo p:Jrque tom de actuar a 
Com missão de Orçamento. . 

As minhas emendas, porém, são tão pa· 
·&entes c claras que as conr~ider;.lções sobre as 
me5mas não são ~acessarias agora. 
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Depois, taes sejam as razõ:JS dadas pela. 
Commissão, tal seja. o seu par ecer , tal seja o 
modo de J'emover as duvida.s que tenho a 
l'eSpeito dílo roateria e t alvez possa. eutrar 

· · em accordo com a Commissão. 
. Nestas conuições, limito-me a apresentar 
à Mesa as duas emendas que tenho a honra 
. do o:!l'erecer ao juizo esclarecido da Casa. . 
Niogu~m mais pedindo a palavra, é encer· 

l'ada a .discussão e adiada a votaQão até gue 
a respectiva Commissão dê 1m.recer sobre as 
emendas o1ferecidas. 

E' a ílnunciada a 3a discussão do proJecto 
n. 281, de HJ04, autorizando o Podet• Ex• 
ecutivo a abrir ao llinistorio da Fazonda o 
credito oo 10:000$ , supplementa.t• á. verba 
n . 22 do art.25 da le~ n . 1.145, de 31 do de· 
zcmbl·o de 1903. 

Nínguem pedindo a palavra, é eccct•rada a 
discussão o adiada a. votação. 

E', sem della.te, encerrado em 2• lliscussiio 
o artigo uoico do pJ•ojecto o. 299, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abr ir ao 
Minísterio da Guerl<a o crotlito de so: 113$948, 
pa.ra. pagamento ao marechal reformado Ru· 

. fino EnE!as Gustavo Galvão da importancia 
das difl'erenÇJ.S de vencimentos entre o posto 
de ma.rechal e o de general de di'vi.;ão, de 
accordo com a sentença do Supremo Tribu• 
nal Fedei•a.l, flca.ndo adiada a ;•otao;-ão. 

O Sr. P~·esiden~e-Est~.ndo csgo· 
tadas as matc1•ias da ordem do dia, dosl
gco pl ra a amanhã:, a seguinte o:•dem do dh1: 

Continuação da vota.ç-ão do projecto n.283, 
do 1904, autoi'izanclo o Podor ~~ccuth·o a 
conooder ao ba.çbat'Ol João da Siqueira Ca.
valcant i, major honora.rio do oxorcíto o 
jUlz de comarca. do t etritlirlo do .'t.C!'O, licença 
por um anuo, com o rcspectiYo ordcnndo, 
para h•ata.r de sua. Sl.udo, onde lhe convier 
(discussão unica.); 

Votação do projecto n. 245, deste anuo, 
que tlxa. a. despeza (!o Ministerío da. Marinlla 
para..o exercício da 1905 (3"' di~cu.ssiio) ; 

Votação ; do projecto n. 271 , do cor
rente anno, que tlxa. a. despeza. do Ministerlo 
da Faz.mda para o exercício de 1!:105 (ll• dls· 
cusaio) ; 

Votação das emenda.s do Scnado,coosta.ntes 
do -Impresso n. 284, de 190,, e o!l'erecldas o.o 

. projeoto n. 348 A, de 1903, to1·nando exton· 
' sivo aos professores e repetidores do l!Uitl· 

tuto Beoja.mln Oonstant o accrescimo de ven· 
., cimentos que tiveram 06 lentes do Gymna.sio 

Na.ciona.l por decrBtoa de 1890 a. 1892 ( dis· 
cuuão uoica) ; 

Votação do projecto n. 20, deste anoo, que· 
estabelece medidas tendentes a. a.ttenua.r os .. 
eifuitos das seecas nas Estados do Norte dn. . 
Repu blica (2> discussão) ; 

Vot ação do p1•ojeeto n. 2U A, de 1904, l 'G· 
conhecendo como do caracter officia.l, em ·, 
todo o territorio da. União, para todos os . 
a[eltos legaes, os diplomas conferidos peh 
Escola de Pba.rmacia de S. Pt\ulo, ;endo v a ... 
lidos, nos estabelecimentos federae; da cosi no · 
supet•ior, os exaro~ nell~ prestados t P dis
cussão); 

Votação do projecto n. 131, d~>ste r;nno,. 
q,ue eoneede a. p::nsio mensal de 500$ á. vi uva . 
do ex-Senador do Impcrio Dr . Ga~pat• da 
Si1 veil'~ Martins, com parecer e emenda da. 
Commissão de l"ensões e Coota.3 (2a dis· 
cusaão); 

Votação do projccto n . 236, de 1904, auto
riza.ndo o Poder Executivo a. abr ir ao Minis· 
tcrio lia. Justiça e Negocias Intcrioras o cro• 
dao especial de 500:000$ pa.ra. occorror ás 
des{J4'zas com a ro1.lização do Congresso · 
Seientiflco Latino Americano, em 6 de agosto 
de 1905; concBde porto gratuito para a cor· 
respondenoia postal c telcgraphica. do mesmo · 
congresso, e dando outras provülcacias ( 3'· · 
discussão); 

Vota.ção do projecto n. 57 A, de H!Oif, 
instituindo o subsídio de 10:000$, por uma só ·· 
vez, a eailo. uma. das soeiedades qne perton· 
corom á Confed(mJ.ção d.o Tiro Brazilelro; 
CDm pareceres da.a Commissõ~s do Ma.t•inha o· 
Guerra o de Orça.mcato ( l• tl.is~ussã.o); 

Votação do projoeto o. lBS, (\este anno·, 
que releva. ao ex-Deputado Antonio do 
Amorirn Garcia a prcscripeã.o pa.r.J. recebi· 
muuto dos subsídios corccspoudcntcs a.o t om· 
po decoJ'I'itlo de 18 de qezombro d8 1801 a ~~ 
do janeiro de 1802, aos qua.es tom t.lil•eito 
~omo membro do Congresso Nacional na,_ .. 
quella época., abrindo para. osso ftm o credito· 
e:!pecia.l de 2:700$ (3• discussão); . 

Votação tio projccto n. 278, de 1904, auto· 
rizando o Poder ExecuUvo a conceder a. 
[lra.ncisco Barbosa. dos Santos, fifll do thesau
relro da. éaixa de Amortização, um anno de 
licença , com o respectivo ordenado, em pro.· 
rogação áquolla em cujo go~o se acba, para. . 
tratar de sua su.nde onde lho convior (dis· 
cussão unlca); -

Votaçiio do projocto n. 2i0 A, de 1904, dís~ · 
pen~~a.ndo o rosto do tempo que falta ao Ex
ternato Aqui no para. completar os dous annos. 
de :fiBCalizMào prévia exígidn. pelo a.r~. 366 
do Codigo de Eosino (la disclll!~io); 

Vota.Ção do projooto n. 259, de 1904, dando · 
M Mlnlsterlo d~ Marinha a incumb~ncia. do · 
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fiscalizar e policiar a pesca n'1s agu:-~.s terrj
toriaos da Republica, e dando outras provi
dencias; precedendo a votação dos req_ uori
ínentos efferecidospelos Srs. Luiz Gualberto 
e Bricio Filho (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 287, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da. Gu~rra o credi-to extraordinario 
de 16:4l9$i50, para occorre1• ao pagamento 
de v ido a R o bert Blosse t & Hermanos, de 
fornecimentos feitos em 1896 á. Colonia Mi
litar junto a fóz do Iguassú (2a -discu~são); 

Votação do . projecto n. 288, de 1904, au-
- torizanJo o Poder Executfvo a abril• ao Mi

nisteJ·io das Relações Exteriores os creditas 
supplementares de 30:000$, papel, e 45:000$, 
ouro, sendo o primeiro á verba. l :1.· e o se
gundo (t 7a do art. 5() da lei n. 1.145, de 31 
de dezembro de l 903 (2:t discussão); 

Votação do projecto n. 297, de 1904, au· 
torizando o Poder Executivo a abril• ao Mi
nisterio da Industrb, Viação e Obras Pu
blicas o credito especial de 60:826$955, para 
pagamento ao engenheiro Alf1•edo Noyis de 
uma indemnização pela I'educção de 25 °/o 
nos f1·etes da Estrada de Ferro de Bt~turité, 
de accor,to com o decreto n 3.684, de 19 de 
junho de 1900, no periodo de 19 de junho de 
1900 a 29 de abril de 1901 (2a. discussão) ; 

Votação do p1•ojecto n. 2 B, de 190,1, ro
dacção para 3~ discussão das emendas ao 
projecto n. 2, desto anno, do Somtdo, auto
rizando o Governo a promover a constl'ucç·ão 
de uma estrada de fe1 ro entre as cidades de 
Caxias e S. Luiz, no Estado do Maranhão, 
nas condições que est:.tbclece (3a. discussão,) ; 

Votação do projecto. n. 79 B, do 1904, I'e· 
da.cção para. 3t1 discussão do projecto n. 79, 
deste a.nno, que autoriza o Governo a a.dqui· 
rir, para. a galeria da Escola Nacional de 
Bellas Artes, os quadros do fallecido pintor 
Victor Meirellos de Lima, despendendo até 
a quantia. de 50:000$ (3a. discussão); 

Votação do projecto n. 13B A, de 1904, de
clarando da competencia do chefe de policia. 
e dos delegados do Districto Fedei•a.l proces
sarem eJ;-officio os delictos definidos nos 
arts. 277 e 278 do Codigo Penal, e d:.l -out1•ae 
providencias ; com parecer e emenda da 
maioria. da Commissão de Constituição, Le· 
gislação e Justiça e voto em separado do 
Sr. Estavam Lobo (la discussão) ; 

Vota~ão do projecto n. 286, do 1004, re· 
levando a prescripção em que incorre1•am 
as congruas do bispo· de Goyaz D. Eduardo 
Duarte Silva como conogo da. ox-capella im
perial, com pareceres das Commissões de 
Constituição, Legislação e Justiça. e de Orca· 
mento (21l discussão); 

Vol, VIJI 

Votação õ.o projecto n. 281, de 1904, anto
rjzando o Poder Bx:ecutivo a abrir ao Minis-
terio dét Fazenda. o credit9 de 10:000$, sup· 
plementar á verb·.\ n. 22 do art. 25 da lei. 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 (3a. dis-
cussão) ; 

Votação do projecto n. 299, de 1904, auto
riZ<l.ndo o Poder Executivo a abl'ir ao :Minis
teria da. Guerra o credito de 80: ll3$94g,_ 
para pagamento ao marechal refo~rmado Ru
tino Enéas Gustavo Galvão da importancia. 
das differenças de vencimentos entre o posto· 
de marechal e o de generàl de di visão, de
accordo com a sentença do Supremo Tdbu- · 
nal Federal (2a discussão) ; 

la fliscussão do projecto n. 28\J A, de 1904~. 
concedendo a pensão mensal de 500$, repar
tidamente, á viuva e filhos do tenente-cora-
cellnnocencio Fabricio Ferreira de Matto9, 
com pareceres das Commissões de Pensões e 
Contas e de 01•çamento, e substitutivo o:ffe
recido pela primeira ; 

2a discussão do projccto n. 300, de HJG4, 
autorizando o Poder Executivo a abril' ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraorcU· 
nario do 52:652$400 para. as despezas com 
as ob1•as de repaeaç~ão de que necessita o 
predio em que estri. in~ta.llada a Alfandcga 
do Recite ; 

2a discussão do pro,jecto n. 301, de lD04', 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
?l'linisterio da Marinha o credito cxtraordi.
nal'io de 500$, pari.l. pagamento a Jorge 
& Sa.ntos, pelo aluguel do predio em que 
funccionou t\ Escola do Aprendizes 1\I,wi
nheiros do Maranhão ; 

2:~. discussão do projecto n. 30.2, ·de 1004, 
autorizando o PodCL· l~xecut.ivo a conceder, 
pelo Ministorio da Mi.trinha., á. Associação 
Protectora dos 1-Iomons do Ma1• o usofructo 
tia ilha da Boa Viu.gem c de suas bemfei
torias, para o fim de ser estabelecido nell:.:t 
um posto do socco1•ros e depo.~ito do respe
ctivo material durante o prazo de 30 annos ; 

Discussão unica do projecto n. 282, de 1!)04, 
concedendo ao bacharel Pedro PcrtJira. Clle ·
mont Raiol, juiz substituto seccional n<L 
secção do Pará, oi to mezes de licença, sem 
vencimentos, em prorogação da que lhe foi 
concedida pelo presidente do Supremo Tri•· 
bunal Federal, para tratar de sua saude onde 
lho convier; 

Discussão unica do prqjccto n. 29l,de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
a F1•ancisco Augusto de Mello, conferente de 
3a classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, seis mezes de licença., com ordenado, 
para tratar de sua. sf}ude onde lhe convier ; 

8 
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Dioom são unica <lo pt•ojeeto n.292, de 1004, 
au torizando o Poder Ex:ecutivo fi concodel' a 
Lu iz Silvei'l'a do PHm.•, agent e da Estação do 
Out•o !' reto, n a Estl•atla de Fel'l'O Central do 
Brazil, liceuça por um a.nno. com o r<l3pe-

ctivo ordenado, pl.l'<> tratar do sua sa.ude 
ou le lh3 conv ier. 

Lov..nta.·se a sassão ~ls · 3 horas e 25 mi· 
nu tos d(~ tarde. 

i G3° SESSÃO EM 3 DE DEZEMBRO DE i 90!k 

P;·esidcnciet do Sr . Paula Gtaonarão.; 

Ao meio tli<t procede-se <1 chamathl li qne 
r espondem os Srs . Pa.u ia. Guimarãos, Julio 
de Mello, P~1·eira. Lima, Alencn.r Gni nH\I':Í.CS, 
T homaz Accioly, Joo.quim Pires, Eugenio 
Tourinho, Au thm·o Botel ho, Luiz Domingues, 
Ch r istino Cruz , Dias Vicür a, A1rizio de Abreu, 
Thomaz Cav alcanti. Gonç.l!O Souto, Foo;;eca. 
e Silva , T!.•iltda dc, Izi<l ro Loi t.e, Afl'Ouso-CosCu., 
Celso de Sou7.a, Br icio FHho, E:Jtac io Coim· 
hra, Perlro P erna.mhuco, El!Jidlo Fig:teil·a~lo, 

·Angelo Neto, Raymundo de Miranda , ll.odr i
gucs Doris., Felisbello ~·reirc, Gn.rcia. P it·es, 
Alvos Barbosa, f';tra.nbos Mootenegro, }fo· 
l'!lira Gnm~s. Heredia. tle S(,, Augusto ele 

·v asconcellos, Sá Froire, Amorico de Albn
qu crque, G:1lvlo Baptista, Lan l'iu do Pitta, 
HeDl'iquc Borg es, Mauricio do Abreu , Fra.n· 
ciEco Veiga, Estovam Lobo, José Bonit·v·io, 
João Luiz, Camüiro de Rezende, Bueno da 

· P a iva, Leonel l?íljJo, ALlalberto l~crl'az , An· 
tonio Zaou.riu,s, Olyotl!u Ribeiro, nernardo 
de CampüS, !<"ornando Pr.~stcs, ~'erreirn. lh'll· 
ga, Pa.ulino Cu.r los. Cnudido Rodrigues, Her
mene;!;ildo tle Moraes, Jm>C).Uim Teixeiru. 
Bramlã.•), Costa Nr.t~o, c and1do .de Abreu, 
Car los Cava.lca.c li , CU1'\'a.lllo Oluwes, P<l.ala. 
Ra mos, J:tmos Darcy, Cassi a.no do Nt\scimea· 
to e Yespa..>iano do Allmcgtol·quo . 

AlJre-so n s!:lssiio , 
E' Iiu<l G sem debate u,ppr ov<tdu. a J.cta da 

sessão ao tecoo on oo. 
Pa.ssa.·se ao expediente . 

O S r. A l é n cí.n: G ·u1rn ariie s 
(:to Sec!·etm·io) pr ocede :i. l ei tura -do seguinte 

EXPEDmNTID 

Ofllcios: 
Do Sr. I• Secretar io do Senado, de 1 do 

corrente, comm unica.ndo que foi sa.nccionada. 
llPlo Sr . Presiden~e do. Republica a resolu · 

. ção do Oongre•so Na.cioilal concedendo um 
. anuo do llcençtt ao Dr •• José Joaquim de Oli· 

veil'tt Fonseca, e que fGi devldn.montc publi
cada a l'tJSoluçã.' p roroganil.o novamon te a 
ac tual scss.'io legislativa. n.t1 30 de dezembro 
do corJ•c:lt c an no . - lntoirada . Arc llivem-sc 
os auto~raphos . 

Do Mmisterio da lndustrla., Viação e OLras 
Publicas, de 2 do cGrrerr~e. Sé\1,isfazeodo a 
requisio;:i.i.o dest"' Cnmam, no c•fficio n . 307, 
do 2.5 •le ou tu bro ul timo, l'emettendo a. iofol'· 
mação prostu.da pclll l ospecção G(\ral das 
Obras Pttblieas sobro os mo ,ivos p elos qua.es 
não t ccm s ido pngns ao cooductor geral 
da.quella iosp~cção, Alceu Mario de Sá F1•eire, 
as diat• i::t.s que reclama nü requerimento que 
oru. clevolve .-A quem fez a requisição. 
(A' Commissii.o de Orçament o.) 

Telegrarnma.: 
l~xmo . Sr. Prcsiuante dtJ. C~ma.ra. dos De· 

pntailos- H.lo- La.t•go (\o Machado, 3 da de
zembro da i 904. Incomm odo do saude não me 
po~mitto a inda hojo compa.r ecer <i. sos.>ão. 
- Sergio Saboya.-1nteü~J.clu. . 

Requet•imonf;o de .Pteulo Zzigmondy , r epre
sentante da Socied::tAo A\ISt t• iaca do 1\Ioveis 
Cur va.dos, pe(!indo indem niz:Lção a que se 
julga. com tiit·oi.to pelos moõivos quo allega . 
- A' Commissão de Orçl\meoto. 

m• lid<~. e-vaca imprim ir , para entrar na 
ordem dos t rabalhos, a scgtünte 

REOACÇÃO 

N . 77D- 1904 
Redacçcio fma~ d o P'·ojecto n . 77 , deste anno, 

que p(:rmitt e CDY<Clui!• o ctw.w iniciado pelo 
sys!Cf'Aa de exames parcettad.o3 aos estu· 
<la.n!es que ja !iuensm o/Jlido, pelo menos, 
uma appi'O'Vaçtto em qualqt,er dos zn-epa· 
ratorios ewigldos para a matricula nos 
cursos suptY~iores ela .RepubUca, e dando 
outt'll$ procideMWs 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 Aos estudantes que já t iverem, 

na da ta. desta lei, obticlo, llelo menos, uma 
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approvaç~o ern qualquGr p::epn.ratorio, dos 
que se ex1gmn pu.ra. a. ma.crt~ula nos cura~s 

-superiores da R o publtcu., pernutte-Ee concluu· 
o curso . inLciado p0lo systema de exames 
pal'ccllarl.os, observ.;das as disposições do 
reauhmcnto nt:i.o revogadas por esta lei. 

Art. 2.o O pr<tzo p<.wa o exercício des:;a 
faculdade, (leque teata. o artigo antecedente. 
ê de quatl'O annos. -

Art. 3. 0 No Distl'icto Federal, as commis
sões examin::tdor:.Ls :,0rã.o nornea,das pelo diro
ctor do Externato do Gymna,sio Nacional 
dentre os lentes desse cstabnlcci.mcnto o do 
Internato. 

Nos Estados, serão taes commissões orga
nizadas pelas congregações dos institutos 
o:fficiaes Gquipamdos ao Gymnasio Nacional 
com os lentes dos mesmos institutos. 

Art. 4. 0 Na falta ou impedimento dos 
membros do corpo docente de quaesquer dos 
:institutos a que so ref'er·c o a.t'tigo nntcrlor, 
serão convidadas pessoas de reconhecida 
idoneidade e notoria competenr.ia. 

Paragrapho unico. Nã.o potlorão fazer 
parte das mesas examinadoras os dircctore~ 
de collegios particulares,equipr1rados ou nã.o. 

Art. 5.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala da'~ Commissões, 2 de dezembro de 
1904. - Medeiros e AZ.buqtte1'ytte.- Viriato 
Jliascw·enhas. 

São lidos e vão a impPimir, p:1ra entoo.r 
m1. ordem dos tl'abalhos, os seguintes 

PRO.JECTOS 

N. 17 B -l!J04 

Pa?·ecm· sobJ'e a e"mencla apresentada ;w aa 
discussao do p1·ojecto n. 17 .:1., desta wmo, 
IJU~ manda substituir a âisposiçtío da lett1·a 
-c-do a?'l". 1°, § 2° do dec1·eto n. 1.171 ;1, 
ele 12 de janeiro ele 1904, pela seguinte:·
â jixccçao elas taxas JJelo alugtiel do mate1·ial 
da pnlticagem e se1·viço do pessod avulso 
da ?nesmct, devido pelas . cnzbarcações que 
clemandc!rem o port·o e de acco1·do com, o 
?'egulamento de 28 ele fevereiro pe 1854 

O decreto n. 1.171 A, de 12 U.e janeiro d.e 
1904, contém dous enga,nos no art. 1°, le·t
tra c: um em rulução ao artigo e outl'o á 
data do regulamento a quo so refere. 

H.ectificado o engano, a emenda n. 14 A 
estabelece que as taxas devem sor cohradas 
de accordo com o aviso n. 1.207, do 1 U.o 

. julho de 1873, com as modificações posto
rim•es. 

Essas modificações são as consta,nte9 do 
art. 82 do regulamento de 13 de julho do 
1898, que mandou collrar pelo material do 

. ,_praticagem, quando ao se1•viço de particul:l. 

res, de l a, 30 dias, a taxa ·de lO % wbre o 
valor. duplicando por mnior tompo. 

Assim uma lancha, quo custa 8 :000~~. per~ 
ce1Jerü~ de nl.uguol 800$, c, no omtanto, sendo 
para a ama.tTação do ntwios, trabalharia 
poucas llora.s. 

Esta, contribuição é muito onerosiJ, para o 
commercio e jó. tom sido motivo de navio~ 
nã.o frocllwntar·em cmtus pol'tos. 
· Deste modo, ú de parecet· a Commis~ã.o de 
Orçttmonto qne s~jam supprinüdas as pala~ _ 
vrétS -· com as modificações posteriormente 
feitas á hlbella que a acornpanha, visto estar 
provülonciada. no dect•ebo n. 1.171 A, de 12 
de janeiro (10 190"1 a revisão do rcn'lllamento 
d.e pra tic:tgem. ' · 'j · 

Sala das Commissõcs, 2G de a~llsto do 1904. 
- Cassiano elo .Nasr.:im:mto, presidente. -
Laul'indo Pita, robtor. - Urúmw Santos. -
Paula Ramos -- (:or;zeUo clu Fonseca. - Gct· 
leiio Cm·vc!thc!l.-Francisco Sei. 

Emenda a q~te se rcfc·l'e o parece1· sz~p1·a 

Substitua·se o art. to pelo seguinte: 
Art. 1. 0 A dL;posição da lettmc do art. 1°, 

§ 2°, do tle<!reéo n. i.l71 A, de 12 do j;meiro 
de ID04, seja substituicb pol<t segnintc:
(L fixação das ta.x .s pelo serviço do pessoal 
avulso o n.luguel do matürial ch peatica,gem, 
rlovidas, n:.\ conformidttde rlo l't!gnlamento 
Lle 28 de fovereü·o de lt:;54, pelas embarca
ç(5es que demandarem o porto, tenrlo-se em 
vista o aviso n. l.:2G7: de I de ,jnlho de 1873, 
com as modificaç:Õl'S po~teriol·menb feitas 
<.t tttheli.<L que o acompanha. 

S<.tia das sessões, 12 do jul!to de 1904. -
Celso de Sotr.za.-.JosrJ iliarce(.{.ino. 

N . 295 A - l D04 

Fi;at o ntt1lzet··o, classe e venc-imentos do 1Jes
soal elo Laza1·eto de 1'anwncla:·d, (i.cando o 
serviço sou a cUrec:çr?'o do inspecto1· do 2° dis
lricto sanitm·io ela Rep~tblica 

O projecto n. ~95, de HXJ4, que croa o 
pessoal para installação do Lazareto de Ta.
mandaré em Pernambuco o dê.t outras provi· 
dencias, foi remettido ;:i Commissão de Oeça.
mení;o pt~ra dar seu pa,recer. · 

A Commissão ouviu o Governo a respeito 
c este informou quo a installa(;ão de.3se esta
br}lccimonto ú inüi .. ;pensavel, visto como, es
tando terminada a construcção do edificio do 
Lazaroto do Tamandaré, urge apparelllal~o 
com o pessoal e matetial de que pPecisu.. 

Pol'tttn t.o, (L Commissão ê de parecer quo 
soja o projecto approvado. 

Su.lu. u,s Conuuissões, 2 de dezmnbro do 
190•1.-Cas.siimo do Nas·cimento, presidente.
CorHclio tht Ji'onseca, l'Ciu.tol'.- Galelto 0M
vctl1wl.-Ji~·Mwisco Sá.-Pat!la Ramos.- Ur .. 

-bano Sctntos. 
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N, 295-1904 Nat~ri<ll 

O Congresso Nacional decreta : 

A1•t. 1 . " E' cr~ a do o p~ssoa.l para o sm·· 
viço do LiJ.zar'3to de T!lma.ndarll, sob a. dire
·c.ção do iospcctor do 2• districto sanitario da 
Republica, o constituid.o dos seguintes func
cional'ios: um medico-aj·tdan+.e, um :pharma· 
ceutico; um porteiro a.lmoxa.rifc, um escri
:ptumrio e um administrador. 

§ 1. o Além do pessoal acima mencionado, 
o estabelecimento terá. mais um en{e:•meiro, 
dous S:Jl'l'eates-guardas e um cozinbeiro. 

§ 2. o 03 vencimentos do :pessoal serã:o os 
constan tos da ti> bella a nnexa.. 

Art. 2. o Para oc~orrer a.os vencimento.s do 
pessoal, á.s despezas de installacio e ao ma
terial no eJtcrcicio do 1905 o Governo fica au· 
torizado o. abrir o credito necess~rio. 

Art. 3, o Revogam -se as disposições em 
contrario. 

Sala rl as sessões, 25 de novembro do 1904 . 
-Estacio Ccimbl·a,-Julio de ll[ello. 

TABELLA 

Dü•uctor (gl·atifioaçã.o 
ao ímpector do 2° 
dish'icto sanita.rio .. 

Medico ajud1nte (com 
3:~00$ do ordenado 
e I :600$ de grali· 
fi cação) ....... , ... 

Plw.rmo.ceutico (con~ 
2:,100$ de ordenado 
e 1:200$ de gratitl-
caoão}, .••.• , ..... , 

1 almoxa.rife o porteiro 
(com l :600.~ lle ordo· 
no.do e 800$ do gr:l.· 
tifiC<\ÇãO) .•••• , , •• , 

Esoriptura.l'lo (com 
I : 600$ de ordenado 
e 800$ de gratifica· 
ção) .... , • . ~ ••.••. 

l; 200$ 

4:800$ 

2:40C$ 

2:400$ 
1 Admiuis trador das pro· 

. priedades dasn.pro
pria.das e obras de 
aba.stecimen to da 
agua (com 2:000$ de 
ordenado e LODO de 
gratifica.ção) ...... 3:000$ 17:400$ 

Pessoal se~n nomeaç<!o 

1 Enfermeiro.... • . .. .. 1 : 800$ 
2 Serventes-gua.rdae . .. 2:400$ 
1 Cozinheiro.......... 1 :~00$ 5:400$ 

Medícamentos, diéta.s, 
objectos de expedi
eu te, illuminação e 
outras dcspezas., •. 

Total. ....•. 

7;200$ 

30:000$ 

Sala das sessões, 25 lle novembro de 1904, 
-ltsto.cio Coimura. 

N. 308- 1904 

Vodl! aos Estados conh·ahirem emprestimos 
no exterior ou no in!erio1' com bancos, com· 
plmhias e empresa.~ es/t'angeil·as, senl p 1·d· 
IJia. autori;~ç,ro do Cm>gresso N acional, 
com ptwecer e sulJstitutit'D do. maim·ia d a 
Commissão de Constiltcição, Legiol [{çao e 
Jasliça e '!JOta em sepm·wi o do S1·. Gel'lJWJlO 
Ha.ss/.ochel' 

(Vide projeclo n. 4.02, de 1902) 

Ma teria de relevante importmcia.-o Pro· 
jecto n. 402 (de l902),do bom·a.do Sr. Bricio 
Filho, que ora. nos cabo relabr, vinha sendo 
inuigitado pch. opinião como elficaz remedio 
á critica eme1·gencia em que, a :proposíto 
dos seus emprestimos, se viu ma.is de um 
Estado da Uepublica. 

A medilla proposta. «veda. aos Estados con. 
tl'ahirem empi'Cstimos no e:'{t eriol' ou nu in· 
terior com bancos, companhias e empl·eza.s 
ealt'aogeiras, som :pré1·ia. au torização do Con
gresso Na.cioaab. 

Antes. o íllustrc SI:'. Joaquim Pires havia 
lembrado (~ Gamara. dos Deputados a mesma 
soluçil.o, posto que em termos mais restric"tos, 
visto como o .eu pr0jccto ds n. 251, offere· 
c ido em I8 de outubro dll 19:ll, ( e que se 
distrlhuiu ao nos~o distrncto collega o Sr . 
Azevedo Marques) «ved a aos Est ados con· 
tJ•abíPcm empmstimos externos sem autm•i· 
zação pr6via. do Podel' Legislativo Ft•.deral». 

Rdlectem semel!lan~es esforços e diligente~> 
tentativas as inelu~a.vcis suggestõcs, entro 
nós, do seu Limcn to au.cional. 

Na verdade, !IC!'tldi tados orgiios da im
prensa, mais de uma vez, dedimu·a.m, coro 
inquobranta.vel fervor e <'xcepaloaa.l br ilho , 
o melhor de suas elucubi·uçõcs a esse con
sidera. vel problema de nossa vida. politica c 
social. 

DominaU.os todos de si!rias apprehensões, 
vendo, porventura, se consummar a. res
peito do varias Estados a pungente r eflexão 
de Montesqu1eu : «il n'est pus inoui de voir 
des E'tat~ bypotbequet• leurs fonds pendant 
la pa.ix même et employer, pour se r uiner, 
des moyans qu'ils appGilent extra.ordioaires 
et qui le sont si forts que le fils do fa:mille. 
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le plus dérang~s les imagine á peine » -lhes 
paracera imprescindível puzesse cobro o 
Congresso Federal a um hl estado de 
cousas. 

De norte a sul repercutiu, o repercute 
ainuu., a ardorosa propa.ga.nda. A varonil 
ren.cção de venezuela contra o_ canhoneio das 
potencias européas mais acces ~ tornou a 
campa.nln a favor de medidas onergicas que 
tutellem a acção dos Estados ao celebrarem 
emprestimos no exterioe ou no interior. 

· Dessa impressão gei·al participou tambem 
o Sr. Pre.:;idente da Republica, para quem 
mereceu o assumpto rcferencias positivas no 
meditado documento politico com que abriu, 
este anno, a primeira sessão da 5a Legisla· 
tm•a do Congresso Nacional- externantlo·se 
desta fórma : 

«Na ordem adminisb•ativa julgo de 
men dever invoca.!' a vossa attenção 
p::tra. :~ facuhlade que so teem arrogado 
alguns EstaJ.os de contralürcm, por sua 
propria. aut01•idado, emprestimos no ex
teriul'. 

Cvmprebende-se bem quanto, em um 
momento dado, o uso dessa attl'ibuição 
poderá se1• prejudiciaal ao credito do 
paiz, á regularidade de suas finanças e 
até às suas relações internacionaes. 

E' prudente que o Poder Legislativo 
subordine essas operações a normas que 
afastem da União compromissos ou om· 
ba1·aços que possam sobrevir. O Con· 
g1•essu não ignora que um paiz de regi~ 
men igual ao nosso já so viu forçado a 
prohib.1.r o uso de identica attdbuiçãt 
pelas perturbações que infligia á politica. 
internacional e <ts .condições goraes e 
suas finanças. » · 

Poderá elle, na peior bypotbese, affectar 
o aspecto de um mosaico, todo matizado de 
opiniões alheias ... Seguimos, todavia. neste 
particular,-o a visado systema de Troplong: 
«c'est de ma part un systheme (o das citações) 
auquel je renoncerais difficilement, parce 
qu'il faitla force do mcs convictions ct l'in
dépen.lence de mes idées.» 

Demais, attenta a iacxtrincavcl contextura 
deste thema - o de velarem-se ou não os 
emprestimos estaduaes -a que vecm se en
trclcruzar normas oprincipios de diretto pri
vado, constitucil)nal, a.dminisGrativo c in
ternacional, c, })ois, difll:.:il de ser definido e 
fixado em um preciso e incontcstavol con
ceito, - parece de molde o proceder :1inda 
do mesmo Troplong que, em conjunctura 
analoga, invoca a Santo Agostinho : QLticl 
sit tempus si nemo qucerat á me, seio ; si qHis 
inte1·rogat, nescio. 

§ 

Demos começo aos nossos estndos,indo so
licit.ar de jurisconsulto, assàs autorizado, 
S. Ex. o Sr. Dr. João Barba.lho, a sua opinião 
a respeito. E o parecer de S. Ex., que vale, 
nesta arclua materia, por uma completa mo
nograpbia. adeante se traslada, po,ra o corpo 
deste relatorio. · 

Além do incomparavel concurso quo nos 
vem prestar - esgotando magistralmente o 
assurnpto- nos proporciona azado ensejo do 
divulgar, dessa art.e, o douto ensinudu lau· 
reailo consütucionalista que, nessa passa
gem, como em outras muitas, se tom re
velado verdadeirv luminar das lettras jurí
dicas. 

Eis o parecer: 
E' pa1•a attender-se, de outPa parte, ao 

facto de emanar o projecto n. 402 do um 
parlamenta1• de nome fetto - adeskado c 
invencivel timoneiro em assumptos. políticos 
o constir.ucionaes. ,. I 

O que vae dito _dá a exacta medida do 
extraordinario alcance da these doutdnaria 
em debate, e da correspondente interpreta·· 
ção constitucional a so firmar. 

«0 direito dos Estados componentes 
da União Federal de contrahil' empres
timos sobre seu proprio credito não lhes 
pôde ser contestado, em face da Cons&i· 
tuição de .'24 de fevereiro de 1891, quer 
se t1•ate do emprestimo intet•no ou ex
terno, e uma lei federal não lhes póde 
limi~ar esse podei'. 

. E sendo a .opinião . publica, no conhecido 
dizer de Mit•abeau, «a sen&inella i.ncorrupti
vel da Pati•ia», bastariam todos es~os ele~ 
mantos do convicção, já. assignalu.dus, para 
nos apontar, nesta especic uelicadissilna, a 
verdadeira róta. 

Procuramos, porém, por dever do encargo, 
descGr a de&albado estudo do problema, con
sideranJo-o sob todb.S as suas fu.ces. Dahi, 
o presente relatorio, cujo desenvolvimentL.l 
minucioso, si prejudica o essencial requh;ito 
·da sobriedade, revela, de nossa parte, o stn· 
.cera esfo1•ço de bem ace1•tar. 

«!:)to ê de facil demonstração • 

«I. O systema ost'.tbelecido pela Con
,-,tituição,como se sa.be,é a combinação de 
.1ous governos, o o acionai e o csta.dual; 
mas, ne.~6a cumbinacão, a exteo:)ão e li· 
mites do primeiro e os objectos submet
tido.~ á sua autoridade são, como se lê no 
Ji'ede1·alista, vol. I, capitulo IX, cousas 
puramente arbiGrarias, comtanto que se 
mantenham autonomos os governos dos 
Est.ados e se rejam elles por leis consti
tucionaes para todos os objectos de ad· 
ministração local. 
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«De:ssc · l1rhltl'io usaram os const itu
intes, entre nós, como ern outt'as partos, 
!l.doptando o cxpedicn Lc . do decb .rar· 
designn.Ü<tmcntc, por mcnç..'5.o pal'Licul:1-
r-izadn., cada um elos poclerc:s in ~: mnbiúos 
;i, Uni fl.o . nfio cunfet'lndo a esta sinão og 
;~ ssim o.~ poci ílc::Lào:-; o os cbllcs d ccOl·ren
tes como neces:J<Ll'i:;s ou ;),d.cq naüos à 
sn~L c xceu()'io, J.c fó l' l'i! ~l.. quo. f ó:·a, c .~sc:~ 
O. tl ... ··o·· P ' 'l't• ·· , c• n"J ·J· +,,, -,1 <'1 I·L ;\,···· r<'s lo; o). u.l • .L \;·~J lu '•···'': - . l.t , •• · •• ;:, ~· -~ 
tados p::tJ.'ticnlares ficou ·reservado, Dl1 
phr::tse consageaJa, todo o reslduo dos 
})Oderos do Governo, não comprnhcn-, 
didos aquclles . lTI isto se concrcl:izou nn, 
regr<~ quo os mesmos constitnint<:r3 fi
xaram no arG. 65, § 2·', do acto de 2,1 
de fevereiro de 1891. 

« ÜI'a, nesse acto se incluíram dis
posições relativamente minuciosas quan
to ao regimcn financeiro e economlco 
da União e dos Estados (:11'ts. 5o, 7°, So, 
91

, 10, 11, 12, 34, §§ 1°, 2°, 3°, 8°, etc.). 
«E estando no arbitl'io dos quo fize

ram a Constituição Cl't;ar, entre as re
stricções que esta1Jclecer~1.m a jurisdi
cção dos Estados, aquella de que se 
trata, a saber-a prohibição de con
trahirern emprcstimos estrangeiros -
nota-se, entretanto, que absolutamente 
não h a. menção t!isso. 

«Nenhuma restricçio se oucontrando 
a este respeito uas disposições da Consti
tuição sobre este objecto e na.da se tendo 
consagrado que limít9, nessa pael.e, o 
:podeJ.• dos Estados, é direito dolles, pela 
regra, do at·t. 65, § 2°, cont1'a.hir em
l)rostimo est1•ange\ro, vi ,to quo is:'So não 
foi dccla.rn.do attril.)nição cxclusiV<.t e pri· 
Ya.tivarnonte conferida á União. 

«E assim, si qua.lquer Estn.do para 
<<})l'OVOl' ~tS nOCr3SSidi.l.dO.:J d.e seu govel'llO 
o ndministeação» (a.rt. 5°), pl·ecisa.l' de 
iial recurso 1ina.ncoiro, n:.td<t lhe ob:; ta 
lttnçn.r mão delle. (Nem se pó do suppor 
que, em um pa.iz novo, com faHa. do 
ca.pita.ea indispensn.vci.;; u.os gl'undes me
lhoramentos mato!'iaos de que neces~ 
sita, quizessem os constituintes omba
raça.r o progresso dos Estados com uma 
prohibição 'tã:) contl'U.l'il1 u.os interesses 
cconomicos delles! ) 

«li. Is to se oonfirmu. pelo facto digno 
de nuta.r-so de que nem nos tmbaihos 
preliminares da Constir.uição, nem nos 
do Congresso ConstiLuinte, se trat.ou de 
limitar o poder üo.s Estados nesse as
sump&o. 

Alguns projectos tt•aziam varias re· 
stricções; nenhuma, porém, refer"ento a 
este ponto. A :penas no (iUe á. Commissão 
nomeada pelo Governo Pl'ovisorio pttra 
elu.bor~r o projocto d,e Constituição foi 

o.m~rechlo pelo Dr. J . A. do ·Magn.lhães 
qastro, motTl bro do:3sa commissão, se 
l u . : 

«Cabe aos Est<1dos ... cJnGrahil' em
:prcstimos de qLFJrgiCP natureza. co:M
niUNICA N no ·imm ecliatam.e-nte ao Con[J'i'csso» 
(:1l'L lOJ ,[i 4r·). 1\fas j:::;so tt Commissã.o 
rej l'Jitou, c, .. mo s: ;·ê cb pt•o.l!?cto que 

elia orga.niz !U, o nilo o quiz incluir 
hmhem o Goí' iWJlo Provisorio no que 
apresent0u ao Congl'esso Constit~1.iute ; 
o que revela ter preponderado o intuito 
de n·ão peiar nest<1 materia o poder 
do l E:>"Gauos, dos quaus asslm não se 
quiz e:dgit• nmn a simples noticla elos 
emprestimos que tivessem de contrn.hir. 

«E essa idéa de communicaçtto ao 
Congresso Nacional parece ter sido romi
niscencia do que estatuira o Governo 
P1•ovisorio em sou decreton. 7,de 29 de 
novembro de 1889, que fixara proviso
riamente as attrlbulções dos governa· 
dores dos Esta.dos e mencionava. entre 
elltts ( art. 2°, § 10) a. de : 

« Conteahir emprestimos e l'egular o 
pagamento dos ~especti vos juros e amor
tização, « dependente ele app1·ovaçc1o do 
Gover·no Federal.» 

« Mas cumpre considerar: 
1. o Que os governadores então eram 
delegados llo Governo Provisorio. que 
os nomea.va (decreto n. l, de 15 de 
novembro de 1889, art. 4°) c se tinha 
reserva.do a. faculdade de dispensai-os 
(citn.rlo decreto n. 7, a1•L 3°); 

2. o Que a f~deru.çã.o, si a esse ·Gempo 
não mtüs era simples embryão, tod<tvia 
se t~oclmva com esse ensaio ; o tal qtittl 
no momento se praticava, adnüttia as 
moduJidn.des que o Governo P1·oviso1'iO 
ent<mdia ~tdequadas õ, situa.ção do pa.iz. 
E osso propl' io decreto n. l, em seu ar~ 
tigo citauo, declara provisorias suas 
detel'mina.çõos no acttwl pcl'loclo do 1'e
const-J·ucça:o nacional (sic) ; 

3. a Que e~sa dopendcnciu. do poder. 
central ora estabslocldtt a titulo provi
sorio ainda se evidencia dos t urmos do 
ref<:rl'ido decreto n. 7, no pl'inciplo do 
seu art. 2°, "'e1·b. «Até u. definitiva Con~ 
stituição dos Estados Uniuos do Bt·azil ••. » 
E a razão desta l'osttlva provinha. d.a, na
tureza excepcional e anomali.~ d.a acima. 
referida e de outras determinações do 
decreto mencionado, que const1gPava, 
naquella occasião, e para pouco tempo,
pol' :tmOl' ao bem, p1.t'úlico e d pa:a e ao cli
reilo dos povos (textLial), pPovidencias . 
verdadeh'amente infdngentes do regi· 
men que se passa1•ia a Ol'ganizar defini
ti vamento, 
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~--------------------------------------------·-----------------------------
«Pois bem, veiu essa, org::mi:w.çã.o c •

1 era az:vlo o momento pa,r: ~ consr.gral' 
como dennitlvo o quo cea provisional. i 
E o flue so v0. na Co n::;ti Gn i(;ão ? , 
<<lli. A Constituição tem artigos que es- ~~ 
tabolect-rn Yl1.l'ia.s liiDit•;ÇÕC"S UOS }IOdCl'CS . 
dos Est~tdos c, entre cilns, si essa fosso n, 
jntonç:lo dos con:>t.itnintos. h:.m.1 :p(Jderh ~ 
ter shto mencion:ldt~ a pr•ohilrição uo em-! 
prestimo.s estJ·:lngeil'os. 

«g bem significu.tivo é que isso se não 
tenlm feito. Com effcito, flUGm expr3s
samente resm·vou á. União o podee de 
crmtl' bn.ncos emissores (n.rt. 7°, § 1, 
n. 2); quem pl'olrihiu ::tos Estados rejei
tar a moeda ou emissão bancaria om 
circulação por acto do Governo Fedoral 
(art. 66, n. 2}; quem so prooccupou de 
providencias dessa natureza e de outras, 
relativamente menos importantes, como 
é que esqueceria a de que so trata, si 
em seu plttno dcves::;e ella, entrttr como 
substancial e indeclinavel? Não se lcm
brar.•m üisso, no Congresso Constituinte, 
ainda os mais esforçados ad\·ogados dos 
direit,,s da União. 

«E, das Constituições que se fizeram 
para os Estados, em nenhuma appa.rcce 
cousn. que isso recorde ; cada úma, 
sem referencia, sem submissão u.o po
iler fedeml, estatue, entre as atfiribui
ções de que investe seu governo, a de 
contralür emprcstimos. 

«Tanto era crençi1 genel'alizad<.~ entre 
os que so teem preoccupaclo do as
surnpto a livre faculuauo dos E~tado::l 
contrahirem emprestimos estrc.tngeh•os ! 

« Sómente após l'ecltl.mação diplo
matic~1 po1• motivo de imponaw.lidade 
no pagamento, por pal' GG de um dos Es
tatlos, de prostaçõ2s por ellc devidas a. 
:prestami"ltas e.jtrangeiros, foi que ~ur
giu essa noviua.do, os:-.:e acr.rescimo tts 
res·trtcçõos quo em va.l'ios ~trtigos da, 
Constituição são feitas ao~· poderes csta
duaes. E pela, impontu::tliU.ade de um, 
pretende-se mutilar as · prerogati va.s do 
todos os Estados. 

« IV. Em apoio dessa prctenr;ü.o, ad
duz-se o o.rgumento ue que, som isso, 
abre-se a porta a complicaçõos inter
ml.ciona0S e fnz·so do ftwto t~ União 
rospons<tvel em casos tu.es, vindo assim 
a, parte a obrigar o touo. 

« O o.rgur.aento é da o1·J.em daquclles 
que provam do mais. Tambem se póde 
dar im}lontualidt\de do pagt~mento a cs
·tru,ogeil'os por parte de ~imples pzu·ti 4 

cuJares, commerciantes, companhias in
dustriu.es, etc, Dn.hi é pos~ivol igual
meute ox·iginar-se intervenção diploma· 
tica. ~ s<mL pt•cciso então ved::tr-lhos 

obter }H'ovisão pGcuniaria pr;'sbda IJOl' 
capitalistas e h<~ncos estrangeiros?-

« EtSG recaio de complicações inter
naclon:w>; póllc lcva.r muito longe. A 
m:.tteJ'ia, tr·ibnt:l.ria estu.clual tambem é 
ca:upo em quo :ml'jarn reci<tmações tacs; 
U1·o-so, }1Cis, :ws Esl::tdos o poder ele tri~ 
hut;w ... ( O C<\:50 b s0 vcl'itlca.ndo, lw. 
1)1Juco, conforrno const<.L. com l'Ola,ção '-" 
7nn (ics nos~os Est:ulos Ü·) :Nort~', a pro
l)OSito do concessao de privilegio a 
moinho de trigo.) 

«A JU<J,gistra,tura local, em ca.usas com
IDO!'ciacs, cíveis e criminéLes que intereS· 
som a. es 1.rangGiL'o,;, pôde, não menos, 
motivar in tei'venção J.iplomtttíca em 
caso de dcnega,ção de justiça ; mntile~ 
se, portanto, a organização estadual, 
supprlma-se o poder judiciario üos Es
tados. O mesmo a respeito da policia. 

«Ora, quod nirnis probat nihit JJ~·obat. 
« V. P<tra. exu.utorar os Estados desst~ 

:parte de suas p1·m•ogativas, tem-se dito 
que, no uso dellus, podem cllcs collocar 
a Unili.u na contingencia de sustenkw 
guerra. com pc.tiz estTu.ngeit·o, que se 
torne necessari<t pelo procedimento que 
a seu respeito tenham por motivo de 
impontualidade na su.tis1ação de com
promissos Cl'ea.dos pelo emprestimo : c 
os Estados não i.eom direito ele levar 
as co usas a esse 11onto. 

« A isto jâ. acima respondemos, é ar~ 
gumento que pL'ova de mais. 

«Além disto, o processo do pagamento 
imposto sob a pressão de guel'l'tt-almso 
da força milil.11r para a solução do obl'i
gi1çÕGS contractuaes, opprobrio da ci vili
zação modeena,, excrescencia vergonha· 
sa e condemnavcl no diL·cito intorna.ci· 
onn.l, mheria, das nações - não era co
nhecido tlos fundadores do systema fe
dcm:\.1; é mo(Lel·ni.)simu. Desse pagamento 
(L bocc::t do canhão não cogitaram elles. 

«Mas é lte razão suppor que, si o ti
vessem pl'evisto, teriam resoLvido, no 
<•aso de ser injusta a guorm, que a 
Uuião fosse em defesa do Estado (pois 
para essa defesa. existe clla) ; no caso 
contec:trjo, não tcndu o E::Jbdo razão, a 
União quo, com rolação a estranhos, é o. 
chefe Liu. casc.t, tel'i:J. (o nisto cstu,vn. clla. 
em son pu,pol) do onten.ler-so com o de· 
vedo1• e o c1•eclol', e compor as co usas, 
forçando o Est1t<lo ú exccuçfío ele seu 
contl'D..cto. 

<'A Ur1ião usarla em ta.cs circum
stancias do sou poder de intervonção, 
tratando-se de guer1•a motivada por 
culpa de um B::r&udo. 

«VI. Do facto de não terem os B~· 
ü1dos compone11,tes 'la Unjão personali~-
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dade externa ou inte1•nacional não se 
róde deduzir logicamente (by necessm·y 
implication) a pi·etendida limitação dos 
poderes delles com relação á faculdade 
·de contractar com estrangeiros. 

«A capacidade para fazer contractos 
(incluídos os de emprestimo) pertence 
a.os Estado~ particulare.;, como pessoas 
;jurídicas que elles são, qualquer que 
seja a nacionalidade dos indiviJ.,uos com 
·quem elles contractem. 

«Ser·ia estranho e absurdo que só pelo 
facto de, entre a familia das naq.ões, não 
podm• ser, com relação a ellas, consi· 
derado soberano um Estado particular 
da União, tirar-se-lhe á sua capacidade 
juridica a faculdade que niio sa nega a 
simples individuo, de razer contractos 
que necessite realizar. com quem lhe 
parecer, seja estrangeira ou não a· 
pessoa com quem pactue. Tem-na com· 
pleta o pal'ticular, individual ou colle· 
ctiYamente, teem-na companhias, corpo 
rações, etc,; por que não tel-a·hão tam· 
bem os Estados ? 

«Singularíssima, sem fomento do ra· 
zão jurídica, seria com e.ffeito a prohibi· 
ção imposta aos Estados de contracta.

·rem emprestimos, obras, serviços, com 
individuas do outra nacionalidade,só pelo 
facto destes não serem brazileiros. 

«Em uma palavra, para o exercício 
da capacidade contractual do~ Estados 
na União, capu.cidade inherente á sua 
qualidad{j de pessoa jurlolica, nada abso
lutamente fa.z ao caso o não terem elles 
de per si caracter internaciona.l. Sejam 
considerados soberanos ou simplesmente 
autonomos, conforme distincçõea doutri· 
narius, de qualquer modo que seja., como 
pessoas juridica~, tecm elles plen<.t. ca
pacidade pa1•a contractar com indigenas 
ou aliemgonas . 

~( VII. A famosa questão da «soberania 
dos Estados na União», .. :vasto campo 
que tem servido mais á exhibição t:o 
apparatosu. erudição e ao prurido de lli~
cussões, te1·á mUlto merito escolastico, 
granuo valor academico,não ha negal-o. 
Mas ê Cli!.tiO de dizer: lfcrJa mais mula 
e menos guazd,·apa. 

«Valem muito r:.tzões theoric.ls, mo
tivos especulativos , urdiduras doutri· 
na1•ias, systomas; como criterio, porém, 
para resolvermos questões de direito 
constitucional fedm•1.t.l não é curlal ator· 
mo-uos ao conceito abstracto da sobe· 
rania, mas cumpre não perder de vish 
como ê que foi feita pela nol:!Ea Con· 
.stituicão a divisão do& poderes soberanos 
.entre a União e os E~tados. 

«Ahi é que se encontram a. base em 
que repousam e o gonzo sohre o qual 
gyram as faculdades magestaticas do go
verno !l<wional e dos governos locaes, 
não es~uecendo a autorizada asserção de 
Madison (no Federalista acima citado) 
que a partilha de poderes entre a União 
e os Esta.dus não obedece a um- systcma 
infl.exivol, mas tem seu que de arbitra· 
rio. De modo quo é temerario o peri
goso estar, sem attenção a isto, a invo· 
car opiniões e conceitos de q11aesquer 
escrlptores de direito !edcml para. a so· 
lução de nossas questões constitucio· 
naes. Variam as esculas, divergem os 
systemas, contendem os autores, até a 
proposito de princípios capitaes do regi
meu, quanto á extensã.o e applicu.ção 
delles, e afinal, nessa disputa tudo se 
reduz á maioi' (.)U menor importancia. 
que cada um possa attribuir á autorida· 
de dos mestres que invoca. 

<< E t\ssim a II: ais utiJ, a verdadeiL•a. 
lição é a da propria Constituição. Ora, 
a que nos rege é bastante clara, quando 
affirma que os poderes e direi tos dos 
Estados são todos os que nella lhes não 
são negados por clausula. expt·essa on 

. implicitamante contiiia nas clausulas ex· 
pressas (art. 65 § 2° ci&.) 

«E em vão se p1•ocurará no texto con· 
stitucional clausula que expressamente 
contenha, ou de que implicitamento do
corra, a limitação que se quor creal' ú. 
competencia dos Estados <.le con trahir 
emprestimos sobre o seu proprio e ex· 
clusivo Cl'udito, sem licençu. e sem fiança 
da União. 

«VIII,' Oacorre, finalmente, adduzil• 
que a proposttt resêrh~ção entonde com 
a disc1•irninação doa púderes da União e 
dos Estados de que ello. se compõe- uma 
das bases fundamentaes tio :;ystema-o o 
Congresso Nacional não tem a faculdade 
de, por lei ordinaria, 1azer nisso altet•a ... 
ção alguma. 

« E' sabido quo essa co1•poração, no 
regimen a.doptttd.o, não tem poderes além 
dos que espf'~ificadamente a UunstiLuição 
lhe attribue. Será um acto illegal, nullo, 
revo1ucionario, decretal' e!Ie qualquer 
cerceamento á esphera constitucional dos 
poderes pertencente.; aos Estados. E bern 
se comprobende que, nem mesmo a pre· 
texto de intm·preta<;ão,póde o parlamento 
assumir a autoridade de prescrever• a 
linha diviso1·ia entre a União e os Es
tados, quantu á competencia e praroga· 

· tivas constitucionaes de uma e de outros. 
Si entrar nesse caminho, ficará a um 
passo do regimen unitario e adeus Con
tituição Federal. 
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«Sómente por via de reforma e nas (Preambulo da Constituição Americana de 
condições do art. 90 se poderé.L despoJar 1787, redigido de accordo com as idéas de 
,os Estados do poder que actualmente a Franklin e Washington); 
Oonstituiçiío ll1es assegura, de usae, « Declara.r especificadamente quaes os as
sem peias, d3 seu direito de contractar.», sun:ptos de_int\resse geral, afim de que, ex-

§ 
cluulos estes, soore todos os mais resolvam 
de~~itivaihon~e os poderes estaduacs (Consti-

Pa,ra, o fim ele fornecer ao esclarecimento- tmçao Americana, seeções sn, ga c lO'" do 
deste assumpto todos os sulJsidios quo nos foi art. I o);. -
dado collwr, inserimos, em seguida, as con- . « Mcnc;w~1al' hm~cm_1 ~speciticadamente no 
dusões 3prcsentadas pelo Sr. Dr. Lcõncio do pa.cl.o _fede: a! os_l}rlnclp~o~ fund;tmentaes da 
Ca1•valho ao «Con uresso J uridico Amcric<.mo» orga.n_Izaçrw soem.! e poh t1ea., que devem ser 
que se reuniu ne~ta Capiti1l em ma.io de woo: resp~1tados Pe.Ia~ Co~sti_tt_:ições d~s Estadvs 

Foi pena que so não pronunc)asse 0 con- (~d~1tamento a Const1tmc~o Amerwana, re
gresso· Jurídico sobre a notavel collabora.- d1g1do _de accordo com os 1déas de Jeffei'son};, 
-ção do Sl'. Dr. Leoncio de Carvalho a este • «D~IxaPacad~u~ndosEstadosodü·eitode, 
debatido problema. , respe1tttnclo os_ ll~.ute_s m~~rca,dos pelo pacto 

Reservando-nos o direito de discordar, em federal, const~tmr livremente seus poderes 
varias topicos, das conclusões do eminente o de, J?Ol' J?ClO dc~es, p1•omulgar o fazer 
profcssor,-que vão transcriptas,- adapta- cumpnr le1s ap1•o_prLadas ao _so~s)nteress~s 
mol-as, todavia, em sua rreneralidade. mor,tes o_ economiCos (Constttmçao Amert-

t:> cana, secQu.o 4a no art. 3°) ; 
Congresso Juridico Am9ricano «. Permittir quo os Estado i organizem, por 

({Os Estados FoJ.eratlus e sons muni· 
ci~íos podem. contrahie emprestimo em 
pttiZ estrangeiro sem autorização do go· 
·verno nacional 1 

«Admittida esta. faculdade, independcl 
i.ambem de autol'ização do governo na· 
cional a convenção ou clu.usula que ga
ru,ntil• taes cmprestimos com o producto 
de uma parte determinada das rendas 
publicas 1ocar.s, ou dc1 bens de domínio 
privado do Estado ou município deve
dor~ 

«Manifestada a insol vencia do Estado 
ou município devedor, tendo sillo o em· 
:presti.mo _ contmhido sem gttrantia ou 
autor1zaçao do governo nacional que 
~ireitos potlcrã.o ter contra este ~s crc
<lores prejudicados ? 

«No ~ar;o de ter sido o empres~imo 
contraindo com autorização d:aquelle f10-
vurno, qual é a sua resporisabilídad~ e 
qual a s~ncção positiva e pratica para 
o. cumprimento das obrigações decor
rent•:lS úo contru.cto ?» 

(~-Para estudar as questões de cujo rcla-
tor~o _me encarl'egou o illustrado Congresso 
JU~'ld~c~, dovo syntlletica,mente ex.por os 
:Pl'lDCl~.lOS funda~entae~ da federação, n.mpll· 
audo-os, mn seguida, á bypothese de que se 
trata. 

« Em uma federação digna desse nome é 
de mister: 

«Organizar a fó1•ma fedor~\tiva de modo 
c1uc os E::;tados, em vez de constituírem na
cionaUdades- distinctas, sejam Estados unidos 
e sem prejuízo-das suas liberdades internas; 

. .l'econhecam a soberania da,. União Federal 
Vol. Ylll. 

me10 ú.e su~s. Assembtéas Legislativas, Ca
ma,ras Mumotp;~es, que, segundo a.conselham 
Pasc~,ud e Florens, ~:>e ad.,~ptem <is dlíferen~ 
tes Circmustanoias dos municípios agrícolas 
e industriaes; 

«Assegurar aos Estados os recursos neces
sarios á execução (los serviços descentraliza
dos, devendo para isso classificiu·-se os im
postos. ez;n _gera.es,. estaduaes o municipaes 
(Conshtmçao Amer1cu.na, citadas secções do 
art. l 0

). 

«São estes os pl'incipios em que assenta a 
Feúeração Norte-Americana e que fizeram 
dessa grande Republica a mais poderosa e 
l'espcita.da potencia, do munclo, assegurando 
ao povo todos os direitos _e liberdade e des
onv~lvendo .•~S int.lustrias, ao ponto de pro
duzn·em crJ::;cs de abund<tncia e riqueza, 
,comú a.pprehensivamente dizia. Clevoland, 
em um<.L ú.as suas mensag-ens ao cong1•esso. 

«Sobre idonticas bases apoia.-se a Fetlet•ação 
Suissa, om cujo seio se rc:Ltiz~m, com feliz 
oxito, as duas mais bellas e sympathicas 
insi;ituicões democraticas: suífeactio univer-
srul e plebiscito. o 

«Os mesmos princípios, ainda sob o regi· 
~en_ da. mofiarchia, eu já ensinava a meus 
d1Sc1pulos na Faculdade de Direito de São 
Páulo e aconsclluwa a meus concidadãos na 
imprensa, no Parlamento, em varios Con~. 
gt•essos politicos, declarando fhmcamente 
que, si a cor!ôa pretendesse hostilizai-os, não 
duvidaria votar· pela mudança de fôrma de 
Govc~rno, concorren(lo para que o partido 
liberal paulista, e-m 1888, approvas~o, em 
num_crost~ c soternno assemblétt, a seguinte 
moçu.o: 

«0 povo hrazileiro, no iutuito de· firmar a, 
sua união e pr·omove1•· a snft prosperidade, 

9 
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formar<l. urna Confcderaçã•J rnodeio.do. pela. 
dos Est~dos Unidos, com as seguintes restri
cçõe.~ : 

l .A O chefe do Poder Exccut.ivo Federal 
coutinuará. a ser o imperador, qne o oxer, 
cerl\ por meio do Ministros r~sponsa.veis· 
do accordo com o J.'egimrm parlam~.Jntllr; 

2.• Os presidentes o vir.e -presideli.tcs d~s 
proviochs confederadas sc•rii.o eleitos polM 
mesmas províncias e por fôrma que melbur 
se hl1rmo!!í2e com o system.1. monarchico .» . 

«J>l'Oclo.ma.da o. Republica, seus organiza
dores, impir·anU.o-se (lffi bons conselhos, mo· 
delara.m a. ConsiHulç.ã.o dos Ei!tndos Unidos 
da A marica. do Snl pelo do3 BE. U nit1os da 
America do Norte. 

«Fi·J!, pois, a.os priucipios. c1ne j;i susf.cn· 
ta.va, nos tempos tio Impct•lo, <: n:j o hoje 
adoptados pela Constituição Federal, ~opcl
lirei, sempre , quaesquor tentativas do :oup· 
prcsslio ou my3Liticação d<t a.ttt·JDOlllÜl. dos 
Estados. 

cPor esse moti.vo, embora muHo considero 
o illustrc e sabio Congresso Juridico Ame
r icano, negttei meu voto á re~olução com 
que pretende elle cassar :1.0s E~~:.do3 o di
reito J e organizu.r, dentro doa limites t ra· 
çados p~la Coostituição Fctlera.l, leis PL'O· 
ccssuaes c roagi~tratura adapta!la3 á:J suas 
ciroumsta.ncia~. 

«Pelo mesmo motivo,apoiando-me tambem 
no espírito o Iettra da nossrL Constituiçiio, 
proponho-me, neste relatorio, justifictlr : 

1.• A coropcteucia dos Eslôa.dos c seus mu
nioipio~ pu.ra con lru.hil•em omprc~tituos em 
paiz cstl'ango ro,scm autol•iz<,cào do Govcl'Do 
Nacional; 

2.• lncvmpctoncia do Goycruo Nacional 
para concoJor aquella autorização, mesmo 
:pedido. pelos ioteress;.tdos. 

I. l!:rn di versos argumcn Lo.!! me firmo pnl"d. 
sustenta.L' quo podom os E-stados c seus mu· 
nicipíos, sem dependencia do Gove.:·no Na· 
cional, levantar em_prestimos em paiz es· 
:traogeiro. · 

1" argumento - Diz a Constituição Brazi
leira., nos a.rts. 63 e 65, § 2": 

«Cada Esta.do rogcr-so-ha. pela. Constitui· 
ção o pcla.s leis que adopta.1·, respeitados os 
_princípios constitucionacs da União. 

«Compete aos Estados to,l o e quu.lq_uor po
der ou direito que lhes não for negado por 
clausutu expressa ou implicltameute contida 
nas clausulas expressas ela Constimlção. » 

«Em vista. das citadas diaposições, nã~ ha.· 
-vendo o.rtigo algum que Yede aos Es~ados e 
seus municípios o questionado dil•eito, clur o 
é que podem elles exercei-o. 

2• argumento-Dispõe a mesma Constitui
ção, no art. 6• : -
. éO Governo Federal nã.o .poderá iotorvir 

em negocias pecnliares MS Estados, salvo: 

«Para. repeli ir invasão estrangeira. ou de
um Est ado em outro ; 

4Pa.ra. mrtnter a fórm::.. rcpnblicaoa feiera-
tivll.; _ 

. P ara restabelecer a o1·dem e a t r:tnq_uilli· 
diJ.d.O nos Estados, r~ requisiç:õ:o dus respecti-
vo~ governos ; -

«Pari1 -a.sseg urar a. oxecu.;üo do.s leis e sen· 
t enças fedet·acs. » 

cOra, on1 nenhum dos refer idos casos S:J · 
acha inclui da. a hypothcse em questão. 

«Ninguero, porém, contestnrã. quo soja ne
gocio peculiar aos Estad..os o levantamento. 
do cmprestimo, em paiz e:•trangcirv, paro. 
serYiços meramente e.staduaes c sob garan-
tia do producto de uma parte das rondas pu
IJlica.s locaos 011 dos bcms do tlominio priv,~do 
do Esta•lo doveàor. 

8• argumcnlo-Diz a Constituiçã.o,oo a.rt. 5•: 
«<ncumbo a cada Estado prover, a oxpeu- · 

sas propt' io.a, a.~ nocessidadas do SDlt governo· 
o a.droinistraçã.o ; a. União, porém, lJre~tará. 
soccorros ao 8stado que, em caso de cala.mi· 
dade publica, os solicitar.» 

« Mas, pi!.ra provar ás necessidades de seu· 
!(overoo o administração, precisu. o E.sta.do 
uLiUzar-se, não s6 dos rendimeutus e bellS que 
possuo, como tambem de operllçôes de cre
ditas sobr e aquc1les roli.dimentos o bens. 

« Os ser viços de viação, obras publbas, im
migraç-ão, policia, ínstruccão pu blica, hy· 
giene e outros imprescindi vei.s oxigem 
gra.ndcs despez11s, para as quaes poilem não 
basta.\' os rendimentos cstaduacs. 

«Nesta hypothesc, fot•çoso.sci•á t'ecorrel' aos 
eroprostimos, que nem sempre, encontram 
tapiiaes nacionaes e, quasi scmpl'O_ s ·J rea
liz;~m em cortcliçõos mais vantajos:l.S om paiz 
estrangeiro. 

« Absurda. e con tradictoria. seria, portanto, 
nossa Constituição, s i, impondo a cada um. 
dos Estados a. ol>rigaçllo de, a expensa~ s~ms, 
prover a.os B3r viços que lhe são peculiares,. 
lhes negasse um dos recursos indispan)javeis 
para o cumprimento daquella obrigação ou o 
tornasse diffieil e moroso pela, impor &in ente 
e desc&biila. tu tela fodcral. 

.3• a!'!JHma)lto -Sl, obedecendo a um dos 
ma.\s so.bios preceitos da hermeneutica, obser
va.rmos as Constituições foderaes em que a 
nossa se inspirou, encont1•aremos em todas 
ello.s disposições q110, sondo identicas ú.s dos. 
citados artigos, servem de base incontesta.veL 
ao direito que se discute . 

« Diz a Con.;tituição norte-americana , no. 
10• emenda: 

c Os poderes q uc não são delegados aos 
Estados Unidos pela Constituição ou por ellu. 
recusados aos l!:sta.dos são reservados a os .. 
E~tados reapooiivamcnte ou a.o povo . ~ 
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« E, em nenhum a.rtígo, r ecusa aos E~t<vlos 
o direito de li:l\'autar emprcstimo em paiz 
estrangeiro. 

Declara. a Constituiçi'i:o At•gentin:t. no 
art. 104 : 

<( A~ provínéias conservem todos os po· 
deres não delegados por csttt ConstHui<,:ão ao 
Governo Fetler~l e os que eKpresstl.mente se 
tenll;_,m reservado por ütctos cspeciacs na 
época de sua incoJ'll~vacão.» 

« E, em nenhum artigo, negou ás rroYin
cias a faculdade de contrahil' o.s refcl·ídos 
empres timt)S. 

Estatuo a ConstHuiçã<l Suisso., no (\l't. 3o : 
·« Os cantões são sobBr<Ltws,sencto stn ~obc· 

ra.nia limitada. pnla Constituição Federal e, 
como taes, exercem todos os direitos quo não 
são deleg;.~dos ao porlor fcdcl'aL» 

«E, om nenhum artigo, clelega ao PoJcr 
Fodcr11l o uil'eíto do tomar dependente;; de 
seu benepta.cito os mencionados emprestimos. 

«Nas duas ultimas Constituiçõos not<.~.m-se 
mesmo arttgos que, quasi cxpJ•essamentc, 
permittem aos cantões c provineias con
trabh•em emprl!stimos em paiz csh•aogciro, 
sem dep~n,lencia. alguma do poder fedet\tl. 

Diz a. Constituiçli.o Sui~sa., at·t. 9• : 
«Os cantõos comct•vam o direito do con

cluir com os E~t<l.J.os c.~~rangoiros ~ratado~ 
sobro objllctos concorncntes ú economia pu
blic<.~., rcl<1çõo.1 de visinha.nça. o de policia ; 
nã.ll ob~tante, mtc3 tL'<ttu.dos na.da devem 
co~cr em contra.do à Confedemçito ou aos 
díraito~ dus outrvs c11ntõcs.» 

«A Consüt,uicã.o At•genJ,ina, no art. 10-1, 
declarn. quo u.s província~ podem pt•omo1•or 
sua in<.tus&l.'iil, immigi'Mão, coostt•ucção <le 
estJ.·ud11s !lo !'üJ'l'O I! ea.na.es na:vog;wl'\is, eo
lonizu.ção dJ,S tel'l'as de propt•iucladc pro
vincial, a iniroduc~o e OJ~a.l.mlecimento 
do novu.s ín11ust:da$, importação de c~pi
ta.cs estrangoh·os c a exploraçã.o do seus rios 
por leis protect oras e co•n seus l'OCLU'Sos 
prop rios. 

«Expostos os argumentos justifkativos de 
ruinh:t opinião, cumpra-me agora rofutar 
a.s duas seguintes objeações que, á primoira 
vista, parecem valiosas : 

}.& Dos emprestímos contt•a.hiU.os em paiz 
estrangeiro ütcilmonte resultam di vm·gen
cias e confiiotos intemacionaes. 

« Pódo, por exemplu, um governo estran
geiro, orn apoio do alguma reclamação, pra
ticar para. com o Estauo ou município deve
dor vio!enciag e usurpações, quo necessi.lria
mcnte aft'ecta.riam os bl'íos nu.cionn.os c a !n
tcgl'ídade da pa.tl'la. 

«Não se deve permittír quo os Estados o 
municípios eJtercam, sem limites nem fiscali
zação, attribuiçõ~.s, cujas con,equenciaa at
tingem os interosses feilera.ea. 

«<l.' P<tra dosempcn1liJ..l'em -se de empre3ti· 
rnos extemos supe rio,·es ús sucts forças, p J 
dem os Estadoa ou mun\cipios vBr-se o~ri
ge\dos o. dect·etat' novo~ e pesados irnllostos, 
qn•) cercclcm a. propriodv.tle e a.ctivid.adc in
di vitluaes e para,!yôml as i ndustrias . 

« Ligeira l'Cflexio é o suiH.Jicnte p:J.ra 
maníf~star a. improccdcucia. da.> moadocctl.la& 
ol.Jjccçõcs. 

« Qu:;.l!b <L primcü't~ , dit•cli : 
« Si um Go-.-erno estrangeiro, para· cvosa· 

guir o pa;;amento de um empt'05timo, aom
mettor vh>leucias c usurLJação contl'a o 
Est«(lo ou município lleYI.IJlor, r ettliza-se o 
caso previsto no art. 6", § 1•, ·da. Consti
tuição. 

« Dever <L o Go;·crno Nacionallntm'vit· para 
saivar o Estttda ou m un icípio de a"g:•us&'lo 
ostrangeü·t~ . ~ 

(< Nüo ó justo c1uo, pela po-;sibi!i<lado tla 
uma queslã.o intcrua.ciontl.l, prCivia mentc se 
rellu~o aos Estados e municípios uma facul
daúo inllerente á sua. autonomia. 

«Qu<tnto á. segunda objccçii.o, notarei que 
o apontado inconvenicmto pódo l'esultar de 
qualquer cmprcs timo, externo ou interno, 
estuU.ulll ou federal. 

<0 LUOio de provou. H-o é u.ddiciona.t• á nossa 
Constimiçã.o as dmts seguin tes diSj_.l()Slções: 

«Uma, doclarando, como fa.z a. Cons~ituição 
SuisSi.L, (IUO, em cttso algum, podof'ão ser 
tl·1butaJos, com l'tl!:all olev~Lias, os objccto~ 
índislJOUS<J.Voi~ ti. viLltl. o vs ncco.~sal'io~ p11ra. 
fu1•mação e deson~·olvlmcn to de Industl•i:J.s 
rendosas. 

«OutL•a, dctcPminando qno os govornos 
estuduaes, du mGsmo modo quo o ícdora.l, 
n!ío possa.m lov11ntar omprcs,imo a lgum som 
pr6via auto;·iz.cçiio dos rcs_pect1vos Con
grc>sos. 

..:DDillOIJStt·anU.o, por~m, que -os EBtados c 
seus municípios podern contrah1r em:pres
timo em púz est1·aogeü·o s om autuL·izttçiío 
do Governo Nacional, tecm cHos iguu.lmonte 
comu conscqucncias logic.ts c necessario.s 
daquella faculda.do: . 

r. • O ú il'ci to de ga rJ.ntir ta.es em prestlmos 
com o productc de uma, part(l de1e1•minwdi:l. 
de suas remia:J c dos bens de seu domínio 
pr1vadl), pois quo a lei, concotlímrlu-lhns o 
fim, não po;lia nega.r-llles os mews; _ 

2, •Exclusiva responsabilidade pelos mesmos 
emprestimos, que n C)nhum díecí~o diio a.os 
cr~uored contra a Umão. 

di. Facil é juatillcar, com os citados <l.l'• 
tigos 5• e 6•, a segunda pro1Josiçii.o do meu 
t•datot•io. 

d!:m vista. do o.rt. 5•, não IJõ:l.e o Governo 
Nacional dispot• das rendas da União em 
soccorro de um Est:J.do, slnão qu().ndo este 
soJrra. uma calamidailc p ublica,· o nun~ 
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para auxiliai-o em negocio de seu p :~culiar 
interesse. 

«Ora, segundo preceitaa. o direito, quem 
não pólle dispor não póde hypotheca.r nem 
affiançar. 

«E fiança deveria. considerar-se a au~ 
torização que, por a.cto volunl.ario, o Go
verno concedesse a um Estado ou munici ... 
pio para contr·ahir omprostimo em p<Liz es
trangeiro. 

«Manifestada a insolvencia do Estado ou 
município devedor, os respectivos credores, 
côm .juridico fundamento, tel'iam direi tu 
contra a União. 

-~Dar-se-hia, pois, a grave injustiça de um 
Estado, por serviços de sua exclusiv<t utilidu,
de., r~rrastar o Governo Nacional::t despez::LS e 
sacl'ifi~ios que ellc só deve fazer pelos inte
resses da União. 

«Finalmente, em nenhum dos ca.sos, taxn.
tivamente enumerados paio art. 6°, do in
tervenção federal nos negocias peculiares aos 
Est;.\dos, :figuram os omprostimoH que um 
Estado ou municipio queira contraliir, em 
paiz estrangeiro, para melhol' aproveitar 
seus elemontos ue pr•osperidado. 

«Em ~ ·cla.ção aos mencionados emprestimos, 
tenho considm•ado iguacs os direitos dos Es
tado~ c seus munici.pios, em visttt do tLrt 68 
na nossa Constituição, que dispõo o seguinte: 

«Os Estados orgu.oizu.r-se-hão de fórum que 
tl.qno as:~egurad!l. a a11tonomit~. dos muniCi

, pios em tudo quu.nto respeite a.o sou peculiu.I' 
interesse.>) 

Ili 

Co'nctusucs 

« De u.ccordo com as idéas cxpcndidas no 
relatorio, formulo, pu.ra serh•em do base 
aos luminoso~ debates do Congresso Juriuico, 
as seguintes conclusões : 

I,n 

« Os Estados federados e seus mumctpws 
podem contrahir cmprestimos em paiz es
trangeiro, sem autorização do Governo Na
cional. 

2.a. 

Independa tambem de autorização do Go
verno Nacional a convenção ou clausula que 
s-arantir aquelles emprostlmos com n pro· 
aucto de uma pa1•te determinada das ren
das publicas loca.es, ou de bens de domínio 
privado do Estado ou município devedor. 

3,& 

Ma.ni(e~tada a insolvencia do Estado ou 
IUUI)iciplo devedor, só contra. eJle terão di
reito os credores prejudicados, 

4."-

A nenhum Estudo ou muoiclpío póde o 
Governo N::wion :_tl conceder autorização 1n1.ra 
contr::thir empPcstimo em :p::tiz estr<mgeiro, 
mesmo no Ci1SO de ser essa autorização soli
cit.arht pulo iHtcressado. 

E' este meu parec<'r, que, e.-;cripto em 
curto e:>p::t.ço de tempo, tertL mu1tos defeitos 
e la.cuna.::!, pa.ra ns quaes rogo a b3novolencia 
do illustre Congresso. 

Capital Federa.!, lG de maio do 1900.
Lconcio de Oarvolho, membro dn. commissão 
da Faculdade do Direito de S. Paulo.» 

§ 

Segundo jú. se di:>se, a imprensa diaria 
desta Cu.pital, inspimda. de acemtrado empe
nho em bem servir á causa publica, ha tra
t.ado, com a. mn.iur solil!itude, dosta chamada 
«questão dos emprestimos estaduaes». 

A's allegações adduzidas intentu. respon
der, argunwnto por argumento, o teor geral 
desse n,.sso parecer, todo baseado no vigo
roso tmhalho do Sr. Dl.'. João Barbalho. 

Resta-nos attender, agora, u. um destes 
al'tigus que, u.prcciando, por outros aspectos, 
a matcria, cumpro set• examinado. Tal é o 
publicado na Tribuna de 27 de j tmeiro do 
co1·rent.e anno c sobro o qual, obsequiosa
mente, nos chamou a attcnção o 1:.-ir. Bricio 
Filho. 

São o&tcs os tm•mos do artigo : 
«0 caso agudo do Acre fez com que 

dcixassemos pal'a. segundo plano os acon
tecimentos de V<.mozuela. Mas U.o Acre a 
questão va.e em ca.minho do se resolver 
em pa.z, c, doutro em puuco. segundo 
parece, della rosta.rá apen<LS a lem
brança. De Venezuela., tto contrario, a 
liçào é cada vez, pa.ra nós, m~\is elo
qucn·te. 

«Ninguem se pódo jà illudil' sobre n.s 
intenções da Allemanlla . IWa. não trata 
de pror.oger subditos, de cubrat' dividas. 
O que estil fttwndo ê experirnon tar até 
que ponto oi3 E::i t ttdos Unidos ontendem 
applieal' tt famosa doutrim~ de Monrüe. 

«l-Ia •dguns a~uos atrás a Ingiaterra 
teve uma questa.o com a Venezuela. Os 
Est;~dos Unido.~ intm•puzePam-se, com 
uma. aJ•rvganch~ um pouco hunulhante 
para. a velha naç,ã.o ingleza, e forca.· 
ram-ni:l. a.clleiLar· a sua intet·vencão. Esse 
precedente purecou, do corto, temível 
para u.s prctençõus goi•ma.ni<:as na Ame
rica do Sul. Por isso, agora, na pt•opria. 
Venezuela, onde se deu o primeiro facto, 
o ht~pel•ado~ Guilhm•me II pa1•ece que
rm• t1rar a limpo, bem comp!e:tamente, 
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a.té onU.o vão a.s dispostções dos Estados é á União qne incumbe dar ou negar 
Unidos no toca,nte tí protocção elas repu- aos Esta<los o dirüito de comprar e ven-
blicas sul-americanas. del' e, em geral, de contrallir obriga-

«Qnc resulta.P~L dahi ~ Fiq ne aos mais ções de dil·eito civil. 
sa,gazes o cuida<lo_ do p1•ocuear a,devi- «E tanto isto é assim, q uc o Codigo 
nb.ar·. O que, porém, U.esüe .ht nos deve Civil julgou-se na, nccessicli1de de enu-
servir de norma. é a. convoniencia, a-goea mera.r os Est:ldos entre as pessoas juri-
maiorslu que nunca, de não fornecerrn0s diéas. 
pretextos para. nenhum rompimento da. «Trata-se, om toJo o caso, de uma 
natureza do c1ne antol'izou os factos de medida r1nc se e-;t:i. impon<lo. 
Venezuela. «O dihdo _popula.t•: qHando um. nao 

«Ora, nôs j<t tivemos causa cxacta- fJWJ1' dotts 11/to b;·igam, é fl'equentcmente 
mente antüoga. O aeontecimonto não inoxacto. 
fez explosfí.o, passou ~nmvemente, mas <cBasta que um queira pal'a ou forçar o 
teve t a.nta si. ·~nificação como si houves.m outro n. bl'iga.t•, ou, p llo menos, a sub-
chegado a ostad.J agudo. E~;s:) ·caso foi metter-sevnrgonhosamente. 
a cobranç<.~ da dLvid<t do Espírito Santo, «Venezuela ;.llli esttt pa.ra proval-o.>.> 

~~~ia~f~o~~~~ j~:~t;~sr?n~~: f~w~;~·~~:s~r ·~~~~f~ Rcduz ·se o conteú•.lo principn.t rlcssc a.rtigo 
quando se íh.züt um ultimatwn ao pre- a tl'cs rn·opoiiiçõe3 que se cuc:tdoiarn um:ts 
sidontc daquellc gsGado, crue veiu aqui ás outr,u;: 
1Juscu.:· os recursos preciso::;. Pa.gâmos (t) só <t União é que incuml)c cla.borar o 
d r.pres.':iit, caladinhos, urn pouco ;.i.;:; es~ diroito civil o commorcittl ; portanto, 
cunJidas. e tndo se tlis::;ipou. b) é u.inda a União c1uo pôde Llccl <-1.t'a.r as 

« Mas !lestes pl'eccdentus, por maior pessoas jurillica.s, u.pt:J.s paea contra.ct<tr; pelo 
quo scj<.t o cuidado em occuthr•-!ltos os que, 
vostigios, ficn.m sempre rcLsteos imsta.n- c) sómonto iu ollu. incumlP da1• on negal' 
te:::, p::tra ttutt)t'izal'Ctn ~~ sua f•.tcll ropc- nos J~sta.rlos o direita do com]H':u• e vcn(loe e~ 
tição. 11 o peior é q no naqnclle etLso a em g-c1·a.t, do contt•:thit·om o!Jrig:tt/i.o (lO di
üuprudencit.L não foi U.o Govoeno Fe!le1'al, 1·cito civil ; o tr.~nr.o 1j :_tssim quo o Codigo 
foi de ma Est<tdo quo contri.Llliu dividas Civil julgou-so n:L ll 'lC! ~s:>idadc de enumerar 
superiores a. SlWS posses. oa E~tados cntl'e as pcssuasjueidicas. 

« Ora, como ha muitos outt•os lli1:) 
mesmas condiçõe.-J, vê-.-;o bnrn <lHC 0 pe· Certo, la.b..>ra. om oviolcntl3 equivoco o pro-
rigo e~~tú, sr:nnpt·e imminnnto. vcct(J at•LictLlíst~L N:"io lu rw:nr r1ue <1 Unülo 

« No:; nltimos dias tla ~ossão pa8sn.tla. compoLe llxat• o Llit•oito civil c commcrciat~ 
o Sr. Bricio Filho il.pl'csentou tL Camttl'íJ. tloclitt'an<lu qn:.teil a.s [HJ~ifMtS npl.t~~ po.ra, con
um projccto ve<htnd.o :.tos J•:,t;tdos a tn- tl';tctnt• · 
culdadu de coilti'<LJli 1·om d ivid;ts lhl es- EnLl'e c . .;stt'l pc,so:ts nü.o se tv:llttl.rn. pot•óm, 
tl'angoi.t•o sem aul.ol'iza.çfi.o do Govarnu os l•:stiLÜO:L Consti tuom pc:~sou.~; ,iul'idica.~ de 
Fcdor·al. v.d.~lenda nc:cessw·ia. Nom ou trtL co usa. dispue 

« l~ssa medida., dosdo quo 0 Congresso · u Projccto tlo Gudigo Civil, cujos nl'ts. 13 e 
comocc a. fLHlCcionar, precisa, ser a.pp1•0 .. 14 t•czam assim: 
vaúa .. As imprudoncias so ost;ão muW- «.-\s pessoas jul'ltlicas sã.o de tlit>eito publico 
pUcando de um rnoüo nssns&arlor. ou do direito privado. SIT.o pessoa.s jm•idicas 
«M.~s n. idé<t não tl'iumph<Lra sem com- úe direito publico intm•no: 

bate. Pal'ece a. n.lguns que tL União não I. A follel'a.ção dos ~stados úo Brazil. 
tem competcmci<~ para exercer essa tu· H. C;1da um d.l8 U.:stttdos componentes da 
tela. sobre os E-:;tu.dos, de quem <t me- Federação Brazilcirc.t.» 
dida fero profunt!amcnto a autonomia. Por consegttiate, sd lhos pJderá sct' arre-

«0 argtunento não tom o minimo ba.t;.tda-a.oil EsLauos-ossa. peculiat•U:.~de fun· 
valor. A vcl'daúe é que até agora os úamental de sua. cxistencia. pela. t•oforma 
Estatlos teem hto além d<1 sua u.utono- constitucional, media.Lrte os procos~os legaes 
mia, vendendo, arrendando ou hypotho· ou rovolucionu.t•ios. 
Cll.IH.l.o ao ostra.ngeiro vorda.deil'os clú·eitos Tl'itrmphante o al'"Umento- contt'ILL'io, te
sobe,·anos da Naçã.o, como mais do que riamos, o::~ l~sta• los reduzido J, de ~ma. posição 
todos, é o de cobt•ar impostos e Jiscaliza1• de Esta.do::; nutouomrJS, u.o in 11m,) t•ango de 
a sua a.rrocadação. terl'í to1•ios, dospoja.dos LI. e totlu.s t~s suas pre-

«Mus, de qua.lqufH' modo, si ó t'L União rogativas consGitctcioattos. ill nlio seriu. <lrS:iiiU 
(1ue incumbe fazer o direito civil e com- si, a ca.·la. pu.sso, houvessem e !lo.~ de solicitar 
meroial o, portanto, dcclu.rat' quaes são autorha.ção a.o Congt•es:w li'odera.l p:tr•a. cale~ 
as pessoas mo1·aes a.ptas para contratar, brar simples contea.c~os de compra e venda? 
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§ 

Insere a Revista da FacHlclacle de Di1·eito de 
S. Paulo (vol. X, anno de 190.2) desenvol· 
-vida memoria sobre o a.ssumpto. Sub3creve·:.J, 
conspícuo lente daquelle cstabelecimen·~o de 
ensino, o Sr. Dr. O!i~reil,n. Escoi,ol, o qual 
imprime. á. coutrovm·sia. in usit.ado relevo. -

Tentar responJer-lhe aos argumentos é 
responder, em bloco, <1. qu~mt,o~, rn.streilndo 
a mesma ordem de ülêu~. vão, 11or 11m, cm
butil-n.s ness~ peregrino ens<liu, r:ttnl si fôra. 
:tinissimo engaste. · 

·A summa das ru.zõus ahi invocadas, que 
enumeraremos pela. ordem Iogicu. e nã.o na 
em que são expo8tas, cifra-s0 no seguinte: 

I. Si, nos Estados feJ.cra dos, sô a. União tom 
person~lídade jurídica intornacional, unica
mente com e~ta se devem entender os cre
dores cstmngelros, por ::i ou por seus go
vernos, falhw<'I]do aof:: Estn.<los fedEH'[tdos com 
:petoncia para tDnto. 

II. A União é quem, afi.nd, pag:\ as divi
das dos Es!udo.s; deve us:::i:;tir-l!w, portanto, 
o direito do vedar a cr.lclJração desses om
:prestirnos, oirensivcs do seu ereuito; além 
üe que justific~uu e::.sa. tu tela: 

a) a h1stol'ia de varios Estc::.dos dn. Norte· 
America. pm' ocm-:.siã.o do repudio de suas 
divida!:l; 

b) o principio de di Peito fcclel'al, q u3 Mt <L 
União o poder do cont;·áte soht'e os Estado~. 

III. O diroitJ de intet•ven1~ã.o, rccouheeído 
pelo chamn.:Lo «dlroito in tcrua.cional pea,ti
co»,n.utoriza u.~~ nuçõ0s ostrangcira,s a, ,impor, 
pela força, pelas armas, <L GX(><·ução c10 com· 
l)romissos u.ssumiuo~J ))OI.' um uutro Est:v1o o 
n. sustentar r<'.cbni<Jl,~ões contra. o!l"ottSêtS c 
prejuizos :::offrídos :po1· seus ll<tcionacs. 

A esses moti\'OS, ú. pl'imcit'tt vistu, pondo~ 
rasos, é licito rovidar a. li(;ã.o il'J'O"l10ndivcl 
<lo Dr. Jofi.o Bül.'bdho, que l'Ci:lt·,l.!;clccc c 
firma a boa doutrino.. 

Insistttroos, comtudo, em repeLir e d.escm
volver os v.Pgumentos, uesse scnt!do, pro.clu. 
zidos. 

I. Só a União, não h a negu.l', tem persona
lidade internacional. :Mas, si por força desse 
facto se houvesse de in.hihh• aos E~taclos 
toda e qnalc1ucr commcrciv.liuad~ de rel~~
ções, entõ.o seda, melhor cncinta.l-os de vez 
dentro de muraU.ws ch1nezas de nova stru
ctura. Apozn.P de sómonto a Unifío ter per
sonalidade intcrJHtcionnl, uadu. impede quo 
mantenlmm os Estados rclu.ções do Cl'edito, 
dentro e íllra do paiz, cum cstt·angdros. 

E' ohjecto csso do sua. pecuUtu• economia, 
oriundo du. lH'opria cxlstoncia t~utonoma quo 
lhes é inhorento. 

Estendendo-se multo o conceito da «inter· 
sa.cionalidad~ p1•atica.», não !lerá. impossivel 

o absurdo de ficar um Estado prohibido de 
fazer· a mini ma encommenda para o estran
geiro, de subvencionar qualquer empre
za, etc., porque, ao ca.bo, ou, no decurso do 
seu contra.cto. os credores ou emprezarios 
com elle se não entendem ; o respectivo go
verno desses intcrc~sados poderá exigir' 
manu rnilitm·i,a satisfação dos compromissos; 
c como apenas a União tem personalidade 
intcrnacion .. al - dadas as premissas, é de 
ncccs!:!arin. conclusio que os Estados nã.o pra
tiquem mais semel!Ja.ntcs actos; sendo, em 
consequencia, reduzidos â condiçlio muWs
simo inferior áquella que elles tinham no 
rogimen cMtra.list.a do Impet•io! 

Por osso p1•oço, não vale serem Est::tdoa, 
antes perseverar como províncias ou, melhm·, 
simples torritorios. 

II. A intlucção, quo n segunda Ol'dom de 
fundn.mentos do artigo do Sr. Olive·ra, Es
corol pretende cxhaurlr, é tambem insuston· 
taveL Previne-a, irrotorquivelmen&e, o n.l
ludUo pu. roce r do Sr. João I3arbalho. 

Vamos sómente adduzir ligeiros repa.l'os 
quanto aos dous to:picos, já citados. <lessa. 
:parte do trab:.tlbo daquelle omerito pl'ofcssor, 
e que denotam manifesto equivocJ de S. Ex. 

De feito, par:.t avisadamentc aconselhar a 
que nos preservemos do perigo imminentc, 
refere o uccorr-ido nos E:stados Unidos o as 
pt•ovidcncias legues, então oxocutadas, com 
toda :1 pl'Udencia. 

Ül'a, não consistiram to.es medidas om 
p;·oltibi1··se ct(ls Estados o cont1·ahil·em. cmp;·es
timos; as leis fcdcr~cs, nosso intuito, nada 
es t11tui l'l.tll1 

O qu13 r:e fez, confol'me o pt>oprio Dr. Es
corei, fundado em Bl'yco, o assevera, fui, 
para, lho tt•ansr~rcvot• tOlduatmcnte as :pa.
llwra~, o constan~o de:sta passagem : 

«O mal augmontou u.tó o dia. ern que o do
ente se u.tel'rorizóu c 1n·ocurou remmlio, 'in
serindo na Comtituicão clausula.s que limí· 
t·wam o pod.et' dos lÔgLslo.dores em relação a 
empJ·estimos. Infelizmente, o mal foi perce
bido b:\stante tarde para que os novos Estu.
dos pu~essem apro·veitn.r da experiencia de 
seus predecessures. Dm•ante 45 annos, os 
Estados que {lze~·am ttma Conslituiçc7o, inseri
í·am 1Mlta uma secção que limitou o poder· da 
legislatLlra e du..s assemblétts locaes em ma
toda do omprestimo.» 

Além do onsino classico de Bryco, ha a 
opinião, sob os mesmos fundamentos, tle 
Franccsco Ra.cíoppi, em seu opusculo a re
speito dos Nuovi Limiti e F'·r<mi NeUe InsU.t1t· 
.zinni Politiclw Americcme, onde, pl'oc~dendo 
tt interessante historico, u.sshn se expressa : 

« Piú ui1ruso c pjú autiche sono le li· 
mitazioni concernonti la potestà di far 
dcbiti ; e pcl' intcnderne tut~o. l'oppor-
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tt.mitA lJa.sta ricor(lere ch.e mentre nel 
1830 i debiti degli Stati sommavano a 
circa 40 milioní di dollari, nel 1840 
eronl) giú. pervcnuti a superara il 198 
milioni ; nel 1865, alia tine dolla. guDrra 
civile, tocavano i 318 milioni. Discesel'O 
poi a 323 mi.lioni nel dí(!embre de 18ô8; 
ma ncl 1890 si dcterminav11no ancora 
in 228.997. 389 dollat'i. Di q_ ui lo studio 
di restriogore Ie facolLà spcn:Siel'a'ia.
ment,e ahusa.te. 

« Multe costituzioni si erJ.no n.ppiglia.
te gia da. tempo nl parti~o d'inibü·c cosi 
ano Stato, come alle citti~t, a.He cont,ao 
·ecl ad ogni altra subd.ivisione poliGictt, 
d·i pr•e.::tare il p1•opdo credito o di f11re 
donazioni ad inJívidui o a corporazioni, 
o di divcnhre azionisti di private corn
pagDlC', e spesso auchc di <Wet' p:11•te o 
.inteeessc in opere di miglioramonti 
tntcrni. Ma lc cosUtuzioni piü l'Cccnti 
.i incomincia.va.nl) ~ comba.tterc com 
mezzi piü dü•etti gii sp0rpGrí d<:lla. fi
nanza, pubulica c in pa.rticvl:1L'C l'accee
scimento dei debiti ; e que.'3ti, pei' fu.
cilittL ài studi•J, ci cembt•a si p:>ssr.~ouo 
. dbtingucec in tee cr:~otcgorio. 

« Una p1•ima categoria compPenrlc i 
debití necessUl'i pm· respingm·c ianova

.zioni, sopprirnore insurl'Ozioni o dilfon
dere lo Stato in tempo di guerra. .o 
di publié:o per·icolo. Per c1uesti, le costi
tuzionl, inspit•anclosi a.d un giusto amore 
di p:.ttrla, noa pongono limit<:'tzíono al
cun:.~; e solo l'Alabamn. vuole chc sicno 
vota.tí a suiTragi palcsi o:l J. ma.ggio· 
l'MlZa di duo t .3rzi in ciascnna Cilorncra. 

<<Una :::;ccondn, · catt~got·ia comprende i 
dcbiti ncccs.-;al'i por t'att ú•onto a pas-
seggiori dofidcllze dollc cntr<~tc Pll· 
bUe.hc, o t~trl altl'~ emcegenze steaordi
. na.rie. Que gíace il pericolo, e qui son 
dlretti i nnovi a.ccorgimenti dello lcggL 

« Fin <lal 1842 il Rhodc Isln.nrl, ucl 
1846 U Iowa o íl Ncw-Y9rk, nc.l 1848 
it Ma. in e o il "Viimomlin gettarono il g1•ido 
-d'aUarm ),. dctcrminanllo costituzional-
mente e in cifce precise 1:1 soznma mas
simu., al di 1;1 dclla quale non e pcr
messo alla Lcgisla.tuL'a. di fa.e montare
in agglunta <ti prececlenti debiti, il com' 
plessi v o debito deHo S tato: E lo. c.JstiGLt-

.zione dol Wisconsin aggiunse che ogni 
Iegge porta.nte un nuovo debito dovessc 

·distintu.mente specitlcaro lo scopo di 
c1uesto, c provvedere, contemporanea
mente, a.lle entratc pet• estiaguerlo i.n 
un deterroioato numero d'a.nni : non 
scmza prescrivere, nuovo fl'eno a.lla Le
gisla.tuea, che ogni lcgge siífatta. dovesse 
essere votata a. maggioranza. degli eletti 

.. e ad a.ppello nominale, ·no si potesse a.bro· 

ga.re párna uolla. completa cstinzione uel 
debito. 

<< Ai dnque Sbti, ora dettí f~cero se
guito successiv:.~mente il Michigan nel 
1850, l'Ohio ncl 1851, il :i\Unnesota nel 
1857, il Ka.usa.s e il Missouri nel 1859, 
il NoY~tda. nel 1864, il Maryland nol 
1807, la. Lutziana nel I8G8, la Per:sil
vania ncl l8i:3, il Nebra.skn. ncl 1875, il 
Colorado ncl 1876, la Califo1•nb nct 1879 
e ncl 1889 i due Dakota, l' ldaho, Mon
tana, il \V<1.shington e il \Vyoming; ove 
e dote1·min::~.to (per aliquota., c nal Co
lm•ado p~r alíquota. progressi-va) l'am
mont:u·e ma'lsimo dei debito complessi
vameutc coo~cntito tüto Sta.to ; e fiii<:tsi 
tutti imp·.Jngono alla Legtsla.tnra feeni 
a.tH~loghi a r1uelli ora. dctti della. consti
tuziono del '\Visconsin. Ni}l Miunesota 
pcriJ e ricll!csto cito üt lcgg·J con cat si 
cr.Ja un dcliito, debha cssel'e appNvD.to 
col v0t·) di Jue tnrzi dei mcmbt•i tl'ogni 
C;~mera. In CJ.lifornia, nell' Ida.ho. nel 
'Montaua c nel \Vyorning e roquiesto 
qua.Hw cosa. <ll piil: la. dii·ettw r<.ttifi•::a 
dcl popolo . 

« L' Indi::1.n1 üu del 1851, la ~nrrünia. 
ncl 1870, ll\ Virgi nia Occiden ta.l ncl 1872, 
Ia. ca.rolina. U.cl Nor.I nel 1876, proibi
l'.:>no iu 6Cncl'e i debiti, solo eccetua.ndo 
qu<:!llí nocessari pel' la pnbblica difesa, 
e quem pet' f~r fronte . a straol'•linaric 
dellctcnzc (li cntra.te o per pa.ga.l'C gl'in
teressi di del>iti pi'Ocedenti. L'.\lu.ba.ma, 
c1u gltL voclerumo como twosse ristrntta 
la facoli.ü. dello C~\.m : n~e c.ü soU dcbi.ti 
indispens·.1bHi dolla prima categol'ía, dít 
poi f :.woWt n.l Govornatot•c di nagozia.re 
prestti non cccedenti in complesso una 
speciflca.b. som ma, per ri parare aUe tern
poranQc d(lfid1:nzc d.:l Tosoro . 

«Una. terZ•1 Cc~tegoeia compl'edo i ele~ 
bir.i che si 1·cadono nocessal'i per ca.u.::o 
dlvür.3e dé!.lla. Jife:~a. na.zionu.le, ovvero 
da.lla temporanea dcficienzíl di entt·ati 
o dnl proscntaesl di straorlinarii dis
pelldii. Qui, esscnJo phl indetm•minato 
l'oggctto c non limitato il massimo, ii 
pcricolo d'a.btl.~i puo anch.e essm·e mag
giore; c le co:stituzioni di Rhocle Island, 
Ncw-York, Iowa., Kansn.s, Colm·ado c 
vVa.slüngton l'hanno intero, distinguendo 
dagli altri c1uesti deb1ti, per qua.li richie
dõno, oltreche una piil rígida procedura 
nelle Camere, anchc la diretta I'atifica 
dol popolo. L'Ohio invcce li proibisce 
esplicitameute. 

«A questi, che llan fatto ricorso alle 
piu dirette rostrizioni, qua.lche a.ltro 
Sta.to deve.'Si a.ggiungere,che si e messo, 
benche non cosí risolutarriente. per la. 
medes5.ma ~via. Per csempío, h Oorolina 
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dei Suei nel 1868 presct•ivov. ~ che ogni. 
Ieggc creantc_ del!iti per t'eonteggiare 
spese straord1nar~e dov~s~e essero ap: 
provata a suffrag1 paleu e col voto d1 
duQ terzi dei membri di ciasCIIDa Ca· 
mera, e provvedero (listintamerrte allo 
seopo dell'operazionc ed ai mezzi per pa
garne gl'inter\JSSi. » 

Accorde com essas itléas se pronuncia 
Diana. «Póde finalmente observar-!:e-pon
dera elle-que pn.ra os Estados component~s 
de uma Federação o meio preventivo ma1s 
etficaz para evitar a cessação de pagamentos 
-ê o de limitar legislativamcnte a somma 
até que os respectivos governos poderão 
conteahil• emprestimos. » 

Qun.nto ao contr8le da Untão sobre os Esta
dos (<:t outra arguiçã.o dosta par~o da mono
graphia. do S1'. D1•. Ol-iveira Escorei), n5,o 
-vemos em quo u.rLígos con.:ititucionaes se lla 
de ella. :firmu.r. 

De jw·e constituto- não e:üilte ; é uma fi
gura.,jul'itlica para a. quu.l se não encontra na 
Constituição nenhum assento loga.l. 

De jure constituendo - sem emha.rgo ~a. 
prestigiosa opinião deLe Fu~·, que o nom01a 
como necessario corollu.rio do regimon fe
deral, não traz olle o cunho de 1JOm cabedal 
scientifico. 

Assim diz Le P1o·: 
«l:vrêmo lorsque cc d1•oit de contrôle 

ne se tl'OIIVO pus mcntionné <lu.ns La. Cpa· 
stitution Fedérale, il résulte nécoss;.uro· 
mont de ce fait que l'Etat fedé1·al est 
seLtl ch:trgé do protégcr scs membros 
vis-á-vis des Et<Lt) étmn.:;ers. » 

Dostôa, porém, esse denominado jus SUp1·e· 
mce inspectionis do mecanismo federa.L. 

Nos t01.•mos v:~gos e intleteemina.dos om 
quo Le Fwr o <lofine-cle~tr0 desse co!lc~ito 
póde ir de envolta o conJuncto dos dtreltos 
inherontes aos Estados pat•ticuLM'eH, que 
compõem a L?edera.ção: exprime, .por~anto, 
um ataque fla.grante á sua. soberania, s1 ellos 
assim se hão d~ consi.Joral', ou á SLta auto
nomia. 

Touavia, P<Ll'a contPapor aLe Jiu1·, autori. 
dade de -valia., cumpre recorrer-se á dou. 
trina do Fede~·alista, que urn julgado norte
americano (na collecção «Decisiunes ConstL 
tucionales>>, de Calvo) qua.lífi.ca de:jte modo : 

« La opinion del Fede;·alista ha. sido 
siempre considerada com<? úe grande a.u
toridall. Es un comentarw completo de 
la Constitucion, y á el se apela po~· todos 
sobre las cuestions á que aquel Inst~u
mento ha dado origen. Su merito In
trínseco le dá derocho a este alto rango, 
y la parte que dos de sus autores Ilena· 
ron en Ia. redacion de la Constitucion, 

puso muy á sus alcances el J?Oder de ·O;{ · 
plicar las miras con que fue formada. 

01•a o Feder-alista no trecho mais üirecta
ment~ relativo á. materia, isl;o é, qun.ndo 
trata do supposto perigo _resultante ~os go: 
vernos dos Estados dos poderes confertdos a 
União, e:x:ara in fine estas incontrastaveis 
regras: 

« The powers d.elogated by éhe pro
posou Copstit.ution to tl~e federu.l go
-vernment are few aml defined. 

« Thosc which are to rama.in in the 
states governments are .numerous ~nd 
indefini te. Tl1e forme r wxll be exerCised 
pl'inüipa.lly on external obj;~cts, a8 war, 
peace, negotin.ti~n, a.nd foreign com~ 
morce; witll wluch le.-.;t f.ho power of 
taxation will, for the most part, ba 
connected. The powDr reserved to tlle 
severa! states will extend tp all the 
objects wlüch in the oruinary. cou~su 
of a.tra.ircs, concel'n thc ln.ws, überCie5 
aml properties of the people, and the 
internal orcler, improvement, and pro
spcrity of tho State. 

« Thc operations oC the f~deral gov_er
nment will be most extenc::1 v c anel tm
porta.nt in times of war· and ~an~·ot• ~ 
those of tho State govornment:;, m ttme::: 
o f peacc and security. As tho formar 
poriocl::~ will proba.bly bear a srnuJl pro
portion to the l<.tttel', the State gover
nments will hera enjoy anot.her a.d van
ta(J'c ovor the federal gv-vernmont. The 
m~ro allequate, indeed, the federal po
wors mt~y IJe rendet'ed to t~10 national 
dofence the less f1'equent w1ll bo those 
seems ~r da.nger which might fa.vor 
theie ascen- du.ucy nvee the governmont 
ofthe pi~rticnla.r S~a.tos. . 

« If tho new ConsUtution he ex:u.mmed 
wit.h accuracy and canclor, it will ba 
founds that of the cha.uge which ti 
p1•oposes consist mucll less in ~he addi
tiou of new potoe1·s to the Umon .. t~an 
in the invigoration of the o'ngtnal 
powe~·s. The regulation of commerce, 
it is tt'ue ís a new power; but that 
seems to be an addition which few. op
pose and from which no apprehensi<~ns 
aPe 'enterteined. The po wers relatmg 
to war and peace, armies and fleets, 
treaties and finance, with the other 
more considerable powers, are all ve_sted 
in the existing Congress by the art1cles 
of contederation. Tho proposed change 
does not enlarger these powers; it only 
substitutos a more cffectual modo. of 
administoring them. The change relatlog 
to taxation may be regardeu as the 
most important ; and yet tho present · 
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Congress luwc as complet9 authoí'ity to 
1·equli·e o f the S t<~tes indcfinite supplices 
of money of the common defonco anel 
goneral wcllfore, a.s the fuLura Con
gress viU havc to reqnire tllem of in<li
vidual citizens ; u.nd tha latter wlll be 
no 111ore 1wund thom the States thc
m:-mlves have l)een, to pay tlw quoti.l.s 
respectively taxed on t.hom. » (Til o F'c
uer<1liste, n. XL V, Mallison. p. 290.) 

Cumpre, agora, attender ao ücrradcdro 
aspecto deste arduo peohloma., qu11l o faz o 
monciorindo estudo do Sr. Dl'. Oliveira ~s
corel. E' o que rliz r espeir.o ao ar;.;umon to 
decisivo, á. r<.~zão sempre expressu.drL em 
fôrma de insistente le.ít-motiv, contra a fa
culdade c1ue toem os Est:~üos de contr.thir 
empt•astirnos. 

Revo:::ltidos dessa. 1werogativa, obrig-am,-po
los excessos que commcttem. a União; e cst.a, 
por eiTeito do 11ctos ClUO não re,~lizolt, nem 
teve ensejo do fisca1izar, se vê, toLlaviu., 
adsliricta a responder por- cllos, Jnct·cê 1ht 
intervenção estrangeira. que o ch:;nnado 
«direito internacional pratico» leg-ítim:~. 

Mas, os q no assim pcns<tm doix:nm de 
pa.rto o exa.mo da.s eondições em que to1·ú. 
a União de -se toenar 1·esponsu.ve!. 

Do f<•,ct.o, em que te1'1nos se poderá ox· 
el'cer interven~.~ão estrangeira., susceptível 
de obrig:.t,r o Governo I<'erleml da H.epublica 
a a:ssumir tão pesados encargos? Qua.cs os 
meios de quo se lm do servir- um governo 
estrangeiro ptn'i..L sccund<u' a~ reclamações 
de seu:-) nacionn.es, dcspre$trÜLS jurlieial cu 
cxtt•a~judicia.lmento, u~Lo J~,;l;a,io devcllot' ~ 

Euuncial' t~ qnesti\o é ucsven,l:.I.L'·lho todo 
o alca.nco scieutificu. Trava.-r>o a contL·over· 
sia allega.n<lo uns que, occorrenrlo a incuh;;~
du. hyputhese, am~ct<l. o iuciJcutc u. fór·rna 
de um<.~ vorda.dcir:.t ofl'ons:..t de n :tP.ã.o a na-
ção. .·' 

Ostonsivameni;e violado o direito de pro
priedade por parte do Estado devcdm·, cabe 
ás potencias os·trangeiras esposar o direito 
de seus su Mitos, empregando, para os pro
teger, os meios diplomaticos ou coercetivos, 
que lhes faculta. o direito internacional. 
_ A ess~ thcoria que tenta, debalde, alça1·-se 
em canon uniforme da sci.oncia, oppõo a tor· 
rente dos escriptores formal contraliict~. ( ·) 

W"estlu.ke, no testemunho de Diena, ac
centúa a necessidade de uma llistincção 
capital. Funda-se o credito em títulos emit-

(•) Acompanharemos «pari-passu>} neste 
ponto, os exímios Politis e Diena que, 
brilhantemente, estudam o controvertido 
thema. 

Vol, VIII 

tidos por occusião de lançar~se um empres~ 
timo pnbiico on del'ivn, do contractos concer
nentes á exccuc;5.o de tl'abalhos particulu.res 1 

Neste ultimo caso, sondo dencga.d·~ jus
tjça aos estrangeiros, explic~~-sc a interven
ção. Donkina, porém, o citado escriptor: o3 
emprestimos publicos são contr·u.llid s me· 
diante actos lcgi::;!a.tivos n si as condições, 
sob que foea.m ellc::; emittUos, se mudifi,•.n.
I'<tm <nn d.esvan r.ag-cm · dus portadol'us de ti~ 
tulo:~, tal se dü pur ,;ecisão dQ Poder Logis
l<.Ltivo, que não constitt:c ubjecto de disputa 
no paiz de quo emana. 

Os credores csGr . t.ngciro~ não ·r;eem, po1·~ 
tanto, motilros de queixa., ao sct· tratados da 
mesma fórm.•.t que o:J nacionaes, vi~ to como 
a rc<lucção dos jm·os tlep,.mJo geralmente 
<lo facto quo o EstaJ.o devedor não se acha. 
nm condiçÕJS de pa.g:1e. Em todo o caso, os 
estados esl1·angei1·o:; n,ro p:)(lem sc1· bons jui~es 
no ap1·ecía;· si se dú ott nao a con~liçtw de 
insotvaúilidacle, a r;uat, q1wnclo subsistr.t elfe· 
cli ··mnenle, se deve 1·cputw· f.egitimo í·ituto de 
escttS(!,-lanlo é verdr.ula que todas a.; legisla
ções con/.cem }JI'Cce·it·•s fJW'rt e;t;onerar da obd
gaçtí.o dfJ J."lagm· o uel)cr.lo1· insot·,;c,vct. 

Do sou bdo affiL'nH Do ?1-htl'tcns: 

«Politiquement parlant, la protection 
pu.r un gouvcrnoment à. ~Jes sujots o:;t une 
question di::;cectionnairc, depend;.~nt cx
clu~i vemon !, du bun vüuloie üu gouvernc
men t ct ues circoustances qui detoL·mi
nout s;1 poUti'JllC.» 

Nem o dirciLo constiíucionu.l, n:;m o inter· 
nacional, cúnti r.llh l'llo, ~~.ttl'ibnem aos go
vrrno:5 o rlovm• 1lo proteger, no campo ui.~S 
rol;Lç:ões intol'ili~cionu.o;;, todas a.s ope ·ações 
financcii·a::; o comrnorciu.c::; <le S1JUS r:mbditos ; 
si Lu.l dev,Jsso cx:s~ir suria. do uuser·var-se 
nfl.o sú pa.r·a com os l};t.:.do::: p.:quenus, sinão 
tt1.mbom pat'tl. com O::l gt'<.l.:1dos ; os ~stados, 
pois, qnc se aceedit;.~am obl'ig-:tdJ~ :1. tut~l.lar 
:•s opot·a<,:õos tinan•!eiré~S du.-; seus subllltos, 
melhor fariio ;:u·rcdamlo do mor·c :~Llo finan
ceiro na,ciooal todos os títulos dos. governos 
o.'ltr;mgoiros, dostHuidos de :mfficicntcs ga
rantias 1le sol vabilid11t.l.c. 

Nem outros foea.m os pl'incipio~l a.fficmados, 
om 1848 na Ingla,terra, por lord Pu.lnierston, 
a que em 1880, empre:.stou Jord Salisbury 
todo o prestigio de sua. u.utol'idaJ.e. 

«I have- resava a memo1·avel cir
cular de Palmerston - I IM ve to in~ 
form you as the representa"liive of_her 
M11jesty in one of tho States ;1ga~ns t 
which British subjects havc such cla1m s 
tlmt i.t is for the British Govet•nmen t 
entirely a question of di:-;cL'eGion, and 
.bY no means a q uestion o f In terna tio~ 
mtl Right whether they shoulu or should 

i O 
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not ma.ke tlliS matter the subjcct o f di- Não obs~ante, li possível qac, em nooso 
plornatic negotbüion... ths dccisíon o f paiz, se U.ô essa intorvencão esb·allgeíra. 
that quostion ol'discl'etion turns cntírety Por certo, não satisfeitos os Sltylocks que, 
ti~~~» British a.nd domestic considera.- em seLlS contractos leoninos, s~ ga t·a.utem 

com a molhO!' maquia, hão de pretondcr 
Em França, domina a mcsm:.1 }}O titica. ele invocar a tutela dos rcsp~cti vos governos, 

se não clev_n.r ~1 catogoritL de relações jari- rcdnzintlo-no3, rlest'arte, tiq_uo lla condição de 
·dicas, dentro da dçad<.~. do dit•eito das ge11tes, «povos crepuscuhtrcs» do quo fall:t Tobias 
as reclamações de interessa:los em ma teria Bil.l.'t'eto. 
de cmprestimos, corrond_o por conta dos re- Signilicar:L isso, mais uma vez, doeitlüla 
spcctlvos pt·c;tamistas os az<11'es da opera- violação aos priocipios diJ. cmnitas ,Jentiwn 

·ção. que, segundo ,p, se m0s~rou, p.)lo, b.ureu.da 
Interpe!Iado !U sessão do 13 de j1tlho de bocca tios principcs do intJt•uacion~lismo, 

1892, sobre a oonducta da Ft'an('a pal'a asse- ellcs proclamam. 
gat•ar os direitos dos cidadãos fr[!.nce1cs por- Na(l:\ lla a opp::~r, em conSGflUencia, contra 
tadores de titulas lia rend<1 pot· ugueza hc.~ infracçõBs. D~sattcnd:3mo :~ seus a11toros 

·(cujos interesses, orn razão do decreto de 13 
de J"ullw desse mesmo anno, só so p:~g,win.m ao ensinamcntJ de Spinoza g_uc Vico expressou 

) d. em outras pall~Vl'O.S: orllo ac connaxío 1·an~m em urna quota muito ox.ignll respo11 1a o .d ·d . . · -,1 ... 
ministro Ribol; não nssislir a.o gi)Verrto fran- 1 e~; est,~.~ 01 _ oac coMex~~ :, ew u ,,~·. 
cez a facuL.iaúe loga.l de intervenção, com- N,:? s~-li"': p;rta. 11t~, -~ uuhtl1,, ~ocl~t.mocua, 
promcrttcndo-se, cmtttnto, a cxercitat' a stm d~}\olul.m-se aos E,~.t,tdoa ~on.1 . ll~ n om eJ~l
influencia diptomatica em. ordom a obter j pr~;c,rnos que deter a a. o.vula.ncllv em Svu 

pa.ra os chladúos francezes a múor equidu,l~ cuor~o f,rt~~L 
5

- - -t~ l" 'ente "
0

; -,-to 
J_) ssivel _pf: 10 0, I ex1, "• ui• ou m .. • w~ , 0

11. All~manha~cssa mesma Allomaoh:J.,- sm:(ltra a todo o ~nom~nto c so!) ~llalr1.uer 
cuja,s refulgentes a.gnias, almejmn, em vôos p:etex:to. Ostent..1.-sa co,no u.m ~1c; o o.:_ga
ambicíosos, dc:;:dobrttr as Sllas u.ruplas azas ~nco ~us_ PJVUS cultos mode!llo~. e a ,Ma. 
sobro o nosso territol·io-essa, qttando em unpenahst[l,, 

"1893, lhe solicUal'am alguns m·etlores a int~r·- E contrct ellc sm·i[l, do m.ecliocrc valor, 
venção do governo junto li. Grecia, que lHnia quando possível, a ap1·cgo<\da m·:dillC~. d ll. 
cessado de cumpt•ir os seus debito>, ro- pl'ohibiçiío dos mnprestimos c~t<\duacs,- si 
·sponden-lhes, peLa pal<.~.Ha. dll von CapJ•ivi~ em nosso paiz mesmo, já umll. v oz, simples 
affirmanilo é~ iueompete:Jcia. da chancell:wia, contractos particula.res de subdítos ostr11.n· 
.o remettando-os a tratar clirectamento com gciros ou assim presumidos (p01:quc m nitos 
.o gn.l.lioete hellenico. dclles er11m brazileh•os n:~tm•aUza•los) , na. 

Igun.! exito teve,ultel'iOl' pedido feito polos ehamacl~ questão tlos pro~oco!los, scrvh·am 
,portn.uores elo titulas gregos, os ctu1l.es vol- de motivo pa.1·a. c•s;ropltGoas reclamil.çllos tli· 
vern.m :í. presença. elo governo solicHa.ndo a plomn.ticas. 
permanencia, em agua.s hellenica.~, de uma Nem se diga, cntt•cta.uto, quo a r,:,jnição <l:J. 
!rota a.llcmã. c a t•ecla.mação armada-ante a modid:~ pl'ohibitin_tlos empres timoi e:lta
portinacia. do governo dll. Gt'ecia em f:rgir rluacs vmü1a pôt• os credores cs ~~·~~ng~it'OS om 
.a. compor corn ollcs a questão do debHo uma posição critica.. 

pu~}!~f~guem outros csct•iptores on trc esta.- Si o E~tad.o se encontra em difficalda.Je de 
.dos eivi!íza.dos 0 nã.o civi!izwos, admíttindo pa.gam~ntos, ou si vem a cossa.l·os do vez,
a intervenç5.o pa.ra. estos ultimas. por que motivo de orrlem pablic,t ou in ter-

!lacionEil,ou ile d.ir~lto itl~ :1l, h:t d e o devedor, 
Ao que Poli tis lhes r eda1'g úe tl'iumpha.ute- nes~e a:;,so, ftcn.e CIU situ(l.çâo dilforeute da.

-ment o: o direito internacional não c•mhec l g,uella. ctue o direito commum a~signa.h aos 
-tal distin.cção de Estados civilizados e não fallillos, em emcr::;·encia idcnticJ., frent e a. 
civilizados: todos são independentes, gozam fl'ente dos seus ct·edol'eS ~ 
das mesmas prerogativa.s e se regem pelo~ 
mesmos deve,·es. 

A solução, portanto, de confilctos dessa 
natureza. dependo muito mais do domloio dn. 
politicll. e dos !tl'rll.njos diplornaticos de que 
do direito <las gentes. (•) 

(·)Gil Vida!, o fostojo.do clu•onisla diu•io 
da «A Politica» c qna sa não tam descurado 
·deste momentoso assumpto dos emprc s ti-

m os estaduacs, rcfcl'iU, ultim ame nt e, um 
fundamen to de valor inestimavol pur a a 
opiniüo crue se il·ücnta sustenta r n o p a recer. 

E' a carta que Brycc dirigi u a o D•·. M:on• 
tos ele Oca, professor de Direito da s Gentes, 
na Unive1·sitlade dn capital ar gen ti11a , o em 
que co cclohl'4 CODslituoionalista inglez con· 
ilomna us execuções murciucs ou c obl'aUiia• 
do dívidas n tiro do canhão». 
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Nã.o é (L concordato, proftcuo instituto de 
.~llrcito comrncrcla.l, lat·gamcnte l'\lcODilccida 
nas leis 1 

A esse proposito, onsin'"t Politi:;: 

l'Etat. ct se contentar de ce qui os~ 
p~sstble ct. réa.lisabl~ avec l'ospérance 
de reYendiquer peut-être scs dt·oits p lus 
e.ntii;remcnt o~l cas (l'!1.mGliora.tion do 
la sítuation tlnanciüre dll uél>itcur . 

« Lor.sque pour uno ra;s:>n ou une 
aut.rc lc gouvcrnomcnl; empruutcut• se 
trouvc \lans t'impn$sibUltt1 do rcm~lir 
scs onga.gmuents, il doit lo d~cla.reL' lm
méJ.ht ·mont comme un honnôto com
mcrçant qui, étant dttns l:l. núca.:sité c.lc 1 • 
rmspendro scs p~yemr.nts, d(•mu.ntlo tt 1 
êtN dédarú cn Jíquidatlon jmlicialrc. 

" Uno fois los olft·es faítes pa.r lo gou· 
Yerncmeot ct discut~cs p :~r los Cl'Can
ciGl'S, si cli(·S sout li.Cccpt<lcs pn,r· l:t 
majot·i.tú de ccnx-d, t ·o.n·ang~rocnt tlc
vicnt <létlnitif ct r13mplace les COJ1tlitioo.o;;. 

· Ot'igina.ircs tl!i c<Jnf.rat d'cmpl'nnt . DRns 
cet .:n•rangomcnt on doít tcni1• comptr! 
rlc la. qu ~litü de.> divers ct•úancier.g ct 
not(l.mmemcot m<~intouir les garantiC'.s ct 
los ga.gcs accordés, da.ns la mesurc du 
possib!e, r~ ccux it qni il~ ont é&ú promis 
i:t í'aír o a.$.lür d<J.ns la réJ?arlion d~, l'a.ctíf 
l:>s porwur• dcs cmpt•uats garan tis :w:tnt 
l ()s p::.rtcm•,; dcs omprunt~ simples. 

11 doit cxposer d~ns son Jn\tirü. (\Uta.nt 
que dans cclui de ces cré,~n ciert:s, do 
la. faÇQn: la. plus sincbrc, l'étrd; ele ses 
.finances <lt déclarer cc qu'il pcu.•. J>a.ynr. 
11 doit cntror imm6ui~ttemcn t en rol.:\
tion a.vec lcs rcpt•csonta.n t~ des fJtll'~eur~ 
dcs titJ~J.> de l'emprunt inex<•cut(i, lcs 
a.ppe!Cl' :wprbs do Jui pour hmr por
tneltro do c<>ntl-õlcr la. situatícn du pnys 
<:t d'ox•.mincl' ce qu'ils peuvont cxigor, 
sans pou1•tant qu'il lom· soi1 pt! -mia de 
.s'imtnlSCOl' dan.> la gústio11 fioancii:rc clu j 
goavcrnemont ; los otrrco du gourcrnc· 
mcut r~ scs crGancicrs doivont a voir 
licu iL peu prcs commo cello.l f<titc.; 
par lo failli c~ lo synclie elo la f.dll.to 
au cl'Gancicr de cclle·ci, on vu rl d'o'.llenir· 
un cuacordo..t; cllaquo p ~\l'tic <lc•it C.tit•e 
dcs c,ncc;sions p:mr ~rl'ivcr lc plt tS 
vito possiblc i.L une cntcnto eommunc. 

<t Lu gou rc!•ncment "' gt•and iotúr·êt il 
JWO<~úlhll' lllll3Í ct i.L évltCl' tontíl lnOôlli'O 
IJl'ÍSQ }lJ.l' \'QÍO al'iJÍti'<J.ÍI'C Ot Ullili.ttdl' :Ü~, 
.cal' c e set•a.i t abuaot• do sa <pt:tf ,tú nt 
d u son privililgo de souvm•aino lr,dépcn
dance dnns mio matiúru oi1 l.out ~st da 
confiancc et de uunnc fo\ : agir nutro· 
ment n'<\Ura rtu'un seu! result;~t, uxas
:P<Wet• lu~ crúltOclcrs qui no vou<lroli t 
fairc a.ucuno concos~iun ct éliJI·ot•unt 
to,ut surte d'Migcnc()s do g:wnntios, 
rcndro l'ni'I'a.ngomont im].iossiblo, ~·tttti
ror los rcprocho.s univcrsels <lo l'oplnion 
:publique, mo ti ver pout~êti'O uno iu Lor
vcmioo · clip!omatíquo ~oujours o!lll>a
.rassa.llte, ou, si lcs conditions tlo la. poli
tique le pm·mettcnt, uno iogtil'eJJce flm\n
ciúrc de l'étranger, et cnftn, co qui plus 
est, pel'dr~ ü. jamais san ct•êdit ot son 
hc>nnem•. Les·por tom•s dcs titres, Ll'autre 
part, doivent avoir égard i~ la qnalité 
de leur contractant iL In. na.ture <lu con
"Gract inexécut6 et it la n écessité dos 
circonsto.nees, et JJG pus avoir ues prê
tentions exagérées et en dtsproportton 
avec ce que leur débiteur peu·t accorder; 
il faut avant tout, !C rencll'e compte 
;de la situatlon, de la. nécessitó du guu· 
vernemant ele pourvoir aux bêsoins d<l 

«Dans lo cas oil los r oprúsont•' nts do.~ 
pot·teurs no voudl'3.Í<!nt va.s consem\ir 
it des concessi•.•DS imposc,;~ par le.s cir· 
c-Jnstances do l;~ hanqllcrouto, uvus ceoy
ons qn~ r.~ guuvcrnemen~ s"t':.dt co. 
dt•oi t, úk111t donné qu'il no pou t pas 
t'c~;tcr, <l••ns l'ill~érêt t!e svn p:1y8, <l. let 
mct'cí de se.s: cr.lancicl's, dG prcndt•e tout 
~eul les m<i3urcs n ucessahcs ei e:iitltcl' 
los <!OU'l itions d u réglemertt d<l [a ban
qnci•out.e, pourvu q_u'il y pt•ocü,fo cun· 
l'ormêment anx nece~sit0s tlu l<l sitnaUon 
ct de sun etu.t fHl;.tDCi~r . c·t q u'll ait soin 
do pol'ter '~ la. conn<ti.ssu.ncn du pul.>lic 
l'írnpas.• liJili it~ 1l'arri.vm• avm 2US Cl'!l<\n
cicrs <i une r.llltcn!o tt l'a.mia.hle . Qllllnt 
it !e rc.pl'és:·u&a,thm des porteurs, rusag<:~ 
e tu bli e.~t. leu r r-éunion cu syndic11.ts ot 
h nomination l.lcs rcpt•eson~nnt.s q~Jí 
doi .-ent s'ont,endre a voe le ::;ou verne· 
mont intéro;sé. 

Assim ' c dccitlira.m ns l'ccl;tnw.cõcs aprc
S:!Ol.'\das, crn 1353, ao &rovcrno dos &taúos 
UniJos por urn subdito inglez c1•cJor do 
I!St !do eto Toxa~, qunndo foi este J~sta.<lo 
annr.xudo <t União,. nomeando-se p:tra. esse 
fim, ct •:~mm;'ssioil o( claims w1dc;· /l1e clm
ventio;l of1853. 

Ei.> o occonldo: o qnos~iona.do suh.lito in
glez que, a.tltes da. a.nnox::~.c;ão do. Texas á. 
União Norto-AmeriClU\3., t<nha. ílullo rocabi· 
do varios títulos, pel•!eitamcn& e ga.1•an\idos 
pela boa fé o rendas do referido Estado, vm·i· 
ftcada a a.nnexacão, protenlleu ser r eembúl
sado do seu credito pelo Govcn•no FederaL Foi 
repellid,t, pol'é!D, semeLhante pretooção; s ob 
o fundamento de que, 3.Utes da. annoxo.ção, o 
Texas pm·uw.necera. como Estado sobaJ•ano 
que conservava os seus direitos de gove1'00 
autonomo, Bob a unico. limitação de serem 
fiscll.lizados pelos Estados Unidos as f:uas ~c
lações interuactonaes. 
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Da mesma sorte so resolveu, q r.télndo os 
Estaclos de Ati.lba.ma, Arkansa.s, Florida, 
Luíziana, Carolina. do Snl, Tennesee, Vir· 
giilia, vieram a se de:Jlamr 1\tllido:;,em parto 
por e!feito de más adminlstl'<'Cões, ou com
p;·omissos con tl'ahidos gl'aças á gueerJ. de 
secessão. 

Os peínclpaes firmnceiros de Now·Yorlt~ 
reC1wo Díena - tomaeam a sou encargo re· 
solver o caso, nomeando nmn. comrnissão 
de cinco presidente~ de b:.\nccs par a ~et·vil• 
de ·intormcdiai·i(l, ontrc os credores c os c3· 
tados devedores. 

§ 

Si , '(Joi.~ , nmn a. Constitniçio pet•mitte lei 
prohlbHoJ'Ül. dos emprestimos. o3t<tdnaes, t.'io 
pouco, o <.iiL·oito in torna.cional fundadumcnte 
justifica os receios de i ndobita intervenção 
das potcncias curopéas ou americana, é, 
entretanto, conveniente estabelecer, em CJ()O· 
tl'aste com as IJOl:~i·1oi s e;.;: igcncias dos CI'C· 
d()res, <\bu3i"V<•·mente armados da protecçiio 
estrangeira- que a r•Jsp .m~c:.uilidade da 
União só se darti. mediante exprcss:t resolu· 
ção do Congresso Fedel'él.l. 

. Tod<ts as vezes r1u9 occorror semelh :onte 
· caso, isto é, sempre quo a UnLi o, •levilla.· 

. mente autorizada pelo Congre~zo Federal, 
~a.gar os tlobHos dos ~<;stn.dos (au. impontua.· 
lidado ú.ostes)- parece fót<L r! e duvida, q11e, 
seguudo os principias geraea d.e diraito, com
~te·lhe a a.cção regressiva contt•tt o Est<\do, 
cu.Jo debito ella. so.tisfez. 

Celobra·se u ma nov<~. rch>~·ão .juritlica. 
Passa a União a. cons Litt!ir·se cr3dora dos 
Est .. dos e coutl'.\ elle~ e;.;:l!rcitc~r:\. , pelos meiog 
logacs, os seus dit·citos creditarias . 

Além desse caso, outros ha em que a. 
Uoiã.o se tornilo credora. dos E>lfK"'dos i dalli, a 
nccessid;.We de fixar as regra.~ soh quo pro
mover<~ a cxecucii.o contr.~ ellcs . 

· A esse res~cito, isto é: no sa.b!!t' si 0 3 Es
tados são suscoptivois de exccuç:io forçado. , 
r eina, na douh•ina, vivíssima. cootroversia. 
Tra<a·sc a. contenda em torno destes dous 
pontos fundamentaes: 

1- Applicar-se-ha n.os'Estauos a execu
ção forçada por e!feito da·coodemnação 
tl.o pagamento dos seus debites ·? 
li- E, 11 a. afll.rmativa, sobre que bens 

recahirá ·a. penhora. 1 

· Que aos Estados, em gemi!, e, pois,' aos 
- Estl!dos componentes da..Federação Brazileira· 
·. (u.ssim como quanto eis provincbs, em outros 

paizes e aos municipios). é extensivo o oin·· 
prego . de meios exccutivos,....proclamam-n'o, 
e]}tre outros tr.>tadista.s, Goorgio Georgi: 

« Nel ·testo ê ditto solamente che l'actio 
judícali púó esser e esperinienta.ta. contra. 

l'ttnil)e?·.,i!o;s. Mu.ssim<\ acccttato. piú tarde 
do.l diritto communc. No veramonte H prin: 
c! pio ]>Uó ossere im pugn<~.to con serieti1,, ftuchO 
Se COnoiJ.orano UO pel'SOOC giuridi.che (ti merO 
Interesse pt•lvato. Nt~n.sono capacl di debiti• 
come di credite al pari de'i privn.ti ~ Un 
delJito non sott~pone foroo il iiebitoro a. tutte 
le consoq_ucn~e, cho lcg,~lmonte nc dorlva.no 
tra cui l';liisoggctt.J.monto alle vio osecutive 
sul pateirnooio ~ La s~utenza. del t ribunal 
nop sarebbe aHr imenti. v:~.na. c illusoria. cum 
""na a lf"O ill~<soYia .•it omnis ,;.,,·isdictio sine 
imverio judsdiolione mi.do ; et ecch·onwm 
j u;isdicdonü seTIIe>tlice executio? 1~ . · llnu.l
mon Le, i titoli croditol'i, lo cilombia.li e v ia 
diccndo :\ che v ,w·<'ehbero, s i no11 autorizza.s· 
se1•o il Cl'B(litol'.: a.ll'esa.zioue? » 

Em Fra.nç!.l, u:io lta esse instituto . Inspi
ra.nrlo·so em considercçõ~s do ordem publica. 
e em normas de administração e con W.bili
dadc, D:.\lloz , haset~do em vaâas leis do seu 
pa.iz, manifesta-se contra. 

«L'I!:ta.t, n'est pa~ moins quo les parti· 
cul iers-·cousidot•a elle-exposé (~dos con
teatations dunt lc rcsuHa.t p~ut être de 
constn.ter cort:ü ns í:1 its tle na tm•e u créer 
des obligations :~ h1 charge dn tt•ésor. 
1\:!n.ls la. dúclamiion du d:·oic contrc l'Etat , . 
uoo fois ubtenuc, il s'en Jlwt 1'1'10 l'exé
cution doive on ét1•o poursuivie par· 
les ay;mt dt·oit d.'n.pres leg rógles du 
droit commun. 

,~Er1trc pclrticttliers, lc créa.nciel', a;r!l1-é 
d'nn t itl'o om:o.n1! du j nge, a le pouvo1r 
d'a.gir quelques fois eo~t1·e la personnE!l•· 
et en tuus ca.; ~Ul: las lnons de son débt· 
tcur i il. vis do n:tat, los voios a suivre 
son t to u tos clilfore n tes . · 

<!Los porteurs. d'o!Jligat i?ns. co~t1•a 
l'Eta.t sont a.úsLromts, en prmmpe, l\ se 
suivrc lo. flliero dos rormalités qui ex
clucot la. J•uglo du droit commun d'a.prés 
laquclle uo cr\ia.ncicr, muni d'un Utre 
executoire, pcut rcquérir l'intlll'veotion 
de la. fvrce publique . Aiosi il ;A .été 
jugé à. cet égt~t·d (tllO !e:> cond:J.mna.tJOns 
p1•ononcées contra lo gouvernoment .no 
peuvent êbro pour~uivios que par los 
voies a.dministt·n.tives, ,et non pat• le 
moyen u.'execution délivré par les ·tribu
na.Ull:.~ 

Medin consagra a mesma doutrina, a.pe
za.r de reconhecer, em certas hypotheses, a 
possibilidade de oxecuç.li.o contra urna. com· 
muna., qual si rosse um simples parti, 
cula.r. . 
· Não pensa diversamente Laureo G, u.o refe· 
rir·ile á questionado. thcse: .. .. . . 

. . ~si · l'Etat eat <lébitcul.', il S\'l'a. con.
damnê. C01nme .lil. condemnation sora.-.. 
t-olle .. éxecutée f · ·• 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 25/0512015 15:14 +Página 20 de 35 

SESS.:'\.0 E:M 3 DE DEZEMBRO DE 1904 77 

«lei nous touclwus it lo. véritable diill
cuHú.' Qua,nd un particutier cst oonc!am
lHl. lo ct•êancior exécuto lo jug!lmont pO.l' 
Ja \·oie de la ~a.isic: ú.cs scs bicn .~; ct n 
pout d·av~ncc ~aisit• - a.rrêter le> bims 
üe Sun d.~biteul' que so trouvent entt·c 
les muins de ticr~. 

«Lo crúunciOl' ele l'l<:bt a-t-il los mõ
mcs d1·cits ·1 

«A.' premierc vue, ou p;ui.·!"ait CI'OÜ'<' 
que l'nfiirmative cs~ ccrr,ame; eoponliant 
une jUl·•sprudence constante !lécide que 
le créanciel' d'uuo commune ne peut 
agil' oontre elle pltl' une voic rtu~lconque 
d'~x:écut.ion, soit mobilleYc, soit immuhi· 
lierc; soH de slti->ic arrê~, pour vbtcnh· 
lo payemcut de ce qui llli e.>t dft. 

«Bt i1 va saos dit·o quo co <llli lCL Cour 
do Ca,~sation <lit rios cummnnes, qui 
ét<J.ieut on causo üttns l'c>peco. cst appli
caile iL tuut.os Jc.; fllll".;oooes chilos ctJ;Lr
gt•es u'un sonic~ rmhlic.» 

Ricci, a. quem ropugn11 a pos~ibllidodo de 
·coacçãu, mnm1 militcll"i, oontr~~ o Est;,i.lo, 
acompaoha a tllooria e jm•lsprudonoia franM 
ceza, assim como Lucchini c Gal.!ba, posto 
que os .. e ultimo aúmitta, entretanto, a üXeM 
cução forçacla cont1·a. os Estatlos om virtude 
de 1JypotiHlC:.J. convcnciuntü, 

Certo, pal'Lieipam ta.es iJéa~ do influxo, 
tão pe •sevel'anta, do contencioso-a.dministra.
tivo, nesta difficiliruo themu- o do exucto 
discrimon das dua.s cspheras de jurisdicção: 
a. Siill!Jlesmento contenciosa. e a contenci~sa.· 
a.dmiuis&r·a.t.lva. 

«L<I Fr·uncia,- reflexiona com justeza. 
Renato Ba!'dari,- ln Fra.neia e 111 terr·a 
clit5Sica. dct con.tett:rioso ammittist•·«ti1lo : 
qudla in eui ~i munii\:sto, com maggior·e 
e:toz·glo. <J con m<~.gg-ioro tunacia, la. ditli 
denzt> verso l'n.uturitU. giutliziariil per 
ogni sua. irrva.zione nell·c~. i!phera dCJgli 
a.tti de;~;\ publica amtuini%l"a.~lone. 

Profundamente ratlictLd.a na. tr~1ú.ição na· 
·cional Li"u.acoZiL vem, puis, osscL tl!COl'i<L. SeM 
.~undo o recorda. Tocquevi!Je, era irrisol'ia 
de~da O Mltigo regimou, pam OS J.it·eitos UOS 
·CidtLdã.os tL p1•otccção da. lei ; 

« Quoiqu'il ne s'agi~sse ici que des 
drolt~. pa.!•Liculiel"S, ú.uttt La connaisstl.nco 
appartient a.ux tríbuo.anx, Sa Majesté 
pe11G tuujvurs, quaucl elle la veur, so 
.re~erver la coona,issance de toute espece 
d'u"ll'uires, ~an~ qu'elle pttisse être c:om
ptablo de ses motUs. » 

Se1•vir~ nos-hl1,. por i~so ([e ~eguro funda
mento Lta indaga.ção a. fa7.~r-so, o :.Lntor·izado 
·subsidio de Frezztni, qu[J é um especi11Hsta 
de nota. 

As3ignala cllo, 11.ntcs do mais, ,,, conv(mion
~.ia de sttlJorclill<W o patrimonio das admi nis
traçõc.:; pu l.!licas ao <tir•eHo commurn, (~tó 
onde c.:sa snj:~i~üo não oncontt•c obstaculos 
üm pl'incípiu~ de direito pu))Jico,- conceito, 
ali:ls, j.l dominante no dir·eir.o romano . 

O fiscJ em ouas conl;r<norsias com o par
ticuh;·, m·i~ ~IJI1S ÍU et"l\l]O COiXlO 1J:.Ll"ttCUh1l' C 
o pl"ocura.dol" imilCrüi.l obl"igaclo a a}Jre~c:n
\i.b>~ .. sr; in j 1·rc ant~·~ os 11 rcto1~c.s o ia J~~dü.; i'J 
ante o jtüz. 

Proseguc Frezúní: 
<• La. tosl;ünoniauza di TRcito a quclla 

<li Dione Cct~sio n•m ü1lbno. Solo Chm
d1o, coo. uu senato-consulto do! 53 ~ 806 
attrihui QUest!l. juri~dizlouo ni proc Llra.
turi impori<J.ll, i qua.li o giurticava.no 
eoJlTa-ord~11em o davano iL gitvlke ; su 
di chc a!h t estímonianza do Tacito si 
:tgg1nngo lttWl!;~ tlí Suet onio. Dalla. L 
2. '3 32 T. 1. 2 rc~ult.n., r.mnc ancho dei 
)nncgü•l<!i di Plínio. chr, Nerva instit ui 
Útl pneto;- ficalis pm· l'Italia, il quo.Le, 
fui }loi ~npplantato agli advoa,•l i o pa
!nmi ji.wi, c:ll o Atlriano · creó pet• soste
ncre gli i otoressi de! lisco presso i pro
curatm·i ímpor iali, dlvemgi cosi giudici 
1Ja. giurlid e d iírousort cho prima era.no. 
Con.Y~anLíno c i suoi .,ucce~ori r!lccoisero 
pui !;~ giltriscli ?. iunc tisce~ll) nellc mani 
do prel"•;ttc dd p l'CGorio, dei vicari , a 
1lol govorn<Ltod proviociali, e l'advoca
tus tZsr;i rlmase con lu sue vcccbio attri
buiz:onl. 

«Qu()st,o forme, fi (Jll bello, !1i gin,ltizia. 
noll'>ü1lminisi,razione, ernnh~tCl so non 
supemte dai moú.et•n í contensiosí , certo 
nou pu~sono so uisfure a lle csJgeJJze dei 
nostd tempi. Ma adiogni modo r-ivela.no 
u n fu.\to cet•to ; che cio é lo Sk1to, im
pors•JU<l,nttosi come un privato, r enúevo. 
possibile ai c[ttad.ini ui csercitm·e dellc 
a.zloni o di f"'re valere diritti contra 
di osso. 

,,Cootonoudusl implic:itamcn to ncl con
cett" di fisco qncllo de llil. sua SO""OZZíone 
alla. ginJ•isrli?.ilme comuna c no";' ad uno 
spe.ch\!e c;mMmcio~o <~tnministr ·~tivo nei 
díl'itti moJ.emi, si n.l\'ormo la co~pe
tenzCL del potcre gi adi ~in.rio a.uche con· 
tra ii fi~eo, ossía i1 IJa.trim onío llcllo 
Stil.tO.i> 

Em stunrn::1.,~re$ume Cat•lv Is;\cco na sua. 
notavel coat1·ibuição sobra a mataria -
om summa, nem ~~ nt~. ~u t•ez a. especifica do 
Esta~o, d.il,ll pt•;Jviaclas, du.s comrnnoa.s, nem 
de lclls quo_regufitm !!- sua. l'eprcsentação, as 
~uas fuucçoGs; o. gestao dos seus . boo~, nem o 
principiO constrtucíonal da. scp<~l'ação e reci
prO[l!l. in,tepe·ndencia do poder judiciurlo o 
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do poder administrativo e a lei sob que estes 
pdncip:os se regem, nem tão pouco o codigo 
civil e de peoces3o se oppõern á applicaçãu, 
ainda neste especial argumento, do direito 
commum ás pessoas publicas. 

Os inconvenientes lamenta.veis, que se 
apontam, ou se inventam, o s9 exa.ggermn, 
depenclem, nã.o ral'o, de <iescuidacla admi
nistração, e p .dem ainda evitar ·Se ; outro-

- sim, referem-se antes <LOS limites e aos obje· 
ctos d<t execução forçada que a execução em 
si mesma. 

Removidos ossos obstaculos, é de admit
tir-Re a execução forçltda contra o Esüulo, as 
províncias e as communJ.s c os ]nstitutos 
publicos em ge/al. 

Dos bens susceptíveis de penhora é de in
tuitiva evidencia. a exclusão dos quo fazem 
pa.rte do domínio publico do Estado. São bens 
inalienaveis. E, como tal, achando-se fóra do 
commercio, não podem servir de garantia ou 
de pagamento aos credores. 

Oatl'o tanto não occorre com os patri
moniaes, embora ha.ve1• quem sustente a sua 
impegnorabilitá. Mas, segundo refere Giorgio 
Georgi, o contrario conceito é, já hoje, uma 
definiGiva 1·egulajuris. 

Constituem esses bens a garantia dos cre
dores : sendo venaes, é, pela venda c adjudi
ca.ção.delles, quo o credor pôde recu:perc\r o 
que lhe é devido. 

Cita, então, Georgio George, a este pro
posito, a memoravel sentença da Côrte de 
Roma, de 13 de maio de 1896, confirmatoria 
de anteriores julgados e em que se adopta
ram as conclusões do Pescatore : 

« O&to mila. ·e quattrocento comuni 
tentano in questo momento uu' impresa 
funesta a loro med.esimi, che essendo 
giâ immersi nei d1.;biti, procacci loro 
azevolezze e speranze a contrarne dei 
nuovi: l'impresa di sottrar1li alla giuris
dizione deli'autoritâ giudiziaria in nu
mero de 8.400 tronchiamola. 

E conclue Georgio Georgi : 
«Tutti proventi delle imposte, tutti i 

dan:1ri delle casse si trovano a parer mio 
in quest·1 condizione; e non si possono 
ni ipotica1•e, ni pignorare, ni seques· 
trare, ni espropriare. I beni patrimo· 
niali e loro ft•utti possono espropriarsi 
nello loro fonte:affinché cioc non siano 
venduti, e il p1;ovento ne sia stato ver
sato nelle casse. L'ipoteca sui beni de
maniali o destinat1 a publici servigi non 
púo essere validamento concessa senza 
ie autorizzazioni necessarie, affinché i 
beni ipotecati esoano almeno per questo 
e1fetto dalla categoria dei demanali o 
publici, ed entrino · in quella • dei ben 

patrimoniâli. I poteri tutela ri consultr 
non sarebbero sufficienti ; occorre iJ. po· 
te1·e legislativo, che sanzionc autorizao-· 
do-lo iL vinco lo ipotecario. » 

Concorda. essa doutrina com o que ha fir
mado o direito das gentes pa1·a os Estados' 
em o·eral. -

o «Dans la sossion de H::unbourg, om 
1891,- consagl'a, o eminente Calvo
l'Institut de droit internatiunal a discuté 
un Projot de réglement réd.igé p.1r M .. 
R. B.n\ sur ltt cornpétence des tdlmnaux. 
dans les pPocês contre les Eta.ts ou sou
vm'nins étrangers. Ce réglcmont peut se-. 
résnmer commc suit. 

«Sont insaisissables los meubles, chc
:vaux, voitures; wagons et navires ap
J>artenant à. un souverain étranger et 
u:ffectés à. son usago ou tt celui de sa 
suíte. Il en est de même des meubles et 
immeublf.:lS appartenant à. un Etat étran· 
ger et affl.lctés tt son service Mais les 
crêanciers hypothecaires de ces proprié
tês des suuverains ou des Etats peuvent. 
los faire saisir, le cas écheant.» 

«Contre un Etat étranger sont seules· 
recovables los actions réelles, y compris 
Ies actwns possessoh•es se rapportant à 
une cliose qui se trouve dans le terri
toire; lt~s actions fondées SUl' la qualité 
de l'Etat étranger comme héretier ou 
légataire d'un l'essor·tissa.nt du territoire 
ou d'une succession ou verte dans le tel'
ritoire, les a.ctions ayant trait à un éta
bli~sement industriel ou à un chemin de 
fee exploités par l'Etat étru.nger dans. 
le territoire; les actions, pour lesquelles 
l'Etat é·tranger a reconnu Ia compétence 
du t:eibuna.l; los a.ctlons fondées sur des 
coutracts conclus par l'EGat étranger 
dans le tet•ritoir~, si l'exécution ne peut 
être demand~e selon les príncipes de la 
bonne foi; les actions en domrnu,ges-inté
rêts ca.usées par un délit commis sur le 
ter ri tu ira. 

«Ne ~ont point recevables les actions 
en dommages-intéréts pour eles actes de 
SOUVel'aineté. 

«En cas J.e doute l'action sera reputée' 
non recuvable.» 

Tendo em vista tudo quanto fica enun
ciarlo-a proposito do interessantíssimo caso, 
que o projectu do Sr. Bricio Filho veiu pôr 
em destaque tão vivo-convergiu todo nosso 
esforço em lhe descobrir razoavel solução. 

Da.hi procedem as idéas, que buscamos 
consubst.ancia.r em substitutivo, o qual, a 
breve espaço, apresentaremos ao mesmo 
projecto. 

Estatue-s(} nelle, em Pl'imeh•o logar, que, 
nos termos expressos dos arts. 5° e 34, n,l4, 
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da Constituição, o Governo Federal sórosnte 
saldará os debitos dos Estados qu:.mdo para 
jsso for expressamente autorizado pelo Con
gresso Nacional. 

Vêm, depois, as normas Jominn.dol'D.S das 
execuções contra os Esta~m~. 

Elhts não vlsam tão sómcnte esta hypo
these especlalissima. Rogem, da mesma 
fôrma, c~~sos outros em que, por motivos 
differentes, a União óu quae:;quer credores 
hajam de lançar mão desse recurso legal 
-que precisa, por is:::o, do ser claramente 

· definido. 

§ 

São taes medidas condensadas no suTJsti
tutivo e quo no estado actua.l do direito 
pat1•io, mais adequadamente se ajustam, em 
nosso entender, á hypotbese vertente. 

Prohibir o Congeesso Federal aos Estados o 
contrahirem omprestimos, no exterior ou no 
interior, não é, jit o vimos, fa,culdade de que 

"lhe invista a Constituição. 
Collocado o problema no dominio exclu· 

sivo da ethica politica,-sómente onde, na 
actualidade, elle ha de sar posto-impõe-se, 
fatalmente,.como a unica solução organica 
qu~ lhe convém, a reconstrucção moral dos 
nossos costumes politicos. 

Dil'·Se-ha ser esse, antes preceito de ordem 
moral que de natureza jurídica. 

Não ha contestar. Mas a verdade é que 
muito precisa cingir-se aRe publica á límpida 
virtude que lhe compõe a genese purís
sima. 

Não a conceitüa, assim, tão bellamente 
Montosquieu,quando lho as::;ignala esSt\ cara-
cterística ess~ncial ~ · · 

Eis o unico programma nacional, mere-

jnfluence jndireote d'a,prés la morale 
domestique.» 

Incumbe, po1•tanto, n.os direc.torcs da po
litica nacional, nos Estados, a1vertiYom em 
que d.a subversão ou da ruína deste.:;,-:--quo 
erros gravíssimos podem determinar,-vlr<l 
o infortunio dt.l. Patrin.. 

Imprescriptivelllever obriga aos Estados-. 
consí.uerarom-so õlementos vivos da Uniã.o 
Fede1•al, mantendo com clia mais homogeuca. 
communhão, firnnndo-so, por osso modo, os 
mal seguros laços da unilade nacionaL 

A' consecuç3.o do uns e outeos iuen.es se 
amol!..ln,, com prolml>ilidn.des de auspicioso 
exito, essa política roconstructiva. 

E assim lhe seja constante lemm:.t aqnelle 
que o e'pii'ito vidente de José Bonifucio tão 
singela, mas formosamente, esboçaia no 
brocardo de eterna verdade: «a si política. 
é filha da moral o da razão». 

Porventura, o bom sen.;;o da chamada 
«polHica, pratica>> bxará de méras pha.n
tasias, de vagos princípios, viaveis sômenta 
em alguma utopia vã, dessas que escriptores 
idealistas se comprazem em crear,-esta 
nossa tímida opinião. 

Não importa. Ahi fi.cn,, ao menos, como· 
um aspecto impressioni::lta da questão em 
debato. 

Quando, de todo, sejam· inefficaze3 as di
versas soluções oiTerecidas, our.ra nos está 
naturalmente apontadn, na revisão con::;titu
cional. 

Antes revar a lel funda.mental do que, 
a todo lance, violal-a. Obedecer· lhe aos 
preceitos, emquanto subsistentes, é nosso
dever. 

cedor, por certo, de ser executado, á risca, 'T-0 q Ier ·sto d1· 01, pondera corn a 
b . · - -~' «1"' a t 1 z , -

so VlVlS::nma .Lé, sua habitual mo.estria o Sr. Teixeira.. 
De f;J.cto, sem que a vlrtude dos republi- t 

canos militantes ou a probidade t;los politicos Mendos,em respeito a outro assurnp o, 
dh·igentes se convença do que-' não ha so- mas de inteira applicação ao caso pre-
lução de continuidade entre t~ moral indi- sente,-não quer isto dizt:n' que a Consti-

'd tuição não tenha. defeitos. 
Yl_ ual e a política-que vale estar o Con- «Nós temos affil•mado muitas vezes 
g1•esso Federal a legislar sobre providencias quo ella os tem e indicaclo as correcções 
de facil accesso ao· sophisma e á violação, que 0-8 ensinos de Augusto Com te acon-
por parte dos Estados~ selham. Mas o que o estudo da na&u-

Não foi, em ve:'dade, para differente con · reza humana, individual e collectiva, 
junctura, que traçou Augusto Comte este demonstra é que o meio de corrigir-
pensamento definitivo : taes defeitos não consiste em substituir

lhes o atbitrio das auto1·idades. Hc."\. 
«On a toujours regn.rdé la Pl'atique mais inconvenientes geralmente em não. 

des vertus individuE'lles comme la pré- respeita,r as leis do que em so:tfrer os 
miêre garantio du vrai civismo, quon seus defeitos. 
qu'elle émanât d'une prudence essentisoi 
lement égoiste. Si, comtudo, prohibir os emprestimos es-

. Résumée par le culte intime, Ia. mo· tauuaes-envol ve o mais .perigoso attentado
l'ale personnelle doit directemente for· â Constituição ; mas si, de outro lado, em 
tifier la morale civique, outre son. os contrahir, trazem as administrações dos-
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.:Estados gra vissiinos ·damnos ·á Fâzenda e ao 
Governo Federal,-sejamos, então, logicos : 

·.iniciemos a revisão. 
Não ha sido pedida é . ·esperada, em todo o 

paiz, como o remedio mais prompto aos 
,nossos m<.tles ~ _ 

Sejam quaes forem as apprehensõcs .· que 
nos conturbem o espírito ao ret.ocar esseglo
l'ioso monumonto, re!mra notar, ruai.:: uina 
vez, que mui.to ü prcciw compDr, do novo,. 
vario~.; detalhes do noss.o organismo politico. 

Versou precisamente sobre a l'GSõrva . dos 
·-direitos dos Eshdos uma das primeiras 
. emendas á Constituição Americana, ·feitas 
~logo em 1789. 

Não eram apenas os Estados- historla 
Labouloye-que se suppunham de posse de 
poderes, que deixaram <..lc ser expt•essamente 

· delegados ao Congres·~o ; o proprio espirito 
popular estava convencido do quenão tiuha 
o Congresso outros poderes além dos que 
lhe conferira a Constituição. 

Outro não é o nosso u.t·dcnte problema 
. actual : cou vem aos Estados :.~ amplitude de 
-podm·2s e faculdades de que elles gosam ~ 
devem se entender, na technica elo Sr. La
fayette ( ·J . «Estados . semi-soberanos>> ? . urge 
limitar. diminuir, ou extinguir-lhes a capa-

, cidade financeira para emp1•estlmos ~ 
Eis .as theses que o assumpto comporta, e 

pa.1•a as quae(l convem dh·igir suas vistas pa
trioticas o CongTesso Fecleral, certo, bem 
certo, de que nenhuma perturbadora situu.-

. ção u;tlvirá de .. se modificar· o_ instrumento 
constitucional tlUe, ao pl'esente, vigora. Por 
,ma.is sabio que elle seja, incide sob a con
,tingeucüt das cousa.s humctnas: nã.o se sub
.tráo ás ineluctaveis alterações que a obra 
.do tempo lhe ht~ de necessariamente im
primir. 

Assim pensava, o assim d.cchliu. attcsta
nos Bryce, a reflec~ida prudencia dos legis
.ladores · norte-americanos: 

« Tl1e meu who sa.t itl the Convenüon 
o f I 787 were not sanguine onough, 
like some of the Iegislating sages of 
.antiquity, or like such in1perial codifiers 
.a.s the Emperor Justinian, to suppose 
-tha.t their work could stlnd . unu.lto.reu 
·for .all time to come.» 

§ 

ver~os dos Eshdos qua.ndo autorizadas pelo 
Congresso Nacional. ·. 

Art. 2. 0 Nas execuções <le .sentenças pro
feridas coutra. os Estados gmu•cl.ar-se-ha, 
quanto á_s D,cções reaes, o disposto nos 
a1·ts. 571-573· elo regulamento n. 737, de 
25 de novembro. de 1850·; e, nas pessoaes, re
cahirá a penhor;t sobre bens da propl'iedade 
particular dos Estados. 

Art. 3.0 N0ssa.; execuções compete; á 
União remir os bons immobiliu.rios ai;é a 
assign<.~tul'i.~ do acto de arremataçã.o ou a.~\ju-
dicação. . 

Paragrapho unico. Se1•á intimado b pro
curador seccional para exercer ou nü.o este 
direito dentro do pmzo marcado pelo juiz, 
de modo que possa admittir· a respectiva 
J.cliberaç~ão por parte do Presidente daRe
publica-

Art. 4. 0 Revogam-seus disposições em con· 
trario. 

Sala. das Commissões, 1 de dezem 1Jro de 
1904 .-Pco·anhos Mon/:enegJ·o, pr-csidente.
Estevam Lobo, relator.- Mello 11IaUos.
B ernm·clo de Campos, com restricções . - Ltti.z 
Domingaes.- Prede1·ico Bo1·ges.--,- Arthur 
Lemos. (·) 

VOTJ EM SEPARADO 

O brilhante parecer do illustrado Dr. Es
tavam Loho põe em um~ evidencia luminos~ 
a inconstitucionalidade do projecto . 

Abordando com a costumada proficiencia 
o assumpto, o digno relator quiz, entretanto, 
concluir por um projecto, quando seria mais 
razoavel pellir a rejeição do do S1'. Bricio 
Filho, 

A faculdade dos Estad\?S pat•a contrahirem 
emprestimo cxterio1•ê i_ndiscutivel e qualquer 
tetrkttiva da União em ombara.çar-lhes a 
compctoncii1 para. isto serin. um attsntado ás 
prerogativas decorrentes do regimon federa
tivo, tal cümo foi entre nós instituído. 

Na.dil., porém, impede que a União, corno os. 
Estadosentre si se tornem garantes de um 
cmprestirno quo qualquet• Estado contra;ia 
uo exterior. 

E;', po1•bnto, dispensa.vel o pt•ojecto do 
S1•. E:stovarn. Lobo, pois ostá entendido que, 
:sempre que -o Po(ler Legislilitivo a auto1•ize, 
poderá_ <:t. União ton!at• a -responsttbilidade de· 

A Commissão de Legislação e Justiça, at- quaesquer· eroprest1mos·.e:x:ternos, que o3_ Es
. tendendo aos moti-vos ex.postos, . offerece ao . ta.do.3 p1'eteridam contl'tthir • 
. projecto u. 402 o seguinte sttbstitutiv:o: · A Consti!tuição ·nã.o prohibe isto, pelo que é 

O Congi•esso Nacional resolv:e: , ·ocioso ele terminar. em- leiquaes os casos em 
. .. -Art. 1. 0 O Governo Foder<~l só afiançará que poderá)~: Hntiio presta1• o seu-~endosso aos 
:.> ()U-.paga.râ;:suh;idiariameilte •. di :vielas · :dos·.go· __:_.-~ 

(') Esto .pa;rocer . foi publicado lHtra as .... 
. (·).La.-ndo. pr.oferido. ma q:uestão · de :l.ixui- tuc1o, · em· a.gos·tQ J.e-1.9.03.,. e . só mente agora 

~tes: ep.tre. ci Cea·rl:Í e o:Rio . Gr.an(le do, No:rte. assignaclo por· toda a Commissüo., 
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·emprestimos e:~ternos contra.hidos pelqs .Es
tados, tanto mais que, regulada a materia 
·em lei ordinaria, ·nada impediria que, para 
-ca.da. caso . especial, o Congresso legislasse 
tambem especialmente, dando ou· negando a 
responsabilidade da Uniã(;' no emprestimo 
pretendido. 

Nem, caso fosse convertido em lei o pro
jacto do Sr. Es~evam Lobo, seria dispensada 
a. audiencia do Congresso, _quando algum Es· 
tado, na hypothese que o dito projecto re
gula, solici.tasse o au:xiUo da. União para seus 
emprestimos ext.ernos. · 

Assim, entendo que a conclusão do parecer 
deve se1·, de accordo com a exposição da 
materia, que a Camara rejeite o projeeto do 
Sr. Bricio Filho, por inconstitucionaL-Ger
mano Hasslochet.-Teixeira de Sd, de accordo 
com o Sr ~ Germano Hasslocher. 

N. 402- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o E' veda.tJ.o aos Estados contrahircm 

emprestimos no exterior ou no interior 
<~om os bancos, companhias e emprezas es
trangeiras, sem prévia autorização do Con
grésso Nacional. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1902. 
-Br-icio Filho. 

N. 309 ....:1904 

Parece1· sob1•e a emenda apresentadà na 2a. dis
cussão elo p,·ojecto n. 135 .·1, de 1895, gue 
crSa no Sup1·emo T~·ifmt1ltl Fede1·al o se,·
~iço tacltygraphico, ·B dei outras pto'Viden· 
cias 

(Vide projecto n. 135 A, de i895) 

O p1•ojec to n. 135 A, de 1895, a.p1-esenta.do 
pelo então Deputado, hoje Senado:J:;Benedieto 
Leite, c1•eando no Supremo Tribunal Federal 
o serviço stenographico, mereceu parecer 
:tkvoravel da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça e da Commissão de Or
çamento, como se vê da publicação que se 
segue. 

O referido projecto, porém, voltou á. Com
missão de Orçamento em virtude de emenda 
ap1•esentada em- ~a. discussão, reduzindo a 
.80:000$ ~ quantia de - 150:000$, fixada no 
art. 3°. 

a emendapropõe parecem mais que suffi.ci
cntes para o serviço propriamente de steno
gi•aphia. dos debates. Acontece, · porém, qu~, 
além . desse . serviço, o projecto manda orga
nizar os Annaes das discus3ões e a cóllecção 
das decisões do Sttpremo T1·ibunal Federal, 
se1•viços esses que exigem despezas calcula·· 
das, mais ou menos, em 20:000$000. 

Assim, entende a Commissãoque se deve 
fixar o maximo de 100:000$ para o credito, 
que deve ser aberto pelo Governo, com 
destino ao3 serviços tle q_ue trata o projecto. 
Neste sentido, a Commissão de Orçamento 
apresenta uma emenda. ao art. 3° do pro
jecto, u. qual lhe parece que deve ser appro
vada pela Cama.ra, em substituição da que 
foi apresentada pelos Srs. José Euzebio e 
Neiva. 

Outrosim, nada disponuo o projecto 
n. 135 A sob1•e quem deva organizar e diri· 
giros sel'Viços que estabelece, parece conve
niente esclarecer esse ponto,para evitar pos
siveis duvidas a tal respeito. A Commi!ilsão 
de Orçamento por isso submetto á conside
ração da Camara. uma e"llenda additiva ao 
art. 1°, dando ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, quo a.ctualmente é quem 
dirige . a o:í•ganização c publicação das deci-. 
sões · daquelle 'tl'ibunal, competencia para 
organizar e dirigir todos os serviços es'tabe~ 
leeidos pelo projecto de que se trata. . . 

São as seguintes a·s emendas o1ferecidas 
pela. Commissão de Orçamento: 

Ao art. Io-accrescente-se : cuja orga.ni.;. 
azçã.o e · direcção competem ao presidente do 
mesmo Tribunal. 

Ao art. 3°-onde se diz I até 150:000$ 
diga-se : até 100:000$. 

Sala das Commissões, 2 de . dezembro de 
1904. - Cassiano do Nascimento. -Urbano 
Santos, l'ela.tor.-Galell'o Oar-ualhal. - Latt· 
rindo Pita. - Paula Rcmtos. - Cornelio lla 
Fonseca.-l"rancisco Sà. 

Emenda a que se 'refere o parecer .sttpra 

Em vez de-150:000$, diga-se: 80:000$000. 
Sala. das sessões, lO de junho de 190 I, 

-JosJ EH:;ebio.-Nei-ua. 

N. 135 A-181~)5 

D~ 1$95 para cá as condições muda1•am, de 
maneira que o serviço stenographico, que 
talvez requeresse a applicação de mais de 
100:000$ na. . occasião em •que foi apresentado 
o projecto,a.ctualmente pôde ser feito .despen-

. dendo..,se menor importancia. Os80:000$ que 
Vol, YIII 

O pro,jecto do Sr. Deputado Benedict<? Leite 
defende-se de tal ·fórma, pelo seu simples 
enunciado, que a Commissão de Legislação e 
Justiça nada precisa accrescentu.r a sett re
speito. 

A conveniencia de .. uma tal medida im· 
põe· se • . · ... . . . .··. . .. ·.... . . . 

Nas democracias, uma. das ma.is fortes ga
rantias · de liberdade està exactamento na. 

11 
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publicidade a ·mais.ampla do _funccíona.mento 1' N .' 310 - 1.904 
dos-poderes P'Iblicos. - -- • . . _· _ _ _ . _ . . __ .. "--

S·i .isto_ s. e d_'á . . par_a_o_- Exe_cut_ ivo_e _L. ecrislativ. e · . __ Autor.tza. o. Pode1· Ex_e .. cu_ t_ ~.v_g _a abn.1_·_· ao_ M1.·· t·n· ts . -
em todos os rea'itriéns para o JudicÍario no : terio da Fazenda o c?·edito exh·ao1·d~nrM·io' 
nosso, parece ainda 'mais importante, 'ca-l de 43':498$966,_ pa1·a 1·estitui1: a Rosa & 
IJen(to-llle, como· lhe cube, firmar a doutrina. •_. Ca'l'valho, . negocwntes, estabelec·:dos no Es-
constituciO·ll<tl noqua ella tem de mais eLe- tado daBahia, os impostos da i"ntpo1·taçtío 
vado. -· · _ · - · ·do _ ;..;a1·qufl que lhes . {o1·am indev~d'amente -

-D~~hi, a. approva.ção que a Commi::;._são dá ao cobrados (lu?·ante o anno de-1897, de ac-
projecto, entendendo que deve ser adoptado. co,1·do com a sentença elo St'p~·emo T1·ibunal 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1895.- 1'edeml 
V. ele M~llo, presidente.-.ilfedei?·os e Albu- Rosa & Carvalho,negociantes, estabelecidos -· 
queJ·que.-Edua-,·do Ramos.-Lui.z Domin- no E3tado da Bahia, importaram, durante o · 
gues.~F. Tolentino.-Sebastiito de Lacerda. anno de 1897, 1.063.292 kilos de xarque pro- . 
--Mm·tins Costa Juniol·. cedente do Rio da Prata, e pagaram de di

A' Commissão de Orçamento foi presente o 
projecto n.l35,deste anno,para sobre o mesmo 
emittü· o sen parecer. 

E' a.ssumpto do projecto n. 135 a creação 
do serviço tachygraphico no Supremo Tri
bunal Federal e autorização ao Governo para. 
fazer as despezas nocessarias com o mesmo, 
dentro do limite de 150:000$ por anno. 

Considerando, não só a indiscutível ne
cessidade . de publicação 1•egular e em diad os· 
actos do Supremo Tribunal Federal, como 
orgão que ê da .. soberania nacional, como 
tambem · e principalmente a::~ inestimaveis 
vantagens quo tra,rá ao direito bra.zileiro essa 
publicação, facilitando o estudo e a consulta 
nos Annaes e collecção das decisões do Su
premo Tribunal, ê a . Cornmissão de parecer 
que seja . o referido pl.'ojecto tra.nsrormado 
em lei. 

Sala, _da.s sessões, 2l do àgosto de 1895.
Jo,io Lopes, presidente.-Ati[JUsto 8eve1·o, re
latOl' .-Alúe1·to ToiTe's. - .. -1u,q11sto M.:'Jnlenagto. 
-JlayJ•inh. -Law·o Jliiilla I'. 

PR.O.mCTO 

N. 135-1~95 

O Congresso Nacional llect•etn.: 
Al't. 1. o Fica Cl'oado no Supremo Tribunal 

o serviço tachygrtt:phico. 
~\.rt. 2. 0 Os debates, actas e decisões ü•ão 

sendo publica·los no Dia,·io 0/fi.dal á pro
porção que forem tendo logal' as s~ssões, e 
depois reunidos em volumes, constituindo 
os Annaes e a collocção dt\S decisõts do Su
premo Tribunal Federal. 

.Art. 3.° Fica o Governo autorizado a des" 
pendet• com esses serviços . até . a quantia. de 
150:000$, annualmente, podendo para isso 
abrir o necessario credito. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. . · _ ·. · 

Sala das sessões, 26 de julho de 1895.
Beneâicto· Leite. ·. · 

reitos deimporta.ção a quantia de 127:595$040, 
conforme lhes foi exigida pela Alfandega da. 
Bahia, em obsel'Vancia á circular do Mi
nistro da Fazenda, de 15 de dezembro de · 
1896. 

Os referidos negociantes protestaram con· 
tra semelhante exigencia, allegando que o . 
xarque gosava do abatimento de 30 °/o de 
que tra.tava a lei n .. 359, de 30 de dezembro 
de 1895, em seu art. 28. in fine, dispositivo_ 
este que foi consolidado no art._ 51 das Dis- _ 
posições Preliminares da Tarifa, · approvada. 
pelo decreto n. . 2.261, de 20 de abril de · 
1896. 

Não tendo o Minist1•o da Fazenda attendido 
á reclamação, os referidos negociantes inten· 
taram. pemnto o juiz seccional do Estado da 
Bahia, uma acção contra a Fazenda Nacional, 
para. lhes sarem restituídos 38:278$512 e mais 
os juros de mora e custas. 

Por sentença de 11 de setembro de 1900, foi 
julgada procedente a acção e condemnada a, 
Ftt;~,enda Nacional a. I'estituir a importancia 
indevidamente aobrada e o mais que se liqui-
dasse na execução. . 

O. procurador seccional appellou da sen
tonça para. o Supremo Tribunal Federal e 
este, por accordão ·n. 672, de 21 de julho 
(lo 1902, confirmou-a,- fazendo depeoder o 
q~wntum da. restituição do que se liquidasse 
na execução. Extralüda. a carta de se_ntença, 
procedeu-se á ·liquidação, e poL' sentença. .· de 
27 do novembro do mesmo ano o, o juiz sec
cion~l julgou ·em parte provados os az•tigos 
de liquidação para fuze1•-se a execução da 
sentença pt:~lt\ · quantia ·de 42:531$680, alem 
das custas. Intimado o procurador· seccional, 
este aggravou, e o Supremo Tribunal Fe
deral, pelo ~~ccordão n. 480, de 7 de -janeiro 
de 1903, negou unanimemente provimento . 
ao aggravo. · · · 

Foi então; expedida a precator·iu. para. paga· · 
menta; · da ..• quantia -de .. . 43:498$966, · sendo 
42:531$680 do --principal e 967$286 de cust~s •.. 
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ouvido a respeito da preca.toria, o De. pro-}•· Vae demonstrar que nem os. interesses da 
curador geral d·a. Republicn. opü.1ou no sen- viticultura, nem . os da_· saude publica estão 
tido de ser cumprida a referida. precataria. em jogo e, muito menos, em perigo. 
· A Commissão dl) Orçamento, em vista do . Penstt que temos terras e clima ·que ser~ 

exposto, entende· que deve ser concedido ·o vem pérfeitamente ao desenvolvimento dessa 
credito pedido e submette á consideração <lü cultura 0 acredifraclue, em futuro não muito 
Camara o o seguinte projecto de lei: remoto, possotmos ser um pa.iz vinícola. 

Por emquanto, não: a industria vinícola é 
O Congresso Nacional decreta : . apenas incipiente no Rio Gra.nde do -Sul, Pa

raná, Minas e S. Paulo, sendo que nos ou-
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo · au- . tros estados não se cuida do fabrico do 

torizado a abrir ao Ministerio da, Fazenda o viu ho. 
credito extl'aordinario de 43:498$966, para. Não comprehende que aquelles que querem 
restituir a Rosa & Carvalho, negociantes es- proteger a víticultura nacional, deixem de 
tabelecidos . no Estado da Ba'hia, os impostos appellar para as providencias que se costuma 
de importação do xarque que lhes foram adoptar sempre que se quer proteget• qual
indevidamente cobrados durante. o anno de quer industria do paiz. 
1897, ile a.ccordo· com a sentença. do Supremo A tarifa das Alfandogas ê a bi1se da política. 
Tribunal Fede1•al passada em julgado; revo- commercial de todos os paizes e no Brazil 
gadas as disposições em eontraria. tem sido assim. 

Si a Camara. approvar este projecto. terá Pergunta porque nãosecomeça.aggravando 
concedido nesta sessão legislativa os seguin- a tarifa das Alfandegas Para o~ vinhos im-
tes creditas orçamentarios : portados do estrangeiro ? · 

Está prompto a, colLaborar com o seu voto 
neste sentido, e espera que no a.nno vindouro, Papel Ouro 

43 creditas ex- quando se discutit.• o projecto do illustL•e 
traordinarios 7.437:677$148 127:966$999 Deputado por Minas, 0 Sr . João Luiz Alves, 

9 creditas es- seja occasião propicia para se fazer• a ag-
. 576:660$285 l00:000$000 gt•avação das tarifas. · · · 

pee1daes • · · · · Tem o desejo de ve1' pl'ospe!'a a viticultura 
7 cre i tos sup- 3 97 , ... 9 4 47~530 no Brazil e as::;im demonstra I-Olu. sua cólla-
plementares. ~=:..:._~.:._~~~ _ _:_~-~- boração nu. Commissão de Agricultura. 

10,326:307~942 232 :7 l4$530 Ainda ha pouco deu seu consentimcntoa 
'-~' uma modida proposta pela Commissão de 

Agricultura, no sentido de auxiliar-se pe
cunia.riamente a fundação de estações cnoLo
gicas: e está prompto a votar premios para. 
aquollos que se quízercm eni~I·cgar á cultura 
da v ínha o fabricação do vinho em nosso 
paiz; mas não podo conscntil• quo so venha 
l'a.llu.L' em nomo do.;; intet•esses da viticultura 
do }Jaiz, quando oUcs uão cs :,ão em jogo, e 
tã0 pouco disse que est:ío om jogo os inter· 
esses ela saudo publica. 

Sala das Com missões, 2 de dHzem b.t•o 
de 1904.-Cassiano do · Nascimento, presiden
te.-Paula Ramos, rel;ttOl'. - F1·a•1cisco Sd. 
-Galeao Carvallwl.-Cornelio da Fonseco.~
Laurinrlo Pita.-U1·bar;o :Smttos. 

O Sr. Estacio Cohn bra -Em
bora se arrisque a me1•ecer a Yilta, de impor
tuno, anima.·se a tratar do assumpto, sobt•e 
o qual a Camu.ra. jó. se manifestou victol'io
samente, com o intuito de rcspo~·det• ao nl· 
timo artigo publicado . pelo illustre Sr. Ser
zedello Cor1•êa no Jo1·nal elo .. Cornme,·cio, na 
parte em que se refere á altet•u,ção votada 
pela Camara. no Orçamento da Receita, sobl'e 
os imposi;os de consumo qué iucidom · so1>re 
as be bídas nacionaos. 

Pode1·ia ter tratado do assumpto · qua.udo 
se discutio o 01•çamento da Receita, deixotl, 
porém, de fazel-o porquo emenrlus haviam 
sido propostas pela commissão respectiva, por 
inspiração do illustre Sr. Ministro da Fa-
zenda. · . 

O JUustre Sr. Serzedello Oor1•éa, tendo 
voltado á questão, faz acreditat• que falia em 
nome . dos interesses da viticultul'a . nacional, 
defendendo simultaneamente as da saude .pu
blica, queS. Ex. reputa em perigo. 

Disse quo o Sr. Serzcdello Go1~rêa, quando 
exerceu brilhu.ntoru.cntc o mandato, devia 
pr·opot• o impostosobro a aguat·denteeoalcool 
fabricados no paiz, o que estãoisentos de con
trilmiçã.o; devia mais pl'opor ·a, rccti:fica.çno 
desse alcool, . devia tralmlhar . pela propa
ganda. enologic~t; devia trtttar de trihutu.r 
fortemente · o alcool destinado a bebidas , 
p ;,z•a que a receita oriunda dessa tributação 
fos8e distl'ibuida em premíos aos produrtores 
do alcool desnaturado, para. fins industriaos; 
devia maid pleitear a. introúucçãa nas es· 
colas primarias da instrucção contra. os· po· 
rigos do alcooJismo e simultaneamente a 
fundaQão ._·de colonias o • asylos, onde .• fossem 
tratados os alcoolistas habituaes. 

Não tendo o Sr. SerzodeUopt•oposto essu.s 
medidas, não lhe reconhece ne~te momento o 
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dü•eito de till<trenl. norne . dos interesses · da . os prod uctos destinados á. • alimen~acão, ·~ uo~ 
saude publica,.que ~ã8. estão em. perigo_pel.a nacionaes, q~er. est1•angell'_os, teria:de·--tazer 
proposta. da· Commissao sob·a salutar. mspi· a analyse clmmca das bebt.das !abr~cadas .no 
1·ação do sr_. Ministro da. Fazenda.. . · . -.- paiz, estando o. labo1•a.to~w- perfe~tamente 

.A questão é .saber se convem, ao paiz tri':" apparelhado pat•a ser feito o serviço a con· 
butar prohi1Jitivamonte.as bebida~ nelle fa- ten't_? geral. · .. _ -·. • ., • _ 
bricadas,- ••• quando não tem absol~tamente _Nao s~rá por falta de fiscahza9ao qu.e s~ 
meios .. de evitar aintroducção das .que nos hao. de mtro~uz~r. no commercw . beb1das 

· vo('fu do estrangeiro. · . nacwnaes preJudiClé.l.OS á ~aude publica.. • 
.. A resposta é pela negativa porque. não te- O Sr. Sm•zedello Corroa la~ora em outro 
IÍlosmeios de evifar aintroducção de vinhos erro q.ua.ndo su~tep.ta que o vmho _cl~ passa 
c ue não são fabt•ica.dos com o mos.to da üva; é ~I~_Vlpho art1fictal ; , o orador apo~ado na 
~arque não temos meios de impedtr que o es opuuao de Maresc.a;II,~u~tenta 9-ue é vm~o na 
tra.ngeiro·nosmande para cá estas· bebidas. tural dea.nte da chunica, da lei e da hygtene. 

o.que se precisa saber, é si ha perigo para Terminando decla1•a mais uma vez que não 
a saude publica na fabricação entre nós, do estã.o em Jogo absolutamente, nem os inter
vinho de passa, do vinho confeccionado a esses da vrticultuea do paiz, nem os .da sau~e 

·uva secca., que outra causa não é, sinão a publica, mas sim os interesses da ~ndustrm 
passa.. . . . a.ssucareira que tem na producçao e no 

-A questão é antiga e tem apa1xollado os consumo do alcool um forte elemento de 
pa.izes vinícolas; apaixonou a Ft•an~ e. a prospel•idade, pois o alcool se de.stin~ a pebi
Italia. os quaes • tomaram providenCias das, e hoje está tendo larga app~10açao mdlr
qun.nto á. fabricação do vinho de passa. strial, e foi pn,ra. defender o~ mter~sses da 

Entre nós a producção do vinho é insigni- industt•ia assucareira que veto á trtbuna, e 
flcante e só se verifica em quatro estados pede ao Senado que olhe com attenção p&l'<L 
da Rep~blica, não comprehende porque . ha 0 assumpto, tendo em vista que o pronun
de se. tributar prol1.ibitiya1Ilente_ o. vinl.to_de cin,mento se ha de fazer entre_ os interesses 
pa.ssa, .. quando temos na fundaçao • desta .•. In· da. . industria . assucareil'a, _que é nacional, c 
dustria um largo escoadouro para o al~ool os interesses dos introductores de vinhos os-
produzido em muitos estados da Republlca:• trangeil•os. E' o que t9m a. dizer. . . 

A Commissão, .propondo a taxa de 150 .réis (Muito •bem, muito bem, O orador o mutto 
por. litro parao vinho de_ passa, de 300 pa.1•a o comprimentado.) 
-mesmo vinho quando se assemelhar ao vmho 
espumoso ou ao champagne, andou acertada- 0 Mr. Francisco. Vefg<t (•)
mente. . . . . .. · . -- . . •. d sr. Presidente, confórme declat•ei na. occa.-

Applaude a iniciativa do 8r. Mtmstro. a. sião opportuna deixei de.oppôr immediata 
Fazenda por ter consultado os interesses na- resposta aos dignos Deputados que se oc~u
ciona.es e não ao 8r. Serzedello porque de- param do o1·ca.mento da. Fazenda, com o. l.n
fende os interesses dos productores do-vinhos tuito de não demorar 0 encen•amonto da dtS· 
estrangeiros. cus. são desse projec.to_, bem como do que. fixa 

A ultima questão, que se 1•efei•iu Sr. Ser- a despeza. do Ministerio .. da Industr1a e 
zedello Corrê_a. no seu artigo do O Pai1, mos- Via.cio, que tambem fazia parte da ordem 
trando. _ • os perigos que se originavam para. a do dia de hontem. 
saude publica da adopção -das taxas modifi· Obtido 0 resulta.do visado, não pouco con-
cadoras do i~posto de consu~o.s8.bre b_ebidas veniente pa1•a 0 andamento dos.nossos.tra:ba-

. nacionaes, fo1 a.falta de ftscallzaçao na. fabri· lhos, j·t do si tão demo1•a.dos,. cu~pro hoJe o 
cação desses vinhos. dever de vir tomar na cons1doracao que me
, .Oargmnento de que lançou mão o ox-Depu- recem os discursos com que elucida~am o 
tado • pelo Pará é contraproducente. Si não debate 08-distinctos Deputados a • quem Já me 
quer a . fàbrica.ção de. vinhos no. paiz, porque referi. 
a • flscalizacio desta. fabricação ê impossi vel, o primeiro delles foi 0 . .illustre represen
deve ser logico, procurando vedar a impor· tante de Sergipe, Sr. Felísbello Freire;e peço 
tacão d~ vinhos exti"angeiros, po~que analy- a s .. Ex. licença para.,. invei•tendo . a ai"âem 
sados na occasião no La.bo1•ator1o de Ana· de suas considerações, em primeiroJugat• 
lyses da.. Alfandega, .. nada evita que elles tratar da emenda que pri~a sobre tod,os as 

, seja.m 1nais. ta,rd.e, depois de sujeitos á V(3Dda, uut1•a.s pela sua importanma e releva.nc1a. 
•nas mercearias, sopbístíca.dos, como a.conteco 'Refiro-me, sr. Presidente,. á emenda na 
~m;toda.:a. parte do Brazil. . ... ·· quaiS .. E_x.,rnanda.c. onv. ~rter .. os -.. titu ... lo_s_ da 
i >O Sr. Ministro d11, /l!'azenda. mfo.r.J.llOU ao divida do Paraguay em tttulos de 4%. ·. 
ora.4oí• qúe, dcante da exigencia .· ~ollS~gi"lJ.da ------

. DO regulamento dQ S~l'VÍÇO ,de hyg1e11e ,desta 
Capital,'mandándosubmetter áanalyse todos {')(~,h tb::t;n:·.:;· :.:to f.:d rari-.to fiCl0'01'Ador. 
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Volllembra~ á Casa os- term~s ~reci~os uingrànde. aoto .. da i admínistraçã:oi publica, : 
dessa omentla,.o, ao mesmo tempo, os do pa- so.b a fórrria legal; .-·por· motivo - de ·or;;.: 
recer que escrevi a respeito. e· que mereceu dem co·nstitucionat. Faltalll.~llle os .caracte
:1pprovação .da honrada. Commis:3ão de Orça- ristic_Js de ·uma .lei ordina!'i<i-::-disse: e re- · 
monto. pito - porqUe ·e na. não ten1 a ·g-eneralidade, 

Diz aemenda: que é. caracteristico das . leis ordinaria.s, . 
cO .Governo substi t_uirá. ·os · _ti tulos ·da di~ nem a ·.·.-.· parmMiéncia .·. ;. é . uma lei que <ft1ra ; 

vida· de -· guerra da Republica do Paragua:y apenas um anno.e que nada tem do geral ; · 
por titulo:; de 4 o /o, papel.» como que, figura sómente hypotheses ;. ê : 

Tomando a idéa de S. Ex., c.::mforme pô:ie uma lei de autorização; é, em summa, como 
· traduzir as pala·rras por S. Ex . . escriptas, dizem os publiciitas, um acto dec alta ad-
disse eu: ministração, praticado, . é certo, pelo Con ~ 

«Os títulos de divida, de guerra . da Repu~ gresso, mas pelo Congresso, de accorJo com · 
blica do Paraguay sã.o ti tu los pa1•aguayos e, o Poder ~xecuti'v-o. Como as leis de orça
pois, sobre elles o Congresso BtJzileiro ca- mento prescindem .da nncçã.o, ou contam 
roce de competencia para legislar. certo com ella, o Poder Executivo, antecipa· 

Si, ·em vez de paraguayos, fossom esse3 ti- damente concorre efficazmente pa.t•a a de~ 
tulos brazileiros, ao Brazil, como devc'dor, cretação da lei de orçamento. . . · 
por si só, não era. licito alterar o juro esti- V. Ex., Sr. Presidente, que por mais deuma. 
·pulado.» vez teve a honrJ. de pertencer a essa Commis-

Posteriormente, Sr. Presidente, e com a sã.o, como membro della, sabe que nós outros, 
leitura . dtf um artigo do O Paiz sobre a os rela.toresdosdiversos orçamentos, constan
emenda do illustre Deputado, ficou claro e temente nos . estamos entendendo com o Go
foi'a de toda. a duvida, que s~ Ex. pretemlia verno, para cumprirmos os nosso dever, . e_· 
com essa emenda, que o Brazil assumisse a não set•ia. isto regular, si se tratasse de uma. 
l'esponsabilidade da divida do Pa.raguay. lei or.linaria, em que o Congresso tem plena. 
·o SR. FELISBELLO FREIRÉ dá um . apar_te. liberdade de votar o que julgar melhor, e o 

Executivo a :de .sanccionar ou vetar. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA-.\' vista destas Na lei de orcamanto, ha uma cspeci~ de 

cxpli~ações, . cu addicionei, e si estivesse accordo prévio com o Poder Executivo que 
ainda SJbre a' Mesa o original do meu pa· muitas vezes toma parto efficaz na sua col• 
1•ecer, cu provaria ao nobreDeputado que o laboração. 
primitivo parecer terminava nestes dois E' assim quo todos nós vamos nos enten~ 
perjodos que acabo de lê1•. Mas, á vista da dor com os respectivos Ministros, acerca de 
explica~·ão que tive, pela leitura do O Paiz, medidas que julgamos boas ou más. . . 
risquei, a to1•minação om que cu dizia 11ao d Só .· essa circumsta.n~ia mostra. a singilla· 
,zcceita . a emenda e n.ddicionei aàmitUndo que 1•idado da lei do orçamento, o que impede 
'" emenda venha dete,·n'línw· que o Gove1·no que mandemos ao Poder Executivo, envol· :. 
assuma a ,·esponsabUidac]e da divida do Pa- vidas, em leis de orçamento, medidas com a a 
i·agully, para com os nossos concidadãos, p1·e· quaes elle possa não estar do accordo. . 
judicados pela invasr.ro de .. llatto·GI'O.'~so e Rio Este abuso, Sr. Presidente, não é de noss:t -
G1·ande, pellls forças daquella RepubUctl, 1'c• tor1•a. 
sponsabilidade que se eleva hoje, a de.ze11as lle v. Ex. silbe, quo J1:1. união americana 
m,;lhares de contos, e-uiclenlemente é mo-.:.- contra elle tem havido constantes e . re
gue, po1· sua natureza e importancia, ,t-llto cabe petídas · reclamações, tendo. dado causa a 
em uma auto;·i.:açt7o de cauda o,.çamenta;·ia. conftictos. sé1•ios ·entre o presidente .. da Re· 
E · Jllais ainda-:-lu~ .fd sobre o assumpto pro- publica e o Congresso. 'Basta lembr~tr "a 
Jectos de lei e d ede facto mais uma 1·az~o administração da Johnsto:~ cr outros P.r.esi· 
para gue a emenda nc'l'o possa $e;· acceita. deo tos . dos .· Estados tr nidos, sendo corto ·. quo 

Temos, pois, duas questões: . o presidente daquolla Republica. .negou san-
A pt•imeira refere-se i"t l'egularidade de éçãoao orçamento om consequencia deste 

inserirmo1; na .. lei or~,a,mentaria uma auto- abuso, da insersã.o . na lei orçamentaria de · .. 
rização desta importa.ncí:1. de medidas que não eram peculiares a esta 

S~nho1•es, _este á .o primeiro ponto em que lei anão tinham pol' si o beoeplacito do Poder 
proeut•areí provar que não tem razão o· meu Executivo. · . .. .. . . ··.· . . .. . · .. . · · · 
iHustre amigo, representante de· Sergipe. Lá se chamam a estes enxert.o~, riders; Jlão 

Sr . .- Presidente~ s-a.lié. Y~ Ex ; , como · sabe encontro uma traducçã.o ioa para it pa.la.yra.~> 
toda a. Camara, que a lei de otçame·nto á mas significa uma folha que se introduz _ om _ 
uma. : leis~faet~~?ri~, á uma. -leí .-escepcional: ulllJiyro, o enxer~o quo~~ iptrO(Iúz :·em·qual- :_ 
fa.ltam•lbe os caracteristico:;distinctil"os de quer .• tra.~alhoma.terlal .ou· m~~al,q ualq11er z 
lels;()rdinari lS. EUa .·~ considerada. pelos pu- a4dítamento -que irregularmep~ s~ -faz·: ; :é 
bJlc~stas, pelos econom.-istas, comó _um actll, o que os · americap.os' ~haJ]la~ ·- i'~êl~1·s, .e · . ~ · o.-

c • • .....: .,;. . .. ~ 
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qt1e., entre "llos, se i chama. embarcar, utili- cordava com a idêa. capital do honràdo Depu
z.;ar,se da.ba.rca d() orçame11to _para obter a iado. 
sancção de .medidas que duvidamos que .te- Sr. Presídente, não posso absolutamente 
nha1ILa.sancção do Poder .Executivo. me conveneer qae occorra ao ·The3ouro Fe..; 

Si ;nãotivessemos esta cautela, sifossemos deral, isto é, á Camara, á Nação, o dever de 
acceitándo, sem maior -exame, sem maior pagar a divida contrahida pelo governo .do 

.estudo, tudo .quanto.se. pretendesse inserir Paragua.y, em consequencia -ao tratado de 
.·· em nossas leis orça.mentarias, ellas tornar- paz e das obrigações assumidas por este go

se-hiam verdadeira r.IISTURA n:E GRELLos, verno, • palas . devastações que soffr•eram os 
como traduziu umnosso illustre publicista- nossos concidadãos nos Estados do Rio Gran-

_,porque ;ahi se encontr•a tudo. -de do Sul e de Matto Grosso. 
E ·eu não :sou suspeito para faUar. assim.. a ~~~~~!~~~o 1~~J~t~1?P~!'~d~~ ri~~~~s ~~~~ 
Sr. Presidente, V. Ex. esta1•á lemb1•ado _po~ fossem devastados, destruídas as proprie

que quando· foi votada •. a -reforma do nosso -dades dos nossos concidadãos, assim como 
Regimento, restringindo-se, na miqha. opi·· inutilizadas as suas riqueza.s ; mas, dahi pa.ra 
nião, um pouoo excessivamente, o direito do ,aconselhar que a Nação . brazileira deva ac· 
Deputado insei'ir, em lei orçameritaria, me~ ceita1• a responsabilidade- deste facto, é um 
didas -de ordem publica que interessavam a abysmo, com 0 qual não posso concordar. 
administeação, fui daquelles que, recla- Dis.se a v. Ex. que não tinha visto con~ 
mavam contra essa restricção, >por me pa- cordar nenhuma das commissões na. Camara, 
recer excessiva; assignei uma indicação pro- do Senado ou dos poderes publicos. 
:pondo que se ampliasse o direito ·de. inserir 
em lei de orçamento aquillo que se enten. O SR. FELISBELLO FREIRE · dá um a parte. 
desse conveniente á adminisGração publica. o SR. FRANCisco VEIGA-O honrado Depu~ 

Já se vê que não sou puritano neste as- ta.do disse que os nossos concidadãos recla
smnpto; pelo contrario, sou muito tole1•ante; .mantes. podiam receber do Thesouro a inde· 

· acceitando em lei . de Orçamento •. muitas mnização, · porque esta é. reconhecida • pelo 
med~das que, em rigor, não ·deviam figurar Pod.er Executivo, por diversas Commissões da 
nella; mas, com.este criterio, com este li· Cama.ra e até • pelo hm:q.ilde orádor que se 
mite, paramim essencial: para que honesta acha na tribuna. . 
e· dignamente possamos inserir em lei de Contestei a affirmação de S. Ex., e, depois 
Orçamento qualquer medida, devemos ter a. de publicados os documentos a que S. Ex. se 

· previa certeza que es:;as medidas não con- referiu, tive o prazer de verificar que con
trariam o pensamento da • administração, testei bem. 
isto é, que não vamos nos utilisar de uma o SR. FELISBELLo F.REIRE...;.Leia 0 projecto •. 

·~~~1C,~Op!d~~a.~~lc~fv:póde~~ii%~m~g~~ar~ 0 SR. FRANCISCO VEIGA.- Eu propuz in i 
Com este limite, .eu acceito qualquer dividualmente, como. relator, que se man

idéa, attendendo a. um serviço publico, desde dasse indemnizar os ct>edores nossos con· 
que saiba que está de accôrdo com o pode1• cidadão!. 
publico. 0 SR. FELISBELLO FREIRE- E OS consi· 

Nestas condiçõe:~, Sr .P1•esident.e,. pa1•ece-me derandos ?-
que só razão de ordem regimental,. po1• as- , d d 
·sim dizer, bastava para que á Commissão O SR. FRANcrsco VEIGA- E ver a e que 
·de ·Orçamento corresse 0 devm· de não accei· se encontra a minha.-assignatura em um pro
tar a emenda do honrado Deputttdo. jecto da Commissão de Orçamento de que 

:Ba. gt.a.ria•·esta_•.res_ post. apara_ meJ·ulgar exo- v. Ex., Sr. Presidente, fazia. parte tam
. · · ft :bem ; mas fazendo cousa muito differente. 

n.erado de qualquer ou'trajusti cação do meu Era uma pura homenagem aos direitos cre-
:procedimento ; ~ntretanto, . tratando-se . de d't rios dos nossos concida.dãos . era a prova 
assumpto da mawr •• monta., de uma med1da 1 0 que' não ar" in· 
que em duaslinhas podia comprometter os que ~ Congresso dava de w 

interesses do Thesouro como disse. em mais-. diffei-ente á sua sorte. 
de 40.000:000$; não posso deixar de. tomar. o SR. FELISBELLo FREIRE- v. Ex. leia o 
eill consideração algumas···. das .··• observações' 1parecer . 

. ·4o digno Deputado P<>.r Ser.gipe,. em ordem a o SR. FRANcrsco VEIG.~- Ealeio o essen
:P:rotes~a.l' contra a. mtelhgenc1a dada por chl que ê o p1·ojecto 

· S~ E~. ]?elo .•:menos; 11ão se. dirá. que as opi· · ' · . • . • . . . 
·_ •. ·:n. J ... õ .... e_s_ .. ·•.··.·d·o··.h. o.n. ra.do __ . I?~_P_ ·1º'~. a.d._o, que a_ s sa.be .. s~s-. O. SR .• FELISBELLo FREIRE- E os constde· 

· ·:tenta.l· -comtamankobrllho-e•illustraçã.o, nao randos ~ 
·toralll immediatamente co11testadas; podendo· O SR. FRANCISco VEIGA- Não. são leis, 

; :parecer do meu silen~io que desde logo con- não são projectos. As considerações são opi;.. 
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. n.iões i.ndividuaes do relator e .eu não o era, pois que ~lle tem • uma renda inferior á. 
. como V. Ex. sabe. • .. . .... · de qualquer dos nossos Estados de segunda. 

o projecto a que deu grande .importancia ou terceira ordem, mal chegando para a sua. 
0 ·di O' no· re presenta.n te . de Sergipe :tem, além, administração, • aliás·. modesta. 
da minhaassignatura, que aliás pouco vale Comprehende-se uma. occupação. militar 
(não apoiados), a de V. Ex., Sr. Pre:ddente, como a ·de 1870, no territorio. da França, a 
e a dos Srs .. Cassiano do Nascimento, Fran- qual provocou immediatamente o .prodigio, 
cisco Sá e outros, mas esse projecto é inof- que n.ssombrou o mundo, de fornecer. a nação 

· fensivo. franceza ao seu governo, por mil modos, a 
O SR. CASSIANO DO NA.scrMENTo-Ahi não eno~me quantia precisa para indemnizar 

o vencedor e fazel-o deixar o te1•ritorio. 
está sustentada a sub rogação do Brazil ao Seria,. portanto, um acto impa triotico ; 
Paraguay. mais que isto : seria um acto inepto manter 
~o SR. FRANCisco VEIGA-Nem se- mandou o govemo um exercito no 'Paraguày, exer-

pagai' causa alguma. cito que. segundo as allegações ·dos intm•es-
Si o nobre Deputado se satisfaz com este sados, custava nad:J. menos de 3.000:000$, 

· projecto, dHsde já hypotheco a S. Ex. o meu ouro, por anno. Ora, esta só razão bastava 
voto, porque o voto que dei na Com missão para justificar a.quelle acto. O Governo gas· 

-de Orçamento sustento hoje e darei amanhã, tava 3.000:000$, ouro, com .a. occupação 
, si for preciso. Parece-me, entretanto, que o pa.ra garantir uma. divida que não era co 
·nobre Deputado se satisfaz com pouco, por- nhecida. Estava reconhecido, em principio, 
que esse projecto naua mais é do que um que o Paraguay Indemnizaria pelo mal cau-
·pedido ao Governo, para cumpl'il· o • seu zado aos nossos concidadãos; mas não se sabia 
-dever, o que aliás tem feito repetidas vezes, a quanto montava a divida .. 
, como o nobre Deputado ainda b.ontem pro- Consoguintemente, o Governo teria com
. vou, isto é, que. o Governo tem procurado mettido uma inepcia si gastasse 6.000:000$; 
com solicitude .. e empenho constante obter ou 7.000:000$ para garantir uma divida quo 
do Governo do Paraguay o pagamento a quo seis annos depois se roconheceu que era de 
se comprometteu.. 7.000:000$000. 

Ora, isto. de modo algum compromette a Razão teria S. Ex. de accusar o Governo 
··opinião do humilde or~dor e dos Hlustre~ imperial sLelle tivesse deixado as forças 
Deputados que faziam parte da Commissão brazileiras occupando o territorio paraguayo, 
de que V. Ex., Sr. Presidente, era presi· sacrificando o.Thesouro Nacional e enrique
dente .. Não ha,, portanto, por parte da Ca· ccndo, como enriqueceu,<~ I'egião platina. 
mara, nem do Sr.nado, 1•econhecimento dessa Essa. razão não prevalece, portanto. · 
divida. A occupação não continuou nem . devia 

O nobre Deputado, para prova de que o continuar; e si o Gove1•no tivesse consentido 
Governo Braziloiro ·assumiu a responsabili- por mais tempo na permanencia das· forças 
dade da di-vJda, lembrou dous factos capi- no Paraguay, seria passível das n:uti0res 
ta.es e categoricos, segundo a opinião üe censuras. (Apoictdos.) • 

·S. Ex. Deste facto não se pôde inferir ab:Joluta-
Um deases factos é qtw, havendo occupa- mente qualquer responsabilidade do governo • 

.ção do tm•ritorio do Paraguay pelo exo1•cito Disse mais o nobre D~putado que o govel'no 
brazileiro, o Governo resolveu desqccupal-o. tinha, posto que indirectamente, assumido a 

S. Ex. accrescentou que a occúpação so- resp)nsabilida.de da divida, porque dispen-
. ria o meio seguro de obter o pagamento. sára o Paraguay do paga l-a. Peço licença. 

Sr. Presidente, conforme a lettra do tra- para dizer que não é perfeitamente exacto o 
~tado, o Gove1•no podia occupar ·o territorio que affirmou o nobre Deputado. 
para manter a odlem publica e fazer cum- Tenho em mãos, Sr .• Presidente, um bri-
prir outras condições·domesmo tra.tado. lhante relatorlo do Senador Leopoldo· de 

Etfectiv!).mente, o Governo Imperial, de· Bulhões, t\ctual Ministro da Fazenda, • rela
·pois da victoria, occ~pou por .algum tempo o tol'lo ~presentado por S. Ex:. á commissão 
territorio do Paraguay, mas não podia fazer de finanças do Senado e em que se ··• elucida 

"essa occupação por méroluxo ou ostentação o assumpto de modo completo. 
e, sim, com fins patrioticos, com o intuito de· .Ahi se faz raferencia _a esaa a.llega9ão, mas 
obter a e.ffectiv-idade das promessas constan· não consta absolutameo.te que por nota hou
tes do tratado. V(~sse o.governo imperial assumido arespon-

Evidenciou-se, porém, cque era impossível, sabílídade da divida ou permittido queo ·Pa.
quanto á divida, obter-se o respectivo :paga- raguay pagasse quando •quizesse. ·• O que,en
_me11to, porque oParwguay estava exhansto,· contro aquide uma nota. do ministro do _·Pa
não tinha meios do· pagal·a, por. mais que ra.guay é o segtlinte. Diz o ministro do Pa.~ 

. quizesse, como não tem hoje, 40 annos depois, raguay: 
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~(dfvidá., cuj;sj~ros a~ prlltellde cobrar, 0 . S.P.. PaESIDE~TE .:.., Peço ao nobre' 
·· >ele'v:J;'sé hoje .amUhões e, as escassas rendas Deputado que conclua as. suas observá..cões, 

doPil.raguay não seriam sufllcientes para· ·visto como es~ finda a hora. de!!ti.D!}.da. 
cobrir ónfazer .. o .serviço. dos ditos juros. A ao expediente. ·. ··· · 
réferid3 •ilota.pãqdeixou de.ca.uàa,rce~ta. ex- ... ·o sa. FE.ANcrsco VElGA._ v. ·E~.ehama.
~ranh_~~a. ao meu ~over~o. d~~ a Clrc~m- me a a.ttençã.o para a hora, Compr:ehende qu&
stancl~ de,·q~e ha v r;~. .. ·.[~penas · quatro ·m!i!zes não. completei • as observações que ia.fazendo. 

·· que ttnll.a· std~ a.preseo~:W.a, _qaa.n~o ~ ·.Ex.- em resposta. ao nobre Deputado. . · 
o Sr. Co~selheu>o . Rodr1go Silva.,_ Mrmstro Eu me sento ; v. Ex. entrar-á. na ordem 
das Relaçoes E~tenores do Imp~rw, de~a.- do dia, depois. então peJ.irei a p~lavra 11a.!a· 
ra.va solemn~m~nte &a nosso envra.do oftlcu~l, uma explicação pessoal, promettendo eu nao· 
Dr. J. Jos~ Br1zue~:t; que, emquanto Y_lao abusar della, poi~ que o meu fim é apenas

. chegasse·a opp~?_rtumd~~ de tratar ofllcl~l- completar 0 que me resta. dizer .em. respos.ta. . 
mente da ques~ da d1V1da, o Para.guay na.o ao nobre Depu1iado. (Mr-~ílo bem ; .»mtto .. 
devia. receiar; nem mesmo remot~mente, bem). · 
exige·uci& alguma ou constrangiwento do · 
Brazii.•• · · · ORDEM DO DIA 

Pelo que acabo de lêr, vê-se que não h~ve 
esta responsabilidade, que o Governo nao a o Sr. Presidente-Não. ha.vendo· 
assumiu, mas quando assumisse, quando o numero legal pàra. se proceder á.s votações 
Paragua.y·disses~e isto, ha a ra.tificação do das .matarias encerradas, passa-se á mate•· 
nossomin.istro, que·diz: . • ria em discussão; ·. 
. «Nisto, .informa, .o Governo se referia, o E' a.nnuncia.da. 11. ta discussã.o do projecto 
Ministro dos Estrangeiros, á ·divida de Es- n. 289 A, de . 1904, ~oncedendo . ,a .. pensão. 
tado a Estado.» . . mensa,l de 500~. repartrdamente, a vmva e 

O Sr. Rodrigo Sl!Va, nestas pa.lavras 1Uhos do tenente·coronel Innocencio Fabricio· 
que acabo • .. delêr, referiu-se á. _dívida da Fel'reira. de Mattos, com· pa.recer.es d,asCom··· 

>nação a naÇão,. do Pa.rá.gua.y paraO o Brazil e miiHlões de Pensões e COntas e de ,Orça.men to,. · 
não dei Paraguày para. os pa.rticul~res. e substitutivo oíl'erecido pela primeira.; ·· ·· 

Um homem do· valor e do merdo de Ro•. · · .· · · . · .· · .· . , · ,._ 
d.l'igoSilva nã:o podia., incompetentemente, Ninguelll pedindo a pala.v':_a, ê encerra.""' 

·· e por oonseqüm:icia. ineptamente, assumir a discussã~ e adja~a a votaçao. · ... ·. .. ; 
UffiD,reSponsabilída.dc para. quallhe faltavam E'. sem: debate, en(jerra.do em 2• díSCW!São,. 
poderes. .. .·· . ·. .. · · · .. 0 artigounico doprojeoto_n. 300;dG l llO~,a~-

. · Elle, ministro, represantaot.e ~o.Poder Ex~ .torizando 0 Poder Ex:ecuttvo a abrir ao ML-
, ooutivo, nã() podia. assumir uma. ... divida de nisterio da. Fazenda. o credito extro.ordina.rio· 

dezenas de contos sem•o consentimento, sem de 52:652$_!00 para as desp~zas com~ obras . 
à li.utorização e:t;pressa. do Poder Legisla- de reparaça.o de que neoess1ta o p red1o ~m 
ti To. ·· . . .·. . ·.. · · que cstll installa.da. ··a. Alfa.ndega do Reei f,:, . 

. .. NO' nosso i'egiineii o Poder Executivo não ficando adiadaa. votação. 
póde assumir a r..lsponsa.bilidade de pagar E', sem debate, enoemtdo em 2"' diso~asã.o · 

· · um niokol som autorísa.çã.o do Congresso. 0 artigo u ai co dó pi'ojecto n •; 301, de _lll04, 
.·como, pois, se p6de dizer. que um homem autorizando 0 · P()der. Executivo a abrir ao · 

d() v11.lor de· Rodrigo Silva . a&Sumisse a. re- Ministerio da Marinha o credito · extraordi. 
.· SpcilisabiUdade depa.garcentenasde contos de na,1•io de 500$.para.. pagamento a Jorge ·& 
réis, sem ter a competente a.utorisação ? Sa.ntos, petoalugual do pr~io em que ~Iie- · 

.. OSR: PÉLISDELt.O FREIRE ...- Eunão disse cioriou a Escola de Aprendt7;es , Marl_nhetros
.· .qlie em .4ocumento oftlcial o Governo assu~ do Mara.nhão,.fl.ca.ildo adiada a votaç.ao. ;. . 

· bTdad · E' sem deba.te, .. encerrad.o em 2" 'dtsoussair · 
mlu a respons!l> Ir e. ·. o.ai'tigounicq doprojecto n_.BO!;!, .. de 1904, 

O ,SR. F.R.ANcraco VEIGA:--.Dissé que. houve autorizando 0 . Poder E~ecut1vo a. conceder,. 
· uma. nota. · · pelo Ministerio da Marinha, á Associaçi!)· 

0 SR. FELISDELLO FREIRE- Houve e a. .Proteatora. dos' Homens dó Mar, O usoi'r~cto 
nota está. aqui (»~ostl'ando). Logo, o Govorno da ilha. d11. Bo~-Vlagem e de,suas bemfe1to·~ · 

··tOrnou-se reswnsa vet. · . ••Sal, Jl!l.l'& o tlm de ser est~b.éleoido nella. ~un 

;.··:0. sâ: •Fl\~NÓI~CO VEIGA-. NãO; senhor ; ==rt:l·s:~:~;·~ep::t:~1!0a&~~à~~y~~~~-
.,.rêferia,se ·á.~ :pil.r~e; da ;divida , do Para.guay do o;di•da A vo~io · ·•· · · 

f·~t~~(0·~-~ht~~~~~~~5~~1:!i'o~· ~riJ!8l:~~ ;.Ôomp'~~G!Il ·•••···. m~~- ~$r1 • . Í.~~Úí) ~m~:: .. 
~; p~têilci!L , d,e ~ntr~r·'et.n ;ne~toci"'~' pois que. rim;· I:loaaDuab . llD. , OUvell't.,,·.•Pa.IIOJ .. •Ml~- ·• 
~; &rti..div1da.~ac . naçM . a na.ça.o. > •, • raD,hi' Arthul' · J..omol, .. ·· 01\l'llll . do Nova~s; .. 
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·. ú~zer.~il· F~qteo~ü~; ,F.ra~~íséo :sa;: ~~udrdó ·. ·w ªnnu~ü~<la. ·a discu~são ·_ · u~ica do·.-i>;o:·> 
Siudart, El!lY: 4.e S,oüza. Pereira. J.teia, !;'aula _jacto n; 282; d~ lOO:t; eoh~e<le?do ~o ba.cha.r~ t . 
e Silva.; Abd9o -M1lanez, M~elros e APm· ·.Pedro Pereira. •Cbarmont, l{<ttol,JUI:i! substk 
querque, _João Vioi~a, ~:~.Laq~l~ .GonÇa~tel!, t utO, !!Eicciq,o~tlia secção do_ P~rá, oito mez~ 
&mel'!!.lclino BandeJra, Col'1lello da. Fonseca, de licença,' sem venc1ment0s; em.prorog_açao .·· 
Tosta,. FeH:r, . Gaspar;: :A-ugusto _de .Fr~!tas, da. que-lhe t<;~iconcedida pelo presidente 'do · .. 
Edua.~do ~!amos, Berna.l,'do .Hort;t. ~~ls.qn _Supre!IIo ·.Tl'Ibun~J.,l , ,F'I'l~E)r!'l; · para trata!' de · 

· ·de· Vasconcellos;- :Bulhões : Ma.rcuLh Ertco -sua..sa.nde onde llie .oonVter. · -- ·, , --~ _ , ·.: 
_ coelhG, 'Crúvello .cavalcariti; Ca.rlo~ Téhêirá Niaguem ,pe. dindo .a. -pala v. ra., é enoor.Í'lida. ·. 

Bt•á.ildão, Viria. to . Mascarenha.s, Berurdo d' d t 
· Montetro. 'Gastão do Cunh~, Carlos Peixot~ a· tscuasi<! e adia a avó ação. · 

Filho ... Lamourilet~ · Godofredo. Qalogera,a, · E' anii~n~iada a diScuSsão u11ica. do pro·· 
Carvalho. Britto; -ca.mitlo . Pratos; Rodc>lpho jeoto n. 291',' de 1904; autorizando o Poder· 
Paixão, ,·Galcií.o Carva.\ha.l, Moreira da. Sil- E:s:ecutivo a concede1• a. Franciseó Augusto de .. 
va, .Domingues · de Ca.st~o, Fl'anCisco ·· Ra.- Mello, conferente de 3• cla.sse da.. Estrada. de· 
meire; Rellou~as do Ca.rva.Lbo, Jos~ Lobo- ·FerrD Central cio B1·a.zil,sels meias de licença, 
Liodolpho Serra, Elizeu Guilherme, ·Germç, com ordenado, para. tra.iar de sua saude onde; · 
nD Ha:aslocher;·Victorino Mo·nteiro, Domin, lhe convier. · 
gos Masca.renhaa, Diogo Foriuna. e Homem 
de Carvalho. · · · · .· Ninguem pedindo a. pala vr8., é encerrada. aic 

discuSsão e adiada a votação. . 
Deixam d.e comparecer · com causa pa.rtt-

eipada· os Sts; Wanderley de MondonQa.,. Sá E' a.nnunoiada a. discussão unica. do pro-
p · to E .t.c ti R d jecto n. 292, de 1904, autorizando o Poder 

e1xo _ ; n-s Mar os,_ aymun .0 Ncry, Executivo a. conoedel' a. Luiz Silveira d() 
. R.oger1o de·Miraoda, Ind1o do Braztl, Anto- : · • - · 

nio Bastos, Urbano Sahtos, Guedelha Mou- P tl<l.I, ageoie da eataça.o de Ouro_Pre!-0· na . 
rão, Frederico Borges; sergio . Saboya, .Wa.l- Estrado. de Ferro. Central do. ~raztl, . bcença. 

1'redo"-Leal --Teixeira. de Sá José · Ma.rcellino por um a.nno, com o respeçt1vo ordenado, 
Moreira Aives Arthur oriarido ~EaZebio d~- pa.ra. tratar _ de sua. s~ude onde lhe- !!O_n- · 
Anâra.de, Jovinlan0 de . Carvalhe, Domingos vier. -- -
Güiina;rães~ . Neiva., Leovigildo .Filglieiras, ··. Ningtieni"pedindo a palavra, é ~ncerrada. ' 
Castro.· Rebéllo, Satyro Dias, Vergue .. <le a; discuSSI1o e adiada. a .votação. . . . . .·. · ... 

- Abreu, Pinto Da.otas, Rodrigues Lima, To-
lentino .dos S!l.ntos,:Marcolino-Moura; Cor1·êa; -~·o . sr.:Franeiscó Veiga -~, Peço 
Dut1•a, :Mello Mattos, Ir!ncu Macha.do; Fidelís a. pa.La.vra pi!.r& uma explioa:ção pessoal. , · 
Alves,:: João - ~B:tptista, .Belisario de .Souza, · · 
Silva Castro; Bezamat, ,Julio Sant.os, . Penido O Sr. Prealclente:..;.T~m a palavra · 
Filho, ' David Campista, Francisco Ber.nar · .o npure Depuiado. · · · · .... ·· ·· · . · . .· 
dino, 'João Luiz Alves, Henrique Sillles, 
Carlos Ot tonl, .· M~noel Fulgenclo, · Nogueil'a,, •. O Sr. Francisoo Veiga ( pa1·a · 
Lindolpho Caeh,no, Olegal'io Maciel, Wen- t~ma oa;plioaçao pedifilr) (·)~si-. Presidente, . 
eesláo . Bra.z, . Padua. Rezent!e, Jcsuino Car- continúo a.s explicações que tive de inter•
doso;.Va.lois · dG Castro, .At•nolpho Azevedo, rolTiper por estar ftnl.i!. a. ho>ra ~o expediente; . 

· Eloy Oba.V"es, Leite de Souza,_ Alvaro d(> car· Vimos qcze a. aUoga.ção de. qae_o Govern~ 
.. valho, Azéved~ Ma.l'q!lCSo Rodolpllo f,f!~nda, 1m~· r .. la..l, dei:l:a.ndo de ocoupa.r 0 Pa.raguay, .. 

Bemardo Antonio, Aquino ltiboiro,. A.bdon ti · ttid - d 
Ba.pti~a, Luiz:. Gualberto; Ma.t·cfll Escobar, n a comprome o os Iot.ercss~s os nos~-
Ang~lp Pinheiro; Rlvad~vta COt•t•óa. e Calllpos sos_ ooncid~ios, . nto prevalece . . · -: ;,· 
oartte1•. . · . . - . . . As despezas enormes que esia. occupaça.o 

E sem ca.usa. ~s Srs; . :José E.uzebio, Clinll~ acarretaria pa.ra. o · Theaouro Nacional nãn.
M ha:d Jí- a ·v· T 8 - 'd J - · a aconselhavam. . . . . .. . ·.··. · ac _ o, 0110 a.yo~o,; :...~rgu? ·. rl&'l o, ~ao . Vimo$ .tambeiu que não llttyia. cDmprolllis.:. 

. LOpes! Alberto Ma.~anua.o, . Peretra. de L~ ;a., so ;.~lgtlm por parte do mesmo 'Governo que o- · 
Ep.amt,nond~ ()~:~.mnd_o, _Arroxclla.s Ga.l~ao, levttSse a . a!JSumlr a. responaabilidade destilo 
Oliveira. Va.llad~o, Buloao VIanna., P~1sco_ divldit.l 6 · quando houvessifnão tinha. .vruor

·. ~ara,iso, . l~odrlg1~es. Saldanha, José M~nja.l'· algltm porque . 9 Govarno . ImperiGl~ como ;) . 
dt~, 0~1410? Lot eto, Osc_;u>,: _-,G9tfoy, Paulino Governo da R8pilblióa, prec~va de auiori-· 

. de so~za., Rloo~ro J unque1ra:. Astolpho D~tra, .zação especiá.l do Poder Legíllativo·p·ara. 'a.s·· 
.. Bernal'des de .Faria; . C~mtllo . Soares l?Illlo, · . · · ' · ·. · · · · · b'l'd·-.;, . · ··•· ·· • 

... ,Sablltci'Ba.rroso · .costa''Jú11ior ' 'Amara-l ·Cesar · ... ~wnu: .e~SIL .grave , .r~~DJa 1 ~·'""'e, , e . . es~u. .. 
:FrãJict8coMaltá;;~ Benedic~Je sou:za.y:soa.r.e8, ~'!tqr~çit~)ª'ma.ls tot a.~a~. < : · ·· 
:~~~~D~,--:~P.~~o~l"-.~~~-ille~,:_ ·-~ar~~-a ~.Li~~;' ~ -- ~ - ... :· · 

· .Ail'i'oiJo: V~&rela', :>:· : ,. / : · -, . "· C') E•t~- il iscurs~ n~o-·fo• ;;~Yi~~o ~~~ .iraâ~r~ • 
'·- -V oi.' VliJ.· . . . ... . ·.· . .· . . .· .. . · / t 2 

•.; o o ''> ',~· :·,> • ~· .. L.: ~- - - :.. . 
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. 'L'· .i-::~~ri{.~~i[-"J·il~4~.1~· sotC.:r~~~áó,i:tiL~1é~; ·:&~e, ~~1n~u hulllude .conceito, "hà &rta·.~o~ .: ·. 
;;.;,;a.:ti:>mil.l'.'éll\ .·. consilfc:ta.Çã.o, ,a.'a.tllróia~o . .fêita.. s.oli1ta .. de~justiça .:missa ... pretencão .. ::<é-"tóta(, . ·. . 
,/p6),9,:, ~.bre.Dep!ft~do, de !!,Ué ,:~ ; ReJ?~b~ica m~nteiiladmissiveLque o. Thesguro Nacional_· .. · 
.:.,Argenttna. -havta . . s1do q>aga da.cquantlt1o"qu,e .se,) a onerado com: essa grave e.enorme•respon···. 
i}lhQ era.:_deytda •.. . born_eo!Ilo o. Esta4o •. Or~eg~a\ _salíilidaJe .de. 40. ti_tantos milcon1os, .pór mo· .. 
: ·4Q 1J>~l1!l'~ay; e_rriq1lanto o J3ra~il il.a~a 'fe_a~]ja ; .tivo~de_puro sentimenta~sm?. . ··· : .. · . . ·.:. 
· graç~s !'-1nerc1a e. aodesm~zellodo, Goye~n~ . N_ao sao .. sómente os :preJUdlc~d~s pel~ - m: · 
. :Sra,zlleJro. .. . ..... · . ._. ... . . . ., .··· vasa o .pa.ra.guaya que toam dm~do 11 mde . 

s; Ex. não' apresentou ab·solutamente· dó· mnizaoãó e que não a recebem: ·mesmo 
.. cumonto iieni prova ·alguma n0 sentido .·da. . entt·e nós, sabe o nobre .Depnta.do que ·tem 
. -declaraÇãO::qile fez; isto é, que a RcpubliCa. .havido outr as ca.larilidades reduzindo. t\ ·po
: • -Argen.tina estivesse . no· mesmo pê de igual• . 'llreza famil~a.s,_opulmitas, ·t ornando desgra
.. dade c tivesse recebido.... . . . ·: · · · . çados muitos dos nossos. concidadãos . Infeliz-

. o ·Sa. cFM.orSBEL~ .FREIRE,.- .mu decl'll.l·ei mente a nossa. historia financeira: 'está. che'ia 
· . .que cidadãos-.argêntinos .e :órientaes haviám desses lamentave.is acontecimentos , que 

b ._ to iodos· nós deploramos, e, . entretanto, ainda 
reco ido· · E podet•ei •<'.>zer documen s · nioguem se lembrou de ·vir toi:na.r o .Thesouro 

O SR. FRANCiscoVEIGA.,_:Pi>is bem; ~u u Nacional resp<>nsavel por taes calamidades . 
·-tima1;ei. • . . · . Em h es condiçõei foi que julguei do meu 

O que sei e consta ·do erudito parecer do Sr. dever declarar desde já como penso a. ro
·nr. Bulhões,. a que:já merofBri, · é. que, em seeito do assumpto, sentindo ·profundamente 
1887, !ãZéúdo,se na Camara essa. · accu~Qão nao ·estar de :a.r.col'do com. o illustre Depu
.a.o Governo, allegando-se qa~f os credores tado. bem como com outros dístinctoa cida;. 
.argentinos .tinham. sitlo ... . pagos,. Jo~ isso so- dãos, a quem muito respeito e admiro; e com 
lemne e peremptoriamente desmentido por orgãos de publiaida.do do maior valor, · que 
informações que o Governo lmperial e~igiu se mostram favoraveis a essa. pretenção, a. 
do 'Qosso ministro no Rio da. Pr~ta,· o qua.I que não posso absolutamente dar o meu 

; .mandou informar que era absolo.t.'Lmento ,assentimento. . . ' ... . . . -: : 
·. :falso, quenuncaserea.lizai'a samelhan~e. p&•. O nobre Deputado, de .certo; me-desoul

,:ga.~ento; que · a.· Republica Argentina. ' não_ .pará, acreditando na, sinceridade do_ meu: 
.· )'~aeber•a.aoúsa ·a,Igu!lla,_ d() ·mesmo nio\io."q'Ci~ modo de .. pensar, na inteireza. da.minha .,opi •. 
. os. particula.res... . . . . ·nlão, e, sobretudo, no desejo de não ~ mo-, 
, ô '':sa:. ::R.o~~LPno PJi.n{Ão.:...v . Êx. Úli; test~_r a., s. E~,, pois respeito muito a.ssua~ .. 
. :cen.ça pa.t'a.~·um apllorte ~ So.u testemunha de· nobles. mte~çoes • - , . . . . . 
. · muitos factos·· a· respeito" desSa,s apolices à Sr. Prostdent~, a. seg1:1nd 1 emenda . ~e 
. posso. intormàr que lioje, 'si se ~décretâr. qual, S. Ex. carece do •mporta.ne~_a. . em compa.ra.çao 
.. quer. m_ed,qarui'sentido da ·proposta,· iSso_ nã.o com esta que . acabo de oonstdera-r. , ;tefere-.s~ . 
. ·. aprove1tara, de modo· . algnm, . aos preJUdl· a. u~a ':erb,\ para . CWla do .. portou o . da R. e 
· ·:cados, parque. quasitodos os titulas for1.1m·a ce~o~Ja. ~a. C a.pita.tl?ede .al. · O ) )a.recer 
· -elles compfa.dos a..troco· de · pouco mais de s~ hm1tou a.. diZer que a Rooe~dona func

na.da.. ,.Fui. -testemu.nha ocular disso: apollces mona no pr~diO doTh~souro_ N~mon:~ol , pa.re
.. dà' quatró,;cjrico e sete ~ilpesos fot•a.m ven- cendo, ppr ISSO. q~e .. nao. é _ _;ndlsp ensavel a 
-,di das a.~ por·l00$000. ·: .: · - · . .. - . Qasa. para o -por_te1ro, po1s J .. ba u m por.teiro 

• ·.,. :-c .... ; .· :-.·: .. : ... > ... < .. . · .·: ..•. .- ..••. . . · . . do mesmo edrficw. .· . ~ .· . .... .-.. .. . . . . . 
OSR. F.jl.ANCISCO VEIG.C-:= Oapu.rte com S; ·Ex. achoti.- q:Ue isso não provava. . · Niío 

q)irt i:lie· h'onrri. o meu íllusti·e colléga e amigo é b n to assim; prova alguma co usa ; :pr.ova'.
C()rrobora de ·. modo deoisiv() a opini~o quo . tanto que o Tribunal de Contas, pelo facto· 

... :tenho sobre a. til& teria. O que :"8;' ·Ex. está ·de funccionar no mesmo edificio, ·nem por.,. 
.. · dizendo Já ·me ha'Vü~ cltógado a.os· ouvidos, teiro j em. . . . . . . ... . . . . • ... 
· : isto ·é, :que essii ·i;e<ili.mação; hoje, ' a'bsi>ltttà.: · . o :r a, slll~ra uma repartição . se .dispensa. o · 
·. mente,nã.o:aproveito. nem ' a.os'projüdlcà.clos, portbiro,··porque ella funcclonaem um predio · 

ileu1 aos seus herdeiros. ··. · · ·· · · . · . · ·. oode ho. outra., parece que não é nenhum 
, . . · ; Q &fi•; 'Ro'noLPUO p .A.U:ÃO;;.;.;Como dl~se; ~ f(j,;; · despróposi to dispensa~ ~a.sa. para,._. O • ~ort(Jiro 

r&1!J -OOIJ1PJ;&das·llt:Sa.políces a troco 'de.pquco de uma. _ o~tra. repart1çao que funcm\)no. no 
. ~ maJs:.de. •na.da..-. . . · . . . . · .. . . . . . ru.e~mo odrftclo. _ . . . . . .. . . . 

'· ::);q~$»;;:· -~~císdo y~if7A'SJ iúa.n~o;:~ ~~té >~õ ~~ª~te~Jk~tago~;:c~~~ra.~o · -~~~~diii~u!, · 
:. ::~n.t<lc4tr1',9; ,Ill~.~tre: a.ut()'\' ·:~~ ; e~l!!lªoq_q);t_fl . to~ !:li :em' conSldera.ça.o_. ~ , · · : ' 
;x.n~:!!!l~J'!Lt;a ·J~tiçt!!-~da.. ~~-~sa;;_~l;:·Po.~,V:~'=!.~~~~j: .;.;.p :~~edg~Rn~o :.O.!'_~gr ~- f~ i __ o __ SI'.- . P.~P.U~do· 
~'i·.-a.. c_a.usa. ·. ryer JUS tça. : _' • ~', _ --, ' ·;;---: , , ..r.uua.r o· a.mos. : - , . : .. · · . 
-.--·.' S;·;iEJÇ-..;·;;entreta.nto· .-me"'.'ha'. de ·permittir '~··s; Ex~- oonrorme 'devem· estar:· lefilliradoa 
; '·?.:quê:d,tg~·~c<t!ll~ todtl '~ ·rrán·quez'& : e . verdade os nobJ!~ béputados, nada - disslJiiob~ o pro, · :·~:-:n~t:;\~~ ·,: <~ - · ~- · .. - ·· - · ·· · · ·· ·· · · é • • • · .. 
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·. jec·to ·e~•di~ussãoilimitou~s~: :L'' i'az9r Ób~.~*: ;·:exlgêri~i·:l d<i'eeÚiço. publi6p{a•·• de~pez3:,:q\te •. ~. 
vaçG_esr~atw.l!S ,a,o Orçall),~nto .. ~a, Recett<i, i se faz oaquelle e3tabelectmento .. · . : -: :. :. · 

,qu~ Já foi ~ap~rovado,_sendo, por ·. ·1sso~ ma.- ·. "'' E' . 'ô' -·que eli t ill.M ' à ' dizer. (llluito\ õún;· , •• 
teua..venc!da, .. .. . .. . .... ··· . .. · ·- ''··' milito búa )·. · :·. ... . . . ... , .. :. · .. ·.. : 

O t~rcetl"() .e ulm~o orador .. foc o· nobre · · ··· ·· .· · .. ·. ·· . ·• ·· ·: .·: · .. · ·-- ·- :·. • .. ··· . . 
· : Deput!l:do pÇ)r Pernambuco, O . Sr: · A'tronso · 0 .oi:. • p· ~ · · d · ·t . c· · .. ·, . . . ... 

.Costa_; q~e·havia apresentli.do dm,S emendas i . . ··.. .· :·.· . ..,a .. ~ .· .··. x es~ e~ e -:- .. <lmp,,n~ce· . 

. sobre uma. de!las llo C<immisa'ão .. deu P<~.l"ecer ,ra.m 11 s~sslLo de _hoJe. n~ Brs .• Q~put~do~, ··. 
favoravel, na.o podendo ter ·' igual · razer mas a :VLsa está. . 1nronl)a.da de quo J<l . s~ re~ .: : 
qua.nto tt outra.. P. · · tiraram lO Srs. Deputados. · . . . 
. · · · . , ·Assim sendo i é escusado annuncia,r a.s vo-
>Já se ~abe : o honrado Deputado lÓu~ou ta.çõ!l~· , · •. · · . · 

a Comm1ssá:0; na. parte eiil q\le . CO ~JCOt'dOU · ' . · . • .. 
-c~m S. Ex. e censurou-a no, p:J.rte · em que ~· ~xgÔtGa.das as m"'terili.s da. orde.ro do.(lia, 
. discordou; · . . · · · . . . , . designo pa.ra. ·segunda.-teit'a, 5 do ·corrente, a. 
· . ~·~ta a. sorte, a; ··.slná. das .. cómrnwões, seguinte orde~ do dia: . · , · . . 
prmc1pa.lmente da Cúmmissao de OrÇ~~~mentO . Continuação da. vota.çã.o do projecti> n. 283, 

CumprG-me desfazer um engano do hon- de 1904, autC~riza.ndo o Poder E~ecutivo a. 
ra.do Depu~ado . conceder ao bacharel João de Siqueira. Cal· 

· · • DJS!!8 s: Ei. que. a, Com miSsão não tinha vacan1i, major boncirarlo ·do exercito e juiz 
razao !le negar o determina4o na emenda, de comarca do terri to rio do Acre,. licença. por 
que era mandar fazer ·· gratuitamente na lm- um anno, cóm o respectiv{) ol•deila.do, pa.ra. 
prensa:Naeiona.l . a impressãO de uma con- tratar de sua sa.ude onde lhe convier (dis· 
solida.<;li() de leis rehtivas á .marinha. mer· ·cttssão unica.) ; · 
caule, e não tinha. razão de negar 'porque a ·.Votação do projecto n. 245,.dcste anno, . 
Imprensa. . Naclonl!-1•:. ao contrl\<rio ·.do ·que que'fix1. a. despeza do Ministerio da. Marinha. . 
atfJr!llava a Çommiiisao, estava. e está proa· para o exerci cio de 1905 (3~ ·discussão) ; • · · .· 

·· • ~:r:~~·J;~;;~e~~r:tâ~~ ~!i'!~!r1~sf:Ui~tt vJtâÇã:> ilô projecto u. 211. ao · corronte· · 
· ··:lro d.1. Fazenda. . .· · . · · ·.·.:· . anno, qlie fixa. a desp~za. do Mit;listerio da. .. · 

·· · · ··. · · · · · Fa,zen~a pi!.t'l\ o o:tcroicio do .JQ05 . (2• .·dis• .. 
·Nessa pa:rte do r ela. torio, s: Ev •en<ion: Quseib ) ; · . . . . 

tro11 que a renda. d.a Imprensa "Nà.ciona.l e:t-
cedeu t despeza. em .duas ou~reei' dezena.~ de· · Votação d:ts ernenda.s · do Senado constao- • · 
CO!ltos, mas o .que S. Ex. não leu ou não tBS do impi•esso li. 284., de 1904, e otr~recidas 
quizleré qtie destes mil e novecentos ci>Ii; ao projecto n •. 348 A, de 1903, t01f~ª'11d~ . 
tc>s que rendeu a Typographia. Nacional, exteaS'ivo a.os professorM e repatidores. do . 
apenas t.J>ezentos e. tl!>ntos entra.i'&m p:tra. ·0 Iustituto Belija.min Coaslant o a.ccrescimo de· 

'. Thesou~ ~ o .J!ll\is é renda. qu[3·ftgura. a.pen~s vencimento• que -t i Yera.m o~ lentes do. Gy·. ~ 
na,. .c~crzpturacao. ·.de publlr:acões mandadas maasio Nacional por decretos de.l890 a. 1892 
fazer e pelas qu~es não entra. dinheiro. (dlscussii-0 unica),; · · 

.· A : prova. _de. :que ·a · Imprensa. cão está. Vota.çã.o·do projecto u. 2lÍ, deste a.nno, que 
em .ests~o~o . prospero é quo ainda. neste orQ&· estabelece medidas tendentes a . attenuo.~: os 

.. mento t1vemos .qúe dar um aécrescimo de eft'11itos das · s~.ma.s no3· .E,;tá.dos do NoNe da, 
duzentos e tantos . contos .para occorrer ·ás Republica. 0(2• discusSão) ; ·: . 
·suas despa_zas- . · vo~a.<;io do projooto n>24l A, de .l 904; ·re· .. 

Nestas c~reumsta.ncias, comprehende V. Ex. conhooendo ··como . de . ca,•acter · oftlcial; . ·em·. 
que o :dev!lr_d~a. c:Jolllm_isslío era zelar, . ta.~to. to<Io. o territ!>rio da Uniã.o; 'par~: todos .. oo . 
qua.';lto ·lloss.tval, ;os. mter.esses . :da . Fazend~~o · eft'eif.Qs· legaes, os diplom&s' conferidos ;pela· · 
Na.ctonal; dlmlnutndo os onu3 qu~ .])ézam ·Escola. de' Pha.rm~ia. , de s .. ·Paulo, .sendo · 
sobre o Thesouro. - .. ·· . ·. . v: á.lidcis, nos esta.beleaiinentos federaeli ., de 

Dl_sse o !!llbre Depu_tado qlle a Impreilfia. en.si~o SUpJri~l', oa exames nella. .presta.dOs . 
~acwnal na~ deve v1sar lucros,. inale siril . (1 discussao) , . . .·.. . . . .. · . 
presta.r ser~tc;os. ·.··. . . . .. ... . . . · . · . Y(lta.ção .i o projectO n·. I3l; dâste. i'Dil(l; 
: · M~, . · en ti'e visar:! ucroil excessivos: ~a·' au~ : q a e .·. c.oncede a. pensão . mo~~al , d~. ·,.50,0$'·' 'á. . 
. 8.1llentar todos os áUllos · 0 seü àpficit; tra:ns· .. vi uva do. ex-Sepa:dor do. Imper~o.,'Pr, : !9aspar , .. 

. · .• t:~rml).ndp : l}.quelle · 'estabelecimento~ ·eu :<uma: :d~ Sil vet~·~ _M,a.rtuls, ·~~n pM~cer '.e e~~n~a .. 

:alf:~i"~!~t!a~~i~J. :~,tt~~ç,z;;;~l~~7Jti0IJ · 
. .· Jlãó! .aUg!llEI!lta,ndo,. sem· .. -gra.nde.\. urgenoia-; :e tQ1'1nndo o Poder Ei ooutiv(i: ·à.·. abrir ao Mi" 

. . ... ·.. . . .. . . .. .:. . - ,. · ·-- · · . .- . .. . .. 
... · •. ,.::~.:.._. ,.-~~,, ::·=;· . " ~.- .· .. ·-- .. .'.•: :· ::- -. '·-. • . 

. . ·.•. - ~..;~. -· ) ..... .... ,. 
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~~w~1tw~~.i;,1"i~:,1!r ~~~~]~tí~~~f::r~~~~ : 
. tori~i:i~,;có ' Po_der;' ~13cu'üyo •_:a.. ªbJ'fl':Ao_ '_ ,Votat-~C? do ~tojecto n. ~<12; de 1904:'ã;ú!-O- •--• _ 
Minister10· da:FàZen~a.· o credtto_extra.oi'dJM' . :rlzando -•o.·-Poder. E3,ecuttvo .a_ conced~~ a.,.", 
río•d~--~ ~? :65_?$4()0 ,para. as : d~~pézas com ~s: ,Luiz .. Silnira do Pilar, . ªgente da. ' Estáçã.c; 
obras •de rcp~r~ç;o •(le quenec~slta•o pred1o ,de _., puro > Pret?;- ~na • E$tr:tdl!> _- derc;l~!:_roi : .. 
em qtie C$~ insta.lfada: a-A~l':ln~ega do: :R~: ~nhat dJ? Bra.zll,_)rcença .. pu r _um-anuo com , : -· . 
cife (2" discussão); ·· --_- ____ · · ·_ · · - -- · · o.-l'CSJ>ectlvo ordell~do, - I?ar~ ~ratl.\~ ·do:su.a · 
-votação'do.p~_oj~cto'!l~ aor,:de 1!)04, ~u~o- ea.u~e,on~e lhe_eon-.,<er (d iscUl>~o umca.) ; _ 

í'izando <tPode~·< Executtvo a abrir_ ~o Mmts- ' D1scus~~o pmca do p~recer n.$2 C, de lW4, 
teria·~ da. ·Marinha_ o .. Ci-edito · extra.ordina.rio da ·commtsbao,de 01·çameoto sobre. a.. emenda 
de ,500$ r:a.ra pa.gâ;lnento a Jorge · & Santos; _olfereaido.na.-~ · discussã~ "do prºj.ecto· n, .82, - · 
pelo ~~o!uguel:do pt~º- eD?- g.ue funccior10u a deste anno, qlle de!olve a D. ~arta. Carolin~ 
Esoola.· de Aprendizes Mar1nhefros ~ do ·Ma· -~a.buc() _de Ar~o_ a. pensao.. ~e . 3:600$ __ 
r ánhão (2adiscá.SSão)· -.-. · · ··· annuaes concedida. á sua ltnada. ma.e D. Auna _ · 

· _ __ • ' . '> · · · · ·._ .Benjgna. Bm•reto Na.buoo de Ara.ujo, .viüva 
• yota.çao do proJecto n; 30-:, 4e 1904, auto~ do Senador. José Tboma.z Nabuco de Araujo · 

r1za.ndo o PodQr Executivo a conceder, pelo : . ' · . . · · . ._ ' 
Ministerlo _ d:~ "Marinha, ú Associação Prote- 3• discussão d~ ~rojecto n .. 8~ B, de. l~4, 

-ctora. llos Homens do' Ma.r o usuCructo da ilha que deola~a. !nst1tmção ~e ut11~dade pub_llca. 
da. Boa Viagem e de s;1as bemfelto1•ius, para. a. -Academul. do ~ommercto do Rw de J:ane_n•o, · 
o fim · de ser estabelocido nella. um posto de reconhecJ os dtplomas ,por clla. confertdos 
soccor~:os e depoSito do respeeth·o ma.terial com~ do ~a.racter . offictal,. e dando {)Utl'aS 
durante .o . pJ.:~~oz.o de 30 a.nnos (~'discussão); · provtdencl~S .;. ·. . ... · . 
·, votaQiô doprojeoto ~- 282ide 100,, cone~·- 3•Aiscus~o do pl'ojecto n. 2MB, de _1904, .. 

. ãõíiao-ao· baCharel Pedro Pereit-a Cbermànt que fixa o numero, c~asses ~ vencimentos do __ 
·- R.&iol ;- juiz' sub3t\tutõ ~coiona.l , D;J. ~eéção .. a~ ~essoa.l .do La.boratorto_ N~ç1o~~ de A~a.Jy~ 

Pa.rá;.' oito mezes .. de · licença .:sem venci~ ... a. Alfa~dega. daR!o de J~neiro' .. : -
•-~eri~s .• ·'er,npzi?_rô~a·ção 'di.que'lhi;i 'fói ~onc~· -. ,' 2• cl:iscussão~do. :Projéct~ .. n. _296, ·· c,i(l ·1904, 
d1da. ~o pre~Jden~e do Sup_r.emo Tr1bm1a,l .j.utol'Izan~o o Goyerno a,a.ppllcar ·ao. propa· · 

_ Federal, :para ~tra.ta:r .. de sua..sa.ude onde; lhe rador.de hlstologta.da. Faculdade de· Me~ioina 
convier '(di»CU.Sãão _-uniaa.)i- _' · ·; : : · d& Ba.lua.; Dr. Julio Sergio. Palm:a,_a _ 4ispó~- .. 
· ··votaçãÓcÜ(ptoiecton.29J i, de.l904; a.ut~~ .sição .da l~i n~ 1_3~. de ~~ de· junho de .1893; -' 
riz_ando o . Pode~:_ . .6:.-.íecut.ivo a. 'conceder-a dando O\l.tras ProVJdenma.~. . .. ·. 
Franritsco Augusto de - M61!o; contereote .de Leva.nta-$e a sessão à. 1 hora. e _ -45 m:iuutóiJ 
s• cl~sse ·d'l &J~radá. de Ferro ·eeatra.L do da tardt> . . · · 

~---........ -
,--. · 

/ 

i64e SE~$ÃQ E:\1 5 DE DJ.:ÍEMBHO- DE ·1904 

. ": . . : . ... 

]:i~e,: ;iertôia do .s~. Pa~tla G11imd1:acs 
__ : ,.: 

' ~- ...... 

. o\.Q . meio-dl~l. pl'OCcde~se ~ ehe\mada; a quo Reis, PAÜla. e Sil~a:.· Tl•indiM!Õ; Abdou· Milu, .. _._ 
resp"üd(3in os srs, _Paula Guimarães·; Julio. oez, !~l~rv Leito, Alfonso Costa', Med.oiros o 
de:·1rJ.~ll~; ?~1·~i.l'.a. L1p1a;, ~lcne~l' Gqima.rãe~ •. Albttq u~rqt~a, •Bricio Filha; -•- P~reira .·de'Lyra, 
Thom.o.z.,-, AC,Cloly , ; ~oo.quun', Ptres,·, ElclJ~nJo -~C:!.la.quu.s .. G\!nQ&lveg; .· COroeho da .. Fon1eca, 
Tóuria~of' Epéa.l! -~!U'tins, .Avralio : All)<?r~m. · Pedro Pernambue~·- Elpidio'. fl~eiredo; 'An ~ 

.-- Hosa.nuab de -Oltvotra1: Al'.tqur Lemos, J oSé gelo-·Neto, Ep:wunondas Graemdo; Rodri- ,
lioü_s~biQ~;·.urb_!!.ríQ;éSlinos,_' Luiz~ Domingiles; gues Dorla.; Neiva, Tosta, Bnleão -Vla:ona, 
:clf;'i~tl_nô:.Cru_z ~ ;'A~is!o' -de' 'Abrct,~· • . Th9~~; ~~elj.x Gàspar,G_i>,rcia Pires, Vergntfde''Abrcu~-

. Ca.vg.laanti, ~canciaeo Sâ/Edua:rdo· Studa~~~·-~ Alves :Rã.rbo_sa, .:Rodrigu~s .Lima.; 'Páraoho; 
<louçato ,~ou~9;,:;Fo~sçca - ~ ~i! v~: Rqt;l?ll'3< _·Mol,ltonegro, BBrna.rdo I·Iorta, Heredia. ·doS~,_ 

·,• - :.:.: .•.'• ·.· · :·-:-:-· ' .. · .. -
.,.ç_- .,~( . ....~·p -.- ...... ~ ·' . 

... : 
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Correia. Dutra, IJ•ineu: Machado, Nelsen, de :de Souza,. BernardO .Monteiro, Ribeil•o J un. 
Va,sconcellos,. Bulhões Marcial; Augusto de :quei'ra, Bernardes de Faria, C;nnill~ Soares 
Vasconcellos, Sá Fceire, Fidelis Alvas" Erico fl"ilho, Calogeras, · Sabino Barrozo, Ca.miHo 
Coelho,. Belisario de Souza,Oalvão Bap.tfsta, iPrates, Bernardo do.Campos, ... Costa. Juniol', 
Sirva CMtro, .LD.m•indo Pitta, Julio Sü:utos; :rwbouças de Ca.1•valho, Francisco Malta , Joa.· 
Henriqúe Borg.es, Mauricio de Abreu, Ft•an- ;quim T~ixeira Brandiio, Benedicto de Souza., 
cisco· Veiga, Viriato Mascarenhas , Estevam :soares do sa.ntos, B<\rbo.Hl. Lhna, Domingos 
Lobo, Gastão da 'Cllnha, Astolpho Dutra, ,Mascarenhas G Altredo Vu.rela. 
Carlos Peixoto Filho, Carneiro de Rezende; 
Ada:lbet•to Ferraz, Antonio Zac:trías, La.mou
nier Godofredo, Carya.lho Britto, Olyntbo 
Ribeiro·, Galeão Ca.rva.lhal, Moreira. da. Silva, 
Domingues de C1stro, Francisco Romeiro, 
Va.lois de Castro\ Fernando Prestes, Amaral 
Cesa.r, Ferreira Braga, José· Lobo, Paulino 

• Abre-se a ses5ão. 

E' lida e sem deba.te a.pprovada a acta. da 
.sessão àntacadente. 

Pas~a.-se <to expediente. 

0arl'os, Costa. Netto, Lindolpho Serra,. Carlos O Sr. Alencar Guimarães 
Cavalca.n:tf, Carvalho Chaves, Paula. Ramos, i (:i•. Secreta,·io) procede á leitura do se
Eliseu Guilherme, Juvena.l Miller, Germano gUlnte 
Hassloche"I', Victorino: Monteiro, James . 
Darcy, Cassia.no do Nascimento, Vespasiano : 
de Albuquerque, Diogo Fortuna e Homem de i 
Carvalho. · Otllcios : - . 

EXPEDIENTE 

Deixam de' compa.recer, com causa parti- . Do Sr. 1o' Seeretario do Senado, de 3 do 
cipada, os Srs. ·wandel•ley de Mendonça, conente, communieando que, nessa data, o 
Antbero Botelho, Sá Peixoto, Rayroundo :senado enviou á sancção presidencial a. reso· 
Nery, Passos· Miranda., Cal'loa de Novaes, ilação do Congresso Nacional, autorizando a. 
Rogerio de Miranda, Antonio Ba.stos, Fr•ede- 'abertura. do credito de 20:440$, para p:lga.
rico Borges, Sergio Sa.boya, Walfredo Leal, menta das diarias que eompetem aos enge
Teixeira de Sá., José Ma.rcellino, Esmerai· ·nheiros e a.uxiliares da Rio de Janeiro City 
dino B;1ndeira, Moreira Alves, Estacio Coiin· : Improuemenls Company, limited.-Intoiru.da. 
bra, Arthur Orlando, Euzebio de Andrade, Do meslllo senhor, de igual data, commu· 
Joviniano de Carvalho, Feliabello Freire, ilicando oue pelo Sr. Presidente da. Repu
Domingos Guimarã.e~, Leovegildo Filgueiras, blica foi sanccionada a resolução do coa
Castro Rebello, Sutyro Dias, Augusto de grosso Nacional, da qual envia um dos respe· 
Freitas, Pinto Dantas, Toientino dos Santos, ctivos autógrl,i,phos, concedendo a. Bereto José 
Edua.r•do Ramos, Mareolino Moura, Mello da Silva, conductor de trem de ta alasse da, 
Mattos, João Baptista, Bezamat, Cruvello Estrada de Fen'o Central do Bra.zil, um anno 
Cavalcanti, Carlos Teixeira Brandão, Jose de licença, eom ordeuado e em prorop:ação á 
Bonif<1eio, João Luiz, Peni.do Filho, David que lhe foi ooncedida..-Inteirada. Archi· 
Campista, Francisco BernM•dino, Bueno de 
Paívu., João Luiz Alve~, L!lonol F1lho, Hen- ve-se 0 a.utographq. · 
rlque Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen· Do mesmo senhor, de igual data, commu
cio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Ole;?ario nicando que foi sanceionada a resolução do 
Maciel, Woncesláo Braz, Rodolpbo Paixão, Congresso Nacional, da qual envia um dos . 
Padua Rezende, Jesuíno Ca.1•doso, Arnolpho respectivos autograpbos, abr indo o credito 
Azevedo, Eloy Chaves, Leite de Souza., AI- esp~;cia.l de 189$500, pa.ra pagamento das 
varo de· Carvalho, Candido Rodrigues, Aze. custas a que foi condemna.da. a União na. causa 
vedo Mtl.l'quos, Rodolpho Mh•and<J. , Hcrmonc- intentada pelo general de brigada. Ma1•ciano 
gildo de Moraes, Bernardo Antonio, Aquino de Magalhães.-lntoirada.. Archive-se o au~ 
Ribeiro, Candido de AbreLt, Abdon Baptista. tographo. · 
Luiz Gualberto, Mt1rçal Escobar, Angelo Pl- Do mesmo. senhor, de igua.l data, transmit· 
nheiro,Rivadavia. Correia e Campos üat•tiel'. tiado dous dos autographos das resoluções 

E sem causa os Srs. Cunha Machado, do Congresso Nacional, sanceionadas pelo 
Dias Vieira, João Gayoso; Bezel'l'il Fonte· Sr. Presidente da. Republiea., abri não o 
nelle, Virgílio. BJ:igido, João Lopes, Eloy de credito ext.t·aordinario de 72:853$600, para 
Souza, AJbect.o 1\la.ranhão, Celso de Souza .. , pagar.a subvenção devida. á. Amasot~ Sleam 
João Vieira,. Raymundo de Miranda., Arro- Navigation Oompany, e o de 42:480$, para 
xellas · Galvão,. Oliveira Valladã.ú, Prisco pagamento das diarías aos engenheirosfiscaes· 
Pa.ra.izo, Rodriguea Sa.ldcl.nha, Moreira. Go- da.s estradas de ferro ftsca.Iizada.s pela. 
mes, José Monja.rdim, Ga.luino Loreto, Oscar ;União~-Inteirada. Archivem-se os auto·· 
Godoy, Ai.Iierico de · Albilqtierquc, Paulino g1•o.phos. · · · 
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SESSÃO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1904 95 

Do 1'v1inisterio da. Justiça:e Negocio.1Interio
res,dc l do corrente,<J,companhando a mensa
gem do Sr. Pl'esidente da Republica.,referente 
á resolução do Congresso Nacional autori
zu.ndo o Governo a applict~.l' ao prepr1radoe 
ele historia natural medica. da Faculdade do 
Medicina do Rio de Ju.neiro, Dr. Antonio 
Satttunini,a disposição da lei n. 13S, do 21 ele 
.junho de 18!!3, considerando-o lon !,c substi
tuto da. mesn1a faculdade, designa.nuo-lhe a 
secção que lho compete pelas provas da.da.s 
em concurso e segundo as conveniencbs llo 
ensino e á qua.l negou S'~ncçKo pelos motivos 
seguintes : -

Jlotivos do veto 

Nego sancção, por sm• contraria aos inter
esses <la Nação, á resolução do Congresso 
Nacional que autoriza o Governo a applicar 
ao prepa.rador de hist;oria natural medica 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
Dr. Antonio SaLtu.mini, a disposição da lei 
n. l38,de 2l de julho de 1893, considerando-o 
lente substituto da mesma faculdade, desi
gnando-lhe a secção que lhe compete pelas 
provas dadas em concurso e segundo as con
-venienclas do ensino. 

A citada lei determina no art. 1". « Serão 
considerados lentes substitutos das facnl· 
dados de ffi(~dicina os adjuntos que pn.ssara.m 
a preparadores, os ad.junto&, ac&uaes, que 
nã.o ftJram cont nu:plados na ultima reforma 
e os preparadores, quo, tonllo fdto concurso 
para adjuntos, foram classificado~, devendo 
ser distribuidos pelas cadeiras ou secçõos, se· 
gundo u.s habilitações p1·ovadas em concursof.: 
anteriores e as convoniencias do ensino.» 

E' claro que o in·tuito U.u legislu.<lor foi nã.o 
:prcjuJicae os ad.juní.os ê pt·opa.r·adorcs quo 
se acha.vam nas condições ;dli oxvol-ltns pol' 
occasião de ser· expedido o doct·c to n. l . <70, 
de W :o janeiro do 1891, que reuJ•g;wizou as 
faculd:.~odes de medicina. 

O Dr. Antonio Sattamini não está com
Pl'ehendido em nenhuma. das hypotheses fi
guradas na lei n • 138. 

Na, '~poca em quo foi expedido o decreto 
n. l. 270, de lO de janeiro cte I \191, exercia 
elle intorinarnonto o logar de prep:l.rador 

. do l:~boratol'io do bot.aniett e zoologia dtt 
Faculdade de Medicina do H.io de .Janeiro, om 
virtude de- nomeação feita. por portaria do 
22 de abl'il de 1800. A sua nomeação effe· 
ctiva pa.t•a o do pro:pu.ru.dor da cadeira de 
botanic;.~ e zoologia realizou-se por decreto 
de 21 de fevereiro de 18\Jl, posteriormente á. 
data do decreto n. 1.270 o na. vig,mcia. não 
só do decreto n. 1.340, de 6 do mesm0 mez e 
a!lno, .q~e, suspendendo provisoriamente as 
dis.posiçoes elos :t·egulamen tos ex pedi dos para 
os mstitutos ofliciaes de instrucçãu de qual-

quer gráo ou natureza, relativas ao provi-· 
monto, exercício, licenças, faltas, penas, 
promios e jubilações, determinou que rege
riam tat ma.t.crht os regulamentos que esta
vu.m em vigor por occu.sião de se expedirem 
aq uelles, mas ta.mbem do de n. l. 341, de 7 · 
do dito mez e anno, o qual no art. 1 o pre
ccitua.va. que as primeiras nomeação~ que se 
tive;:;sem de fazer par~a preencherem-se os 
logares V<tgos ou nova.mentc cre':J.dos, quer 
do pessoal docente,. quer -do administra ti v o 
das faculdu.des de rlireito e dos cur·sos de 
preparatorios annexos, beiD: como d. ,s demais 
institatos de ensino superior e technico, po
deriam realizar-se ind.ependentemente das 
clausula.s estalwlecidas pelos respectivos re-
gulamentos. · 

Pelo que fica (;}Xposto, veriftca.:.se que ao 
Dr. Antonio Su.ttLtmini não é applicavel a. 
lei n. 138, de 21 de junho de 1893. Accresce 
que o concurso por elle prestallo para o 
logar de substituto da 2a secção d:.1. Facul· 
dade de Melicina do Rio de Janeiro, na 
vigencia do regulu.men to approvado pclJ de· 
ereto n. 1.482, do 24 do julho de 189:~. rea
lizou-se em novembro de 1895, por'teeior
mcntc, portanto, á data da. citada loi n. 138, 
e nas suas condições existo outro prepamdor. 

Julgo, pois, que a presontc r·esolução não 
attende aos interesses nu.ci·:)lw.os. c por isso 
deixo de ~anl!cional-a. 

Rio do Ju.neiro, 1 de dozembt•o de l!J04.
Francisr;o de Paula RollritJUCS Alve_ç,- A' 
CommissU.o do Instrucçü.o o Saude Publica.. 

Telogrttmma ; 
Bahia, 4 do U.owmhro do 1904 -Prusiduntc 

Camat•a OO(Jtttitdus - H.i.o - li'alleMu mou· 
souhot· Mourão,- Dr. t1low·aa.- In l,oitada. 
- Olllcio-so ao goromo üo Mu.ru.nhU.u pu.rn. 
pruvidonciu.t· soht•o u proonchimcuto uu. vaga, 

· Requorimontos: 

Di.~ Casu. du r aridallc de Antonina, para 
que ::it~a addioionu.da na lei da Receita ~t 
faculdade da Mosa de Rendas da me~ma CI· 
dade arrecadar o imposto de que trati:l. o 
§to, n. 1, do art. 420, combina.do com os 
arts. 607 a 611 da Consolidação du.s leis das 
Alfande{5as, alterada pela loi n. 265, do 21 
do <lczembro do 1901.- A' Commissão de 
Orçamento. 

Da Sociedade Beneficente Memoria ao Al
mirante Barroso, pedindo uma pensão para 
o filho do me~:~mo almira.nte Francisco Ale
xandrmo Barroso da Silva, maior do li5 an· 
nos, cego, e na mais extrema pobreza.-· 
A's Commissões de Pensões e Contu.s e de 
Orçamento. 
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96 . ANNAES DA CAMARA. 

SiLo lidas e vão a imp1•imir, pa.ra ontra.r 
na ordem dos traba,lhCI~. as seguintes . ·· 

REDA.CÇÕES 

N. 151 C- 1904 

Redacçao final do p:rojecto n. 151, de1te cmno, 
· emendado pelo Senado, gtte autoriza o P1·e
. sidente da ·. Reptlbliea a conceclcY ao inspe-

c!OI', sanilctrio da Directoo·ia Geral de Saude 
Publica Di·. Arlhtw de Miranda Pacheco 
um anna dt> tícença, com o;·dcruzdo, t'a1·a 
trata•· de sua sawle onde lhe con,ier 

O Congresso Nacional resolve: . 
Artigo unico. Fioa- o Presidente dá R.epu

blica autorizado a conceder a.o inspector 
sanltario da Dh·ectoria Gel•al de Sa.ude Pu· 
blico Dr. Arthur de Miranda. Pache~o um 
a.nno de lioonça., com OI·denado, para tratar 
de sua saULie onde lhe convier; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 3 de dezembro de 
1904.- Vi1'iato .U:ascat·~nhas . - Medei1·os e 
Albtlquer9us. 

N. 1820-1904 

Rerlacçao final do projecto n. · 182, deste anno, 
. ·emendado pelo Senado, concedendo ao Dr. Fe· 

lipfJ6 Rodrigt~es de A:e11edo, j uis substituto 
feâeral na secrllo do Maranhao, oito me~es 
de ~icettça, com o1'clenaclo, pa"tl tratt~r de 

" sua saude .. onde lhe conv~er 

O Congresso Nacional resolva: 
Artigo uni co. Si.o oonoodidos ao Dr. Fe

lippe Rodrigues de Azevedo oito mezes de 
licen~.a. com ordenado, p&ra t1•a.ta.r do sua 
!&Ude onde lhe convier; rcvoglldas as dispo
sições em contrario. 

Sa.la. das Oommissões, 3 de dezembro de 
1904.- Viriato .llascarenhas.- Medeil'M e 

N. 280 A-190~ 

RedctCÇ<1o finat do projecto 11, 280, deste anno, 
i !!e auto1·iza o P1·esidcnte da Repub&ica a 
aln·ir ao 11-Iinisleria ela Jia:encla o oredilo 
coJtl•tiordínarío ·de 3: 930$794; pa1·a paga
mento de porcentagens ao fiscal do imposto 
de. transporte dw·ante o exercício de ~904 

O Congresso· Nacion ·•lreS()lve : 

Artigo unioo. Fic.'1 o Presidente da Repu
blica. autorlzado a abril· ao Ministerio da. Fa
zenda o ~redi1o extraol'dicario de 3:930$794, 
para. pagamento de porcentagens ao fiscal do 
imposto de transporte, dul'ante o exercicio 
de 1904, em virtude do decreto n. 2. 791 , de 
4 de junho do mesmo anno. 

S:l!a das Commissiles, S de dezembro de 
190,,-Viríato Mascarenh(.:s,-Medeiros e 1l'· 
bll![t!ergt,e. 

São lidos e vU.o a imp1•imir, pa.rn. entra.r 
na. ordem dos trn.bo.liiOs, os seguintes 

l'ltOHlCTOS 

N. 176 A- 1904 

Estl!l!elece g11C a 11l{andega da Pm·ahylJa pus• 
.sa1·à a ser regt~lada pele! tabeUa L, re~ati11a 
c! rle Santa Catharina, com parecei' e sub
stitutiuo da Commissao d~ Orçamento 

No projeeto n. 176, do corrente anuo, s~ 
propõe que a All'a.odega do Estado da Para.
hyba passe a. ser regulada. pola. ta.bella. L, 
annex:\ &O decreto n. 1. 178, de 16 de ja
neiro ultimo relativo ao numero, alasse e 
vencimentos doa empregados da. Alfà.ndega 
de Florla.nopolis, 

N. 279 A-1904 

Oavido o Governo sobre a. convenlencla da 
medida. proposta, informou · elle, por in toro 
medio do Sr , Ministro da. Fazenda., que é no
tanl o a.ugmento que nos ultlmoa annos 

• teem .tido · oi rendimentos da Alf'.lndega. da 
Pa.rallyba que, no ultimo triennio, rendeu 
ml).is do que a de l?loriauopolis 448:048$275, 

Albuqw~rgue . 

Redacçlro ·final do Sllbstituti11o ao tn•ojecto 
n. 2'19, deste cttmo, que ccmcecle ao Dt•. Oat'
los Domicio de · Assis Toledo, J.ui.= de 
clütricto do departamento elo Act•c, licença 
po1· tres me.:es, com Ol'dena(io, pcwa trata1· 
ele s~a saudc onde lkiJ con,ie1· · 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica concedida. ao Dr.CarLos 

Domic[o de Assis Toledo, .Iuiz de districto 
··do depintamento do Acre, licença por tres 
mezes, com ordenado, pa.t•a tratar de sua 
.iaude onde lhe convier. 

Sala das Commis.~, 3 de dezembro de 
1904.-Viria to Mascarenhas . -Medei1'0S e A&
.bllquerque. 

Esta differença., entretanto, diz · a infm·· 
mação, nã.o póde senir de baae para a. ele' 
vação da. Alfandega da Parahyb& á h.bella. L• 
que importa no augmento de seu pessoal• 
vencimentos, por isso que duplo ou triplo ·é 
o servioo que se acha a cargo da de Flo· 
rianopolls, sendo conseg_uentementa preoiso 
maior numero de ompregados ·pa.ra prompti· 
tl.ca.l·o. · 

Para demonstrar esse a.s.se1•to, a informa.· 
ção l~mbra que subordion.das á. All'andega. 
de Florianopolis esmo a.s hnportantes Mesas 
de Renda.s de s. Franciseo e do liajahy, 
11mbas alfandegadas e que tendo não pe· 
queno traba.lbo e · da.nclo gra.nde rond~.~o ca.-
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recem de pesso•~l correspondente, e este per
tence ao quadro d;L Alfandega de Floria-
nópoliS' . · 

Concluindo, diz a. informação, que si não 
é de convcnioncia publica nem de justi<;~a. 
igualar-se o pesso~\L e vencimentos das duas 
alfandegas - 6 de reconhecida necessidade a 
crcá.çã.o, na da Parahyba, do lagar de gua.rda
mór,-como já foi reclamado ao :Ministro da 
Fazenda. pülo n.ctual in5pector des>a alfan
doga. 

A Commissão de Orç-.amento, a cnjo estudo 
foi submettido o mencionado :projecto, con
tormando·se intolramente com a. informação 
:• que se te.m referido, é de parecer que se 
attenda aos intuitos do p1•ojecto só qu~nto 
ao augmento do loga1' de gua.rd:t·mór, v1sto 
que, com esse a.ugmento, fica conveniente· 
mente attendida. a neoessidade. de que se 
resente a Alfa.ndega da Parahyba, 

De aceordo com o que ftca. exposto pl'opõe 
a Commissão quo, em vez 'lo projecto, seja 
a.pprovado o seguinte 

SUDSTlTU"TlVO 

O Congresso Na.ciona.l decreta : 
Art. 1°. Fica creado o logar de gua.rda

mór na. Alfandega do Estado ua Parahyba, 
com QS venclruentos de 3:300$, de ordenado 
e 17 quotas de gratificação. 

Art. 2~. Na dcftciencía da verba votada 
para a despezu. da. referida alfandega, o Go· 
verno flca. autorizado a abrir o preciso Cl'e
dito pll.l'a. cumprimento desta. lei, l'ovoga.das 
as disposições em contrario, 

Sala. das Commissões, 2 de dezembro de 
1904,-0assiano do Nasci1;2e11to, presidente. 
-Franci8oO Veiga, relatGr.-Oo,·nelio da l <olt· 
seca.-Paula .Ramos.-Lau;·indo Pittct, ~Ui'• 
bcmo SMtos.-Prancisco Sd. 

N. li6 - 1904 
O Congresso Naoion&l decl•et~: 
Art , 1•. A Alfandega. da. Pa.rahyba. pas

sará a ser regulada pela ta.bella. L, relativa 
á de Santa Catharin<l e a.nnexa. ao deereto 1e· 
gisla.tivon. 1.178, de 16 de ja.ueiro de 1904. 

Art. 2•. Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, de setembro de 1904.
Pa-ula e 8il11a.-Abclon llfilanez, - Walfr~rlo 
Leal,-Trindade,-Izicko Leite. 

N. 210 C- 1904 
Pareceres sobre a$ emendas ot!erecidas ao 

projeclo n, !!1.0, deste anno, em 8• discuss(lo, 
c'l"cando tto Dlstric!o Fatlera! nuJis clous 
oflicios de tabellictes de 1;ata$, com as d1m0· 
Minaçlle. de 9• e 10• 

projecto n. 210, des te armo, ::tduitiva á. que 
foi offerecida pelo Sr. Deputa.do Americo de 
Albuquerque, a. Commissão de Orçamento ê 
de parecer que não seja acceitn., pot• isso 
que ao cargo de distribuidor não são a.ttri
buidos vencimentos fixos, mas sim emolu· 
mcntos .fixados no i•espectin regimento do 
custas. 

Além disso, nadA a.conselh:t que ae medL
fique o rcgimcn actual. 

Sala das Commissõos, 3 de dezembro da 
Hl04 .-Gassiano elo Nc<scimento, pre3idente. 
~ Cornel-io da Fonseca, l'Clator.-Lau;-indo 
PiHa. ,- Paula R((mos.- V1·cmcisco Veioa. 

Em8nda a qtM se ufem o pw·e:er supra: 

A' ultima parte d:i. emenda dG Sr. Americo 
de Albuquerque acci•esc~nte-so : Con\ os ven
oimentos de 2:400$ a.nnuues,pagos p()Ia.União. 

Sa.la das sessões, 30 de novembro do 1904 . 
-Bricio Filho. 

A Commissão de Legislação e Justiça, t o
mamlo conhecimento das emendas que foram 
olferecidas, em 3~ discussã<>, ao projecto 
n. 210 B, deste anuo, é de parecer que sejam 
a.s mesmas rejeitadas :pelos motivos abaixo : 

N. 1 

Ao ttrt. 1. o Accrescen te-se : Paragrapho 
unico. As escriptura.s serão distrfbulda.s, com 
pe1•fei ta igualdade, entre todos os tabelliães, 
sendo e1fectuadoll os contractos de corma.cão 
e dissoluçãD de sociedade, c em geral, quae•
quer outros da cJmpra e venda de bellli, 
moveis c.u immoveia e as pl"Ocura.çü~s in 1·em 
P' 'opl"iam desde que excederem de 1:000$ pot• 
eseripturas publicas, sob penn de nullida.de ; 
serlt creado ma.ls um Jogar de distribuidor 
geral. 

Sala. da.s sessões, 30 de no\·emhro de 1904. 
-Americo de Alb11gttcrque. 

o projecto tr.:.ta pura. e simplesmente da. 
creação de mais dous otneíos de tabellião , A 
emenda cDgita de l'eforma. da leg isla.çã.o sobro 
escripturas. Parece improprio o momento 
para ser discutido a.ssumpto tão vasto . 

Por outro lado a emenda. supprima a. ea · 
colha livre, das partes, do t<~,belHão, o quo 
irit. de encontro ao que o costume j ã. esta
beleceu e a. pratica acGns ,Iha. como melhor. 

Crea. igualmente mais um log&l' de dis
tribuidor geral. Distribuidor gcr~l, como o 
nllmc indica, dove ser um só, porque desde 
que houvesse ma.ts de um, n ã:o sl!ria. geral o 
sim paroia.l. 

Acérca da. emenila. apresentada. pelo Sr. 
D!!puta.do Bricio Filho, na. 3• discus&io do 

O distribuidor tem a. seu eru•ro, p tu •a. o 
serviço do :pu.1Jlico, o registro ao cartoriCI 

13 Vot. VJU 
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onde são passadas as esci'ipturas. Este ser
viço não deve ser feito sinão por um unico 
serventuario. 

~- 2 
A' ultima parte do. emenda do Sr. Amorico 

de Albuquerque, a.ccrescente-se: 
Com os veacimentos de -2:40QB annuaes, 

p tl{{OS pela União. 
S:t!:1 das sossões, 30 de nonmln•o de 1!104 . 

-B1·icio Füho. 

Pre.)udicada. 

Ésta. emenda. é iclcotic!L a. outra apresou• 
tada em 2" discussão e contra. n. qual se ma
nifestaram, por grande mll.iori:J., os votos da 
CommiEsão o dn. Camara . Reconheceu-se que 
a. verb<1. proposta. no pt·ojecto é sufHcicnte 
para os trabalhos a que se destina.; o excesso, 
então e agora,indicadonão ú exigido pelas ne
ccssidados do serviço puulico. 

Ocioso G insisti1• nos argument os, em de
masia repetidos, qúe dctcrmiuara.m aquelles 
votos . Ellcm c.mtiuua.m a prevulecm· contra 
a. presente emC::nda. · 

2L 

A<.:cresceote-se, sem a.ugmento <lo dospoza., 
Actn'escente-so: na sub-cons'ignaoão relativa a. gratificações 
§ Terão preforcocia. no provimento uos da verba 3" do. art. 1 •, que po1• essa. verba 

logaros de t.a.bellião de notas os que o.prcs<.'n- sará tambem paga a gi•atificaçii.o dos fteis 
tarem serviços no exercito e n<t armada. em das succursa.es na Capital Federal, a. dos que 
tumpo de guorl'a. Para. o preenchimento dos forom nomeu.dos em commissão para o 
referidos logares serão observadas as dispo- tcrritorio da. Republica c a dia.ria ile que 
sições das leis vigentes, dispondo sobre con- trata o art. 340 do regulamento dos Cor-

N. 3 

curso. · rei os. 
Sala· das sessões, 30 de novembro de 1904· Sala das sa~õcs, 2 da de~embro do 1904.-

-Bricio Filho. Medeiros e All>ugt,erque. 

Quanto <1. primeira. parte desta emenda é 
ella l'O_producção de igual que em 2• discussão 
do pr0Jncto apresentou. o Sr. Hosannah c r1ue 
a. Ca.mara reje itou. 

Que.oto á segunda. pa.rto et•a desneces;~a.t•ia, 
pois é do lei expressa que os cargos croados 
seja.m providos metliante concurso. 

SaJa. das Commissõos, 2 de dezcmlwo de 
1904. · Paranllo3 ilfo\lle»tgro, presidente.
Germano l.ZassLocher, relator.-Esteuam Lobo, 
-Lui:: Domingues.-Be1·nardo de Campos. 

N. 263 C - 1904 

Pa1'CCC!' solwc as emendc1s apt·esenladas na 
3'• àiscussão do projeclo n. 203 B, que f'q;a 
as despe~as do Jllinisterio da lndust1·-ia, 
Viaçao e Obras PuiJlicas para o exercido 
ele 1905 

A Commlssão de Orçamento vem submot
ter á. a:precia.çio da Ct~.ma.ra o seu parecer 
sobre as emendas ott'erecidas, em 3 .. dis
cussão, ao projocto de lei da despoza do Mi· 
Jlisterio da Industria. 

1• 

Ao a.rt. L .• n. 2 {Estatística): 
.Re!enceamento de 1900-Como na proposta 

do Governo. 
0(/icina typographica-Ma.teria.l-Como na. 

proposta. do Governo. 

Sal11. das sessões, 2 de de:~;embro de 1904.
Btlisario de Sou;; a . 

As gratificações u. quo a emenda se refere 
estio croadas no regulamento do.; Correios 
(dact•eto n. 2.330, de lO de fevereiro de 1896, 
~ds. 34l e 342). Toem por fim l'Omunerar 
serviços oxtra.ordinarios, ou especia.es, não 
compt•eheadidos nas fuocções pt•oprias dos 
cargos, a cujo desempenho correspondem os 
vencimentos fixados. 

Por este motivo c porque a t•espectiva. im
portancia. não traz augmeato de verba , deve 
o. emen,!a. ser appt•ovada . 

3 .. 

Na verba. 3" (Correios) reduza-se a sub· 
cocslgnaçã.o «Cin Las do sellos o formulas do 
ft·a.nc1uia» a 35:000$, p:t.pel, e 27:000$, ouro. 

Sala. das sessões, 2 de dezembro de 1904.
Fnmcisco Sd , 

A provideneia a qui proposta. 6 reclamada 
pela administração como o meio mais prom· 
p r.o do se fu,zor a. substü uiçlW · urgente dos 
sellos o formulas de franquia. 

Eis porque é ella submettida á. a.ppr ovaçio 
da. Ca.mara. 

4" 

Accrescento-se onde convier: 

A1't. l?ica. o Governo aatoriz!J,do a. estabe· 
lecer, par meio de a.ccordo dirocto.,. o ser
viço de permutação do encommendas posta.es 
.(coZis po~tcmx) entre·o Correio Brazileiro e 
os dos outros pair.cs, que fazem parto da 
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União Postal Universal , observadas as se· 
gnintes condições: 

a) Direito de perceber cada. u m do~ dons 
Jlaizes permutantes metade da somma das 
taxa.s de expedição e transito maritimo, co
bradas puc· ambos os paizcs ~obro todas as 
encomnworlas recebidas o expedidas ; 

b) Faculd<t<le a. cada um dos mesmos cor· 
l'eios de co !.mar ou não para si t:Lxas add i· 
cionacg, segundo seus iritoresses c conforme 
a COnyenção Pos tal do \V;~hington ; 

c) "Gratuidade de tra.nsporte ma.ritimo por 
parte das companhias que gosam de privi
legio do paquetes em <1ualquer dos p<Lizes, 
para as cncommeodas a expedi r pelos cor
reios brazi loiros. 

§ I . • Os accordos existentes serão denun
ciados c revistos de accor,Lo com e~tas 
bases . 

§ 2. • O Governo cscolhe1·á on tt·o as !'e
partições postaes da Repu blica. as que devem 
ser consil!era.das de permuta., a.dquirinilo, 
por aluguel, arma.zcns apropriado~. quanclu 
nas saucs daqu eUas repartiçõ!13 não houver 
o espaço sufliciente. 

§ 3. • P ara. supprir a falta. dos funccion<"· 
r ios do quadra indisponsaveis ao desem
penho desse se1•viço sl.lrão nomeados outros, 
om commissão, observad<>,s as disposições do 
regulamento a.pprovado pclod.ecroto n. 2.230, 
de 10 de fevereiro de 18\!6, 

§ 4. o Fica. o Govorno au toriza,do a fa.zcr 
as operações de cre1lito nocessarias para a 
execução da p resente lei. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de I00L -
Ymrrcisco iN., · 

A permuta de oncommcotias po.>taes ó um 
!los ~ervi ços a euja. r ealização o Brazil sa 
compromcttcra., desde que udhcl'iu á Con · 
''onç(to Intornacionul de Wt~shiogton .. Como 
ec~aio, cdetlrou-se com Portugal o accordo 
que ost;i em execução desde l de agosto 
•le 1900. 

O resultullo ol.JLiU.o mostra como e ra. im· 
periosa. a. necessidade a que essa· providencia 
vem attender: o rnoTirncnto total de per
m utas, em numero de encominenda.s, elevou
se de2.84J , em HlOl, a7.083 em 1002. 

Outras nações se i eem proposto a celebrar 
cguaes accDI•dos com o Brazil. Ta.es a França, 
Inglaterra, Allemanha, Italla., Chile e Repu· 
bllca Argentiua . Acham-se em estudo os 
respectivos· projectos. 

A ·omdnda. habilita o Governo a·ado,ptara:s 
p;ro:vid~nc~a.s necessaria.s pa.ya. a boa ~x?cuçã.o 
!.lesse servico. Meréce, poí~. o a.ssent1monto 
!la Camara.; 

5~ 

A' verba 3•, na sub-consignação -aluguel 
de p redios para repariiçõos postu.es-diga-se: 
inclusive o neccs~M'io pa1'a adaptação e 
aluguel de um novo preclio para lt Agencia 
do Correio em Santos, Estado de S. P:.~.ulo . 

Sah das sa.>,;õ;;s, 2 de dezc·mbro de 1904.
Gale,ro Cm·udlwl. - f. am·iado Pit!a. - CoJ'· 
11elio da Jlonsew . 

A agencia. de Sa.nt<ls, sonllo a repa.rtiçãQ 
postal quo mais contribue para a. renda.a.vnl
tada ~os Correios do S . Paulo, acha-se in· 
stallada em predio acanhado o carecido de 
todas as condiçõos h ygienicas . o p roprio 
serviço í', por esse motivo, consideravel
mente emb:Lra~ado . 

.\ emenda, porta.n to, som uugmenta1• a 
vel'lllt, attend·:J <t uma ncdcssida.<Ll inadiavc!. 

6• 

Na verba Tolegt~J.phos-oon~ignaçiio pa.ra. 
matorial e aluguei~ de ca.sas- di;;a·se: lo· 
clnsive o paga monto de alugueis, a datar de 
janeiro de IH9() até junho do corrente a.nno, 
pnla pa1•to do p t•edio à a igr eja. matl·iz do 
Nat<ü, no Rio Grande do No1•to, onde fun
cciona o telegr<J.pho sema.phorico, á. razão de 
quarenta mil r<lís mensaas, sem direito a 
nenhuma outra indomnizacão. 

Sala d".; sessões, 2 do dezembro do 1904. 
Joc1o /Iosmmnh de Olivcire< . 

Em Na~al, como em outros ll:~gares, fun
cciona. •Jm uma torro de igreja. o posto do te
lcgru.pho sern:.tphorico . Como rocla.masso 
contra isso o parocho daq ue11a cidade, o Mi
nistario da J.udustria, pol' desp:1cho de 9 de 
junho desta anno, :.1utorizou o pagr1mento do 
a.luguol monS3.1 ÜO 40.~000 . :\SSim, ll dospoza 
p:,1ra o cxoreicio futuro deve ser i ncl n id:t na 
lei que aquelle cxeJ•cicio tem do reger. 
Quanto ao; exercícios anteriores, aos quaes 
essa. lei não ss refere, outro seril o processo 
para. o paga.mento. Ca.borà a.o Governo, re
conhee!ida a divida., l'emc~ter (1.0 Congresso os 
document<Js comprobat•Jr ios e solicitil.r~lhe o 
respectivo credito. 

Pelo que u. Commissão propõe o seguinte · 
substitu tivo á cmentla: «:Na su b-consignação 
~aluguel o reparacão de casas1> aecrescen· 
te-se: inclusive 480$ par a aluguel .da. em q ue. 
fun·cciona o tclegrapho sernt~p lJOnco ern 
Nata l» . 

A' vorba. 4•- TolegL':Lllhos: Dostaquo·SG da 
consignMão pal'<\-'construcção o reconstru
cções-a quan~ia.de40:000$, para. o prolonga-
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mento da linha. de Grajah(t, no Estado do 
Maranhão, á Boa Vista, no de Goyaz. 

Sala das seEsões, 2 de dezembro de 1004.
R fmnenegildo de !domes. -Dias Vieira. 

Está no projecto o Governo autol'izado a 
construir as linhas necessarias á integração 
da rêde telegraphica, para o -que se con
signa a ve1•ba de 400:000$. Por este motivo, 
a maioria da Commissão, como sempre o 
tem feito, com o accordo da Camara, se ma
nifesta contra. todas as emendas apresenta
das ná 23. discussão e autorizando linhas de
terminadas. 

Nada tem, agom, a Commis2ão a accres
centar ao seu parecer anterior. 

83. 

Accreacente-se ao n. 2 do art. 2°, depois 
das palavras-estações agronomicas-o se
guinte : preenchidas as condições exigidas 
no art. 17, n. 5, da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 1903. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1004 .
Ig'flacio 1'osta.-E'stacio Coimb1·a. 

A disposição a que a emenda se refere 
determina as condições a que deverá satis
fazer a iniciativa particular para receber o 
auxilio com que a lei autoriza o Governo a 
subvencionar a fundação de estações agro
nomicas e zootechnicas. São uteis cautelas 
que já o Congresso Nacional julgou conve
nientes pa1•a assegurar a boa applicação dos 
favores offlciaes. • 

A emenda deve, pois, ser app1•ovada. 

glt 

Accrescente-se mais o seguinte: 
·nos 250:000$ destinados á creação de es

tações agronomicas e campos de experiencia 
sahirá a iniporta.ncia. necessa.1•ia para a. fun
dação de uma estação agronomica na fazenda 
Santa Monica. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904.
Ig~acio Tosta.-Estacio Coimbra. 

lQa 

Substitua-se o n. V do art. 2° pelo se-· 
guinte: 

A despender a quantia de 10:000$ em pre~ 
mios, á razão de 1$ por kilogra.mma, am~ 
sericicultores que apresentarem casulos de 
producção nacional. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904.
Cm·valho B1·itto.-José Boni{acio. 

- A emenda tem por tlrn facilitar aos pro· 
ductores a obtenção do premio, que, segundo 
a disposição incluída no projecto, só caberi3~ 
aos que apresentassem quantidade de casulos 
não inferior a mil kilogrammas. 

A mesma razão que aconselh"~u a. medida· 
já. approvada. na 2a discussão justifica a que 
agora se propõe. 

ua 
Ar.t. 1°, rubrica ga., n. 1 (Estrada de Ferro, 

Central do Brazil) : 
Eventuaes- Redija-se assim: Para. atten

der a quaesquer despezas imprevistas e na
cessarias ou á doficiencia de credito da. verba, 
sendo 10:000$ como contribuic;ão das es
tradas de ferro federaes para. o monumento 
do Visconde de Mauá, 672:000$000. 
Clr.~""" .. · · .• • 

Sala. das sessões, 2 de dezembro de 1904.
Paula Ramos. 

A emenda não altera a verba ; e, ~ com
quanto não seja perfeitamente caracterizada,. 
a eventualidade aa despeza que especifica, é· 
o meio de, neste turno da discussão, habi
litar as estradas de fer1·o fedaraes a asso
ciarem-se á justa homenagem que tem de· 
ser l>restada a quem tanto contribuiu para o
nascimento da viação ferrea no B1•azil. 

Merece, pois, o voto da Camara.. 

l2a. 

Accrescente. se onde convier : 
Flca autorizado o Poder Executivo : 
1 o A applicar as sobras de varias verbas. 

da Estrada de Ferro Central do Brazil aos 
serviços de outras. 

2 o A applicar tambem as sobras da mesma 
estrada ao pagamento dos aposentados da 
mesma ferro-via. 

Sala das ses::ões, 2 de dezembro de 1904.
B,·tcio Filho. 

Esta emenda traduz o pensamento que já 
a Commissão enunciou, em 2o. discussão, 
quando, julgando util o que se propunha re
lativamente á transformação da fazenda 
nacional de Santa Monica em estação agro
no mica, entendia poder alcançar-se este re
sultado por meio da verba destinada a insti
tutos dessa na tu reza. 

As sobras ''erifi.cadas nas verbas de des· 
peza, constituindo os saldos orçamenta.rios. 
apurados, teem applicação especial, deter- · 

Pensa, pois, a Commissão que deve a. me- minada em lei: são uma das parcellas dó· 
dida proposta ter o voto da Camara. fundo de resgate do papel-moeda. 
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Para occorrer aos vencimentos dos a.po· de dezembro de 1903, compr\.lhende os a.I'ren
·senta.dos ha verba no orçamento do Minis· damentos proviso1•ios. 
ierio da Fazenda, tornando-se, pois, desne· Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904.:-
cessaria. a providencia c1ue a emenda acon- Carlos Ca-oalcanti. 
se lha. 

Accrescente-se : 
Si a dispJsição XXIII do art. 17 da. lei 

n. 1.145, de 31 de dezembro de · HJ03, repro
duzida no presente projecto, abrange tam
bem o arrendamento da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, seja eliminada essa. parte 
da autorização. 

Sala. das sessões, 2 de dezembro de 1904.
Bricio Hllto. 

A disposição a que a emenda. se refere não 
abrange o arrendamento da Estrada de Ferro 
Central do Brazil. Ella autoriza o Governo a 
arrendar as estradas que encampar e todas 
as adquiridas pela União. Não se inclue 
aquella. entre estas. E não ha, pois, razão 
para ser approvada a emenda. 

148. 

Supprima-se a verba relativa a Estrada de 
Ferro Sorocabana. 

Sala das sessões, 2 de dezemb1•o de 1904.
Lattrindo Pitta. 

Foi a Commissão de Orçamento infurmada 
.pelo Governo de que não perdurará, no futuro 
· exercicio,a administração da Estrada de Fer
·ro de Soroca.bana pela União; e que por isso 
-se torna dcsnecessaria 1t. verba que a emen· 
da manda supprimir. · 

J5a. 

Supprima-se do projecto a ve1•ba. l'elativa 
á EstrD.da de Ferro do Paraná. 

Sala das sessões, 2 de dezcm bro ·de 1904.
Francisco Sá. 

Posteriormente á apresentação do p1•ojecto, 
em que se incluíra credito para o custeio da 
Estrada de Ferro do Paraná, foi esta. arren
dada por decreto n. 5.378, de 29 de novem

>bro findo. 
Esta nova situáção torna desnecessaria a 

'Verba que para aq uelle fim se propuzera, e 
_justifica a emenda suppressiva. 

J6a. 

Onde convier: 
Art. A auto1•izaçãoconcedida ao Gover-

~no pelo art. 17, n. 24, da lei n. 1.145, de 31 

A disposição aqui cita.da t•efere•'lS a. todos 
os al'rendamentos, não excluindo os proviso
rios. A emenda é, pois, desnecessaria. 

na 
Para ser colloc.:tdo onde convier: 
Al't. J.o Fica ·o Governo autorizado a en· 

trar em accordo com as di vm•sas companhias 
de estradas de ferro com as quaes tem tra
fogo mutuo de telegrammas, notadamente 
com a The Leopoldina Railway Company, 
para o fim de novar os acc01•dos ora existen
tes meJia,nte condições menos onerosas 
para o publico. 

Art. 2. 0 O Governo envidará todos os 
meios de que pud.Qr lançar mão pa.1•a. cohi· 
bir o emprego da lenha em voz do ea1•vão 
de pedra como combustivel, em toJn.s as U
nhas fet•rea.s que gosem de favores da União, 
entrando em accordo com aa demais, sejam 
dos Estados ou de pa1•ticulares, para a con
secução desta restricção. 

Art. 3. 0 As estradas de ferro tm·ão em 
todas as suas estações mais importantes 
regulamentos e ta1•ifas impressos para se
I'em vendidos ao publico pelo preço do 
custo. 

AI•t. 4. o No uso destas autorizaçõCls o Go· 
verno poderá impo1• multas até 5:000$; 
cl'ea.r favores· e compensaçõe;, supprimil· ou 
crear agencias, dando conta durante a pro
xima sessão legislativa ao Congresso do modo 
por que as exercitou. 

Sala da . .; sessões, 2 de dezembro de 1904.-
lHf.io Santos-Mauricio de Abreu. 

A pl'imeil•a parte da emenda lembra ao 
Governo a conveniencia de sua.visar os onus 
com que os contractos de trafego rnutuo te
legraphico sobrecarl'egam o publico. E', 
porém, desnecessaria a especificação con
stante destas palavras: «notadamente com a 
The Leopoldina Railtoay Company»; pois esta 
está comprehendida on tre as outras es
tradas. 

A emenda deve, pois, ser acceita, com a 
suppressão daquel1'ts palavras. 

A segunda parte renova medida que, ao 
votar o orçamento do actual exercicio, a Ca
mara havia acceitado,em termos di1fe1•entes, 
por proposta do Sr. Deputado Bricio Filho. 
Pensa a Commissão que deve ser mantido o 
que então se approvou; o, generalizando a 
medida, propõe a esta parto o seguinte sub-
stitutivo: J 
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« E' o Governo autorizado a adopta,r as Contra a disposição que a emenda manda 
providencias e celebrar os accordos que fo- eliminar manifestou-se, em tempo, a Com
rem necessarios para cohibir o uso da lenha missão, tendo em vista a emenda que a pro
como combustível nas locomotivas das es- punha. A Camara, entretanto, a approvou, 
tradas de ferro sujeitas á sua administração bem como a outra analoga, determinando 
ou fiscalização, incluindo essa prohibição nos tambem publicação a subvencionar-se. 
contractos de arrendamento que tenha de 
celebrar. » Resta, pois, á Commissão reportar-se ao 

seu voto anterio~·. 
A terceira parte alvitt•a providencia admi-

nistrativa que não cabe na lei. 
Na quarta parte se autoriza o, suppressão e 

creação de agencias. Ou estas são das est1•a
das de fe1•ro particulares, e neste caso a dis
posição importaria ünpor-lhes obrigações 
novas, estranhas aos seus contractos; ou são 
do telegrapho nacion,~l, e neste caso im• 
porta1•ia creação de despeza, que não póde 
ser approvada neste turno da discussão do 
orçamento. 

lSa 

Ao art. 3° accl'escente-se : incll1iH v e os es
tudos para o prolongamento da Estrada de 
Ferro Conde d'Eu, de Campina Grantle aBa
talhão. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904.
Thomaz Cavalcanti.-Paula e Silva. - Abdon 
Jfilanez. -Trindade. -bidro Leite. 

Na autol'ização dada pelo projecto ao Go
vet•no para cosntruir os prolongamentos das 
estradas de ferro federaes, inclue-se a rela
tiva ao serviço de que t1•att~ a emenda. 

Esta é, pois, desnecessaria. 

1911. 

Onde convier : 
O fornecimento de energia electrica para 

illuminação, locomoção ou qualquer outro 
serviço a cil.rgo do Ministerio da lndustria, 
quando não executado por administração, 
será feito por pessoas idoneas, a juizo do 
Governo, p1•ecerlendo concurrencia publica. 

Sala da~ sessões, 2 de dezembro de 1904.
Pereira de Lym. 

O projecto já. inclue disposição autorizando 
o Governo a promover o aproveitamento da 
força hydraulica para a transformação em 
energia electrica. Os seus termos são muito 
mais geraes, 11ois que se referem a todos os 
serviços da. União e não sómente aos do Mi· 
nisterio da Industria. Deixa mais livre a 
acção do Governo para iniciar um empre
hendimento novo. 

Pa1•ece á Com missão mais cenvenien te man
ter-se a disposição do projecto, que está, 
sem a substituição que a emenda p1•opõe. 

22~ 

Ao at•t. 2°, n. lG: 
A' rubrica 11a.-obras Publicas da Capitar 

Federat-3a divisão-Na consi~na.ção: _ Re- Onde se lê- 'IJias flu'!Jiaes -.diga-se: 'IJias 
visão da rêde, etc., accresccnto-se : marítimas e fluviaes • 

Destinada até a importu.ncia de lOO:OOO$· Sala das sessões, 2 'de dezembro de 1904.- · 
dentro da verba,para construcção do um re- Henrique Borges· 
serva to rio onde s~jam recebidas as aguas do 
rio Trapicheiro e da nascente da. Toca do A disposição a que se refere a emenda é 
Morcego, incluinclo 0 necessario á acquisiçã.o a quo autoriza a ref'o1•ma do serviço de fisca-
do mate1•ial pa1·a a respectiva canalização. lização das vias fer·reas e fiuviaes. 

Sala da.s sessões, 2 de dezembro de 1904.- E' justo estendel-a á :fiscalização das vias 
Thomaz Cavalc.anti. maritimas, como aqui se p1~opõe. 

A Commissão acceita a emenda assim mo
dificada: «Na verba lia·, depois das palavras· 
«construcção de pequenos reservatorios», ac-_ 
c:rescente-se : «inclusive o do Trapicheiro e· 
a respectiva canalização». 

23a 

Ao art. 2°, n. 13: 

Accrescente-se ~epois das palav1•as Matto 
G1·CJsso o seguinte:, e a desob;J.trucção do· 
leito do rio Sant'Anna, no Estado do Rio de 

2oa .. ; ,Janeiro. 
Art. 2. 0 , n. 4.- Elimine.se. O mais como está.. 
Sala das sessões, 2 de dezembro da 1904 -' Sala das sessõ.es, 2 de dezembro de 1904. - .. 

Antero Botelho. Henrique Borges. · 
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Egual razão ha para se promover os me
lhoramentos dos rios Itapicurú, Paraguassú 
e Cuyabá e pn.ra o de que a emenda trata. 

Esta, pois, deve ser approvada. 

24a 

Ao n. XIII do art. 2°, depois d.as palavras 
-Matto Grosso-Accrescentc-se: 

Trouxeram-no aqui :.ts tradições do mais 
acendrado patriotismo. Nenhum voto e 
nenhuma palavra deixaram nunca de con
firma.r-lhe ne3te recinto essa grunde vir
tude. (Apoiados,) 

Foi um grande lutador ; lutador pelos di· 
reitos da Patría e pelos dü•eitos da Religião, 
que no serviço de ambas elle punha o pri
meiro de todos os deveres do homE'm. 

Mas, quot· na politica, quer no sacerdocío, 
nunca. o advorsario lhe reconheceu uma vi

Sala das sessões, 2 de dezembro ue 1904.-. ctoria que lhe não proclamasse a maxima 
Elpidio F1:gueiredo. · correcção na luta. (Apoiados.) 

E Goyanna, nos limites do Est::trlo de Per
nambuco com o da ParahylJa. 

Assim, nos tempos difficeis da Igreja, no 
A emenda está no mesmo caso da. anterior Imperio ; assim, nos tempos difficeis da. 

e, como esta, üeve ser approvada. Patría, na Republica. 
Sala das Commissões, 5 de dezembro da Os fastos da Igreja, a que elle pertenceu 

1904.-Cassiano do Nascimento, presidente.- e a que deu tanto lustre, como os Annaes do 
Francisco Sá, relator.- Galeão Ca1·valhal.- Estado do Maranhão registram seu nome li
Pau&aRamos.-Urbano Santos.-Coi'neUo da· gado com muito brilho a mais de um acon
F'onseca. teci monto nota vel. (Apoiados da bancada do 

Maranhão.) 
Fica sobre a mesa,até ulterior uelibe1·ação, Foi um grande espírito, sem vacillações, 

o seguinte e um grande coração, sem desrallecimentos. 

PROJECTO 

Art. 1. o Fica o Poder Executivo autori
zado a mandar contar, para os effeitos da 
aposentadoria, ao porteiro da Delegacia Fis · 
cal do Thesouro Federal no Estado de Minas 
Geraes, cidadão Lucindo Caetano dos Santos, 
o tempo em que desempenhou o cargo de 
servente na extincta Thesouraria de Fazenda 
do mesmo Estado. 

(Apoiados.) 
Justo é, portanto, que,(~ sua memoria, a 

Republica renda o preito de sua veneração 
e saudade, exprimindo·o a Camara dos Depu
ta.dos, no levantamento da sessão ; e, porque 
assim é dos estylos e é de toda a justiça, a 
bancada do Maranhão reqnor a V. Ex. que 
se digne de consultar a respeito a Camara. 
( M.uito bem ; muito bem. O o1·ador ê abra
çado por 'Vm·ios Deputados.) 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em' 0 .,;;;;;:r. Valoi""' de Castro_ 
contrario. ;::::::1 = Sr. Presidente, chegando a esta Casa, fui 

Sala das sesSJões, 5 de dezembro de 1904.-: su1•prehendido com a triste e dolorosa noticia 
Ca~·valho Britto. do fallecimento do meu particular amigo 

O Sr. Luiz Dou1.in.gues -
Sr. Presidente, mais uma. vez nesta legis
latura, e dent1•o de pouco mais de seis· 
mezes, colhe a morte, na represEm tação ma.
ranhense, mais uma vida proc~osa. 

Tempo bastante viveu entra nós mon
senhor Dr. João Tolentino Guedelha Mourão, 
para lhe haver a Camara bem conhecido a 
superioridade de caracter ... (Apoiados.) 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA-Muito bem. 

monsenhor Guedelha. Mourão, iUustre repre
sentante do Estado do Maranhão, nesta Ca-
mara. 

Associo·me, com a mais profunda magua, 
no sentimento de pezar da illustre represen
tação do Maranhão, sentimento que ê parti~ 
lha.do pm• toda a Camara dos Deputados, 
Sr. Presidente. A memoria que acaba de ser 
tão justamente celebrada. pelo eloquente 
Deputado que me precedeu na tribuna é uma. 
daquella.s que não se apagará jamais no seio 
da. patria, que elle serviu com tanta 'e :tão 

O SR. LUiz DoMINGUES-•.. a delicadeza firme dedicação, assim como não desappare
de sentimentos, a grandeza do talento e a .cerá dos fastos da IgrE'ja. brazileira, de :que 
extensão do saber •• -. monsenhor era tão illustre, zeloso e·edifi-

0 SR. BELISARIO DE SouzA E OUTRos· cante ministro. In memoria eterna sitjustus. 
DEPUTADos-Muito bem. Elle comprehendia muito bem o ideal·.de 

perfeição do sacerdocio e procurava, tanto 
O SR. LUiz DoMINGUEs-.•. tempo bas~· quanto possível, tirar das energias de sua 

tante para que a Camara avalie bem a dor alma e de seu coração a força para se appro
do .Maranhão em pardel·o. (Apoiados da ban-' ximar desse ideal e ser um typo de perfei-
cada maranhense.) ção evangelica. (Apoiados; muito bem.) 
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Fa.llo com a minha alma, fílllo com o meu 
coração. 

Vincula. lo a elle pllos sentimento• ma.is ín
timos, da mais completa, da. ma.is ternu. c da 
mais p~rfeita amisadc, nito era, sómonte o 
(l.migo, que cu nelle admirava, er& pl'inei
pa.lmento o, p3.dre, quo ~abia. honrar a~ tra
dições da Igreja., que sabia. dar lustre a.o sa
cer~ocio de que se achava investido. 

UM SR. Dt.:PUTADO"-E o pulpito nacional. 

0. SR, VALOIS DJi; CASTRo-Sim, dolle se po
derla de certo medo dizer como os fieis de 
Constan•inopla diziam de S. João Chrysos
tomo: a bocca. de oul'o do Oriento. 
_ Eil-o no pu! pito desta vasta metropole ; 

011-o a prégar não somente oom a. sua. pa
lavra eloquente como, pl'incipalmento, com a 
sua vida ediJlcan te. 

Elle prégavacom a palavra. o com o ex
empl_o. (JiLtito bem.) 

Detxo aqui, St·. Presi•lente, consignada 
esta. exprelll:lão do minha magua, 0 reitero o 
requerimento que acaba. de ser feito P<llo 
drgno representante do .Maranhão, podíndo 
({Ue se levante a sessão, cQmo um preito do 
homenagem a tão illustt•e morto. 

Receba n:~o eternidade, monsenhor Mou1•ã.o, 
este testemunho de minha 8ll.uda.de. (Muito 
bem ; muito bem. O orador c m~ito cumpri· 
mentado.) 

O Sr. Presidente-Vou submotter 
a votos o requerimento do nobre Deputa.do 
pelo Maranhão, o qu:l.l acaba de SOl'l'Oite
ra.do pelo nobre Deput~vlo pQr S. Paulo, 
pedinào que, na a.eta. da sessão de hoje, se 
consigne um voto d2 prorundo pezar e que, 
em seguida., se levante a sessão, em home
nagem á memol'ia do Sr. Guedelha Mourão, 
que, com tanto brilbo, competen3ia e digni 
dade, re_presentou o Eshdo do Maranhão 
(apoiados), nesta Casa do Congresso. 

Posto a votos, o 1'eque1•imento do Sr. Luiz 
Domingues é unanimemente approvado. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã. 
a seguinte ordem do dia: 

Continuaçã.o da votação do projeeto n .283, 
de 1904, autoriz11.ndo o Poder Exeeutivo a 
conceder ao bacharel João ele Siqueira Ca
'l'alcani.i, m:1jor honot·ario do exercito e juiz 
de comarca do territorio do Acre, licença. 
:por um anno, com o resjlecti vo ordenado, 
PI.U'a tratar de sua saude onde lhe convier 
(rliscussão unica); 

Votaçã.o do projecto n. 245, deste anuo, 
que fix~ a despeza. do 1\lini~terio da Ma.
r inha pa.1·a o exercício de 1905 (3• discus
são); 

Votação do projecto n. 27!, dú corrente 
a.nno, que tlxa a de~peza do Ministcrio da 
Fa.zenda. p:~.ra o exercicio de 1905 (2' d is
cussão); 

Votação das emendas de Senado c:Jns • 
tantos do irnpr~ssu n. 284, de 1904, e offe" 
recidas ao pt·ojecto n. 348 A, de Hl93, tor· 
uando extensivo aos profes3ores c repeti· 
dores do Instituto Benjamin Consta.nt o 
accrescirno de vencimentos que ti vera.m os 
lentes do Gymnasio Nacional pm· decretos 
de 18,90 a 1892 (discussão uuic!!.); 

Votação do pt'ojecto n. 20, deste anno, !lUC 
esta.belece medidas tendentes a a ttenuar os 
offeitos da;s secca.s nos Estados do No r te ela 
Rcpublica (ila discussão); 

Votação do projccto n. 241 A. de 1904, 
raconhecendo como de caracter offi.cia.l, em 
toilo o territof'io da. União, para. todos os 
o!Teitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Escola de Pharma.cia de S. Pa.ulo, sendo vali· 
dos, no~ estabelecimentos federaes de ensino 
superior, os exames nella prestados ( 1n dis· 
cu~eão) ; 

Votaçã0 do projecto n. 131, deste anno, 
qttc concede a pensão mensal de 500$ á -viu
va do c;o~;-Senador do Imperio Dr . Gaspar da 
Silveira. Martins, com parecer e emenda 
da Commissão de Pensões e Co 11tas ( 2" dis· 
cussão); 

Votaçã.o do projecto n. 236, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a. a. br ir ao Minis
teria da. Justiça. c Negocias Interiores o cre
dito especial do 500:000.$, para occorrer ás 
despezas com a rcali~ação do Congresso 
Scientiílco Latino Americano, em 6 de agosto 
de 1905, concede por te g ru.tuito para. a cor
respondencia. poBta.l e telegra.phic::t do mesmo 
congl'esso e dando outras providencias ( 3a 
dis~ussão) ; 

Votacão do projecto n. 57 A, de 1904, in· 
stituindo o subsidio de 10:000$, por uma só 
vez, a ca.da. uma das sociedades q<te perten 
cet·em á. Confedet•ação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres da.s Commissões de Marinha e 
Guerra. e de Orç:~.mento ( ta discussão) ; 

Votação do projecto n. 188, deste anno, 
quo releva. ao ex-Dep .ltado Antonio de Amo
rim Garcia a prescripção para rMebimento 
dos subsidias correspondentes ao tempo de
corrido de 18 de dezembro do 1891 a 22 de 
janeiro de 1892, a.os quaes t em direito como 
membro do Congresso Nacional naquella 
(ipoca, abrindo para esse fim o credito espe-
de 2:700$ (3• discussão) ; 

Votação do p!'Ojccto n. 278, de \90(, aut.J
ri2a.odo o Poder ExClautivo a conceder a. Fr&n· 
chQO Ba.t·bosa dos SanttJs, fiel do thesoureil'o 
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Ja. cab:a d~ Amo1•tiza.ção, um anno de li
cença, com o l'e~peeti v o ordenado, em pro ro
gação áquella em cujo goso se acha, para 
tro.ta.r de sua saude onde lha condcl' (di~
cussoo uoica); 

Votação do pro,jecto n. 270 A, de 1904, dis· 
pensando o reato do tempo que l'aH:t ao E;{· 
·ternato Aquioo para completar o~ dous 
a. unos de fisca.lizac;ão prévia exigida pelo 
art. 366 do Codigo Lle Ensino (ta diseussão); 

Votação do projrcto n. 259, de l90t, dando 
ao Ministerio da Marinha a. íncumbencia de 
fiscalizar e policiar a. pesca nas aguas terri
torí.aes. da H.epublica, e dando outl'll.S provi
dencias, precedendo a votaçã-o dos requeri
meu tos offerecida~ pelos Srs. Luiz Gua.lborto 
e !Jricio Filho (2- discussãoj ; 

Votação do projecto n. 287, de l90l, auto" 
riza.ndo o Poder Hxecutivo a abril• ao Minis' 
t~rio da. Guerra o credito ex:traordinario de 
16:419$750, pa.t•a occot'I'Ct' ao pag(l,mcnto de
-vido a Rober!t Blosset & Hermanos, de for
necimentos feitor em 1896 a Colonia. Milita.1· 

, '. junto á Foz do Iguas.sü (2a discussão) ; 

Votaç!io do pro,jccta n. 288, de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a abril' aó Minis
teria das Relações Ext(n•lot•es os credltos sup
plementares de 30:000$, papel, e 4"):000$, 
ouro, sendo o prhnoiro á. vel'ba. r~ e o se
gundo á. 7• do a.rt. 5• da lei n. 1.145, de 31 
de dezembro de 1903 .(2' diseussão) ; 

Vota.çãs do projecto n • .297, tle Hl04, auto
rizando o Poder Ell:ecutivo a abrh· ao Mi~ 
nistedo da Industria, Viação e Obt·a.s Pu
'blícM o credito especial de 60:826$955, pn,rn. 
pagamento ao eogooheit·o Alfredo Novis de 
uma. indemnizuçiio pela reducção de 25 •(. 
nos fl'etes da l:i:stra.da. de Fer1•o do BatudM, 
de accordo com o dect·eto n. 3.1384, de 19 de 
junho do 1900, no periodo de 19 de junho de 
noo a. 29 de abril de 1901 (2• dis~assão) ; 

Votação do projJcto n. 2 B, de' 1904, re· 
da.cção para 3• discussão das emendas ao 
projecto ll. 2, deste anno, do Senado, auto
rizando o Govel'Jlo a. promovt'r- a constru
cção de nmil. estrada. ele ferro entre as cida
-dos de Caxias os. Luiz, no E~ta.do do Mara
'Ohlí.o, nas condiçõee que estabelece (3~ dis
eussão): 

Vota,ção do projecto n. 79 B, de 1904, re· 
dacção para 3• di.gcussão do projecto n. 79, 
deste anno, que autoriza o Governo a adqui· 
rir pua. a galeria da Escola. Nacional de 
Bellas Artes, os quadros do fa.llecido pintor 
Victo!' Moirellos do Lima, despeudendo ats a. 
qu~ntia de 50:000$ (3• diseussã.o) ; 

Vots.çã.D do pr~jecto n~ 133 A, de 1904, 
deo1at\\ndo da. competeno1a. do chefe de po

Vol, VIII 

licia. e dos delegadog do Dist:·icto Fcdera.l 
prooossarcm e::c-offlcio os àeLctos deflnidt>S 
nos arts. 217 e 2í8 do Codigo Pena.!, e d:í. 
uutt·a.s providencias, com parecei' e emenda. 
da maioria da Commissã.o de Constituição, 
Legislação e .Justiça e voto em 5epa1•ado do 
Sr. Estovam Lobo (l• úiscu~stJ) ; 

Votação do projeeto n, 280, ue !904, rele
vando a prescripção em que incorreram as 
congruus do bispo de Goya.~ D. Eduardo 
Duil.l'te Silva.,como conego ue. c :r::-Ca.pella Im
perial. com p<~.reecres das Commissões da 
Constituição, Legislação e .J usti~'a e do Orça
mento (2a diseus:>ã.o) ; 

Votação do project:J n. 28i, '1" !904, auto
rizando o Po•ier Ex:ecutivo a. :1hri•• ao Minis
teria da Fazenda o credito dt~ lU:OOO$. sup
plementar á v01•ba n. 22, do a:•t. 25, d<.t l Cli 
n, 1.1-15, do 31 de dezembro il'.! }UIJ3 (3a dls
cussií.o) ; 

Vota~ão do projecto n. 2fl?, n.:.~torlzando o 
Poder Ex:ecutivo a. abrir ::1.0 :l.!:uisterio da 
Guerra o credito de 80: ll3:3tHS, para. paga
mento ao marechal t•efurmad·l H.utlno Enéas 
Gustn.vo Galvão da importan.::ia das diff'e
renças !ie veneímentos entre o posto do ma.
reclnl e o de genm•a.l de divisão, de accordo 
com a sentença do Supremo Tribunal Fe· 
deral (2~ discussão) , 

Voia.ção do projecto n. 2Sil A, de 1904. 
conceden:lJ a peu;ão mensal de 500$, r epar
tidamente, ú. v luva c filhos do tencnte ·coro
nel l.nnocencío Fahricio I<'et·reira. de Mattos, 
com parec~res das CJmrnissõ~s de Ponsõos e 
Cont !S e de Or•ça.mento, e substitutivo otfe· 
reei do pela. primelra (1" dis~J;:3ão ); 

Votação do projacto n . 30 ~) , de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a a.b1•ir ao Minis
teria da. Fazenda. o credito ext raordinario de 
52:G52.~.J.OO, para. as despozas com as obras de -
reparação de que necossíta. o predio em que 
está installada. a Alfandega. do Rocife (2• dis· 
CU>SãO); 

Votação th projecto n. 301, de H/04, auto
rizando o Poder E!i:eeutivo :1 abrir ao Minis
tel'io da Marinha. o Cl'edíto ex~r;1.0rJinario de 
500$. para. pagamento a J orge & Santos, pelo 
a.luguol do predio em qne fun c(lionon n. Escola 
de Apreudi~es Marir1heiros do Maranhão 
(2• discussão); 

Votação do projecto n. 302, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a concede~. pelo 
Ministerio d a Marinha, á As! aciação Pl'Ote· 
atora dos Homens do Mar o usufl·uato da. 
Hha. da Boa. Viagem e de Sll?-.S hemfeito~ias, 
para o fim de ser estabelec~do nella um 
posto do soacot•ros o deposito dó respectivo 
ma.terlal,duranteo prazo do 30 amws (2• dis
cussão); 

11 
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Votação do'projccto n. 282, de 1904, conce· 
dendo v,o bacharel.Pe.iro Pereira Chermont 
Ra.iol, juiz substituto seccional na secção do 
Pará, oito mezes de licença, sem venci
mentos, em prorogação da que lhe foi con
cedida pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal, para. tratar de sua sa.ude onde lhe 
convier (discussão u n icEI) ; 

como de caracter offlcia1, e dando outras 
P'"ovidencias ; 

3~ discussã.o do projecto n. 254 B, d[) 1904, 
que fixa o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do Laboratorio Naciona-l do Anll.lyses 
d.:J. Alfandega. do Rio do Janeiro ; 

2• discussão do projecto n. 296, de 1904, 
a.utori2ando o Govemo a· applicar ao pre-
para.dor de histologia da. Faculdade d::~ Medi
cina da Bahia.,· -nr. Julio Sergio Palma, a 
disposicão da, l.ei n, 13B,.de 21 de jun ho de 
1893, e dando outras providencias; 

Votação do. pro,jecto n. 291, de 1904, auto
rizouldo o Poder Executivo a conce!ler a 
Francisco Augusto de M!lllo, conferente de 
3~ cla.SS!l da Estrada. de Fcl'ro Centrai do 
Bl'J\Zil, seis mezes, de licença, paPa trata.t· 
de sua saudc onde lhe convier (discussão 1• discussão do projecto n . 295 A, do 1904, 
unica); fixando o numero, classe e vencimentos do 

Votação do projecto n. 292, de !904, auto- pessoal do La.zareto de Tamandaré, fioando 
rizando 0 Poder Executivo a. conceder a Luiz. o serviço Süb a direccão dn insp~ctor do 
Silveira do Pilar, agente da Estação de Ouro 2' uistricto Eanib.Pio da Republica ; 
Preto, na Estrada de Ferro Central doBra.- 2• discussão do projecto u. 310, de 1904, 
zil, Hccmça por um anno, com o respectivo auto1·izando o Poder Executivo a abrir ao 
ordenado, para 1ra.tat• de su" sa.ude onde 1!10 Ministel"io da Fazenda o crediõtJ extraordi-
convier (discussão unica); nario de 43:498$966, para restituir,.a Rosa 

D. - · d d & Carvalho, DClgociantes, est(l,belllcldos no 
1scu:;;sao umca o parecer n. 82 C, e Estado da Ba.hiu., os impostos d e importação 

1904, da Commissão de Orqamanto, sobre a 
emendll. olferecidn. na 2• discussão do pro-· de xarque, que lhes foram indevidamente 
jecto n. 82, deste a uno, que devolve a cobra.dos du!'ante o n.nno de 1897, de accor
D. Maria Curolina. Nabucode Araujo a pensão do com a sentença. do Supremo Tribunal 
de 3:6UO$ annua.es, concedida á sua finada Federal ; 
mãe D. Anna Benigna Barreto N abuco de biscussão uníca. do parecer n . 309, de 1904, 
Araujo, vi uva do Senador Jo5é Tlwmaz Na· sobre a emenda apresentada na 2" discussão 
buco de Araujo ; do projecto n. 135 A, de 18115, que orêa no 

3• discussão do projecto n. 80 B, de 1904, Sup1·e~no Tribunal Federal o ~erviyo taclly
que declara instituição de utilidade publica a I graphwo o dando outras provJdenclaS. 
Academia do Commercio do Rio de .Janeiro, Suspamle·se a sessão â.s l 2.horas e 40 rui-
reconhece os diplomas por ella conferidos nutos da. tarde. 

165" SESSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE 1904 

P:residencia dos Srs. Pat~la GuimaJ•c<e3 (Presiclanto) J u li1> à(J ,llollo (f• ViM-P t·esidente) IT 
Pattlct Guimarães (P?'BSidente) 

Ao meio-dia procede· se iL ch;:vnalla, a que ç.:r.l ves, Cornelio da Fonseca, R~ymundo <le 
r espondem os Srs . Paula Guimarães, Julio Mü:a.udll., Felisbello Freire, Tosta., Bulcão 
de Mello, Pe,·eira I.ima, Alencar Guimariies, Vianna, Garcia Piees, A1 ves Ba.rhoaa., Bar
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Eugenio na.rdo Horta., He1·edia de Sá., Augusto de Vas
Tourinho, Brício Filho, !Iosanna.h de Oli-' coocellos, Sá Froire, Americo da Albuqtter
veira, José Eusebio, Luiz DominglleS, Cunha que, Fidelis Alves, Ga.lvão Baptista., Silva. 
Machado, Christino Cruz, Dias Vieira, Bezer-. Casíro, Jullo Sauto l, .Ma.urlcio de Abreu, 
rilFonhnelle, Thomaz Ca,.ra.1canti, Ft>ó!DCisco, Carlos Teixeira Brandão, Francisco Veiga., 
Sá., Gonçalo Souto, Paula e Silva, Trindade,. Víriato Mascarenhas, Esteva.m Lobo, José 
lzid!'oLeite, Affonso Costa., Ma.la.IJ,uia.s Gon.- Bonifa.cio, Ga.stão da. Cunha, Carlos Peixoto 
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FilllO, Carneiro de Rezende, Antonio Zaca
ria>, Henrique Saltes, Co.rvttlho Brito, Olyn
tllo Ribeiro, Rodolpho PaixKo, Moreira da 
Silva, [')omingos de Castro, Fernando Pres
tes, Ferreira Braga, Eloy Chaves, Patllino 
Gados, Candido Roclrigues, Joaquim Tei· 
xeira Brandão, Costa Netto, Candido de 
Abl'eu, Carlos CaTalcanti, CarYatho Cluwes, 
Paula Ra.mos, Eliseu Guilherme, Luiz Gual
bcrto, James Da1·cy e Ca.ssitmo do Nasci· 
mento. 

Abre-se a se3são. 
E' lida o posta em discu~sã.o a acta. 

O Sr. Tosta - Sr, Pcesideute, foi 
com bastllnk pezar que não estive ntL Casa 
t1ontcm, por ocoasião de se tdozer· u pu.oe·. 
gyrico e lamentar a morte prem~~ tura. da
quelle que, entre nós, se chamou Guedelha 
Mourão e se ímpoz á nossa amisade, ao nosso 
respeito e <1. nossa. considet·ação, pot' V<Ll'Íos 
titulus, como ministro de Cllristo e como ci· 
dadão, como amigü de seu paiz c como pro
prugnll.dor da Igreja. 

Venho, pois, lwje, nKo realçar o bt'ilho dos 
panegyricos feitos, mas ap1•esent~r um'\ de· 
ciaraçã,o de voto qull passo a ler, esperando 
que seja. llltblica,la no Diario do Cmlyresso 
afim de ficar nos Annaes da Ca.m:11\.L: 

cllpa.ndia com a~ alegl:'ias da patria c se r e. 
tl•ahia, dolorido, quando a p atria so!fria. 

Era utu espírito forte, dessa fortaleza que 
dão as convicções e a,; crenças formuda.s :pelo 
bom senso e ro lmstecidas por estudos se~·ios. 

Como os primeiros christãos, cuja fé não 
se entibiava deante do perigo, o praotuado 
morto não se contllehou nem desfalleceu 
deante da. a.meaç11. e da perseguição dos 
inimigos ua. Igreja, durante a memoravel 
questão religiosa. rio segundo imperio, que 
arrastou até :w carcere ilous nota vais · bispos 
hrazileiros, dous .iuapagavtlis luzeiros da 
l.grejtt no Br<tzll, que preferiram Deo magis, 
quam hominiõus, obedi?'l· 

Ainda moço, cl1eio de u.spiraçõ<Js, podendo 
obtee largos favore~ 1los dominadores do dia, 
do~ pruconsulcs de Cesat·, monscnhor Gue· 
d~lha. Mourão, como secretario do bispado d 
P<lrá, foi o mais docidido c invcacivcl <Hm 
peiio dos d il'eitos o d:J. indo pendencia d 
Igroj01 n 1 luta, quasl bra.<;al, cmpenhad '• 
co11tra o bispo do P(trá pela mar,onar ia tla 
então. 

PolClmista de pulso, os seus advor;;arios 
não pudtJram venco[-o na diseussão travada. 
na impi'eosa. RecoL"reram ;J.OS meios de qne 
lançam mã.o os que não uispõem do argu· 
men tos valiosus, ma.s te em a traz de ~i os 
ja.niz:J.ros de Cesa.t•: prooessaram-uo uma e 
mais vezes. 

A perseguição, longo de a mcdrontal·o, 
<mimava e revigorava cada vez mais o com· 

Homenagem á mGmoria de monsenhor batente do direito e da justiça, o defensor da 
Dr, João Tolentino de Guedelha Mourão. liberdade d:l Igreja, o çonfessor interoer i1to 

da. fé christã. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Ao penetrar, hontem, n~ recinto da Ca- A perseguição cessou eorn a amnistia, o os 
ma.ra, cuja. sessão já havia sido levantada louros da victo<·ia tocaram M defensor im
em homenagem ao morto, fui sm·prebendido pertenito da Igreja, quo sómenta ~e retirou 
com a. infausta noticia do passamento do (la liçl quando não h:wia a r1uem combater. 
Deputada Guedellla Mourão, que, afastado Proclamn.<la a Republica., separaua a Igreja. 
dos nossos ·traha.IllDS pela eruel n.olestia do Estado, monoonlwr Guadelha Mourão, 
que o levou ao tumulo, aguardava resignado, que havia praticamente ~Ol1tido os e!Ieitos 
como ministro exemplU.l' de Christo, odes· do regimeu do padroado, da doutz-ina. re· 
fecho da. enfermüla.le no Es tado uu. Bahia, <J.lista , que subot'dina a Ig-reja. ao Estad.o, 
que elle tanto quel'ia e a.ma.va sem quebra ~ob o pr·etexto de amparai-a o auxi!ial·a, 
do amor que o ligava :.to Maranhão. para melhor' dominai-a e melhor utilizar-se 

Fot·am vasados em moldes eleva elos, como della. como in.strumentum r egni, descortinou 
se fazia mister, os necl'ologios hontem aqui Jogo, com o seu olhar do homem d~ Estado, 
pl'onunoiados om honr'a do iasignc reproson- que a separação !'cita de bou. fé, sem prooon
tante do clero b.razíloiro e da nação. ceitos de sect<Lt'ismo, abria largos horizontes 

Não venho, pois, pt:>eeoehar lacuna nam á democracia christã em nosso paiz. 
realçar o brilho des pa.negyricos tecidos; Durante a sua vida pada.menta.I', sua pre
venho affirmat' pet'an~e o pai:~; a minha soli- occupação constante foi, não rostaura.t• o pas
,Jarieda.de com o illustre morto na rea.ltza- sado regimctl do padroado, mas evitat• a 
çã.o do ideal cb.ristão na. democracia. bra.zi· todo transe quo o novo regimen fosse sophis
leira, pelo qual tanto pugná.mos juntos. mado em prejuizo da liberdade e da indepen-

Monsenhor Guedelha. Mourão era. um es-' deonia da !gr"eja. 
pirita superior, de largo desaornno, ama A suo. orienta.cão político-religiosa era que 
cons!liencia purificada pela. pratica constante no Brazil a Igrej<:~ gose da liberdade no di
das virtudes que tendem par& a perfeicão reito commum, como na Belgica e nos Esta· · 
evangelica. e um coração de ouro, que se dos·Vnidos. 
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Os .:lnnaes da Ca.mara dão testemunho da 
.Jrerdade que proclamo. Os seus discul'dOS são 
modelos de tolern.ncia, de fé cheistã, de 
amor da patria e de defesa das liberdades rla 
Igreja, quo elle tanto extremecia. 

Na campanha contra o divorcio,o brilhante 
paladino da Igreja. e da Patria. prestou assi
.gnala.dos e in estima v eis serviços á familia e 

. á civilização brazilcira.s. -
Elle foi a alma do cxet•ci to dos combatentes 

• em prol <ta indis,;oluhilidado do vinculo ma
trimonial e da csta.bilidatle da família brazi
lcira. •. 

Ora na tribuna da Camara, ora na im
premn., or:.t nas conforcmcia.s dos amigos, 
com a palavra fluente c scductora., com a 
penna fulminadora c com os conselhos s1lbios, 
exerceu acção benetica, de incalculavol al
cance, para se conjurar a tormcnt:lo que 
amca~ava dorruir· o odificio da fa.milia om 
nosso paiz. 

Combati sempre a sou lado, rc3cbondo o in
fluxo de seu bcllo c;pirito, do seu coração 
generoso o do sou c::tractor adamantino. 

E' justo que fique consignado nos .. Annaes 
da Camara esse relcvantissimo sm•viço que 
prestou á Pa.tria. c á Religião, para. quo cada 
família brazilcira, no recesso do lar, pi·eser
vada dos perigos conjurados, envio a Deus, 
om suas orações, uma prece de reconheci
mento pelo descanso de sua alma formo
sissima no seio do Eterno. 

Desculpe a Camara as expansões de minha 
alma. Eu precisava de cumprir o ultimo 
dever no Parlamento para com o pl•cza
dissimo amigo o eminente parlamentar que 
passou po1• este reeinto fazendo o bem
t?·ansit bene{acienclo. {Jluito bem ; muito bem. 
O o;·adoi' é compi'imentado.) · 

O Sr. P••esi<.lente - Como decla
ração do voto, não póde ser acceita pol11 
Mesa. Uma vez, porém, que V. Ex. leu, será 
transcripta no sou discurso. 

0 SR. TOSTA-Sim, senhot•. 
Em segllida. é a.pprJvada a. act<t da sessão 

.antecedente. 

ex:traordi.nario de 14:313$063, par:1 occ
correr ao pagamento devido a Lobo & Irmão 
em virtude de sentenca. judiciaria, e conce
dendo um anno de licença ao 3° escriptura
rio da. Alfa.ndega de Ma.náos Brigido Au
gusto Grana.- Inteirad:t,- At•chivem-se os 
a.utographos o 

Do Sl' o 1° Sec1•et::t.rio do Senado, de igual 
da.ta, communica.ndo que p)lo Sr. Presi
dente da. Republic:l., foi s 1ncciona.da a. Re
solução do Congresso Nacional da qual envia 
um dos autog1.•aphos, aut:Jrizando o Presi
dente da Repubtica a conceder um anno de 
licença, com ordena.Jo, a Ramualdo Justino 
Netto, 3') escriptul'ario da Alfandega da. 
Bahia. - Inteirada. - A1•chive-se o auto
grapho. 

DJ Ministel'io da Guerra, de 3 do col'
I'ente, communica.ndo que, de ordem do Sr. 
Presidente da Republica, resolveu em Men
sagem desta data, dirigida ao Sr. Presi
dente do Senado, devolver a esh Camai'a, 
como ini~iadot•a, de conformidade com o 
diSl)OSto no art. 37, § 1°, da. Constituição Fe
deral, os autographos da Resolução do Con
gresso Nacional m~ndando considerar no 
posto de general de divii!ão com a gl'aduação 
de marechal a reforma concedida em 3 de 
fevereiro de 1890 ao coronel 1lo extincto 
cor>po de Estado Maior de 1n. classe Francisco 
.José Ca.rdoso Junio1•, resolução á qual negou 
sancção pelos mo ti vo.3 cJns~a.ntcs da exposi· 
çã.o que acompanhou a dih Mensagem.-In
teirada. 

Do mesmo Ministerio, de 5 do cot•rento, 
satisfazendo a t•ect uisição de .. ~ ta Cu.mat•a no 
otlicio n. 229, de 2g de agosto ultimo, relati
va i:I.O pagitmonto a Francisco Athanasio de 
Medeiros, como tutot• tlos menores filhos do 
teoenteManoell\la,t'cellin:J Maria de Medeiros, 
da importancia de diffet•ença do soldo que 
deixaram de l'eceber, e ao alferes João Bar
bosa Nogueira Rosa, de soldo reh\ti vo ao pe
t•iodo em que foi considet>ado au.sento de 
1874 a 1892.-A quem f•~z a requisição. (A 
Commissão de Orçamento.) 

Passa-se ao expediente. o Sr. Rresidente-Es&á flnd:.t a 
O Sr. Aiencar Gubua.rães leitura. do expediente. 

(1o 8ec;·etar·io) procedo á leitura do seguinte Tem a palav1•a o Sr. H~1·edia de Sá..-

EXPEDIENTE 

Olficios: 
Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 5 do 

· ·corrente, transmittindo a esta Camara. dous 
;:a,utog1•aphos das Resoluções <lo Congresso Na
eiona.l sanccionadas pelo Sr. Presidente da. 
Republica, autorizando a aberturâ do credito 

O Sr. Der e dia de Sã (') - Sr. 
Presidente, no ulti.mo anuo da legislatura 
passada, submetti á apreciação da Cama.ra 
dos Deputa'los um projecto de lei estabele· 
cendo que os officiaes da Brigada Policial 
dcasta. Capital só pudessf3m ser demittidos 

(•) Ette di.:e1J:'R'l níit> foi rc\'Í~to 1~clo or&dot. 
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depois de condemnados a mais de deus annos 
pelo 'tribunal competente. 

Apresentando este projocto,Sr.Pr_esidcnte, 
eu não vinha. estabelecer uma. doutrmu. nova; 
vinba, antes, restaurar o que já estava em 
lei e que ~oi revogad~ _por_ um ~im:?les 
aviso exped1do pelo Mmrster10 dn.. usttça, 
quando era Pro3idente d~ Republica. o Sr . 
Dr. Campos SaJles. 

O pessimo costume, a. meu vêr, que tem 
muitas vozes o Poder Legislativo, de não 
querer fazer as leis qud lhe cumprem, deu 
lo{far a que, por occasião da votação do Or· 
çamcnto da Justiça., fosse encaixada uma 
emenda., autorizando ·o Governo a fazer a 
reforma da Brigadu. Policial. 

Sr. Presidente, estas doutrinas firmadas 
no projecto que submetti á aprecição da Ca
mara., o fo1·am em virtude, como disse ha
pouco, do leis até então em vigor, porqua.n
to « o Governo P1•ovisorío, ao exercer. 
cumulativamente as funcções de Legislativo o· 
Executivo, expediu o decreto n. 958, de 6 do 
novembro de 1890, regulamenta.r da. Briga
da Militar de Policia dest~ ca.pital, dispondo· 
no tLrt. 95 que os respectivos otnciaes só po· 
deria.m ser demittidos nos seguintes casos: 

1°, quando condemnados a dous ou mais. 
annos de prisão por qualquer crime ; . 

Em virtude dessa emenda, foi feito um 
regu·laroento, pondo-se completamente á 
margem direitos adquiridos, disposições que 
até ent.1.o estavam vigentes, dando isso 
loga1• a uma anarchh profunda naquella. 
corpo1•ação. 

Em virtude desse regulamento, Sr. Presi
dente, foram logo excluidos cinco ou mais 
officiaes, sendo de notar que duas das victi
mas dossa injustiça., pelos desgostos que tive
ram, acabaram no Hospício de Alienados, 
completamente na. miseria. As outras, os 
officiacs que sobreviveram, recorreram ao 
Supremo Tribunal, que, em accórdãos con· 
secutivos, firmou principio, reconhecendo
lhes a vitaliciedade. 

Cito estes factos, Sr. P1•esídcnte, para mos
trar que a idéa contida. no meu projecto não 
era uma innovaçtto. 

Distribuído o meu projccto, a. Commis::ão 
de Constituição, Legislação o Justiça, da 
Camara, o iltust1•e Deputado por Minas, o 
Sr. Estevam Loho, em luminoso :Parecer o 
apoiando-se nos accórdãos a que me acabo 
de referir, não só adoptou as idéas nolle 
consignadas como até procurou descnvol-
vel-as. . 

E, Sr. Presidente, approvado · unanime
mente rela Camara, foi ramettido para o 
Senado federal, obtendo tambem nessa Casa 
do Congresso parecer unanime da sua Com· 
missão de Legislação e Justiça. 

2°, quando pz·aticarem acto inf<,mante; 
3 •, quando o seu máo pr•ocedimento fo t• 

reconhecido em conselho de inquirição, pre
sidido pelos commr~ndantes c fiscaos dos cor
pos, excluídos os do accusado. 

Estas prescripções foram roproduzidas nos 
decretos ns. 1.26:3 A, de lO de fevereiro de 
1893, e 4,272, de 11 de dezembro de 1901.>." 

Ora, á vista disto, Sr. P1·esidente, é claro 
que absolutamente não ha. I'azão para quo 
este projecto não sej<1 approvado pela outra. 
Casa do Parlamento. 

Como o tempo urge e como estamos em 
vesperas de .findar os nossos trabalhos, é que 
venho á tribuna. da. Ca~ara fazer, não uma . 
intimação, mas um appello ao Senado brazi · 
leil·o para que se digne de apressar a. solução 
deste assumpto quo é, Sl'. Presidente, como 
disse ha pouco, reclamado pela justiça e pelo 
direito. 

Núo vem fóra de tempo a adopção de tal 
projecto, porque o relativo ao Corpo de Bom
beiros está convertido em lei e ainda recen
temente n. Brigada. Policial deu exuberantes 
provas do seu respeito ás autoridades con
stituídas, á lei e á causa publica. 

Não é, repito, uma intimação, mas é um 
simples appello que faço Ú(lUella douta. cor
poração, ao Senado brazilciro e á sua Com
missão de Marinha e Guerra, cujos membros, 
encanecidos no serviço da patr•ia, hão do re· 
conhecer que á Brigada Policial assiste este 
direito, que reclamo da tribuna. da Camara. 

Confiado em quo o Senado não dcixa.rú. de 
ouvir o meu appello, scnto-Jne, esperando 
ver convertido em lei o projecto a que me 
l'efiro. (2~1uito bem; n~uílo bem.) Quando o projecto SI:' achava em discussão, 

um íllustre Senador requereu que fosse ella 
remettido á Commissão de Marinha e Guerra.. O Sr. Alencar Guimarães-

Infelizmente, Sr. Presidente, até o presen- Como representante do Paraná nesta Casa, 
te momento, esta Commissão não se dignou S1•. Presidente, sinto-me na obrigação de 
de interpor o seu parecer, de forma que o fazer breves commenta.rios a. uma «Varia~ 
Senado pudesse votar com conhecimento de do Jornal do Cornmercio de hoje, relativa ao 
causa um assumpto que é de toda a nccessí- at•rendamcnto da Estrada de Ferro de Para· 
dade e justi~a. naguá a Curity:ba, seus prolongamentos e 

Devo dizer que um outro projocto ap- ramaes,decrctado ultimamente pelo Govez•.ao 
provado postex·iormcnte '[Jela Camara já foi da Republica.. 
sanccionado pelo Poder Executivo: o projecto) O respeitavel c respeitado orgão de publi· 
t•eforente ao Corpo de Bombeiros. cidade desta Ca,pital foi pessimamente infor~ 
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mado, Sr. Pl'esidente, a respeito das condi- .preço do arrendamento a porcentagem por 
ções em que resolveu o Governo decretar esse iella otferecida, isto é, 51 °/o da renda. bruta 
arrendamento. da estrada. 

Nem o Governo Federal, nem o do meu Além desta, outras condições, porém, 
Estado merecem as acres censuras que a havia a tomar em consideração antes de de
«Varia» contém. O primeiro porque, Sr. Pre- :cretar o arrendamento, e a principal era ~ 

· sidente, baixando o decreto quo fez esse certamente, a da. idoneidade do arrenda,
arrendamento, não se afastou do brilhante tario. 
caminho que se traçou na dü·ecçã.o dos nego- · Trata-se, como sabe a Ca.ma.ra., de um 
cios publicos ; o segundo porque, pelo seu proprio nacional de inestima.vel valor para · 
passado e pelo sou presente,está muito acima o futuro, e quo custou á União cerca de 90 
das injusta:; arguições que o nmera.ndo orgão milhões de francos. 
se julgou autorizado :1 fa.zm·. Ao Governo, por isso, Sr. Presidente, 

O acto do honrado Sr. Ministro da Indus- cumpria o dever de bem 1•esguardar os in
tria. e Viação fazendo esse ai'rondamento, teresses nacionaes que se ligam a essa impor
segundo as base:; do edital de 30 de dezembro tante propriedade, não entl'egando a sua. 
de 1903, está pel'feitamente justificado pelos dü•ecçã•J, administração e exploração a quem 
consideranda que precedem o decreton. 5.378, não se mostrasse inteira e sufficientemente 
de 29 de novembro ultimo,os quaes desützem capaz de bem desempenhar-se dos compro
por completo algumas das affirmativas con· missos que assumisse pelo contracto de arren
tidas na «Varia.» a que me venho referindo. damento. 

Para. melhor domonstração,Sr. Presidente, Nesta~ condições, esta.b~lec~a a base para 
passarei a ler essa «Vm·ia» e a eommenta.l-a. esse con ,racto pela ~cceLtaç~o da melhor 

offet•ta na concurrenc1a publica·, o Govel'no· 
Diz o Jornal: procurou saber si a companhia que firmara 

«Lamentamos ter de cenSUl'a.l' 0 Go- essa propo~ta tinha as condições de idonei· 
verno pela soluç~ão dada á questão d;J ar- dade juridicanecessarias para o arrendamento 
rendamento da Estrada de Ferro do Pa.- a que se propunha. 
raná. Ouviu a respeito a opinião do illustre con-

Como é sabido,a melhor propos ta offe- sultor geral da Republica e de outros no
recida, na concuerencía aborta pelo edi- taveisjuristas de nosso paiz, e chegou á 
tal de 30 do dezembro de 1903, foi a de conclusão, de a.ccordo com os parecel'es 
um engenheiro,que depositou os 50:000$, dados, que a alludida companhia São Paulo· 
mas não entrou com :1 caução 0 contri- Rio Graudo, oi•ga.nizada como fôra para a 
buição inicial e~igidas no edital. o seu construcção e exploração do uma. via.-ferrea 
centracto caducou. e com estatutos que vedavam a applicação 

Elle ofrerecera 51 % da ronda. bruta do respectivo capital a outros fins quo não 
da o::;Lrada,como preço do arrendamento, os indici~doSJ expressamente nesses estatutos, 
o a proposta julgada immedia,tamente limit.ada a.ssim a sua. indust1•ia, não tinha 
melhor, depois dessa, m·a a do proprio capacidade jurídica para contt•actat• o al'
E~:~tu.do do Paraná., que oíl'erecel'a 44 o(o ronclamento da Edtr•ada do Pat•anê'L, por ser 
daquella renda.» esse um servico ostranho o divorso dos 

Em primeiro lagar, analyso,ndo esta parte 
da «Varia», devo dizer, Sr. Presidente, que o 
JornaZ foi mal informado quando declat•ou 
que a proposta rnai::; vantajosa das apresen
tadas na concurl'oncia publica foi a do en
genheir·o a que se rofere, o Dt·.JoãoAugusto 
de Araujo Junior. 

Isto não ê oxacto. 
A melhor proposta e1•a a da Companhia 

Estr·ada de Ferro S. Paulo -Rio Grande,que 
o.trerecla 51 °/o da l'enda bruta da estrada 
como vantagem ao Governo da União; se
guia-se-lhe a desse engenheiro o trerecendo 
49 o f o e logo depois a do Estado do Paraná, 
com 44 o 1 o, além de outras com menores por
centagens. 

O Gove1·no,estudandotodas os.~gas propostas, 
julgou mais vantajosa a da Companhia São 
Paulo·Rio·Grande, e 1•esolveu tomar para 

fins para que fôt•a. constituída.. 
Nesta. conformidade, apoiado om tão auto-" 

rizadas opiniões, Sl'. Presidente, o illustre 
Sr. Ministro da Industrh, cuja, passagem 
pela administração publica vae-se assigna.
lando por brilhantes feitos (apoio.clos) que 
hão de torna.l-o um dia - um benemcrito da 
Patria-resolveu, o a meu ver com seguro 
critorio, despre7.ar essa proposta pela inca
pacidade jurídica da. companhia propo
nente, ao mesmo tempo que, cuidando, como 
sempre e unicamente, do interesse nacional, 
fixava em 51 o I o a. taxa do arrendamento 
p:u•a base do respectivo · contracto por ter 
sido esta ~ melhor ofl'erta apresentada na 
concurrencm. 

Excluída, por tal mod.o, essa primoira 
proposta, e não existindo, Sr. P1•esidente, 
motivos ou razões de Ol'dem jurjdica ou 
adminh;trativa que aconM1ha::sem a annul-
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la.eão da concurrencia e a abertura de uma.l tubro, annullando o de n. 5.278, de 9 de 
no'va., o sr~ Ministro da Viação resolveu agosto, que mandava fazer o arrendamento. 
chamar o segundo dos concurrentes e con- Expedido esse decreto, Sr. Presidente, e 
vidal-o a declarar si acceitava aquella taxa mantido o mesmo criterio que presidira ao 
de 51 °/0 como preço do ar1·endamento. Esse acto do Governo contractando com o enge~ 
segundo concur1•ento era, como já disse, o en- nheiro Araujo, o honrado Sr. Ministro da 
O'enheiro Araujo, o qual se conformou com a Viação deliberou convidar o 3° concorrente 
~xiO'encia do Ministro, alterando nesta parte a declarar si a.cceitava o contracto nas con
a s~a proposta, que offerecia a, porcentagem dições estabe.lecidas pelo cita1o decreto de 
de 49 °/o. 9 de agosto. 

Foi resolvido, então, o n.rrend.amento Et·a o E~hdo do Par,tná, como já viu a 
com esse engenheiro e, por d.e3reto n. 5.278, Camara, esse 3° concurronte. Conformou-se 
de 9 de agosto ultimo, que aqui tenho em elle com a exigencia. do Ministro, mas, ao 
mãos, o Governo tornou publica sua decisão. mesmo tem:po que isso fazia, subrogava nos 

A expedição deste decreto, porém, Sr. direit~s e o b t•ígações _de sua. proposta o en · 
Presidente, não tornava :por si só e:ffectivo geuhe1ro Carlos Joao FroJd vVesterman 
o arrrendamento. Era preciso assigna.r o p_or dee1•eto n .. 381, de 9 de novembro ui
respectivo contracto, depositando prévia- t1mo, Q';;le aqt~ te~l10 presente .. Com esse 
mente no Thesouro a quota inicial de 300:0UO$ engenheiro, nao stmples desen:htsta, como 
e a caução de 150:000$, estabelecida.s em affi~·mou o Jot'i}-al, que é um zll.usti·e p~o
clausulas do edital de concurrencia.. Aquelle fisswnal, a cu~a. a~ta competenCia techmca 
decreto. para o cumprimento destas primei- tem estado a d1recçao do trafego da.Estrada 
ras obrigações do arrendatario, ma.rcava o de Ferr? do Pa1~a.ná desde qa~ ella. fo1 aberta 
prazo do dez dias, contados da sua expe- ao sery19o publico., t_?ve entao de entender· 
di ão se o M1mstro da V 1açao. 

ç · . . . Cessionario da proposta. do Estado, con-
0 engsnhe~ro Ara:uJo, porem, dentro des.se vidado a. declarar si acceitava o contraci.o 

prazo nao. pode S?-t}sfazer esses comprom1s- nas condições já resolvidas pelo Governo 
sos e ped1u. ao M1~1stro que lhe pro_roga.sse o da União, o engenheiro Westerman re
termopara.Isso::tss~gnado.Semdeferw expro~- sponden pela affirmativa, isto é, promptifi
samente esse ped1do, o Guver~o, ~r. Pr~s1- cou-.ie a contractar o arrendamento nos ter
dente, prevalecendo·s~ da am~1gmdade dos mo:~ e segundo as cla.usulas do já citado de, 
torm~s da clausula 29 do ~dltal de con_cu~- ereto de g de agosto. 
renc~a, fez, com~udo, publlca.r n~ Dw1·w Um c tso identico, constituindo precedente 
Officwl um conv!te a esse engenhezro pa.r~, a. justificar o respectivo acto, existia no Mi.
den~ro do dez d1a.s, contad~s de sua J.?ubll- nbterio da. Viação. Era o do engenheiro 
caçao, fazer aq ueJle recollnmento e ass1gnar Teivo e Argollo, ccssionario da proposta 
o contracto, sob pcua d~ set• declarado nullo do Governo do Estado da Bahia, que v. Ex., 
o decreto de arl'endamento • Sr. Pl'esidente, tão dignamente representa 

Sobre esse a~ to do Ministro, que importava nesta Ca.sa, contractando o arrendamento 
:realmente na p1•orogação pedida pelo enge- da Estrada de Ferro S. Francisco, naquelle 
nheiro Araujo, pronunciou-se aqui, como Estado. 
Y.E:x. e a Cama1•a devem se recordar, o meu O Ministro da Viação, á vista disto, e da 
illustrado collega. de representaçãp, o St•. provada e ootoria idoneidade do engenheiro 
Dr. Carlos Cavalcanti. Não nos parecia. bem Westerman, l'esolveu com este contru.ctar, 
justificado esse fa.vor; elle infringia, a nosso fazen.Lo baixar nesse sentido o decreto 
ver, clausulas e:xpre.ssa.s do edital de con- n. 5.378, de 29 de novembro findo, que tão 
cul'rencia o do decreto de 9 de agosto, a que asperamente está sendo combatido pelo re-
já me referi. ,speitavel orgão a que respondo. 

o s c c dá t Eis, Sr. Presidente, todo o historico dos 
• R. ÁRLOS AVALCANTI um apare. actos que precederam a expedição desse 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- Mas dei- decreto. 
xemos, Sr. Presidente, de lado este detalhe Elle consb, aliás, em synthese, dos consi
da questão. Elle não interessa. ao tlm que deranda que o acompanham e para os quaes 
me trouxe á tribuna. não será. ue mais cha.ma.r a a.ttenção da 

Prorogado o prazo, não pôde ainda. o en- Camara. 
genheil'o Araujo recolher ao. Thesouro as 
contribuições a . que se obrigara, nem, em 
conseq uencia., assignaro contl.'acto. 

O Governo, então, de accordo com a com
mínação feita no acto que fizera 8. proroga· 
ção, baixouo decreto n. 5.338, de 4 de ou-

Eil-os : 
Considerando que, tendo sido revogado 

pelo decreto n. 5. 338, de 4 de outubro 
1io corrente anno, o decreto· n. 5.278, de 
9 de agosto, que contractara com o eu-
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genheü'o civil João Augusto de A1•aujo 
Junior o arrendamento da Estrada de 
Ferro de Paranaguá a Curityba, seus 
prolongamentos e ramaes, em trafego, 
no Estaào do Paraná, passou a occupar 
o primeiro loga.r no processo da concm·
rencia publica, aberta para esEe fim, a 
propost::t apí•esentada pelo govemo da
q uelle Estado ; 

Considerando que o referido governo, 
depois de haver acceitado os termos da 
proposta. reputada mais vantajosa pelo 
Ministm'io da Industria, Via~·ão e Obras 
Public:1:;;, elevando por es1a fórma a 
51 % da renda bruta da cstrttdtt u. por
centagem de 44 % que propuz..:ra. pagar 
pelo arrendamento de que se trata, 
subrogou em todos os direitos e obriga
ções daquelle Estado o enge11heiro Carlos 
Joãe Frojd Westerman pelo decreto 
n. 381, de 8 do corrente mez, e corre
spondente escl'iptura publica, constante 
dos documentos exhibidos pelo mesmo 
engenheiro; 

Considerando que o contracto de ar
rendamento nestes termos requerido 
pelo ces.sionario assegurará ao interesse 
publico a. mesma vantagem obtida na 
concurrencia alludida, de que consti
tuirá regular solução á vista das circum
stancias occorridas. 

Como se vê, Sr. Presidente, ú. decisão do 
Governo precederam actos dive1•sos, todos 
reveladoras do meticuloso zelo com que vae 
gerindo os negoc~os de sua. pasta o honrado 
Sr. Ministro da. Via,ção. 

Não se af:.Jstou S. Ex. das boas normas 
administratiyas (apoiados), não contrariou 
nenhuma rcg·ra ou principio de direito, não 
infringiu nenhuma das clausulas do edital da 
concurrencia, deliberando contractar com o 
cessionario da proposta. do Eshdo do Paraná 
o arrendamento a que se refere o decreto 
tão malsinado pelo Jornal do Comrnercio. 

Não, 81•. Presidente; o precedente que in
voquei e todos os mais actos que referi não 
deixam duvida-, sobre a regularidade com 
que foi expedido esse decreto. As censuras 
do Jornal nesta parte não se justificam, e 
a simples exposição que deixo feita, me pa
rece sum.ciente para contrariai-as. (Muito 
bem.) 

Não menos justificada é, Sr. Presidente, a 
parte da cYal,ia» que analyso e commento 
relativa á transferibiUdade do contracto de 
a1·rendamento. 

Não houve, no caso de que me occupo, ne
nhuma tra.n~forencia de contracto. 

O ongenheir0 Westerman não é cessiona
rio de contracto algum de arrendamento, co-

lebrado eni.rc o Estado do Paraná e a União .. 
O Paraná nada. contractou. (Apoiados da 
bancadtt pm·anaense.) 

O engenheiro Westerman é. sim, cessiona
rio da proposta que aquelle Estado apresen
tou para o ari'endamento posto em concur
rencia publica pelo edital de 30 de dezembro. 
do anno passado. 

E come> cessionario dessa proposta, subro
gado em todos os direitos e obrigações do· 
Estado, é com elle, só com elle, exclusiva
mente com elle que a União contracta. 

O Paraná não intervem nesse contracto~ 
não tem pat•to. nelle, não assume nenhuma. 
responsabilidade po1• elle. 

Este é, 81•. Presidente,polo menos, o effeito. 
jurídico da cessão feita. A pessoa do Estado 
desapparece com essa cessão, fica sómente a 
do cessionario da proposta. E' com este que· 
a União contracta. 

AUudindo, pois, á intransferibilidade do 
contracto, o Jornal, Sr. Presidente, forçou a 
interpretação da clausula respectiva do 
edital da concurrencia. 

Essa clausula,que é a XXV,está assim con-
cebida: · 

O contracto a lavrar-se será intrans
ferivel, salvo a hypothese da clausula. 
XXXVI. 

Cld.usula XXXVI 

No caso de morte do arrendatario, O· 
Governo poderá continuar o contracto, 
e neste caso de a.ccordo com os herdeirost 
etc. 

0 SR. GERMANO HASSLOCUER-M:as O Ei
tado não morre. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-Não é O Es
tado quem contracta, como viu V.Ex., e nem 
se trata realmente de nenhuma transferencia 
de con tracto. 

O Esta.do do Pat•aná. sub1•ogou no enge
nheiro 'Vesterman os direitos e obrigações 
de sua proposta. A cessão feita refere-se ex
clusivamente á proposta. ; não se trata de 
contracto. Este é celebrado dírectamente 
entre aquelle engenheiro e o Governo da. 
União. 

A que vem, pois. invocar aquella clausula 
de edital, si nenhum contt•acto é ou foi trans
ferido contra a sua prescripção 1 (Apoiados.). 

Deixo a interrogação no espirito da Ca
mara para que ella responda por mim á cri
tica do Jornal nesta parte. (Pausa.) 

Não 6 menos consistente, Sr. Presidente, a.. 
que se contém no seguinte topico da «Varia:. 
que ana.lyso: 

Po;· ouh·o lado, o Estado ha de come
o«~~· abaiJ;;ar tanto as ta?'i{as para se1·vir· 
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aos inte1·esses locaes, que pouco se abalam, I 
com a p1·opriedade publica federal, que a 
sua 1·e11da se1·á muito diminuída e, po1·-
tanto, se1·á tambem 1·edu.zida a somma que 
o Gove1·no deve recebm· e que h.ypolhecou âs 
apolices emittidas p:::ra essa comp1·a. 

Reducção das tarifu.a, importando nn. dimi
nuição da receita da estrada e consequente· 
.mente na dos recursos de que dispõe a União 
para amortizar as apolices emittidas para 
a encampação levada a effeito, eis o que im: 
pressiona o Jomal ! 

Em primeiro logar, Sr. Presidente, devo 
.ponderal' que não fica ao arbítrio do arrcn
datario·a reducção das tarif<18. 

0 SR. CARVALHO CHAVES- Apoiado. E', 
·além disso, uma exigencia du proprio · eJital 
da concurrencia. 

0 SR. _<\.LENCAR GUIMARÃES- 0 edital de 
30 d~ dezembro contém uma clausula para a 
qual devo chamar a attenção da Camara. 

E' n. clausula XIV, que está assim conce · 
·0ida: 

Vigorarão provisoriamente para a 
estrada arrendada as condições l'cgula
mentares, tarifas e horarios actuaes; o 
arrendatario, porém, deverá propor a.o 
Governo, dentro do prazo maximo de seis 
mezes. modificações que beneficiem os 
generos de producção nacional. 

§ 4. o Os preços das tarifas reduzidas 
ou revistas só entrarão em · vigor oito 
dias depois de publicn.dos pola imprensa 
e de affixados por edital m.s estações da 
estrada. 

§ 5. 0 Não haverá transporte gratuito 
na estrada. sinão para o pessoal em ser
viço c para objecto de servi~o, :para 
os materiaes dos prulongamentos. ra
maos, da conscrYação das linhas, depen
dcncias o otricinns, l)ara_ as malas do 
Correio o seus cond.uctores. • 

§ 6. o DependorZto de a:pprovação do 
Governo qu[l.csquer modificações nos ho
rarios actuaes. 

Como vê a Cam:na, é condição impostn. ao 
arrendatario propor ao Govel'no, dentro de 
~eis mezes, no maximo, depois de assignado 
o contracto, modificações nas tarifas da es
trada. que benefi.cieu1 os generos de pro
ducção Ui..tcional. 

E', portanto, uma obrigação imposta pelo 
edital dn. concurrencia a roducção dessas 
tarifas no prazo de seis mezes, mas, como so 
vê tambem, segundo regras e presc1•lpçõcs 
ahi expressamente determinadas. 

O arrendatario não poderá fazel-o, entre
tanto, por si, segundo o seu proprio arbítrio; 
terá de propor ao Governo essa reducção nos 
termos da.q uella clausula,e segundo as regras 
nella estabelecidas, e o Governo a approvarã 
ou não, conforme lhe parecer mais convc

§ 1. o Nos casos especiaes, como falta niente. 
·e carestia de generos alimenticlos, o Não ha, portanto, o que reeeiar dessa re
'Governo poderá determinar a reducção , ducção, entregue como ella vae ficar á pro
provisoria das tarifas que julgar conve- pria deliberação do Governo. Não é crivei 
niente. O arrendatario sei•á embolsado que este se despreoccupe das obrigações que 
do prejuízo que tiver com essa reducção, contrahiu ao encampar a estrada, e autorize 
·deduzindo-se seu valor, levada om conta uma reducção de tarifas que importe em 
a poi•centagem pertencente ao Governo, diminuição de receita e o prive dos recursos 
da contribuição semestral. de que carece p~l'U. satisfazer aquollcs com~ 

§ 2. 0 Annualmente, si a renda liquida promissos. 
indicada na alínea b da clausula X e Não tenho, por i~so. as preoccupações do 
pertencente ao al'rendatario.:exceder de Jornal. 
12 o /o sobre o capital de que trata a Mas, Sr. Presidente, quando não con· 
mesma clausula X, augmentado de um stasse do edital essa clausulv, ou ao Go
fundo de movimento fixado em 100:000$, verno não tivesse occoi•rido providenciar 
far·se-ha uma reducção das tarifas, de por tal modo sobre a revisão das tarifas, 
modo a procurar obter uma dimmuição bastaria passar ligeiramente a vista sobro 
na renda geral até 30 o f o do excesso ·df' essas mesmas tarifas, que tenho aqui pre
juro além de 12 °/o. sentes, pa1•a mostrar á Camara que a sua 

Nessa reducção serão contempladas revi~o é indispensavel e urgente em benc
-em primGiro logar as tarifas relativas ficio da industrla, agricultura e commcl'CÍO 
·aos generos da producção na.cionu.l. do meu Estado. 

Essa reducção não será mantida no O desen·;olvímento agricola, industt•bl o 
anno seguinte áquelle em que olla vi· commercial do Paraná está completamente 
gorar, si os juros do capital acima indi- aspbyxiado pelo elevado preço do h•unsporte 

·ca.do forem inferiores a 12 °/o durante o na estrada de ferro. 
mesmo anuo. Basta. ver índistinctamente qualqum• das 

§ 3. o A revisão geral das tarifas far· taxas da. tarifa. dessa. estrada pura justificar 
·se-ha de tres em tres annos. o meu asserto, 

Vol, Vlii 15 
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Vcj:1 a Ci1mara. sociaçõcs, vêm trazendo aos poderes federae~ 
Po.r JOO kilomotws, a tonclt\da, ao cambio reclamações insisten.tes e reitc;·adas contl•a 

de 12 clinheiros por mil rêis, as mercadorias as taxas de t ranspor te desta tarifi\. Nunca 
cOIUJJl'Cllcndidas nos D8. 2, 3, 4 , ~~A, 4 IJ e 5 infelizmente foram ou.-idas. A ir.dust1~ia o 
dt\ tarifa, c ~os pnçcs do Slí:;;, G3*, 4~1$ , 39$, cornmcrcio paranaonses continua-ram emba-
31~. S~$iCO, ou wj<illl , r espectivamente, por raçados no Eeu deseJlvolvimentu. Riquezas-
\\JTOba, l:l'3W, 950 r~., 7·12 !'<;,, fiCO r s . , abun,: antes alli -existentes não p;:.dem ser 
4íü r ;; . e 500 1·s., em qum1ío esüí. onc rado o explorados . Não C possivelleva!-us aos mer
trnr"llorte no meu I1studo . cacJos c0nsuroid~re~ r-elo elevado preço do 

'l'omd a c.núo estas taxas : mas, E i fosse tr:.~nspürte. 
bmc!ll' outras relativas a industrias flores- Só agora, Sr. P residente, é que ~e inicia 
centcs no Pamná, a Caronro., Sr. P1·esidoote, pc.>lo contraeto criticado pelo JGrnat esse mo
comiJ V. Ex., c.hegaría. commigo á conclu- vimento de animação á industria e com
são de que ~6 pôde merecer lou-vores o neto mercio oaquelle Estado , só agora é que co
que fi2er a rcducção dessas tal'if:.s,evidentc- meçam a ser attendidos os justos clamores 
mente exaggeradas e entorpeccdoras do des- do governo, commercio e industría de um 
envolvimento daqueile Estado. dos mais futurosos e prosperos Estados da 

Basta dizer, Sr. P1•esidente, que pela ele- União. 
va.çií.o dessas taxas não é possível exportar Ao envez, portanto, Sr. Presidente, de 
do Paraná cereaes que ali são produzidos acomp~.nharmos as censuras do venerando 
em abundancia. extraordinaria, mobilias, .que orgã.o, nos devemos ·louva.r as deliberações do 
constituem uma. de suas mais florescentes Governo que tão pa.trio1icamen1e se pre
industi·ias, e moi tos e tantos outros generos occupa asSim com o maior e o melhor des
de sua producção, que não saberu em busca ellVolvimento de um dos mais futurosos 
dos mercados consumidores por causa do alto Estados da Federação. (Apoiados da bancada 
preço do tran~porte. par<maeme.) 

Como esclarecimento e para que a. Camara Além dis.~o, Sr. Presidente, a. medida te-
veja o absurdo dessas tarifas, direi que ainda rá magníficos resultados praticas, bastando 
ha. bem pouco tempo um amigo meu, que se para. ·isto affi.rmar que, augmentndo ·o dos
mudava de Curityba para Paranaguá, teve envolvim<·nto commercial, agrioola. e indus· 
de tra.nsportar para. es~ uUima. cidade ()S: t rial do Paraná pela facilidade do trans· 
seus movei8. Entre clles havia :uma mesa.! porte para os seus produotos, em ·busca dos 
de pinho, ordinaria, para jantar, que lbe; mercados consumidores, augmentará con
custál·a n<J. fabrica 50$,. mais ou menos. o: comitanteroento a renda da Estrada de Ferro 
transporte des~a mes,.,, segundo .a. tarifa, . pelo maior desenvolvimento que t!!r-á o seu 
aUingia a impori&.Dcia. do sou custe ou ex- trafego. 
cedia-o. O meu amigo teve de a.bandonal-a. Não ba, portanto, .o que temer, Sr. Pre
na. estação ua. estrada de fono, por ser i~so sidente, de uma tal medida. Ella. será for~o
prel'erivcl ao pagamento do elevado 1ra.ns- samente efficaz.e Pl'ovettoHa, quer aos inter-
porte. eeses do Estado, que1• aos dn. União. (Mt1ito 

Um outro caso. bem. ) 
De Morretfs para Curityha e interior do Um ou,ro ponto da <~V-aria» que analyso, 

EsLado ha um regular commercio de ag-uar· : Sr. Presidente, e qu~ merec~ os meu~ re
dente de Ilroduo~;ão daquclln cidade. O pro- · paros, ê o relativo .á sit uação financeira do 
fluctor exporia -em c~cos de madeira ·que · Estado. 
depois lhe são devolvidos Jlelo comprador. O Jornal considera e -decla.ra o Paraná 

Esses cascos, ;por~m. Sr. Presidente, não i11capa.z de contractar o a1·rendamento da 
voltam vasios. E' prcch:o.l!nchel·os de a.gua estl•ada. de ferro, por.q.ue o seu estado fi
para que a taxa do transpGr.te seja mo- nanceiro é pr.ccarjo, c elle não pôde em 
dica.. Vasios, elles pag:niam um:~. .tãxa ele· caso algum sa.tisfa~r os enca.rgos .deEse a.r-
-vadissirna. rendamento. 

0 Sn..CANDI!lO I>E Amt'EU dll. um aparte Já dissé, .Sr . Presid?_!lte., que o Estn·do nad:~. 
• oontractou .com a Uma o, que .nenhum can-

o Sn.. ALENCAR GUI!IIAl\ÃEs-Muioos ou- tractQ de arr11nú:amento foi celebrado entre 
tr-os casos eu poder-ia. apcmtar para mostrar, elle e o Governo Federal, e isto ,bastava 
Sr. P residente, o absm·do des~a.s tarJfas, o pal'a dispensar,mo ·do oonsideral' «>ta. .parte 
justificar 11 constante ·}Jreoccupação -do meu das censtlras do velho orgã.o. 
l~sto.do, por parte do seu govemo, pelo seu Tomo-a, pot•ém, em· considera.~.ão, Sr .. Prc
commercio, P<Jla~ -suas iudustl'iaa, p!~.ra o. sidontc, p:~.ra. demonstrar que as condi~ões 
ro<lueçií.o dossas tarifas. tlnancciras do -meu Estt>do não podem ser 

Desde louga llo.ta. que o govN'no,pelos ~eus julgadas pol' l!.lguns trechos do relatorio do 
l'Cpt•osentant!'S, o com~rclo, pel11s suas as. ltonrado Sr . .Ministro da Fazenda, e que ir o.-
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duzom os cffei·tos de um:J. época de re~es 
dífficuld,,de;, falizmeiJto j•i supera.d:J.3. . ; 

08 ultimas documentos oftlciaes que tenho: 
em mão, St•. ·presidente. e p:~.t•a os qttaes, si: 
me J'oss~ possível, cu pe<lh'ia. o exame culila- ' 
doso da, C:J.mat·a, demonstram. ao contl•,u·io,. 
que pt>esentem~ut~ o ~~u·aml._ pOils-se cotl· 
siderat' na. mms ltsonJ~u·a. sr\tmçao fina.n-• 
ccira, parque ast<i com to!.los os seus pa.ga-: 
mentos em dia., tem o seu orgt~mento equi-' 
librado, mantem com iuteir.:~ regnlaridadc' 
a a.moriízação de sua divida. funciada., não : 
tem divida fluctuante, e exerce rigorosa e 
severa fiscalização na arrecadação de suas: 
rendas, preparando-se pa'l'a em fUtnro pro-' 
ximo conouistar entre o:> demais Esta.dliS 
o loga.r prÔeminente que as sua.s l'iquezas. 
lb.c a.ssegura.m. { .4poiados da llancada pa1·a- . 
naense.) 

Ouça. a Ca.ma;ra. a leitura. do seguinte 
trecho do ultimo rotatorio do honrado ex.
Soorctario do Fiuancae do ID) U Esto.do, o 
meu digno o Ulustre collega. de represen ta.çã.o, . 
o SI'. Ca.rva.lb.o Cb.aves. Esl;á. aqui feita. em . 
brilhante synthese a historia financeira. do . 
período administrativo .do eminente pa.ra-! 
naense Dr. Xavier da Silva, que terminou . 
a 24 de feverlliro do conente n.nno. 

Diz S. Ex. nesse .relato1•io: , 
Como é do vosso inteiro conheclmen-

1 

to, ao iniciar-se o expirante qua.trienn io 
administrativo, nada tinba de lisonjeir,l : 
a si tu • ção das finanças do Esbdo ; bem: 
ao contrario, cheia. de serias <l.ppl•ehen· 
sões se desenhava. ella. ao~ oltos dos que: 
apenas vinham de ser i nvestidos do po· 
.dor publico. _ 

COm etreiio, apezar do esfor co pa.trio-' 
ti co do pra.ntoo.do para.oa.enso que vos a.n-·. 
-tecedeu no governo, ioda.s as medidas 
administrativas forom impotentes para 
resiatir ao em ba \e do recen to pheno· 
meno que, a.va.ssa.llando a-'União inteira, 
pertur bou tão profundamente a. ordem 
eeonomica. e a. vida. financeira. dos Esta
dos, entorpecendo-lhos a regularidade da: · 
marcha. evolutiva. 

Destf:! modo, causas correlatas, a.llia
uas a outras de ordem puramente politi
ca, accumularam·se de tal sorte aqui, 
que o Estado, sentindo o docrescímo vi
sível de sua receita., a.cho;l·ee, oro dalia. 
ocaa.sião, completamente embaraçado o 
tolllidv em seus minlmos movimentos 
pelo pesoexaggeradu de considerava! di· 
vida fluctuanUJ . · 

Foi nest:l. emergencia, grave sem du
vida c cheia. de a.mo.rgnra. IJ&ra o credito 
publico, que vos coube riJce ber a. a.dmi
nistJ•ação do Estado, a.lvejado pelos olha· 

l'llS expe~t:tn tcs de toà.o o fuaccioau;lismo 
e d.os domais credores (lo Thesouro. 

O momen!.o não coonp:.,··t:tva. delongas 
contemplativas e, eafl•entada. resoluta
·mente ~. sit,ta.ção, trat<Ju o governo, nos 
seu:J prtmeiros passos e a:>m a 'na!s ele
vada preoccupa.cii.o, do rcgancl'D.1' tina u
coit'amento o 1<:st 11:lc, pelos moio~ a. seu 
alcanee. Como neco>silhdo p<' imordial 
im;>oz·se, üesie logo, o córte fundo nas 
dcspeza;; publicas , de maneira a prepa· 
rara !'emoclolação dos futut•os orçamen
tos, na íntet'currencia de outra.s provi
dencias que t11Uvbsscm, qu :mto antes, o 
Thes,;uro tios pesa.dissimos encg,rgos que, 
prJerastinados,o a ri-a.Stt\ri<l.tn fatalmente 
á. ins()lvencia. 

Teve enmo ·o governo, conrorme 
consta dos meus anteriores rela.torios, 
necessidade de utilinr, como medida 
complementar de occa ssião, a autoriza.· 
çãolegisla.tiva. que lhe fa.c11ltava emittfr 
titulos de divida interna. que, reunidos 
aos reoul'ílOs disponi. v eis do. receita ordi · 
na.ria, sol vendo os compromis~os exis
tentes, pudessem permittir o l'cstu.bele_
cimento da des~jada. pon~ualldade nos 
pagameatos de todos os serviços estipen
dia.dos pelos cofres publicas, ao mesmo 
tAmpo evit:tndo f[ue continuassem sobre
carregados os exercícios postel'iore~ de 
onus que não lhes pertenciam. 

Assim dispostas prelimina.rment e as 
<lousas, en tt'ou em seguida. o gover no 11 
introduzir na arrooad<1ç...'ío das rendas as 
reformas que lhe pareceram o.certa.da.s, 
rescindindo contractos particulares exis· 
tentes pu.ra. a.queUe 11m e esperando que 
outros cheg:\ssem a seu termo pa.ra. não 
mais innovu.l-os. CQrcada. a fiscalização 
das ga.rantias indispensa.veis, supprimi
das algumas eshções o com missões fis
ca.es desnecessaria.s e crea.das outr.t.S re
putadas convenientes, imprimiu-se a.o 
serviço fisc.'l.l orientil.Çáo di versa, com 
o unico objec&ivo de melhorar a a.rreca.
daçio, aliás parto relevantissima de 
toda. a. 01·ganiza.cão financeira _ 

P J'Coccnpado ainda, sinã.o absorvido 
pelo estado depressivo das tina.nq.'J.s pu
blioa.s, reflexo porfeít!l da. ordem eco
nomica,pL'osegutu o governo o. norma de 
economias IJUO so havia imposto, pro
curando t a.mbam a. tudo o tL·t~nse l'esta.
belecel' seus pagamentos ordinat•loi, sem 
prejudicat· og serv iços ospcoíaes de sua 
divido. consolida.dtt. 

Reformar,sem desorgani1~r,para eco
nomizar é, não ho. nega.l-o, tl11-et'a. nssás 
delicada am adm'inistra.cão publica., e os 
quo a. emprehenderam não raro est ive· 
ram na imminoucia. de ser vencidos ·pela 
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sua natul'eza. exhaustiva c espinhosa, 
mas o olJjectivo seduzia. como serviço 
relevante o era miste1• alca.nçal-o, e já 
agora nü.o sõ os dados officiaes, como a 
evidencia dos factos, na sua logica inso
phismaVlll e notoriedade publica, con
vencem e confirmam não tct• sido inutil 
ou improficuo o esforço empregado em 
prol dos mais cleva.dos interess3s do 
:Kstado, que jC~ v~ normalizada a SU=l. 
vida administrativa pela pontualidadiJ 
rcpuscatla nos pagamentos •.tos serviços 
publicos, ao mesmo tempo c1uc libertado 
o Thcsom·o do peso esmagador de avul
tada divida fluctuante. 

Eis, S1·. Presidente, as informações que 
nos prest.a,va com a m:.üor verdade o Secre
tario de Finançê1S do meu EstaJo, em 24 de 
fevereiro do corrente anno, ao ser inaugu
rado o periodo administr.ttivo do actua.l 
presidente. 

Como se vê, pelo histot•i.co constante desse 
relatorio, não é preca.ria. a situação finan
ceira. do Pa1•aná, como affirm:t o Jornal ; ao 
contra.rio, ella nos oiferece todas as condi
ções de firmeza. e segurança para que nos 
julguemos habilitados a poder dizer á Ca
mara e ao Paiz quo ella é francamente li
sonjeh•a. Nem ha. 1•eceio de que volto a ser 
o que dantes era.. 

Passaram as difficuldades quo assoberba
ram o Estado no período que decorreu da 
revolta da armada a 1900, nem ha raceio dr~ 
que voltemos a ella.s. 

EsLâ á feonte da administ1•ação do Estado, 
actualmente, um pàtricio illustre, o Sr. Vi
cente Machado, o mais importante directo1• 
político que o Estado tem tido, conhecedor 
i.Ie todas as suas necessidades, experimen
tado nos nogocios publicas, conscio das eaor
mes resp:msa.bHidades publicas que pesam 
sobre os seus hombros, quo zela com carinho 
e o mais vivo interesse pelo~ destinos da
quella. tel'l'a,e não é possível que um homem, 
um administeador nesta,s condições, doixe de 
c01•respon,ler á gran-le expectativa com que 
o recebeu o povo do Paraná ao assumir o 
Governo. (Apoiados.) E eu folgo de dcclara,r 
neste momento, Sr. Presidente, que S. Ex:. 
a.t9 agora, com oito mozcs de administração, 
com mão segura e fol'te, vae imp1•lmindo 
magnitica. orientação a.os negocias daquelle 
Estado. (Apoiados.) 

S. Ex. corresponde inteiramente ás sym
pathias com que foi recebido o seu governo,e 
um exemplo de hontem é sycnptoma elo· 
quentissimo de que eu não me illudo. 

A proposito mesmo deste tã.o combatido 
ar1•endamento, o governo de S. Ex. teve na
necessidade de lançar na pequena praça de 
Cu:rityba um ernprestimo de 600:000$, e em 

menos de 24 hora.s, Sr. PL·esidente, depois 
de aberta a subscripcão publica, ora. o em
prestimo coberto, e a somma subscripta. at
tingia a quantia superior a. 800:000$000. 

Ora, isso me parece etoquentissimo. (llluito 
bem,.) 

Não houvesse confiança no a'lministra.dor, 
pairasse no Est:Ldo, no espírito publico, o 
mais leve receio de que são mall!arata.uos os 
dinhciro:l publicas, de que são mal appli
cad;ts as rendas estadua.es, de que não lu se
riedade, nem morti.lldade nos actos do depo
sita.eio do poder publico, de que emfim não 
ha boa. administração e, cert:tmente, S1•. Pre
sidente, nesta hora de retrahimento, em que 
o capital é esquivo, teria sido um formi
da vel desastre o lançlmen to desse empres
timo. ( Jiuit o bem.) 

Não, Sr. Presidente, ha confiança na 
a.dministração, como ha. segura garantia. de 
que o nosso Estado prospera, e de que é firme 
a sua situação fina,nceira. (Apoiados da ban
cada paranaense.) 

Não ha., não temos receio de que voltemos 
âs diillculuades anteriores a 18\)8, consequen
tes du. revolta tle 6 de setembro. E assim me 
exprimindo, S1•. Presidente, eu não oxa
gero:- traduzo o sentir e o pensat• dos meus 
patricios, do povo da minha terra que cerca 
e applaude o seu illustre administ·rador. 

Não me assaltam, pois, o espirito as ap
pl'ehensões do Jo,"twl do Comm,ercio, e ainda 
mesmo que o conl;racto de arrendamento, que 
elle combate, se tivesse realizado com o Es
tado, ~u não temeria vir de futuro a lastimar 
os males, que nos vaticina o venerando or
gão, p:.1.1'a tã-.~ impot•tante p1•oprio nacional. 
Contractante, o P:traná saberia. bem desempe
nhar-se dos compromissos assumidos, zelando 
e conservando, como quem melh 1r o fize:5se, 
essa. grande p1•opriedade. 

Mas, Sr. Presidente, nem mesmo ê possi
vel pensar nisso. 

O arr.~ndacario não é o Estado ; é o en
genheiro Carlos Westerman, que desde 1884, 
como director do t1•afego · dessa via-feerea, 
com alta competencia, segura c :firme orien
tação, pelo seu esfo1·ço c pelo seu trabalho in
telligente e efficaz, conseguiu que ella pu
desse e possa SCl' considel'ada, na prupria 
phrase do Jornal do Oom.mctcio, como a so
guada via-ferrca, om importlncia, no terri
torio da Republica. 

Contiuua1•á olle á frente da dh·ec~tão e ad
ministração U.a ostrada., c isto baHta para que 
a nós out1•os paranaenses não p1•eoccupom a 
sorte e o futuro dossc importantis:simJ pro
pl'io nacional e que tanto serve ao nosso com
mercio, industria c agricultura. 

O Jm·na& do Commercio não conhocia bem os 
factos, Sr. Presidente, e dahi as suas con
snras e as suas criticas. 
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Explicadas como ficam, é de c.•cr, c eu es· 
poro, Sr. Presidente, que o respeitavel orgão 
não mantenln a sua arguição nesta p:u·te. 
(Pattsa.) 

O Pa.raná, Sr. Presü1ente, n?io é, não póde 
ser considerado esse máo pagado1• que o 
Jornal nos aponta. 

0 Srt. CARLOS CAVALO ANTI - 0 resultado 
do emprestimo agora .realizado é a negação 
completa de3ta. affirmação. 

Um ou+.ro ponto da «Varia» que examino o 
que reclama contestação da nossa. parte é o 
relativo a um perdão de divjda do Estado 
para com a União. O Sn.. ALENCAR Gurl\IAR.:\.Es- Máo paga-

Confesso a v. Ex., Sr. Pre.sjdentc, quo d?r, porque 1 ,C! Est:1do do ~araná tem man· 
me surprellende a arguição. Não conheço, ttdo, Sr. Pr~::;tde~t~ , . e!ll <l~n. f1' t~d?s os seu5; 
não sei du.existencia do pcrdãQ a que allude . ~agamm.ltos, por sort~w~ Ie,.,ulares amoE
esta «Varia». . t1za os t1tulos do sua d1v1da fundada, e. ~ao 

Naturalmente, e 6 aqui que est<.l. o m•ro 
da inform:1ção ·prestada ao Jomal, c1uiz se 
refe1•ir ó respeítavel diario a um projecto de 
lei que pendo ainda do decisão de ambas as 
Casas do Congresso Nacional, pelo qual se 
mandam dispensar os dous Estados, Paraná o 
Santa. Catharina, do pagamento do ompres· 
timo de 2.000:000$, a cada um delle9, feito 
pela União om 1895, logo depois de suffocada 
a revolta da armada. 

Esse projecto, votado pela Camara e Se· 
na.do pela quasi unanimidade de seus mem
bros, foi vetado pelo ex-Presidente da Repu
blica, Dr. Campos Salles. e pende ainda do 
estudo da Commissão do Constituiçã.o, Legis· 
lação e Justiça desta Oasa., que terá de dar 
parecer sobre as razões do veto. 

Não ha., portanto, nenhnm perdão. Essa 
divida, si divida se pôde considerar o auxilio 
prestado a qualquer Estado da União, nos 
termos da Constituiç:ão, para minorar os 
males e os soft'l'imentos da respectiva popu
lação, em crises identicas <i que ab•avcssou, 
o sul da Republica nos annos de 1893 e 189:1, 
ainda suhsiste. O Estado do Paeaná., como o 
de Santa Catharina, della nã.o furam ainda 
exonerados. 

Quanb ao Paraná, para n. prova do que 
affi.rmo, basta mostral' a V. Ex., Sr. Presi· 
(lente, e ú. Camara, o or·çamento vigente no 
Estado, que aqui tenho, e em cuja .rubrica 5a 
do capitulo da despeza figura uma dotação 
de 151:500$ para juros e amortização dessa 
divida. 

Nos orçamentos anteriores, dotação equi· 
valente tambem se encontra. 

Examine-se indistincta.mente qualquer um 
delles e se terá a confirmação do quo digo. 
(H a diversos apartes.) 

Esta é a unica divida que temos com a 
União, e, como vê a Cama.ra., della o Estado 
a1nda não se libertou. 

A que perdão, pois, se refere o Jornal1 
Não sei, Sr. Presidente, nem ninguom cer· 

tamente poderá dizel·o. 
Ainda tenho que lamentar, na «Varia» que 

respondo, a inju~tiça do conceito dv venera.n· 
do orgão sobro os creditos do meu Estado. 

me coosk\ que tenh::~. presentemente d1v1da 
fluctuan te. 

Voji.\ v. Ex., Sr. Presidente, o que consta 
a respeito, nessJ relatorio a quo ha pouco 
eu tive occasião de me referir. 

Ahi se encontram os seguin~es trechos. 
que melhor do quo eu respondem á injusta e 
desabona.dora informação do Jornal, Chamo 
pa.n elles a attenção do V.Ex. e da Camara: 

Sem a. menor interrupção ou impon
tualidade teem pro.~eguido o l'esgate e 
p::~.gamento de juros dos títulos da. divida 
intet•na. do E::~tado, faltando apenas dou::; 
sorteios mensl.l.es (ja.neiro e fevereiro de 
1904) para fi~aeem totalmen to l'eSgd.ta.· 
dos os da 2e. emissão. 

SeJuindo esta. norma juvariavel, rea· 
lizaram-se a 3 de junho e a 3 do cor
rente, na fôrma do decreto que regula a 
materia, o segundo e terceiro sorteios 
somostracs das apolices da ;)e. emissão, 
unica a que em brevo ficará reduzida 
essa di vida. do Estado, visto cst·..~.r com· 
pletamontc re3gatada. desde 5 de maio 
do anno passado, a 1 u. omissão c da 2.1 
faltarem apeaas resgatar 30 titulvs tlo 
valor de 500$ o 5') do do 200$, oquiva· 
lentes a 25:00t)$, quo constituem os dom; 
ultimos sorteios de janeii'O o fevereiro 
proximos, a que acima alludi. 

O Thes•)uro despcndeu 
com os jllros das apolices da 
la. emissão, já. esgotada .... 134:337$193 
e até jnnho deste anno, com 
os da 2't . .. . • . • .. . • • • • . . . • • 79 : 790$409 
e com os das da 311

••••••••• 53:181$58.2 

267:309~189 

Banco Unicro de S. Paulo 

Continúa mantido rigorosamente em 
dia o serviço de amortização e juro do 
ompreatimo que o Estado contrahiu em 
1890 no Banco União de S. Paulo. Hoje 
mesmo foi paga a esse estabelecimento 
banca.rio a p1•esta.ção semestral que, na. 
fórma do re:;pectivo contracto, se venceu 
nesta data. 
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São estes, Sr. Presidente, os dados que nos Os documentos otriciaes, que en aca1w de 
fornecem os documentos officiaes mais re~ o1fe1•ecer á comlidera.ção e ao examo da Ca
centes. · mara, isso o demonstram de modo inilludi

Este ó o estado -verdadeiro e real do The· vel. (Apoiados.) 
souro do Paraná, quanto ao seu passivo. E' injusta e infundada, portanto, a cri-

Veja V. Ex. quanto foi injusta a «Varia» tica do JarnaZ. 
j-ulgando mal dos creditas do meu Estado! 0 SR. PR~SIDENTE _ Previno ao nobre 

Será possível, nas condições em que se D.;putaà.o que es-tá, finda a hora do expe
encontra presentemente, e os documentos diente. 
nol .... o attestam, considerai-o, na phra.se dura 
e aspera do Jo1·nal, um máo pagador~ O Sn.. ALENCAR GUIMARÃES -Sr. Pl'e· 

O SR. CARLos CAVALCANTI ....:... Ainda. ha sidente, muito podia ainda dizer sobre n. 
· na «Varüt» uma inverdade para 31 qual chamo aspera e inopinada «Varia» de hoje ; ::t.ttendo, 
a a.ttenção de v. Ex. Alli se diz que «si porém, ái observação de V. Ex •. e termino 
examinarmos 0 orçamento do contractante aqui as minhas considerações julgando, em · 
para 1904, veremos que, em uma despeza total nome de minha bancada, ter cumpri tio o 
de 2.823:000$, nada menos de 663:000$ vão noss? dever, refutando, tanto q~anto ~e era 
para 0 serviço de sua divida publica.» Não posstvel de mo~ento e no curto espaço de 
é exacto: v Ex leia 0 orçamento . ,tempo ~e_que d1spuz, uma por. ~ma, todas 

· • · as.ai•gUJçoes lamentavelmente lOJUStas can-
O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Ia me ro- tra o· Paraná. feitas pelo respeihbilissimo 

ferir a. este ponto; V. Ex. vô que estou orgão de publicidade desta. Capital, o Jornal 
tomando cada. uma das arguições da «Varia» do Commercio. 
para responder; ia chegar lá, mas desde Tenho concluido. (Muito bem; muilo bem. 
que V. Ex. me chama logo a attenção para O orador é calorosamente felicitado.) 
esta,_ della me occuparei imm~diatamente. Comparecem mai. os sr Aurelio Amo-

Amda ba pouco, Sr. Presidente, quando . . c: . • . ' 
13 t · 

me refer·i á divida do Estado para com a rnn, Pas .. os Mzrand?-, Ar hur L~mos, Car-
União,fiz allusão a uma parcella de 151:500$, los de Nov.a~s, Ind10. do ~ra.zil, Urba~~ 
destinada no orçamento da despeza. do Pa· s~~tos, .A~lZlO de A~Ieu, Joa.o Gay_oso, Vlr 
raná para a amortização e juros dessa di- ~1110 Br1gtdo, Frederico Borg~s, ~0:10 L~p~s,. 
vida. Esta parcella com a que se gasta com E~l;la.rdo Studa!t, Alberto. M~mnha.o, Peiell'a 
0 emprestimo do Banco União de s. Paulo, a Rms, Abdon Mll.an~z, Te1xe1ra de Sá, Ceiso 

. que tambem me referi, quando me occupei de Souza, ~edeir<_>s e Albuque~que, Per~1;a 
da nivida fundada na jmportancia de de Lyra, Joao Vtetra, Esmer!i'~dmo .Ban~ena, 
68·39"'0500 . · d 277 .650<~. • • Pedro Pernambuco, Elpzdw F1gue1redo, ·. '·r- ' 0 ma1.8 a e · • ii'.Jlar~ JUios e Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, Ro-
resgate das apohces c~ o empi est1mo m terno, drigues Dor ia Oliveira Valla<lão Neiva 
perfa1.em a s.9mma. totnl de 497:547$500, Felix Gaspar Vel'gne· de Abreu . A~()'usto de 

Sob esse titulo, pois, o encargo doThesouro Freitas, Paranhos Montenegr~, R~drigues 
do Paraná não é, como affhma o Jornal, de Saldanha, Galdino Loreto, Corrêa Dutra, 
663:t00$ para urna receita de 2.823:000$000. Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Erico Coe-

No orçamento vigente, que aqui está lho, Belisa.rio de S?uza, Henrique Bor~es, 
(mostrar.do a lei), a receita orçada é de Cruvello Cavalcanti, Bernardo Monteiro, 
3.122:571$910,e os encargos do Thesouropara A?thero Botelho, Adalberto Fer~az, Lamou· 
juros c amortização de sua dívida attingem Dler Godofredo, Calogeras, Sabmo Barroso, · 
apenas aquella sornma de 497:547$500-con· Camil.Io Prates.~ Galeão Carvalbal. Francisco 
forme a rubr·ica 5a do capitulo da despeza. Romm~o, Valo1s de Castro, J?sé Lobo, Her-

Como vê v. Ex., Sr. Prc sidente, bem razão ID;eneglldo de Moraes, Benedicto de Souza, 
eu tinha quando em começo do meu àiscur·so L1Ddolpho Ser~a, S?.ares dos Sa_ntos, Gerz:nano 
dizia que não era possível julgar da situação Ha~locher, V1ctorm~ Montetro, Douungos 
financeü·a do ParaDá pelos documentos ci· M~ .. carenhas, Vespas1ano de Albuquerque e 
tados no relatorio do honrado Sr. Ministro Dlogo Fortuna. 
da Fazenda. Deixam de comparecer com causa pa.rtici 

Est:es documentos, tra<luzindo os effeitos e pada os Sra. Wanderley de Mendonça, 
as CC;nsequencias de uma temerosa crise que Sá Peixoto, Enéas Martins, Raymundo Nery, 
ah·avem1mos, hoje não nos podem servir Rogerio de Miranda, Antonio Bastos, Sergio 
:para aquelle julgamento. · Saboya, Walfr•edo Leal, José Marcellino, 

O Paraná, Euperadas como estão todas a Moreira Alves, Estacio Coimbra, Arthur Or
di:ffic.uldades "POr que paesou, encontra-se pre- Ianúo, Eusebio de Andrada, Joviniano de 
eentemente na mais favoravel e lisonjeira Carvalho, Domingos· Guimarães, Leovigildo 

situação financeira. ·Filgueil'as,. Castro Reballo, Satyro Dias·, 
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Pinto Dantas, Rodrigues Lima, Tolentino · os maiores prejuízos, merecendo por isto 
dos Santos, Eduardo Ramos, Marcolino Mou- justos reparos do Sr. Minisi;ro da Fazenda 
1·a, Mello Mattos, ll•ineu Machado, João Ba- em seus l'elatorios de 1903 (pag. 399) e de 
ptista, Bezamat, João Luiz, Penido Filho, 1904 (pag. 619); 
David C<tD?písta,_Fran~isco Berna1·dino •. Bu- Considerando crue essa. importante depen
eno de Pm va,. Joao Lmz Alves~ Leonel F1~ho, doncia do Thesouro rege-se ainda por um 
Carlos Ottom, Manoel Fulg~neto, ~ogumra, regulamento expedido ha quasi 50 annos. 
Lindolpho Caetano, Olegarw Macwl, \Ven-

-ceslau Braz, Padua Rezende, Jesuino Car
doso, Arnolpho Azevedo, Leite de Souza, 
.\lvaro de Ca1•valho, AzevCldo Mat•qucs, Ro
dolpho Mir:m-da, Bernn.rdo Antonio, Aquino 
Ribeiro, Abdon Baptista, M;_\rçal Escobar, 
J .. ogelo Pinheiro, Rivadavia. Corrêa e Cam
pos Cartir~r. 

E sem causa os Srs. Eloy de Souza, Fon
seca. e Silva, Arroxellas Galvão, Prisco Pa
raizo, Moreira Gomes, José Monjardim, Nel
son de Vasconcellos, Laurindo Pitta, Pa.ulino 
de Souza, Ribeiro Jllnqueira, Astolpho Dutra,. 
Bernardes de Far'ia, CamiHo Soares FHno, 
Rebouças de Carvalho, Bernardo de Campos, 
Costa Junio1•, Amaral Cesar, Francisco 
Matta, Juvenal Millcr, Barbosa Lima, Al
fredo Varela e Homem de Carvalho. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiden-te- Havendo nu
mero legal, vae se proceder ás votações elas 
ma terias encerradas e das que se · acham 
sobre a mesa. 

Convido os nobt•es Deputados a occuparem 
os seus lagares. 

São lidos e julgados objecto de deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 311- 1904 

Attto?"iza o Govo1·no a re(o1"11w1· a Pagador-ia 
do 1'hesotwo Federal, sob as bases qHe 
indica 

Considerando c1ue a Pagadoria do Tlw
soul'O Federal, importante repartição da 
Ministerio da Fazenda, de ha muito reclamo 
a attenção dos p.oderes publicas, pelo defei· 
tuoso e por demais moroso expediente- de 
.suas dependencias; 

Considerando que a creação de serviços no
vos, provenientes das. grandes reformas por 
que tem passado o pa.iz, veiu accen.tuar 
ainda mais a m•gente necessidade de sua 
reforma, dando·se-Jhe um regulamento pro· 
prio em que sejam perfeita. e· precisamente 
descriminadas suas attribuições e os deveres 
que competem aos chefes e seus subo1•di~ 
nados; 

Consid.erando que a confusão. de taes a.ttri
.buições tem acanetado ao serviqo~ publico 

O Congresso Na.ciona.l resolve: 
Art. lo -Fica o Governo a.utoriza.llo a 

reformar a Pa.gadoria, sob a.s seguintes 
bases: 

a} a Pagi~dorta continmmi subordinada á 
Directoria. da Contabilidado, della recebendo 
clirectamente ordens em l'elaçã.o aos traba
lhos que lho competirem ; 

b) a, Pa.gadoria twá os mesmos encargos 
que actualmente tem, ficando, porém, tod.a o 
serviço soh a direcção, fiscalização e respon· 
sabilidade do respectivo escrivão; , 

e) o escrivão serií, sempre um 111 escri
pturario do Thesouro Federal, nome:.td.o pelo 
Ministro da Fazenda, tendo um ajud;wte 
(1 o ou 2° <~sceipturario) designado pelo dire
ctot' da Contabilidade; 

d) o actual quadr·o do pessoal da Paga· 
doria será augmentado ue ô.ous e.:;cl'iptll~ 
r<ll'los, suJüdos üa Dil'ectol'ia da Contabi
llda.de, creando-se mais um logar do Jbl do 
pagador; 

c) o pag-ador, na fórma das disposições vi
gentes, serú. o responsavel pelos seus tl.eis, 
cahondo·lhc sómente providenciar sobre o 
recebimento das sommas nece.~su.rias ao mo
vimento da Cu.ixa da rcp~trtição o sobt·c o 
pagamento dos cheques que, dovido no regu
lamento cxtrahido, forem ttpt·osentados ; 

fJ haverá. na Pa,gadoria um livro de ponto, 
que será. encerr~do pelo escl'ivão; 

g) o ajudante substituirá. o escl'i vão nos 
seus impedimentos tempoParlos, e o liel que 
o pagadol' prêviamento d.esigntu• sertL o sub
stituto deste; 

h) além do~ vencimentos elos seus cargos, 
recebm'ão os empregados da Pagadoria uma 
remuneração ospeclal, a titulo de gratifica· 
ção pal'a quebras: 
O escrivão............. 150$000 mensaes 
O pagador. . . . • • . . . . • . . . 100$000 » 
O ajudante do escrivão.. 80$000 
Os escriptural'ios e fieis, 

cada um. . • • . . . . . • . . . . 60~000 
Os contínuos, cada um. • • 30$000 » 
Os serventes, cada um.. 20$000 >) 

Art. 2. <> Os dírectores do Thesouro ficam 
equiparados ao do Tribunal de Contas pa1•a 
os eil'eitos dos vencimentos e rtpo:'lentt~doria. 

Art. 3.() Os 1°" esoriptura.riosdo·Thosouro 
vence1•ão annuahnente 4:800$, de orde
nado e 2:400$ ele gratificação. 
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Art. 4. 0 Para a aposentadoria dos f'unc
cionarios que a ell11 tiverem direito será 
computado o tempo de serviço em qualquer 
repartição, ainda, mesmo o de aprendiz, e na 
liquidação desse tempo lhe serão abonadas 
annualmente até 60 fttltas, justifi.cJ.das por 
moi estia ou licença. 

Ar. 5. o Revogam-se as di3posiç~ões em 
contra.1•lo. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904. 
-J. C1·wDello Cavc!lcanti. 

E' lido e julga-lo objecto de dalilnraçã:o, o· 
seguinte 

PRO.JECTO 

N. 314- 1904 

r1ut0i·iza o Go~Jcwno a mandm· conta1·, pai'a 
a aposentado1·ia, ao porteü·a-da Delegacia 
Fiscal do Thesouro em Minas, ciriadlto 
Lucindo Caetano dos Santos, o tempo em que 
desempenhou o cargo de servente na extincta 
Thesow·m·ia de Pazenda no mesmo Estado -

O C~ngresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autol'Í· 

' zauo a. mandar contar, para os effeitos da 
Estc!.lJelece as pcnc!s pant o cTime de peculato aposentadoria, ao porteiro da Delegacia 

defiHido no art. 221 do Codigo Penal e dd Fiscal do Thesouro Federal no Estado de· 
outn1s p1·ovidencias Minas Geraes, cidadão Lucindo Caetano dos 

N. 312- 1904 

Art. I. o O crime de peculato, definido no 
a.rt. 221 do Codigo Penal, será punido com 
as seguintes penas : de dous a. oito annos de 
prisão cellular, multa de 10 a 30 °/0 da quan
tia ou valor dos e:ffeitos apropriados, extra
viados ou consumidos e perda do emprego, 
com inhabilitação para exercer qualquer 
outro. 

Art. 2. 0 Incluem-se entre os crimes de 
que trata o art. 5o,§ 1°, da lei n. 62t:!, de 
28 de outubro de 1899, os definidos nos 
arts. 221 e 22'3 do Codigo Ponal, quando o 
peculato recahir sobre dinheiros, documentos, 
e:ffeitos, goneros ou quaesquer bens perten
centes á. Fazenda 'Municipal do Districto Fe· 
deral. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1904, 
-Jayme Darcy.- Cw·los Pch·oto Fitho.
Estacio Coimb1·a- A' Commissão de Consti· 
tuição, Legislação e Justiça .. 

N. 313- 1004 

Jfanda que fiquem a cargo do J.llinistm·io da 
Indusl1·ia, Yiação c Ob1·as Publicas, as Es
cola - Polytechnica, da Capital Fede1·a~, e 
de Minas, de Ouro P1·eto 

Art. 1.° Ficam a cn.rgo do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas as Escolas 
- Polytechnica, da Capital Fedetal, e de Mi
nas, de Ouro Preto. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de novembro de 1004.
He~·edia de Sá.-A' Commissão de Instrucção 
e Saude P11blica. 

Santos, o tempo em que desempenhou o 
cargo de servente na extincta The::;oura.ria 
de Fazenda no mesmo Estado. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrarb. 

Sala. das sessões, 5 de dezembro de 1904.
Cm·valho Bi·ito.- A' Commissão de Fazenda. 
e Industria. 

O Sr. Dricio Filho (pela ordem)-· 
Sr. P1·esldente, peço a V. Ex. se digno de 
pruccder á. verificação desta votação. 

Procedendo-se á nritlcação, reconhece-se 
terem votado a favor 107 Srs. Deputados e 
contra. 2-tott\l 109. 

O Sr. PJ. .. esidente-0 projocto foi 
julgado objecto de deliberação por 107 votos 
contra 2. 

São succcssi vamentc sem debata appro
vaU.n.s as redacções .finaes dos projer.tos 
ns. 77 D, 270 A e 280 A, de 1904. para serem 
enviados ao Senado. 

São successivamento sem deba.te approva
vadas as redacções fi1taes dos projectos 
ns. 151 C e 182 C, de 1904, para s~rem en
viadas á su.ncção presidencial. 

E' annnnciada a continuaçio da votação 
do projecto n. 283, de 1904, autorizando o 
Poder Executivo a conceder ao bacharel João 
de Siq.ueira Cavalcanti, major honorario do 
exercito e juiz de comarca do territorio do 
Acre, licença por um anno, com o respectivo 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier (discussão unica). 

O Sr. Presidente-A este pro
jacto o Sr. Paula Ramos o1fereceu a seguinte· 
emenda: 

«Substitua-se o artigo unico pelo seguinte: 
Fica concedida ao bacharel João de Siqueira, 

Cavalcanti, juiz de comarca do territorio do-· 
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Acre, uma licença de tres mezes com o re
spectivo orden'1do, para tratar de sua saude 
onde lhe convier; revogadas as disposições 
em contrari >. » 

Em seguida é posta a votos e approvada 
:1 ref0riJa emenda do Sr. P<lula. Ramos. 

E' considerado peejudict~.do o referido pro
jecto, sendo a emenda approvada e enviada 
á Commissão de Redacçã.o para sor redigida 
de accordo com o Regimento. 

E' annunciada a votação do projeeto n. 245, 
deste n.nno, que fixa a despeza do Ministm·ío 
da Marinha para o exercício de 1905 (311 dis· 
cussão.) 

E' anmmciada n. votação das emendas 
constau tos do impresso n. 245 8, de 190 l, e 
offerccidas em aa discussão aoprojecto n. 245, 
do 1904, fixando a despeza. do Ministerio da 
Marinha para 1905. 

Em seguida são successivamente postas a 
vo~os c rejeitadas as emendas sob ns. I, .2 
e 0. 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da sob n. 4, do Sr. Beicio Filho: 

«Supprimn.-so o art. 3. 0» 

O Sr. Dricio F.ilh.o (pela Oi'dem) 
requer e obtem a retirada da emenda n. 4. 

E' annunchtda a votação da emend:.t sob 
n. 5, do St•. Bricio Filho: 

«Na rubl'ica ll, do art. 21-l'eduza-se a 
verba a 670:000$000.» 

O Sr. B1•icio Fitbo (lJcla ol'dcm)
Sr. P1•esi.den~e. clnmo a a.ttenc;;ão da Ca
mara para a. emen:la n. 5 q ne é aponas de 
rcdacção. Lamento até quo não este.ja pre
sente o relat.ordo orçamento pvrque S. Ex., 
apezar do infenso á emenda, em comoco, por 
ultimo, ficou convonéído de que realmente 
era umn. emenda d!3 redu.cção, tanto quo che· 
gou a, declarar quo estava prompto a dizm· 
ist:.> i1 Ca.mara, no momento d!l. votação. 
Ficou isso assentado na. conferencia ret1li· 
zada em prescnç::t do mea companheiro do 
bancada., Dr. Julio de Mello. · 

O que se passou foi o seguinte: no orça
mento vigente figura uma disposição consi
gnando a yorba. de 700:000;t, não só pJ.ra os 
estudos e experiencias de submarinos, como 
para o invento de uma turbina a vapor. 

Propuz este a.nno que fo~se renovada a. 
disposição, e a Camara a.pprovou a minha 
emenda. 

No 01•çamento da. Marinha p;:u•a a 3a. dis
cussão figura a verba de 30:000$ pat•a a tur· 
bina a vapor, incluida na vm•ba.-Ma.terial e 
obras-nestas condições, era at~ uma sim
ples questão de reda.cção tlgura.1•, não a verba 
de 700:000$, mas a de 670:000$000. 

Foi um engano de redacção e apresentei 
esta emenda para ficar a verba consignada. 

Vol. VIII 

de accordo com a votada. O illustrado rela· 
tor chegou a n.ccordo commigo e estava re
solvido n.. no momento da vot·.1.ção, dar os 
esclarecimentos precisos. Lamento que não· 
esteja presente para, melhor do que cu, esc!a- · 
roocr â Camara. 

Em seguidn. é posta a votos e a.pprovada 
a refm•ida emenda. sob n. 5. 

São successivamento postas a votos c ro-
jeitt\das as emendas sob ns. 6, 7 e 8. -

E' o projecto, assim emendado, approvado · 
em 3a. discussão e enviado â Commissão de · 
Rejacção para redigil-o de accôrdo com o-
vencido. 

E' annunciada a. votação do projecto n. 271, 
do corrente anuo, que fixa a despeza do Mi
nisterio dll. Fa.zenda para. o exorcicio de 1903 
(2a. discussio). 

E' annunciada a votação da.s emendas con--· 
stantcs do impreEso n. 171 A, de 1904 e offe
recidos em 2a discussão do projecto n. 271, 
de 1904, que fixa a despeza. do Ministerio da 
Faz~nda para 1905. 

O Sr. P.-·esidente dccl<:\ra que ha 
um substitutivo offerechlo pela Comnlissão á 
emenda sob n. l, e quo lhe vne dar preferen
cia. na votação, salvo rcch\maçã.o. 

Em seguida é posto a votos e approvado · 
o seguinte substitutivo da Commis:-:ão: 

Flca o Governo autorizado n. auxiliar com 
10:000~ as despezas do inqne1•ito sobre a in-· 
dustria do as&uettr, o a mandn.1• publicar,. 
gratuitamonto, nn Imprensa N;~cional, ostra· 
b(~lllOS da conforoneia. n.ssucaroira ua Bahi<t o 
da. conferencia. a l'Cttlizn.l·-so em Pe1·nu.mbuco · 
em 1905. 

E' considm•:.üia pt•ojrruicada. a rofel'idtt 
omondtL sob n. 1. 

O Sr. Presidente- A's emenda.s 
os. 2. 3, 4, 5 e 6 a Commi~sü.<J a.presantou 
o S3guinte substituGivo: 

Ao n. 17-Matet•ia.l, na. suh·l'ubrlca. quo 
se inscreve: «Para despezas imprevistas o 
supprir as previstas, urgentes, nas diversas 
atfu.ndegas» accresconte-sc : incluindo-se o 
concerto da doca do Arsenal de Ma.rinha do 
Estado d~ Bahia, na parte correspondente a.o · 
ediflcio da alfandegn. e suas dependencias, a 
reconstrucçã.o da Alfa.ndega da Para.hyba.~.· 
construcção da de Porto A-logre, e de novos 
armazens nas do Ceará e Alagoas, recon
strucção dos da. do Rio Grande, augmento da 
ponte de descarga da do CeaL•iL e outros me
Lhoramentos de quo carecem estas rep:.wti· 
ções- elevando-se a l'GS!Jectiva verba a 
600:000$000. 

Sn.l vo reclamação, vou submotter a votos,· 
de preferencia, o substitutivo da Commissã.O·· 
ás emc~das ns. 2, 3, 4, 5 e 6. 

16 



122 

Em seguida. é posto a votos ~ a_pprovado o 
seo:uinte su.bstitutivo da Comm1ssao: 

Ao n. 17-Material,. na sub-rubrica que se 
inscreve: «Para despezas imprevistas e sup· 
prir as previstas, urgentes, nas diversas al· 
fandeO'as» accrescente-se ; incluindo-se o 
·conce~to da doca do Arsenal de Marinha do 
'.Estado da Bn.hia, na pa1•te correspondente ao 
edificio da alfandega e suas de_pendenci<ts, 
reconstrncção da Alfandega da Parahyba, 
construcção da de- Por~o Alegre. e de novos 
armazena nas· do Cea·rá e Alagoas, recon
strucção da. do Rio Grande, augmen t.o da 
-ponte de descarga da do Cen.râ e outros me
lhoramentos de que carecem eatas reparti
ções - elevando-se a respectiva verba a 

,600:0008000. 
São consideradas prejudicadas as emendas 

sob ns. 2, 3, 4, 5 e 6. 
Postt~ a votos, é appro.vadu. a seguinte. 

emenda., sob n. 7, do Sr. Paul<~ Ramos: 
Art. l.o, n. 20-Rodija,-se assim: 

Fiscalização o mais despezas 
dos impostos do consumo e 
t1•ansporte. . . . . . . . . . . . . . • . . .2, 357: 400$ 
(Decreto n. 2. 791, de 4' de junho do 1904). 
E' annunciada a votação d·a seguinte 

emenda, sob n. 7, do Sr. Felisbello Freim: 
Onde convier: 
Art. O Governo substituirá os titulos da 

divlda da guerra da. Ropublica do Paraguay 
por titulos de 4 o I o, papel. 

O Sn•. Felisbello Freire (pela 
o?·dem)-Sr-. Presidente, a emenda que so 
vae votar não teve na }!P· discussão o estudo 
e a discussão que a impo1•tancia üo assumpto 
reclama. 

Julgo que isso é indi.spensavol. 
Na ;-;a. discussão trarei elementos novos de 

estudo para que a Cu.mara possa tloliberrw, 
em face desses elementos, com justiça .. 

Renovarei esta emenda em 3a. discussão. 
Requeiro, pois, a retirada da emendu.. 
Consultada a Camara, é concedida a reti-

rada pedida. · 
São successivamente postas a votos e ap-

provadas as seguintes emendas: . 
Sob n. 9, do S1•. Paula Ramos:''·',:·; ·· · ·· 
«Continua em vigo1• o 1u•t, 27, lettra d, da 

lei n. 145, de31 de dezembro do 1904.» ':.:_., 
Sob n. lO, do Sr. Pauta Ramos: 
«Art. 1°, n.l7-Alfandega de Santtt Catha· 

rina-Pessoal: 
Das embarcações: 
Subbtitua-se a tahella do projecto pela se

guinte: 

1 machil;tista.... ......... 3:000$ 
1 fogmsta,., •. ,., . . ••. . •. 1 :200$· 

1 patrão ........•....... 
1 carvoeiro ..... _ ...... . 
2 marinheiros ........•. 
2 patrões a 1 O Os ••••••• , 

l 800$ 
I 080$ 
2 160$ 
2 4.00$ 

16 rema.lores a·· 80$ ..... 15 360$ 27:000$ 

:Material: 
Acquisiçã.o, reparo c conse1•vação do 

material •...•..•.••... ~......... 5:200$ 
Combnstivel e lulJrificantes........ 6:000$ 

O mais como na proposta.» 

Sob n. 1 i. dos Srs. Luiz Gualhm'to e outros: 
«Art. 1°, n. 18-Santa Catharina: 
Mesa de R~nclas de. S: Francisco, 
Substitua-se a tabella pola seguinte: 
2 1 6 guardas com 800$ do soldo 

cõ~ l e 400$ de etapa...... . . . . 7$200$ 
~ 1j ~ 6 t~·a.balbado~·e,:;. de capa. tn.-
..... o ~ ztas a 2$ dmr10s. . . • . . . . • 4:320$ 
~ ~-; 1 pa.trão do escaler a 70$ 

..... 00 '"d mensaes . • . . . . . . . . . . . . . . . 840$ 

.S CN , G remadores a 60$ mensaes 
~ \ cada um................ 4$320$ 

Custeio e concerto de esco.leres.... 200$ 
Aluguel de casas e expediente, etc.. 6:000$ 

22:880$ 
Porcentagens ao administ1•ador o 

escrivão......................... 1:800$ 

Sob n. 12; do Sr. Lindolpho Serra. : 
A' rubrica n. 18-Mesa de Rendas-Mesa 

de Rendas de ta. ordom em Bell1~ Vista, 
Estado de :Matl.o Grosso, Cl'eada em virtude 
da loi n. 1.147, do 2 de janeiro uo 1904, 
tendo sido ftxa(los os vencimentus dos ro~pe· 
ctivos empregados po1• decreto n. 5.277, de 
O de agosto de 1904, inclua-se o seguinte : 
1 administl•n.tl.or,com a pol'· 

contagem de 6 "(o....... $ 
1 escl'ivão com a porcenta-

gem do 4 °/o............ $ 
1 sargento, commanda.nte 
. dos guardas : 
Soldo..................... 960$ 
Etapi1 .••.... ,............ 480$ 

9 guardas: 
Soldo .. -........•...•...•. , 960$ 
Etapa ...•.•. , . • • . • . . • . • . . 480$ 

11 t1•abalhadores com a 
diaria de 3$ ............. 1:095$ 

Despezas de installação e 
expediente, ..•• ; •.••.... 
Sob n. 13, dor:; Srs .• Hosanuah de 

e outPos : 

1:440$ 

12:960$ 

12:045$ 

1:000$ 
Oliveira 

Para o augmento. do pessoal e material 
da. Mesa de Rf~ndas de la classe da cidade de· 
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Obidos, no Pará, para alli transferida da ci- serviço dc.:;sa repar·tição, assim discrimi
dade de Cametá, pelo decreto n. 5.l40, de 27 nn.da, : 
de fevereiro de 1904, segundo a autorização 3 ·. oo~~. · ·· 
da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de Um machinist:t. · · · • · · · · · · · · · · • · · · · iiP 
l903, art. 26, n. 10: Um foguistl.l,....................... l :500$ 

Combustivel e lubrificantes........ 4:500$ 
1 administrador, porcenta-

gem ..................• 
escrivão, idem ......... . 

430$ 
150$ 

580$ 
3 guardas, soldo 1 :000$. . . 3:000$ 

Gratificação 500$ ..... 1:500$ 
. 4:500$ 

7208 1 patrão de escalor, soldo .• 
Gratificação .......... . 

6 marinheiros, gratificação. 

Material: 
Acquisição de um escalcr a 

360$ 1:0808 

8408 

7:000$ 

seis remos. . . . . • . . . • . . . . .2: 000$ 
Consel'vação e custeio..... 1:000$ 3:000$ 

To.tal .••..•..•..• 

Credito já. concedido para 
n Mesa de Rendas de 
Camntá., que deverá sm• 
transferido para a de 
Obidos ••.•.•.••••••.•••• 

Ditrereoca para tres 
guardas .••••...• 2:3408 

Idem para um pa-
trão.. . • .. • .. . .. 1 :080$ 

10:000$ 

2:740$ 

9:000$ 
E' igualmente approvad.a. a seguinte 

emenda da Commissão : 
Quanto á gratificação elo foguista, que 

deve ser de l :200$, como em. quando a 
lanch:\ de que se trata pel'tencia á Alf~tndega 
de Santa Cathari:la. 

São succcssíva.mente po3tas a votos e 
approvadas as seguintes mnendas : 

Sob n. lô, dos Srs. Alenca.I.' Guimarã-es. e 
outros: 

A' rubl•ic.'118-Accrcscente-se : 
:Mesa do Rendas da Foz do Ignassú (lei 

n. 1.209, de 30 de julho, e decreto n. 5.283, 
ele 9 de agosto de 1904 ) : 

Um administa.ador... ... • .. Si 
Um cscl'ivão .... :. . . .. . . . . • $ 
Quatro gual'das, a 480$ de 

soldo e 240$ de etapa.. • • . 2:880$ 
Um patrão de escalar..... 060$ 
Seis remadores a 40$ men· 

saes, 480$ ....... .". ••• .. • 2:880$ 
Material e expediente...... 4:000$ 10:720$ 

Sob n. 17, do Sr. Soares dos Sa,ntos: 
«Contintl::t em vigor o n. 19 do art. 26 da 

lei u. 1.145, de 31 de dezembro de !903. 

Sob n. 18, do~ Srs. A1fom;o Costtt c outros: Idom para seis ma.· 
Pinheiros •....... 

Idem para material 
840$ 

:3:000$ 7:260$ 10:000$ «Ao art. 1°, n. 17-Alfandega da Pernmn-
--- --- ---- buco-Das embal'cações. 

Total..... 20:000$ N<~ rubrica- Pat1·õcs -· u.ccrccente-se: e 
mais 600$ ptn·a fardamentos, elevando-se a 

Sob n. 14, dos Srs. Raymundo de Mil•anda verba a l0:060$. -
e outros: Sob n. 19, do Sr. Co1•rêa Dutra: 

Ao n. 18 do art. 1°-Mosa de Rendas de Onde convier: 
Penedo : «Fica. o Governo autorizauo a permittir• 

. . . que o conselho 11scal da Caixa Economíca 
Pessoal da lancha Ondma, ~1ue p~tence á e Monte de Socoorro, desta, cidade, despenda 

Mesa de Rendas de Pe_oedo, de accordo com ·<tté a importancia de 300:000$ com as obras 
a tabella de 1903, 15:720$000. :de accrescentamento do ediftcío onde func· 

Material, comprehendendo conservação da cionam ~sses estabele~imentos, recon·becidas 
lancha, reparos, combustível e lubrificante, necessarms aos serviços dos mesmos, cor-
4:000$000. rendo as desl?ezas por çonta do fundo de 

Posta a votes, 6 tarnbem approvada a roserva da Caixa Econom1ca . . 
seguinte emenda sob n. 15, dos Srs. Alencar Sob n. 20,. dos Srs. Victorino Monteiro e 
Guimarães e outros: outros: 

«Art. 8°, n. E' o Governo autorizado, na 
A' rubrica 18-Mosa de Rendas de Anto- vigencia da Pl'esente lei, a permittil' que 0 

nina : conselho fiscal da Cu.íxa Economica de Porto 
Consigne-se a vet·ba de 0:000$, para o Alegre despenda a~ a quantia de 150:000$ 

custeio da lancha. a vapor Jansen J.11üUer, ao par a acquiskão de ter.reno e construcçã.o 

liiiíi 
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do um edificio adequado ao funcciona.meoto das guias, legalmente expedidas de uns para 
da . mesma caixa, correndo essa despeza outros Estados ou repartições federaes. 
por conta. dos recursos proprios desse esta- Art. Nenhum empeegado ou funcciona
belecimento. (Lei n. 1.145, de 31 d3 de- rio será desligado da sua l'epartição, quando 
zembro de 1903, art. 26, n. 7 .) commissiooado ou tré\nsferiJ.o, sinão em vir-

Sob n. 21, dos srs. Fernando Pl'estes e tude do acto que lhe dor direito ao abJno de 
outros: ajuda do custo c passagens, de accordo com 

E' 0 Governo autol•izado a permittir que, a legislação em vigor, facilitando·SJ por osso 
na vigencia desta lei, o conselho fiscal da modo o seu transpol•te, cumprindo á rapar
Caixa Economica de s. Paulo despenda até a tição om que se achar servindo ajustar suas 
quantia de 200:0008 para acquisição de um contas c expedir a competente guia para os 
edificio que possa ser adequ:tdo ao funccio- devidos effeitos. 
n.amento da mesma Ca.ixa, correndo essa 0 Sr. Cruvello Cavalcanti 
despeza. por conta dos recursos proprios desse (pela ardem)-A Commissã.o, sr. Presidente, 
esta.belecimen to· não foi em absoluto contrária a esta emenda, 

E igualmente approva.da a seguinte modi- porque reconheceu a utilidade do assumpto 
ftcação, da Commissão: d 1 t 

Onde se diz 200:000$ _diga-se : 3oo:OOO$ e que ella tra.ta.; apenas ol a diz que os a. 
Para cons&rucção ou_ 0 mais como está. emenda melhor co!locada seria, em um pro

jacto especial. 
Sob n. 22, do Sr. Cr uvcllo Cavalcanti : O illustre relator d<'t despez.t da Fazenda 
Art. O Governo p:1.g-a.râ ao engenheiro sará o primeiro a, reconhecer quanto me 

tlo Ministcrio da Fazenda o que for arbi- pesa discordar de S. Ex., a quem me acostu
trado pelo Thesouro pelo levantamento da mei sempre acompanhar nas sua.s opiniões. 
pln.nta cadastra.! da fazenda de Santa Cruz e Mas o.~ta emenda é interpretativa, é uma 
que está servindo de base para o aforamento emenda que interessa a fórma da se fazer 
e remissões de fôro naquella fazenda. determinado serviço, e que uma vez feito, 

E' igualmente approvada a seguinte mo- como so detormin:.t, só uma out1·~~ lei é c1ue 
dificação da. Commissão: podorâ derogar, porquanto está bem collo-

Em voz do-o Go,·erno pttgará, diga-se: calla aqui e é de bastante vantagem p;1l'a. o 
o Governo fica autoriza.d•) a p:tgar - o mais serv]ço. 
como está. E cu appello para os Srs. Deputados que' 

E' annundada a votação da seguinte emcm- sem dLtvida, terão tido occasião de ver as 
da, sob n. 23, do Sr. Ct•nvello Cavalcanti: tlifilculcladescom que luctam os emp1•egJ.dos 

Art. O Tbesouro Federal, dclegi.~cias civis quando manuados em commi::são ou 
fiscaes, alfu.ndogas o mesas de rendas reali- em serviço effectivo de um Estado paea 
zarão, em vista das guias que lhes furem outro. 
a.presentada.s pelos l'unccionarios activos ou O mou fim é collocal' o funcciona1•io civil 
inactivos, civi" ou militares, nomeados, l'O· no mesmo pé de igualdade elo milita,1•, tluo, 
movidos ou de residencia transferida e ex· quando vae para um Estado, leva. a sua guin, 
pedidas pcla.s l'ep ~r ~içõe :~ f<3dera.es, o pnga- c nenhum cmbamço solTI~c. (li(( wn (CJUo·te.) 
monto dos voncimento::J, gratificações, ~juda:; Ao illustrc collega quo me aparteia., cu 
de custo, tenças, pensões e montepio~ indo- :tpresonto o seguinte : um dos jtüze:1 de di· 
pendcntemente de quaesqucr operações ou l'Oito do Alto Aore doixvu uma, consigna.ção 
traosfet·encias de creditos l'e ~lizadas entre o :1 sua, senhora da quantia Llo I :000.~ por mez. 
Thesouro e o Tribunal de Contas. O Ministro do Intet•ior pediu ao da Fn,-

Art. A repartição que expedir a guia zendt\, pol' a.·viso de28 de maio, o respectivo 
consignará todos os elementos necessarios á · pagamento ; e até hoje, pelo menos até o 
classificação da des:peza, de accordo com a, momento ern que estou fallando, não houYo 
lei orçamunta.ria o com as ordens que auto- p1•ovidencia nenhuma nei!te sentido. · 
rizaram a despeza naquella repartição e e Está, pois, a familia desse magiskado, que 
saldo da respectiva verba. que lhe foi consi- tem 1:000$ por mez a receber no Thesouro ~ 
gnada no exercício cor1•ente em que se der a soffL·ondo privações, pois que, ainda não con
transfel•cncia da despeza. seguiu receber um só v in tem pela falta de 

Al't. A Directoria. da Contabilidade, as guia e difflculdades quo ha no proc(•sso. 
delegacias ftscaes, n.lf'andogas e mesas do Apresento este facto como poderia apt•e· 
l'enda.s deverão pa1•ticipM• immodiatamente sentar muitos outl'os. 
;ls repartições interossaâas em taos dospezaR Ha bem pouco tompo foi nomo :~do um 
por este modo transfel'il.las, de f~rma a. se funcciont.Ll'io de Pa.t•anaguá. para ot•gani~a.t• n. 
regularizal'n. oscripturação dos creditas dis- Mesada Rendas de lguasst\: esteve aqui tres 
tribuidos e eecriptu1•ados no Thesom•o e Tri· mezes o acabou pedindo exoneração d~t com
bunal de Contas, sem prejuizo dos portadores missão, porque não pôde seguir. 
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o meu fim é apenas simplificar o processo, 1 O Sn.. FRA.Ncrsao VniGA.-A disposição que 
e apresento em apoio da minha ideia, já não 1 o nobre Deputado quee inserir na lei orça
digo a minh~ propria. opinião, que não. tem l montaria. desteóo toda. a. administração. 
valor algum ncst~ assumpto (nc!o apowd~sl s. Ex. albgou, e com yerd<.~de, qns a dis
geraes), mas a do dtrectoe geral d_a Contab1- posição que quer que pL'ova.leça do ora 
lida de do Thesouro. ~ a do dtrcctor de i\vanto é a que pt'CY~deceu até ha dous 
·~e'2.du.s. quo mo fehc1~aram pela aprescv.- anuo;:-~. Pe1·guntp: S. Ex. ignora. que fui um 
taçao desta em.cnda e amda llontem l!le pe- ministro da capacidaclo do Sr. Joê~g_uim Mur
diram que enndass.e esforços, 1~0 sen_ti~o de tinho (nwito b~m) que revogou a U.isposição . 
convence~· o meu !llust_ro am1go, d1stm~to cmão vigente, para adaptar a qt1o hoje ost<í 
relator, de que devia ~mxar.pas::;ar a medtda em vigol"? Desc~mllecc o nobre DepuG:.tdo a. 
t~~.~ vantagem que, d1z o d~rector d? Conta- capacida,de incontcs~n.Yel do Sr. Ju,~qnim 
l~lilü<.\cle., ~lia tr~z .ao serv1ço pubilco e . _ao Murtinho ? Acl'edtta (iUO a revogaçito tenha 
"ttmcclomtlls.mo ClVll, notand?·Se quo .a:~:mn sido acto de mero capricho'? N<.'iu ; tez-se tt 
se pr~ticava até 19~2, sendo 1;:;so modificado revogação do que estava em vigor porque 
porc1r~ular de ~hrtl d<.Lquelle an!l? quant() tal aconselhavam cunveniencias doThosouro. 
aos civis, mas nao quanto aos m1htares. O _ . 
que quero agora é acabar com essa. desi- ,Nao de~~o~heço quo~ ,omen~a te~ algum 
gnaldaclc, no.da mais. (.Muito bem., muito la~o vant.lJOSO e por IS~O_l~m~o Ic\Z~avel-
úem ) mente por.dorou a Commtssao que nao re-

. pcllia in limine 11 ídéa., mas pedin. que fusso 

O §r. FI"ancisco Veiga (pelGt 
oi·dem)-Sr. Presidente, ao contrario do que 
1Jens~t o honrado Deput.atlo, que &caba de 
fa.llal', u. Comm1ssão não vaciHou em ser eua
traria <.t emenda de S. Ex. A Commissão fez 
á emenda a justiça. de I'econhecer que clla, 
debaixo de certo ponto de vi::;ta, attende aos 
interesses üos funccionarios; musa Commis
são teYe em vista tu.mbem,c principalmente, 
os interm:scs da publica adminí.~tração. Con
sequeutemente, embora não desconheça que 
a emenda tem o seu lado acccitavol, reco-

traduzida em lei csped<.d o não em lei do 
orçt~mento. 

Pal'a não ir adoante, basta dizer que a. 
at.lmini::;traç?.i.o nã.o julg-a convcniento que 
ossu. emenda, que demanda. estudo, sej:1 <.\gora 
incluida na. lei de orçamento, e nôs sabemos 
-já t1ve occasiã.o de dizer nesta casa-o que 
se dá com a lei de orçamento, o quo tem 
clla de peculiar na sua elu.boração, dando-so 
qnasi c1ue uma sancção prêvia, não devemos 
votar U.11ui, em or.:·amento, cousa que contra,
l'ie á vontade do Governo. 

nhcco que dom~nda de ponderação C estudo, O SR. THOMAZ CA YALCA.NTI. E OUTROS -
o por isso opina que não seji1 incluida em 
cauda de orçamento. Oh!··· 

O hJnra.do Deputado allogou quo o que O Sn.. FRANCisco VEIGA.- Vou explicar. 
tinha em vista era apen.as jgualat• os em- Não ha. motivo para admiru.ção, nem em 
pregados civis ao::; militares. minhas palavras se pó íe encont1•ar um 

As cil'cumstaocias, porém, não são a.s act.o do submi.~sã.o. 
mesmas; é s11bHlo quo o movimento da. loeça Temos perfeito dil•oito e cumprimos nosso 
~u·mtttla, a maloL• parto das vezes, exige dever, repellindo o que o Governo nos pode 
presteza c rapidez, o que não tolera os quando entendemos que o seu pedido não 
t1•amitcs que s'ã.o cstahelecidos pal'<VOS em- convem ao sm•viç~o publico. 
pregadns civis. O quo não temos é o direito de cnxorta.r 

E dessa propria. cxccpção,cm que o honrado na lei de orçamento, á ultima hora, ao apll.
Deputado quer fazm• ropousar a procmion· ga.t• das luze:'!, uma opinião que sabemos não 
cia. de sua emenda, eu tiro at•gumento om ser a do Governo, que se vê forçado a 
contrario, porque estou informado pelo acceital-a. 
T.hosour·o do quo, em consoquoncia das fitei· 0 G - c . . Q , 
lidttdcs de que, por motivos do ol'dem put,licJ.' . ~ 1:· ASTAO DA u.~~r~-;-- _ ue vem per-
gozam os militares, tem hn.vido duplicatas tut bar 0 plano da n.dmtmstr açao · 
do pagamentos o prejuizos p[tra o Thosom·o. O Sn.. FRANCISco VEIGA-POl'que não tem 

O ideal éjust[~mente o contrario: é re:;u- tempo para vecal-a, pois só lhe damos o or
lm•izal'mos 14 conta.bilidade publica, da ma- çamento nos ultimos momentos. 
neira que tanto uns como outros sejam at- Esse é quo seria um procedimento altl-
tcndiüos som prejuizo dll. cau.;;a publica. mente consuravel e é uma das razões deter

minao tes da não accoita(;'ão da emenda. 8 Sn. CRUVET,LO CAYALCA~TI-Não quero 
·outra cousa. 

0 Sn. TUOl\IAZ 0AYALCA~TI-Exactamentc; 
. .POÇO t~ p<thVl':t. (llct Ot<li'Os apm·tes.) 

V. Ex., porém, pódo apt·esentar um pro
jacto de lei que, si for h:;m, SGlâ approvado, 
1nas á administ1•acção publica 11cará o direi to 
de acceit:.tl·o si julgar bom, ou então, usando 
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do seu direito, cumprindo o seu dever, ve- 'POr cacl:J. depositante, rontinuando, entretan
t.al-o si for mão. to, a abonare_m-se juros aos depositos já exis

Agora, porém, não cabe a idéa, na lei do tentes, superwres a e3sa somma.» 
orçamento ·c por isso sou contrario a ella e E' considerada prejudicada a referida 
cornm:igo toda a Commissã.o. (Apoiculos .) emenda sob n. 27. 

O Sr. Th-omaz CaYalca.n.'ti 
(pela m·dem,)-Sr. Presidente, otwi as ponde
rações feitas pelo illustre relator da Com
missão de Orçamento. 

S. Ex. allegou que um dos motivos por que 
devia ser rejeitada a emenda era a de não 
consultàr aos interesses publicos. · 

Perece-me que S. Ex·. quiz l.'eferir-se ao 
trabalho que ia dar ás repartições a expedi

E' annunciada a votação dil. seguinte cmen
!la n. 28, do Sr. Joaquim Pires: 

«Onde convier: 
Art. O Governo fica autorizado a trans

ferir ao Estado do ~iauhy, mediante indem
nização, as fazendas nacionaes existentes na
quelle Estado, respeitado o contracto de 
arrendamento existente.» 

ção das guias, o que seria inconveniente á O Sr. Joaquim Pires (pela oJ·-
administra.ção publica. dem) requer e obtem a retirada das emen-

0 Sr. ELISEU GUILHERME-E' porque não é das sob ns, 28 e 29. 
ma.teria de orçamento. Posta a votos, é approvada a seguinte 

o SR. Tno11rAz CAVALCANTI- Entretanto, emenda sob n. 30, dos Srs. Caudido Rodri
acho que é de alta conveniencia para a ad- gues 0 outro: 
ministr·ação, primeiramente porque a g-uia «Fica o Governo autorizado a abonar ao 
evita a duplicata de pagamentos. desde que actual inspector da Alfandega de Santos 
este é feito depois da apresentação dellas. Antonio Roberto de VasconcelLos uma grati-

Por outro la~o, a expedição de uma guia fica ção correspondente ao valor de dez quo
.significa o lançamento dos vencimentos a tas a.nnuaes, a partir de 1 de fevereiro de 
que o funccionario publico tem direito e as 1898 até 31 de dezembro de 1903, equiva
consignações em descontos feitos. lente á di!ferença entre 40 quotas que deve-

E' simplesmente isto que ·eu julgo que, ria receber pelo exercício de sua com missão 
longe de ser inconveniente á administração, de inspector e 30 quotas que foram pagas de 
é de toda a utilidade. aecordo com o decreto n. 2.807, de 31 de 

Agora, si não que1•em consignar no Orça- de jtmeiro 1898.:. 
mento da Fazenda essa disposição, estarei de E' annunciada a votação da seguinte 
accordo com S. Ex., desde que der voto emenda sob n. 31, dos Srs. Oliveira Val
contrario âs emendas que vêm do Senado .Iadão e outros: 
reformando as repartfções publicas o creando 
novos logares. « Rubrica M-Delego.cias Fiscaes: 

Si assim fizer, e·starei de accordo c acom- Eleve-se a verba-Material-da de Ser-
panharei a Commissão. gipe a 58:500$, sendo !;>0:000$ para recon-

Eram estas as considere1çõcs para justi- strucção do p1•oprio nacional em que func-
:ficrü• meu voto a favor da emenda. cionavam a Delegacia e a Caixa ·Economica, 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a . conforme a autorização conferida pela lei 
l'eferida emenda sob n. 23. n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, 

Posta a vo'tos, é approvada a seguinte · art. 26, n. 8. » 
emenda sob n. 24, dos Srs. Moreira da Silva, Posta a votos, é approvada a. referida 
e outros: emenda sob n. 31. 

«Onde convier: E' igualmente approvada a seguinte modi-
Continuam em vigor os ns. 15 e 16 do: ficação da Commissão: 

art. 26 da lei n. L 145, de 31 de ·dezembro. « Obras-do Ministerio da Fcl.Zenda, evi-
de 1903. » tando assim o augmento de despeza. » 

E' .considerada prejudicada a emencla sob São suceessivamente .,postas a votos e re-
n. 25. 'jeitadas as emendas sob ·ns. 32, 33 ·e 34. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob Posta a votos, é approvada a seguinte 
n. ·26. emenda, sob n. 35, dos Srs. Sergio Saboya e 

E' .. posta a votos e approvada a seguinte outros: 
sub-emenda do, commissão, substitutivo da 
de -n. 27, dos S1•s. Angelo Pinheiro e outros: «Art. lo, n. 17 (Alfandegas): 

<<E' o Governo autorizado a reorganizar as Augmentem-se as sub-consignaQões-Pes-
caixas ecouomicas, sem augmento de despe- soal das capatazias- e-Material-da Al
za, :ficando, desde a data ua lei, limitado a fandega do Ceará, das seguintes quantias 
4:000$ o maximo da lmporta.ncia depositada necessarias ao custeio dos guindastes a 
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Ya:;por dtt nova :ponte de descarga da mesma l vez -veriflC'.adas a exacticlão do deposito e a 
n.lfandegn.: sua retirada pelo orphão respectivo.» 

I~' igu;,Jmcntc J)O.sta a votos e approvada a 
Pessoal das Capatazias seguinte modificação <la Com missão: 

2 maclünistas a 7$ diarios.. ... . . • • 5:110$ «Rcquisito~:ia:) judiciaes o nfLo .policíaes.» 
2 foguistas a 3$.500 diarios .... ~... 2:555$ Posta a votos, 6 approvada a seguinte. 

emcnd<t sob n. 45, do Sr. Herellía. Lte S<.i.: 
Jllale1·ial 

Combustível e luln·ir1ca.ntes....... 4:000$ 
São successivamonte postas a votos e re

jeitadas as emendas sulJ ns. 36 e 37. 
E' annunciada a votação da seguinte 

emenda solJ n. 38, do Sr. Estevam Lobo: 
« Accrescente-se onde convier: 
Fi?a equi.Parada. a ~iaria: percebida pelos 

contmuos da Delegacia F1scal em Minas 
Geraes, Bello Horizonte, á que percebem os 
contínuos da Delegacia Fiscal em Pernam
buco e S. Paulo. » 

O 8r. Pre~ident.e- A Commissão 
propõe que, em vez de:-continuos, se diga
serventes, por se tratar destes e não da
quelles, como, por engano, se lê na emenda. 

Em seguida, é approvada a referida emen
da. sob n. 38. 

E' igualmente approvada a !:eguinte mo
dificaç~ão da Commissão : 

«Trata. se, na emenda ~upra, de serventes 
e não de continuas como, por engano, na 
mesma se lê. Corrigindoo engano a Com-
missão acceita a emenda.» ' 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda sob n. 39, dos Srs. Teixeira de 
Sá, e outros: 

<<A' rubr-ica 17~~--Alfandogas : 
Augmentamlo de 15 a IH o numc, ro de 

quotas do tbesoureil'O da Alfandr.ga. da Ca
pital Fc~eral, cul ir~stcw ao que se dá com os 
theso"!IrOJros das alfandegas de primeil'a ca
tegorla.» 
. ?ão successiv'~.mente postas :t votos e re. 
Jelt::tdas as emendas sob ns. 40, 41 e 4:~. 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda sob n. 43, do Sr. Cruvello cavai· 
canti: 

« A o Art. 1 o, n . 9 : 
Accrescente-se 1:000$ ao thesoureiro daRe. 

cebed<;>ria da Capital Fed,eral, :para quebras
Asslm é abonada a toaos os thesoureiros 

e pagadores.» -
Pos a a votos, e appro-vada a seguinte 

emenda Eob n. 44, dos Srs. Ribeiro Junqueira 
e outros: 

«.Accrcscente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autcrizado a abrir 

os cr~~ito~ nece::sarios para pagamento das 
rc<J.UISitvrlas }lolicin.es, em favor de orpbâ.os 
CUJOS crnl't'es•,imos ost~jam esgotados, umà 

«Accrcscente·so onde convier.: 
Ficam equiparados aos t,rt~bllhadorei:l tf:J; 

AHhndega da Capital Fed.era.l, quanto ao au
gmento de lO "/o nas diarias que percebem, 
os mandadores, abt·ídoros, arrumadores, au
xiliares, ta.noeil·os o o vight d;~ mesma. alfan
deg~.» · 

B' posto a votos e appro-vado o seguinte 
substit.utivo da Commissão,referente á. emen
da sob n. 46, do Sr. José Eusehio e outros: 

«Ficam elevadas do 10 % as diartas dos .. 
tres mandadores das capatazia.s da Alfandega 
do Maranhão e dos 50 tra.ba,lhadores das 
mesmas capatazias.» 

E' considerada prejudicada a emenda sob 
n. 46. 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda sob n. 47, do Sr. Heredia ,de Sc.t: 

«Accrescente-se onde convier: 
Fica elevada de quatro a cin~o mil réis a 

dia.I·ia dos empregados da secção do mrtchi
nas da A1fandega da Capital Federal». 

E' tambem appl'Ovada a seguinte sub· 
emenda da Commissão á referida emenda 
sob n. 47 : 

«Fica elovada de 10 % a diarüt dos ompre· 
gados da secção de machinas da Alfandega 
da Capital Federal». 

Posta a Yutos, é approvada a seguinte 
emenda sob 48, dos Srs. Thomaz Cavalcanti 
e outro : 

«Rubrica 128-Imprensa Nacional o DicC'l'io 
Of{tdtll- Secção uo Artes- Officinas- Pes· 
suul amovivel : 

Accrescente.se delJOis da palavra «servon· 
tes~ -o gl'<.ttiftcaçiiu aos empregados da ta
bell.~ C do regulamento vigente po.r serviços 
extraordina.r·ios fóra. das horas do expe
diente, como dispõe a nota abaixo da refe
rida tabella. » 

São successivamente postas a votos e ap-
provadas as seguintes emendas : 

Sob n. 40, do S1•. Francisco Ve]ga : 
<{ E' o Governo autorizado : 
A entrar em acéordo com a Associação 

Commercia1 do Rio de Janeiro para. a ter
minação das obras do predio que a retei'ida 
associação está construindo á rua Primeiro 
ue Março e pal'a a liquidação do debito que 
a mesma tem com o Thesouro Federal. 

a) o Governo abrirá o credito nccessa.r-io 
destinado a adiantar ü Associação Oommer
cial a somma de 500:000$ para a conclusão 
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.do referido predio, concorrendo a associação 
pa1•a as mesmas obras com os rendimentos 
que actuahnentc percebe da parte do cdi
ficio já concluído e a1•rendado ; 

b) concluídas as obras, mandará o Governo 
,proceder á avaliação do edificio e o a.dqui
l'Írâ. arrendando-o :t Associação Commercial, 
reservadas as sn.las necessaria:-; para a Junta. 
Commercial, Cama,ra SyndicaL e Bolsa ; 

c) a quota anaual do arrendamento será 
calculada tomando-se por base a quantia 
paga pelo Govm·no pela. parte rlo edificio 
occupado · pela Repartição Geral dos Cor
Teias.» 

Soh n. 50, do Sr. Francisco Veiga. 
c Fica o Governo autorizado : 
1°, a adquirir, por preço não excedente 

da avaliação feita pelo engenheiro zelador 
dos proprios nacionaes-95:000$, a ilha da 
Marambaia; 

2°, a equiparar a g1•n.tificação dos dous au
xiliares da Inspectorüt de Seguros á que 
venciam os mesmos empregados nn. Supor
intendencia de Seguros Marítimos e Ter
restres, não excedendo a verba para essa 
despeza recolhida ao Thesouro pelas com
.Panhias .fiscalizadas. 

Contin(m em vigo1• a autorização conce
dida ao Governu pelo art. 26, n. 6, da lei 
do Orçamento da Despeza, do corrente exer· 
cicio, relativa á a.cquis1ção de terrenos con
tiguos <L Casa da Moeda.» 

E' annunciada a votação da seguinte emen · 
da sob n. 51, do Sr. Francisco Veiga: 

« Eleve-se a sub-consignação-despazas di
versas, do Tribunal do Contas, de '5:000$, a 
11:000$, sendo o augmonto de.~tinado á grati
ficação pela tomada do contas fora da hora 
do expediente. 

Na verba 23, reduza-se de 30:000$ a 
22:000$ a, c1uantia destinada á tomada de 
conta,s. 

O Sr. P1•esid.en·te -Vou :mbmet· 
ter a votos a l'Cfcrida. emenda sob n. 51, por 
partes, porque a Commissão de Orçamento, 
melhor informada, deu pa.rece1• contrario á 
ultima parte da emenda concebida nos se
guintes termos :-Na verba 23, reduza-se
de 30:000$ a quantia destinada á tomada de 
contas. 

Em,seguidaé posta, a votos e a approYada a 
seguinte la. parte dareferida emenda, sob 51. 

« Eleve-se a sub·consignação-Dospezas di
versas do Tribunal d.e Contas, do 3:000$ a 
11:000$, sendo o augmento destinallo á gra
tificação pela tomada de contas fóra da hora 
do expediente.» 

E' rejeitada a seguinte 2a. parte da referida 
emenda sob n: 51. 

Na verba 23, reduza-se de :iO: 000$ a 
22:000$ a quantia destinada a tomada do 
contos». 

Assim emendado, é n.pprovado em 2a discussão e enviado a Commissão de Orçamento 
}Jara rudigil-o pat•a 3a lijscussão, de accordo com o vencido o seguinte 

PROJECTO 

N. 271 -1904 

Art. 1. o O Pl'csidonto da. H.epulJlica ê autoriza,do a dospomler pelu.ropa1•tiçã.o do Minls
terio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintG3 vorba.s, em ouro, 40.501:338$466 
·em papel, 93.956:468$293: 

1. Juros e mais despezas da divida interna (como na 
proposta) ..•••.••..••..••....••..•... ·.· ...•..•.. 

2. Idem e amm·tização do emprestimo interno para· o 
resgate das estradas de ferro encampadas (como na 
proposta) ........•..•..•...... .......•...... •.· .. • 

3. Idem dos emprostimos internos de 1868, 1879 e 1897. 
4. Idem da divida interna (como na proposta) .•.••.•.. 

.5. Pensionistas (como na proposta) .......•••••••••..•• 
6. Aposentados (como na proposta) .•.....•••.. , •••.••. 
7. Thesouz•o Fodera1 (como na proposta) .•..•.•.•.••... 
8. Tribunal de Contas-Sendo 2:000$ da sub-rubrica

Impressão do rela.toi•io, das actt\S e publicações di
versas destinadas á confecção do mesmo relatorio 

9. Recebedoria da Capital ~·ederal (como na proposta) 
10. Caixa de Amortização (como na proposta) •..•.•..•• 
.11. Casa da Moeda (como na proposta) .••.• , , •••..••••• 

Ouro Papel 

18.555:355$556 

7.318:373$334 
2.286:065$000 

···iaõ;õõõ$õoõ 

8.853:420$000 
25.756:084$000 

6.839:994$612 
2. 7ó2: 191$173 
1.183:305$000 

403 000$000 
413 500$000 
312 865$000 
750 tl40$000 
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12. Imprensa Nacional e Dico·io Official (como na pro-
posta) .•.••••..•..•••••••••••• , .••..•.••....••••. 

13. Laboratorio Nacional de Analyses (como na peo-

14. Al~i~i~i~:áçã~ ·é· ~~~t~i~ d.~~ • pi·~pri~; ·~ ·r~~~~~i~s· ~~:. 
cionaes (como na propesta) ...................... . 

15. Delegacia do Thesouro em Lond1•es (como mL 
proposta) .••.....••...•.......••...•.....•..• ;· •. 

16. Delegacias Físcaes-Elévada a verba de 2:000$,para 
a.ugmentar-se a 3:000$ a sub-rubrica de -Movei::; 
para a Delegacia Fiscal de Minas Geraes .•...•..•• 

17. AWtndega.s (como na proposta) •...••......••.•.••.. 
18. Mesas de Renl.as e Collectoria.s (como na prc-

posta) .•.•...............•••...•.•.......... • ... 
19. Empregados de repartições e logares cxtinctos (como 

na proposta) ....••.•.......•.•.•...•..•......•.. 
20. Fiscalização e mais deepeza.s dos impostos de consumo 

(como na. proposta) .•••....••..••..•...•.•••••... 
21 • Com missão de 2 o 1 o aos vendedores particulares de 

estampilhas (como na propoE;ta) ...•••..•.•.....•. 
22. Ajudas de custo (como na proposta) •..•••.••••.•..• 
23. Gratificação por serviços temporarios e extraordi-

narios (como na proposh) ...................... . 
24. Juros dos bilhetes do Thesouro (como na pro-

posta) •••••••.••••.•••.••.•••••••••..••..••...•. 
25. Idem dos emprestimos do Cofre dos Ot•phãos (como 

na. proposta) ••••.••••••••••••...••••..•••••.•••. 
26. Idem dos depositas das Caixas Economicas e Monte 

de Soceori'o (como na proposta) .•..••••••.•...... 
27. Idem diversos (como na proposta) ..........••.•.... 
28. Porcentagem pela cobrança executiva das dividas d<L 

União (como na proposta) ....................... . 
29. Commissões e corretagens (como na proposta) ...... . 
30, Despezas eventua.es (como na propJsta) ............ . 
31. Reposições e res&ituições (como na proposta) ....... . 
32. Exercícios fintlos (como na pL·oposta.) ............... . 
33, Obras (como na propo.~ta) .....•....••............. 
34. Creditos especiacs ( col)lo na proposta) ............. . 
35. Serviço de estatística commercial (como na proposta) 

O uno 

·············· 
.............. 
.............. 

36:ô008000 

.............. 
8:808$11Jj 

.............. 
·············· 
·············· 
.............. 
·············· 
.............. 
·············· 
·············· 
.............. .............. 

· · · · 35; oóõ$óóo 
G:OOOIOOO 

50:000 000 
100:000$000 

· · · 3·2·5 :'o'3G:~ t's'o 
··········· 

APPLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

36. Fundo de resgate e de ga1•antia do papel moeda. 
Augmentado de 6,000:000$. papel, p1•oveniente da. 
renda do territorio do Acre e que serão conver
tidos em ouro, para amortização do emprestimo 
feito pof este fundo, de um milhão de libras pu.rn, 
pagamento da primeira prestação devida á Rcpu
blica da Boli via., em virtude do tratado de Petro-
polis .•....•.•.••..••••. , •.• ,. I ••••••••••••• I •••• 

37. Idem de amortização dos emprestimos in~ernos ..... 
38. Idem para a caixa. de 1•esgate das apolices das estra

das de ferro encam pauas ••..•••••••.•....•...... 
39. Idem pa.ra. as obras de melhoramentos dos portos ... 

Ari. 2°. E' o Governo autorizado: 

Ouro 

8 . 520: l 00$00íJ 

160:000$000 
3.000:0U0$000 

129 

PA.PL"L 

l.i60;340$000 

94:000~000 

i3:840$000 

2.117 :296:$9~2 
9.605:531$600 

~.500:000$000 

5(): 859$986 

2.349:400$000 

200:000$000 
40:000$000 

50:000$000 

480:000$000 

650:000$000 

ô. 100:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
20:000$000 

150:000$000 
450:000$001) 

2.000:000$000 
780:000$000 

270:000$000 

Papel 

8. 95); 000$000 
5.150:000$000 

1.658:000$00) 
3.030:000$00(} 

1. 0 A a.brir, no exercicio de 1905, creditos supplementares, até o maximo de 8.000:000$, 
âs verbas indica .tas na. ta.bella H que acompanha a presente lei. A's verbas-Soccorros 
publlcos-e-Exercicios tlndos-poderá o Presidente da Repu.!)lica abrir creditas supp!e-

\'oi. Vlii 17 
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montares em qualquer mez do exercício, comtanto que a ~ua totalidade, computada com 
as <los demais crcditos n.bertos, não exceda o maximo fixado, respeitadn., quanto á verha
Exercicios :findos--n, disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro do 1884, art. ll. No maximo 
:fixado por este artigo não se comprehendem os creditos ahcr~os aos ns. 5, 6. 7 e 8 do Or
çamento do Ministerio do Interior. 

2. o A liquidar os dcbitos dos banco~. provenientes de auxilio á lavoura. 
3. 0 A applicar o saldo existente das apolices emittitlas de accordo com o decreto 

n. 4.865, de l6 de junho de 1003, na c:>mJ.iru., construcção ou adD,ptn.ção-dc predios para 
repartições de Fazenda nesta Capital. 

4. o A amortizai' r,s apoJices amda em circulação do ompre~tlmo de 1868, ouro, e D,S 
do de 1897 que estiverem vencidas, di~·pondo para isso do que receber na. lic1ui ~.lação de 
titulos ,pertencentcs á lJnião, em papel c em ouro. 

5. o A liquidar, do modo mais conveniente ao Thcsouro Federal, o que a este devem 
Eboli & Comp. 

Art. 3. Continúa o Governo autorizado a conceder o premio de 50$ por tonelada aos 
navios que forem const1•uidos na Itl;J:JUiJlicu. e cuja arqueação sej<t superior a 100 toneladas, 
podendo abrir os creditus que forem necessn.rios. 

Paragrapho unico. A aln·il' credito para ultimar as dospezas com o serviço da uniformi
sação dos typos das apoliccs. 

Art. 4. As dcspczas com funeraes dos funccionarios publicos e com o paga.mento de 
ajudas de custo ficam sujeitas ao registro à postm·iori do Tribunal de Contas, nos termos do 
art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2.4119 de 23 de dezembro do 1896. 

Art. 5. Ficam approvados os creditas na somma de 2.554:026$iõ3, ouro, e 
3l.ll 0:599$605, papel, constantes da tabella A. 

Apt. 6. o No exercício da prasente p1·opo~ta, poderá o Governo abril• credito:s supple
mentares para as verbas incluidas na tabella B. 

Art. 7. Continuam em vigor as disposições do art. 27 da lei n. 834 de 30 de dezembro 
de 1901 e28 da lein. 1.145 de 31 de dezembrodel903. 

Art. 8. Fieam revogadas as disposições em contrario. 

E' annunciada a votação das emendas do 
Senado constantes do impresso n. 284, de 
1904, e oífereciclas ao pr('jecto n. 348 A, de 
1903, tornando cxten~ivo aos professores e 
repetidores do Instituto Benjamin Constant 
o accr·escimonto de vencimentos que tiveram 
os lentes do Gymnasio Nacional por decre
tos de 1890 a 1892 (discussão unica). 

São succes8ivamente postas a votos e 
approvadas as r::eguintes eme11das do Senado 
ap projecto n. 348 A, de 1903, da Camara 
dos Deputados: 

Ao art. 1° accrescentem-se, depois das pa
lavras-Benjamin Constant-a.s seguintes, «e 
aos professores e repetidores do Instituto 
Nacional de Surdos Mudos.» 

Ao mesmo artigo accrescente-se o se
guinte: 

Paragrapho unico. O dictante copista do 
Instituto Benjamin Constant terá o mesmo 
accrescimo de vencimentos que tiverem os 
repetidores. 

E' o projecto enviado cl Commissão de Re
dacção, ofliciando-se ao Senado sobre o occor
rido. 

E' annunciada a votação do projecto n. 20, 
deste anno, que estabelece medidas tenden
tes a attenuar os effeitos das seccas nos Es· 
tados do Norte da Republlca (2a discussão). 

O Sr. Presidente -Ao projecto 
n. 20, deste anno, a Cornmissão de Obras 
Publicas apresentou sub-emenda. Posterior
mente o Se. Deputado Thoma:t: Cavalcanti 
apresentou substitutivo. 

O Sr. ,..l'botnaz C.~:."'tvalcanti
Peço a palavra pela orllem. 

0 SR. PRESIDENTE·- Tem a palavra, O 
nobre Deputado. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pela ordem) -Sr. Presidente, o projecto 
n. 20, desto anno, teve parecer favoravel 
da Commi::;são de Obras Publicas, que apre
sentou uma emenda ao n. l do art. 1°, que 
é o seguinte: «Construir açudes o poços noi 
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
rabyba, Piauhy e Maranhão.» 

A Commissão de Orçamento mandou que 
so augmcntasse: Pernambuco e Bahia. 

Além disso, as illustres deput~1ções de Ala
gôas e Parahya do Norte apresentaram as se
guintes emend:1s: a de Alagoas mandou que 
se incluísse tamd~rn o Estarlo de Alagoas, e 
a da Parahyba do Norte, fazendo uma re
ctificação na redacç·ão do numero que so 
referia á estrada de ferro. Em . vistà disto, 
quando se ia encerrar a discussão, apresen:-
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·!;ei um substitutivo que incluía todas as 
emendas. Assim é que o n. 1 do art. 1 o 

do substi.tutivo, que especificava os Estados, 
:ficou assim re<ligido: «constl'uir açudes e 
poços nos Esta<los assola<los pela secca, de 

los, Hermenegild'o de :Moraes, Costa Netto, 
Carvalho Clla.ves, Luiz Gun.Iberto, Germano 
Hasslocber, Victorino Monteiro e Domingos 
M<tscarunhas. 

accordo com as instrucções cp1e fol'am ex- o Sr. Presideut.e-Rcsponderam á. 
pedidas.» , chn.mad a l 03 Srs. Deputados. 

De modo Cl ue a redacção dada ao n. l do Não ha numero para se proseguir nas 
art. 1 o comprehendía não só os Estados es- votações. 
pecitlcndos no projecto e emendas, como Passe-se á matl3ria ·em d.iscussão. 
todos aquelles que forem assolados pela E' annuncia.da a discms~ão unica do pare-
secca, tornando-se assim a emenda mais ge1•al _ccr n. 8.2 ç, de 1904, da Commi$são de 
e equitativa. Além disto, ha uma disposição, Orçamento, 'sobre a emenda offerocida na. 
a do n. 6, quo pede que, além dos outros 2a discussão da projecto n. 82,deste anno, que 
trabalhos, sejam tambem incluidas a irri- devolve a D. Maria Carolina Nttbnco de 
gação e a arborização. Araujo a pensão de 3:GOO$, annuaes, conce-

São essas as emeiidas que dHferem do pro- dida á sua finada mãe D. "\.nua Benigna Bar
jecto Pl'imitivo, e como teem parecer favo- reto Nabuco de A1•aujo, viuva do Senador 
ravel da Commissão <le Orçamento, na fôrma José Thomaz Nabuco de Araujo. 
!los cstylos, requeiro a V. Ex. que com;;ulte 
â Casa si concede preferencia para o substi
tutivo, que consubstancia todo o prujecto 
e emendas apresentadas. 

O Sr. Cassiano do Nasci
Ulen:to (pela ordem) - A respeito da ma
teria, consulto a V. Ex. si não ha out1'o 
projecto para produzir effeito quanto ás 
seccas do norte, vindo do Senado e lá apre
sentado pelo Senador Alva1.·o Machado. 

Desejal'ia, .outrosim, que V. Ex. rrie in
formasse quaJ o destino deste projecto do 

Ninguem pedindo a palavra, é enccrrad11 a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3:1 discussão do projccto 
n. 80 B, do 1904, que declara instituição de 
utilidade publica a .Aca.demia do Commcrcio 
do Rio de Janeiro, reconhece os diplomas por 
ella conferidos como de ct\racter official, e 
dando outras providencias. 

Veem á :Mesa, são lidas, apoiadas e pos
tas conjunctamente em discussão as se ... 
guintes 

Sr. Alvaro Machado. EMENDAS 
P1•eciso saber disto, para determinar rileu 

voto a respeito da ma teria.. ,;lo [Fojecto n. 80 B, de 1904 

O SR. PRESIDENTE- O projecto a que se Entre as palavras elo§ 5o do art. 1 o •.•• do 
refm·e V. Ex. voltou á Commissão de Or- commercio-e não constituem, etc.-a.ccres
çame~to, pa1·a esta-dar parecer sobre as centem-se:-como os dos institutos de ensino 
emendas apresêntadas. secundaria e superior. 

Posta a votos, é rejeitada a prefm'enCia 
pedida pelo Sr. Thomaz Cavalc'anti. Substituam-se as pa.lavras do mesmo pa

ragrapho-as funeções- pelas palavras:-
0 Sr. Thom:.az Cavalcanti cargospublicos. 

{pela ordem) requer verificação de votação. 
Procedendo ·se á verificação, reconhece-se 

terem votado a favor 22 Srs. Deputados e 
contra 71-total 93. 

.o Sr. Presiden-te- Não ha nu
mero. 

Vae se proceder á chamada. 
Proccdeodo-se á chamada, verifica-se te 

rem se ausentado· os Srs. Aurelio Amorim, 
Hosannah de Oliveira, Passos Miranda, Be
z~rl'il Fontenelle, Alberto Maranhão, Esme
l'aldino Bandeira, Epaminondas Gracindo, 
Bulcão Vianna, Augusto de Fr·ei.tas, Alves 
Barbosa, Rodl'igues Salil.anha, Sá Freire, 
Americo de Albuquerque, CruveUo. Caval
eanti, Carneiro de Rezende, Sabino Barroso, 
G11l1Jão Carvàlhál, José Lobo, Paulino Car-

Supprima-se o§ 8° do art. 1°. 
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1904. 

-Moreira da Silva.-Ge1·?1Wno Hasslocher.
Affonso Costa.-Som·es dos Sanlos.- Diogo 
Fortuna.-Thomaz Cmwlcanti.-Meclei1·os e 
Albuquerque. -Candido Rodrigues.- Galeão 
Ccwvo.~ha~.-Eloy Chaves.-José Lobo.-Pau~ 
lino Carlos.-Domingues de Cast~·o.-Este
'l'am Lobo. 

Accrescente-se onde convlet' : 
São extensivas as vantagens da presente 

lei aos diplomados pelo extincto Instituto 
Commerclal do Districto Federal. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1904, 
-B1·icio Filho. 
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Ao art. ·.2o accreseente oo:-e ao In.mtnto 
Commereial desta. Ca.pi tal. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1 !104, 
-Joaquim Pil'C$. 

Ninguem pedindo a palavra, é enccm1du. 
a discussão e ~Ldlada . a vutaçã(), atê que a 
respectiva Comtrissã.o dê parecer sobre as 
emendas o!ferecidas em 3• discussão. 

E' a.nnunciada a 3~ discussão do pro.jecio 
n. 264 B, de 1904, que fiu o numero, classe 
e vencimentos do pessoal do Lal>oratorio Na
cional de Analyses da. Alfandoga do Rio de 
Ja.neiro. 

Vom ~ Mesa, é lida., apoiada e posta con
junc-tamente em discussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao projecto n. 264 B, do 1904 

aecordo com a sentença. do Supremo Trillunal · 
Fedel'a.l, 1lca.ndo adiada. a votação. 

E' aonnncia.da a discussão uniea do parece1• 
n . 309. de 1904, sobre o. emenda. apresentada. 
na 2a. discussão do projecto n. 135 A, de 1895, 
tlue creo. no Supremo Tribunal Federal o 
serviço 'achygra.phico, e dando outras pro·
videncias. 

Ningucm pedindo a palavra., é eo.ca1•rada. 
a discussão e adiada a vo-tação. 

O Sr. P:residente -Esg.:~ta.das a-s 
m&terias da. ordem do dia, de~iílao para. 
amanbã a seguinte ordem do dia.: 

Continuação da votaç&o do projecto n. 20,. 
deste anno, que estabelece medidas tondcn-
tes a. attenuar os oll'citos das soocas nos Estn
dos do Norte da. Republica (2" discussão) : 

Vot~tção do projecb n. 236, de 1904, aut.o
rlzando o Poder Executivo a. abrir a.o Minls--

(Laboratorio <lc Anal}"sea) terio da Jus~iça e Negocias Interiores o ore· 
Ao art. 1• accrescentc-sc: dtto espucla.l de 500:000$, para. occorret· ~. 
Art. 2. • Na. !nsutnciencia. da. verba. votada despozas com a. t-ea.lização do Congt•osso · 

pa.ra. 0 serviço do Laboratorio Naeiona.l de Scieotillco Latino Americano, em ô de agosto · 
Ana.lyses da. Alf&ndega do mo de Janeiro, 0 de 1905, concod.e porte gra.iuito p11.ra. a cor
Governo abrirá o preciso credito para a ex- r ospondeucia. posta.J e telilgra.pbica. do mesmo
ecução desta lei. congresso, e dando outras pro-videncias (Sa 

Sala dns .sessões, 6 de dezembro de 1004. diacussão) : 
-Francisco Veiga, J•elator.-Comclio da Fon- VotaQão do projeato n. 288, de 1904, an-
8eca.-Paula. Ramos.-Laurindo Pitta,-U1'- torizando o Podar Executivo a. a.brh• ao 
bano Sa~~tos. Ministe1•io das Relações h:"teriores os Cl'e--

ditos supplament:n-es de 30:000$, papel, e
Nioguem pedindo a palavra., é encerl'a.da 45:000$, ouro, sendo o primeiro á. verbl 1"'· 

a discussão e adia.da. a. ~otação. e o segundo á j• do art. 5·• da, lei n. 1.145,. 
E' sem debate encerrado em 2·' dlscussiío do 31 de dezembro de 1903 (2• discussão) ; 

o seguinte 1u•t!go unico do projeoto n. 293, votacão do projecto n. 281-, de 1904, au-· 
de 1~04, autorizando 0 Governo a a.pplicar torlzando o Poder Execu~ivo a. abrir ao Mi· 
ao preparador de histología. da. Faculdade de · t · d. F d d'+ d 10 000$;000 
Medicina da Ballla, Dr. Julio Sera!o Palma, ms er10 a. a.zen a. 0 cre hO c : , . 

~ supplemenla.r á verba n. 22 do art. 25 da 
.a. disposição da. lei n. 138, de 21 de junho de lei o. 1,145, do 31 de dezembro de 1903: 
1893, e dando ontra.s providencias, ficando (S d ' - } 
adiada a votação. • lscussao i 

E' n.nnuncia.da. a. 1a disaussão do projecto Votação do projecto n. 300, do 1904, a.tt·· 
n. 295 A, de 1904, thando o numl:lro, olasso 'torizaodo o Podar Executivo a abrir ao 
e vencimdntos do pessoa.l do Ln.zareto de Ta.- Min!sterio da Fazenda o credito extraordi-
lna.nda.rê, -ficando o serviço sob a. direcção na1•io de 52:652$400, para. as despeza.s com 
do inspector tto 2• districto sa.nitario da Re- as obras de repara.çfi.O de que neC<;ssita. o 
publica. predio em que está insta.llada a Alfa.ndega . 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2• discussão o 
seguinte artigo unico do projecto n. 310, do 
1904, autorizando o Pode1• Executivo a abrir 
ao Ministerio da Fa.zenda. o credtto extra.· 
ordina.rio de 43:498$966, para. res~ituil' a. 
Rosa. & Ca.rvalho, negociantes, estabelecidos 
no Estado do, Bahia, os impostos de impor· 
:tacão de xa.rque, que lhes foram indevida· 
lllente cobrados dura.nte o anno de 1897, da 

do Rec.ife (2• discussão) ; 

Votacão do projecto n. 241 A, de 19:>4, l' O· 
conhecendo como de caracter otncial, em . 
todo o tet·ritol'io da. União, paro. todos os 
elfeitos legaes, os dlplomas conferidos pola 
Escola. de Pharmacia. de S. P aulo, sendo . 
válidos, nos estabelecimentos federa.es de · 
eosino superiot•, os exames nella. prestados 
(1• dis~uSsli.o); 

Votação do projecto n. 131, deste ao.no, 
que concede a pensão mensal de 500$ á viuva. 
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·do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da 
Silveira Martins, com parecer e emenda 
da. Coromissão de Pensões a Contas (2& dis· 
cussão); 

Votação do projecto n. 57 A, de 1904, in· 
stituindo o subsidio de 10:000$, por uma só 
vez, a cada. urna das sociedades que perten
cerem á Confederação do Tiro Rrazilelro, 
com par eceres das Commissões de Marinha e 
Guerra e de Orcamento (1• d iscussão); 

Votação do projecto n. 135 A, de 1895, que 
crêa. no Supremo Tribunal Federa l o sor· 
viço tachygra.phico, ~ dando outt•as provi
dencias (2• discussão) ; 

Votação do projecto o. 188, deste auuo, 
que releva ao ex-Deputado Antonio do Amo· 
rim üarcia. a p rescripção para. r ecebimento 
dos subsidias correspondentes ao tempo de · 
corrido de 18 de dezembro do 1891 a 22 de 
_j:11leiro de 1892, aos quaes tem direito como 
membl'O do Congresso Nacional naquelb 
época., abrindo pata esse fim o ct•edito espe
cial de 2:700$ (3• discussão) ; 

Vota.çlo de projecto n. 278, de 1904, a.u to· 
rizando o Podet· Executivo a. conceder a. 
Francisco Barbosa dos Santos, fiel do thesou
reh'O da Caixa de Amortização, um anno de 
licença, com o r'lspecttvo ordenado, em pro· 
rogação áqmilla. em cujo goso se acha, para 
·tratar de sua saude onde lhe ·convier (dis· 
cussão unica); 

Vota.cão do projecto n. 270 A, de 1904, dis· 
,pensa.udo o resto do tempo que falta a.o Ex· 
ternato Aquino para. completar os dous a.n
nos de fiscalização pl'êVi<J. exigida pelo 
}1rt. 366 do Codígo de Ensino ( 1 ~ discussão;; 

Votação do pro,jectó n. 289 A, de 1904, 
-concedendo a pensão mensal de 500$, repar
tidamente, á viuva e filhos do tenente-coro
nel Ianooenoio Fa.l>r iclo Ferreira. do Mattos, 
com pareceres das Commissões de Pensões e 
Contas e de Ot•çamonto, e substitutivo offere· 
cido pelft primeira (P discussão) ; 

Votação do proJecton. 287, de 1904, auto· 
l'lzando o Poder E:-;eoutlvo a e.brir ~to Minis· 
:terlo da Guerm o credito e:draordioa.rlo de 
1 6:411)$750 para occorrer o.o pBogamento de· 
vido a Rooort BJosiet & Hermanoa, de forne
cimentos feitos em 1800 ó. Coloniu. M!lita.r 

,junto li. f<J:z; do Igua.sst1 (2-• discussão) ; 

Votaoão do projecto n. 297, de 1004, au
torizando o Poder Executivo a abrit• a.o Mi· 
n!sterio da Industria, Viação e Obras Pu
bllcaa o credito especial do 60:826$955, para 
·pagamento ao engenheiro Altrcdo Novis de 
·um:~. indernuizaçio pela roducçã.o de 25 •/o 
,nos fretes da Estra.da de Ferro de Ba.tnrlté, 
-de a.ccordo com o decreto n. S.684, de 19 de 

junho do 1900, no período d<l !9 de junho de. 
!900 a. 29 de a.bril do 1901 (2• discuss:Lo); 
Vota~.ão do projecto n. 2 B, de 1904, re. 

da.ccão para 3' discu~são das (lmendas ao 
projecto n. 2, des te anno, do Senado, auto· 
rizando o Governo a promover a construcção 
de uma. estrada de ferro entre as cidades de 
Caxias e S. Luiz, no Estado do Maranhão, 
nas cooclições que estabelece (3• discussão); 

Votação do projeeto n . 79 B, de 1904, re
da.cçã.o p ara s~ discussão do projecto n. 79, 
deste anao, que a.uwriza o Governo a. adqui· 
rir, pm•a a. ga.loria da. Escola. Nacional de 
Bella.s Artes, os quadt os do fa.llecido pintor 
Victor Meit•elles de Limo.,· despeodendo até 
a. quantia. de 50:000$000 (3• discussão) ; 

Votação do projecto n. 133 A, de 1004, de
clarando da competencia dG chefe de p;:,licia. e 
dos dole;:l\dos tlo Distriet.o Federal processa
rem c.•J·offioio Oi delictos definidos nos :u·ts.277 
e 278 do Codigo Pena.!, e dando out ras provi· 
deMias, com pa1•ecer o emenda. da. maioria. 
da. Commissão de Oonstitulção, Legislação e 
Justi,a. e voto em sew.ra.do do Sr . Estavam 
Lobo (la discussão) ; ' 

Votar;ão do projecto n. 286, de 19G4, rele· 
va.ndo a prescr!p<;ão em que incor1·er~m a.s 
congrua.s do bispo de Goyaz D. Eduardo Du· 
a.rte Silva. como conego da. ex-Capella. Impe
rial, com pa.reeeres das CGmlllissões de Con
stituição, LegMa.ção e Just iça e de Orça
mento (2& disc11ssão) ; 

Votação do projecto n. 299, do 1904, a.ut.o
riz1l.ndo o Poder ExecutiYo a. abrir o.o Minis
terio da Guerra o credito do 80: ll3$948,pa.ra. 
pagamento ao marechal r eformado Ruftno 
Enéas Gusta-vo Galvão da importa.neia das 
dillorençn.s de vencimentos entro o posto ele 
marechal e o U.e genoral •le divisã.a, de a.c· 
corno com a. sentença. do Sup1•emo Tribuna.! 
Federal (2• discussão) ; 

Votação do projocto n . 259, de 1{)04, dando 
ao MiDilllcl'lo da Marinha. a. incumbencla. de 
fiscalizar e _policiar a pesca. nas a.gnas terl•i
toriaes da. Republica , e danclo out1·as provi· 
dencias, pl'ecedendo a votação dos requeri· 
meotos oll'erecidos pelos Srs . Luiz Gual· 
berto e Brlcio Filll<> (~· discussão) ; 

VotAQã.o do projccto n. 301, de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi~s
terio da. Marinha. o credito extraot>dína.rio de 
500$ para pagamento a Jorge & Santos, pelo 
aluguel do predio em quo fuoecionou a. Es
cola de Aprendizes .\lar ioheiros do Maranhão 
{2" discusSã.o) ; 

Votação do projecto n . 302, de 1904, a.uto
rizando o P odel' EJ:e(lutivo a conceder, pelo 
Mlnisterio da. Ma.l'ínha., ú. Associmção Pro· 
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tectora dos Homens do Mar o usofructo 
·da ilha da Boa Viagem c de suas bemfeito
l'ias, para o fim do ser estabelecido nella.' um 
:posto de soccorros e deposito do respectivo 
material, durante o prazo ele 30 annos (2·• dis
·cussão) ; 

Votação do projecto n. 282, de 1904, cru
cedendo ao bacharel Pedr·o Pereira Cheemont 
Rayol, juiz substituto socciona,l na. secção do 
Pará, oito mezes de licença, sem venci
mentos, em prorogiLção da que lhe foi con· 
cedida pelo presidente do s'up:-cmo Tribunal 
Federal, pa.l'a tratar de sua sande onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 291, ele 1904, auto
rizando o Poder Exe;mti vo a conceder a 

.. ;Francisco Augusto de Mello, conferente de 
3a classe da Estrada de Ferl'O Cent1•al do 
Brazil, seis meze:t de licença., com ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe convier 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n •. \:l92, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a Luiz 
Silveil•a do Pila,;,•, agente da. Estação de Ouro 
Preto, na Estrada, J.e Ferro Central do 
Brazil, licença por nm anuo, com o respe
ctivo m•denado, pal'<t tPatal' de sua saudo 
onde lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 82, deste anno, 
que devolve a D. Mn,ria Carolina Nabuco de 
Araujo a pensão de 3:600$ annuaes, conce
dida ti, sua finada mãe D. Ann·t Benigna Bar
reto Nn.buco de Araujo, viuva do Senador 
José Thomaz Nabuco de Araujo (2a discus
são); 

Votação do projecto n. 264 B, de 1904, 
que fixa o numero, classes e vencimentos do 
pesso:l.l do Laboratorio Nu.cional de Analyses 
da Alfandega do Rio de Janeiro (3n. discus
são); 

Votação do projecto n. 296, de 1904, auto
rizando o Governo a applicar ao p1•epa1'ador 
de histologia da Faculdade de Medicina da 
Bahia, Dl'. Julio Se1•gio Palma, a disposição 
da lei n. 138, de .21 de junho de 1893, e 
dando outras providencias (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 295 A, de 1904, 
:fixando o numero, classe e vencimentos do 

pessoal do Lazareto de Tamanclaré, fic;mdo 
o serviço sob a direcção do inspector do 2° 
districto sanitariodaRepublica (la discuss:ão); · 

Votação do projecto n. 310, de 1904, auto
rizu.ndo o PoJer Ex:eclltivo a a.bdr ao Mi
nisterio da Fazenda o credito cxtraordinario 
de 43:498$065, p:tra restituir a Rosa & Car
valho, negociantes, estabelecidos no Estado 
da- Bahia, os impo3tos · de impo1•tação de 
xarque, que lhas foram indevilhmente co
brados durante o anuo de 1897, de accordo 
com a sentença do Supremo Tl'ibunal Federal 
(2a discussão); 

Discussão unica do parecer n. 263 C, de 
1904, sobre as emendas apresentadas na 3a 
discussão do projecto n. 263 B, que fixa as 
despezas do Ministcrio da InJ.ustria, Viação 
e Obras Publicas para o exercicio de 1905 ;. 

Discussão unica. do pare~.:er n. 210 C, de · 
l904,sobre as emendas offerecidas n.o peojecto 
n. 210, deste anno, em 3a discussão, creando 
no Dlstricto Fede1•al mais dous offi.cios de 
tabelliães de notas, com as denomimtçõ:~s de 
go e lQo; 

Discussão unica do pal'CC3r n. 17 B, de 
1904, sobre a emenLI.a a.presentada. na 3a 
discussão do projecto n. 17 A, deste anuo, 
que manda substituir a dii3posição da lettra.
c- do art. lo,§ 2·) do decreto n. 1.171 A? , 
de 12 do janeiro de 1004,pela segHinto :- á 
fixação das taxas pelo aluguel do material . 
da pra.ticagem c serviço do pessoa.! avulso 
da mesma, devido pelas embarcações que 
demandarem o ponto,de ~ccordo cqm o regu
lamento do .28 do fevereiro do 1854. 

Ja. discussão do projocto n. 08 A, de 1904, 
creando na Secretariu. do Snpt•emo Tl'ibunal 
Federal mais t1•es loga.t•es, sendo um do offi
cial e dous do amanuenses com as mesmse 
vantagens dos actnaos de igual cn.togoria; 

Ja. discussão do pr·ojccto n. 176 A, de 1904, 
estabelecendo que i.~ Alfandoga da Parahyba 
pass[~l'á a ser regulada pela tabella L, rela
tiva á de Santa Catharina, com parecer e 
substitutivo da Commissão de Orçamento. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 45 minu
tos da tardo. 
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SESSÃO E:&I 'i DE DEZEMBRO DE l$64 

16W' SESSÃO EM 7 DE DEZEMBRO DE i904 

Presiclencia dos Si's. Pauta GLtinwn"tes (P;·esidenLe), .Jdio de Jk!fo ( 1° Vice-Presi
d ente), ...-llenccw Guimaaiíes (tu Seetetario) e P(<Ltla Guim~r,;·{{es (P;·esidente) 

Ao meio-ditt procede-se â chamada a q ua 
respond.em os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pereira Lirna, Alenca.e Guimarães, 
Thomaz Accioly, ,Joac1uim Pires, Brício Fi
lho, Sá Peixoto, Ho:3<mn:.tlt do Oliveira, Cunha 
Machado, Dias Vie-ira, Tham&z Ccwalcanti, 
Francisco Sá,. Ed•1ardo Stu.l.art, thnç tto 
Souto, Fon~eca e Silvn., Per0ir.1 Reis, Trin
dade, Abdon Milanez, Isi·lt·o Leite, T~_lixeit•tt 
de Sá, Coruelio da Fonseca., Etpidio Figuei
redo, R·Jdriguos Dorüt, Tosta, Eu ~;enio Toll
rinho, Gu.ecin. Pires, Alves B.trbo:-::a, Vorgno 
de Abl'eu, Rotleiguos "Lima, R•J .lt•iguG:l S:tL· 
dauha, Bet·mwd.J lidrb, Moreira Gomes, He
redia de Sé.L, Augusto de V:.t~cont~ellos, Sü. 
Freire, Fidulix Alves, G<tlvK•J B.Lpt,hta, Silv<L 
Castro, .Julio Santos, Henl'iqu(l Borgcls, M;tu
l'icio de AUl'CH, Cat•los TtliXt3Ít'~t Bl'a.ndãr), 
Esteva.m Lobo, Ju,é BJnifat:io, Gastiio da. 
Cunha, Antonio Za.ca1•itts, Hcnl'iqnc Sallcs, 
Olyntb.o Rib!}Ít'o, vVencesl;io Hra.r., R 1dolpllü 
Paixão, M•Jt' .Üt•a. da Si! V<~, Dornin!{ncs do 
Casteo, i"rancisco RonH;it•o, 1\t'no!p!w Azc· 
vedo, Fcl'na.nuo Pl'e3(;es, Amat':l.l Ces n•, Fer
reira Br·a.ga., Eloy Cluvos, Pa..ulin'J Ca.t·lo3, 
Candiclo RoJ.riguos, Joa.cplim TuiX·Iit'a Dean· 
dão, Costa Netw, Ca.L'lo.:; Gavalc<.1.nti, Paula. 
Ramos, Elisnu Guiltlet'tni~, Gm•m:tn!J H:1~mlo
chel', J:.l.tne.s D:wcy, Daming.is M-~~carun'la.s, 
Casslano do Nasclm • ~nto o HJmcn1 de Ua.rva.· 
lho. 

Abre-se a. ses.sfio. 

E' lidt~ o po,;.Jtil. em discussão a acta,. 

o Sr. rrhotn:~! Z o...-.o.valcan.ti (•) 
-Sr. Pre:>hlente, pedi tt palu.vt'a. pu.r:1 lu.zoe 
uma. pequena rectiticu.ção :..1.0 cli~Cllt'SJ tll) no
bre Deputado pot' Minu.s, o Sr. Fra.ncisco 
Voign.. 

Hontem, quando orava. esse nos~o illuste o 
colleg:.t, relator do 01•ça.mento da. l-~'azt3ndu., 
dei a s. Ex. um uníco api1rto, po .Hn-Io ao 
mesmo tempo a palavra. 

Fígllt'ando, enti·eta.-.nto, no !liscurso de 
S. Ex. outl'oS apartos como tendo si·lo P•'O· 
fel'idos por mim, venho dcclar .. ~r qu3 elles 
não são meus, tu.nto mais qll.n.n:lo se me atGri
bue uma interjeição que não costumo em
pregar. 

,~ ' 

1.(') E.sle di.J;curso nUó foi ro\·i~\u ,palo OJ'li.UOl'•' 

0 SR. PRESlDb"1:\T8 - A Mes.1 atteaderà á 
l'ect1 ma.ção de V. Ex. 

Em soguifl<.t é ~Lpprov.:tda. u. ach dê~ sessão -
anteccJente. 

Pa.ssu.-~e ao oxpedien te. 

O S1". A.l~u~ar· Gui:n:u•àl:Hl 
(to 8ec1·etatia) pro :~31J <L te i tnt'a, :.('.) :-> r,gnin te 

Officios: 
Do Sr. 1° Scceet tl'io tlo S-.:m:tíl•J, <lc ü do 

cort'üntc, cJmm:mimt!ltlo qu) o Son:do não 
pou.Jo 'hr o seu u.ssentirnento ;í. pt'Jp.Jsição 
J.cst.a C'tma.ra., ttUB ,jnn'"l devolve, com os 
.rcspGctivos tlo~lltn (} nto .~, a.bl'itl h o ~redito 
nxt!'lWrllin;uio de 2li: iH O ~\1ô0 pMi.t P'tga
monto a. M:tnool Jo.;é Ba.;tos, em vietuJ.~ de 
SOll~COÇíl. j ulí<:Jia.L -[rt~ú ll'!-Lda .. ( r\.L'C!Li V:)·S8. ( 

OJ mesmo senh:)r,do lga.ü dttb,, ktnsmit
~ind:) a cru:.;nü. to SJna,,tiJ ;'L peopo~it;:''i.J (le-;ta 
C:tma.t•a, a.utol.'i:~ ttnJ.o o PL'0üd.onl;e ll ~t Repu
btic:1 a conct~ ll\)L' ao Dt'. SyLvio Hmu·W·J, lo ate 
1le togica. do [ntet•n·.t.t,Q do Gymansio :-·hcíono.l, 
licenç:.L, pJto pr:.t:t,O d11 u10 :tnntJ, com hlo3 os 
vencilU'mtos.-;\.' Commissio tl·~ PJtiçõ ).:; c 
Poderes. 

Do m cHIUI) senh:):.•,íl(~ igti:tl d:Lta, envi:.tndo a. 
emoa~b.t. 1lo Son:vlo :.\. lH'Opniç.'í.o dc .~ê:t Ca.
mara, a.utoriz.ttn.lo a. conces~ã.o d.e um anno 
<le LicOilÇ't, com todos os vencimentos, a.o 
Dt'. Hcm•iquo La .. lislá.o de Souza. Lop,)s, lente 
llc thm•a.p.mtici.t dtt Facttl•lado d:) Mm.l.icina. do 
Rio de .Ja.nr~it•o.-A' Comrni::~:;ito ú•l Pet.ições e 
Podct·cs. 

Do m.::smo sonhot·,J.e igutLl ua.~ '.t; commuui
c:J.nrlo que o Sea:.vlu a.tlopt,)a u 111333 t J.at:1 eo.
vi.ou ;.i. sa.acr(iiO Ú•) SL'. Presirionto da. ltopu.
biíca a.l'esoluçio ·loCongt~J3W N .. ~cion;1labt•ín
do o credito extraordina.L•io de 737$133 para 
oeeorrer a.o · pa.ga.mJnl;o J.c ot·dc11a.do deviúo 
ao ajuda.uto de porlieii'O apo3en tado do odin
cto Arsenal <lo Guerr•a d.t3 PoL'llambucJ, .José 
Alf1·edo d9 Carvalho. -Inteil'a<.la. 

Do mesmo scnhol', de lgu11l 1la.ta, cotn
muaicand.o :c1ue o Sen~vlo a.Jopkm e ne.3sr.t.. 
data envío11 á S<l.ucçil.D pre:~itlencial a r1Ho· 
lução do Concçre3so Nacional, abrindo o ere
dito oxtraot•Jinu.río de 9:445$160 para paga-
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mGnto que é devilo ao 1n.charel José Frs.n
cisco Ribeiro ~Iachado,sccretario aposentado 
do extincto Ar.~enal de Gner1•a de Pernam
buco, de 13 de j~tneíro de 1899 a 25 de de
zembro de 190.2.-Inteirada.. 

substituto da mesma fJ.culdade, pelas provas 
que exhibiu no concurso perante a mesma 
facuUade. - A' Commissão do Instrucção 
e Saude Publica. 

Do mesmo senhor, do igual d ~t~a, com
municando que o Senado a,doptou e nessa 
data enviou á sancção o proje~to de re
solução, desta Camara, abrindo o crelíto 
extr;wrdinat•io do 2·3: l70S para. pagamento 
de diaria.s, que competem aos engenheil•os 
ftscaes das estradas de fet•ro arrendadas pela 
União.-In tcira.da.. 

Requerimento do Dr.i\Iaurillo Tito Nabuco 
de Abreu, ex-pt•eparador da cttdeira do me
dicina legal, da Faculda,de do Medicina do 
Rio de Janeiro, pedindo set• considerado lente 

O Sr. Presiclel1.te-A Mesa rece
beu um convite do S1•. Torqua.to Gonçalves 
Lamll'ão, por carttt dirigida ao Presidente e 
membt•os da Ca.mara, solicitando a presença 
dos Srs. Deputa1los pat•a assistirf!m, amanhã, 
á I hora da tarde, nl. rua Senador Vergueiro 
n. 15, a expet•icncia do tol'pedo dirigível por 
meio de ondas olectl'icu.s, in V'enção do mesmo 
Sr. Lamarão. 

Dou conhecimento á Camara, para que 
compareçam aquelles St•s. Deputado3 f!UO 
quizerem. 

E' li·:la e vae a imprimi!', parJ. entrar na ordem tios trabalhos a segu.in te 

REDACÇÃO 

N. 245 F-1904 

Redacç(;;o fi•~ (tl do p;·ojeclo it. 245, deste armo, qtte fi:~;a a despesa (lo Minislel'ÍO rla Mal'inha 
para o ex~rcicio de 1905 

Art. O PJ.'Csid3nte da. Rnpulllica é autorizado a dcsponier pelo Ministerio da. Ma-
l'inha, com os serviços uesignn.dos nas seguintes ve:l.'bas, a quantia. de 31.136:720$508, papal, 
l~ 650:658$580, ouro: 

1. Secret'l.ria, de Estado ......•..••...••••••.•••...•••. 
2. Conselho Nava.l (Diminuída de 700$ a consignação 

de 3:000$ para material, ficando este assim espe
cificado :-Expediente, 1 :500$-Impressões e enca
dernações, 600$000-Asseio da ca~a, 200$000) ..••. 

.3. Quartel-Gener:.tl.,. ................................ . 
-4. Supremo T1•ibuna.l Miliku• .•.••••.•••..••..•••••••. 
t>. Contadoria da Marinha.: ..•••.......•••..••.....••. 
6. Commissariado Geral dá Al'm:).da. .•••.••.••.••••••.• 
7. ,~udi to ria .....•••••..•...••.•......••..•.••••••.• 
S. Corpo da. At•ma.rla c clMses a.nncx::~og .............. . 
9. Corpo de Marinheiros Nacionles .••.•••.•.•••. . •••• 

10. Corpo de Infa.nhria de Marinha ..•..•.•••••...•••. 
11 • .Arsenaos-( Augmentada do 60:000$ a consignação para. 

pagamento das pen.~ões aos opJl'arios invalidos dos 
extinctos arsenaes de Marinha da. Bahia e Pel'na.mbuco) 

12. Capitanias de portos ............................ .. 
13. Balisa,nento de p:n•tos •....•••.....••....•.•••..••. 
l4·. Forç1. Naval. •.....•.••.•..•.....•••.....•.....•.• 
15. Hospita9s .••••...••..•.•...•..•.••.•• ; ...•.•••.••• 
16. Repartição da Carta Marítima- Augmentada. de 

160:000$, sendo: 90:000$ para acquisição e montagem 
de um pharol de 4u. classe, na praia de Pernambu .. 
quinho, no Estado do Rio Grande do Sul e 70:000$ 
para a remoção do pharolete do mor1•o de João Dias 
pa1•a a ponta do Sumidouro e installução do pharol da. 
ilha da Paz em Santa Catharina, e montagem dos 
pharoes Simão Grande, Machadinhas e Gaivota, no 
Esta.do do PM•á..-Na. rubrica-Divel'Sa.s quotas-, in
.cluidas as palavl'as- combustível e sobresalentes-, 
na Consignação- Para. acquisição de oleo3, mcch!.~s, 
chaminés e outt•os ar~igos .•...•••••••••••.•••.•••• 

Ouro Papel 

••.•.......• 208:667$000 

............ 46:140$000 . ........ , .. 98:33ir ············ 26: 040. ·ooo . ........... 233:932'500 ............ 43:760'00() 

····-······· 21:775.000 ......... ,., 3.099:840~000 

············ . 2. 720:012~350 

·········-·· 373:650. '700 

.............. 3.818:5lt1$668 

·············· 4'l6:08r0 .............. 50:000'000 .............. 4.447:064 '146 .............. 376:6~3 ·ooo 

909:740$000 
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'17. Escola Naval, etc ....•............... • ••••....•.•. 
18. Reformados-Augmentada. de 15:174$400, sendo addi

cionada a ímportancia do 31:926$400, em conse-
qnencia. de reformas concedidas, e deduzida a de 
16:752$ correspondente a quatro officiaes reforma-
dos que falleceram ...........•...•....•.......•. 

19. Companhia de Invalidas .••.•......•..•..........•. 
20. Armamento e equipamento .•..••.........•..•..... 
21. Munições de bocca .....••......•••..•..........•.. 
22. Munições navaes ................................. . 
23. Material/e consteucção naval, etc.-Augmentada de 

30:000 ·para construir e adaptar a qualquer em-
barcação, a juizo do poder competente, o invento 
do turbina a vapor a que se refere a lettrJ d do 
art. 8° da tei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 .• 

24. Obras-Augmentada de 50:000$ para as obras urgen
tes de que carece a doca da capitania do Porto do 
Estado da Bahia, nos terrenos do extincto Arsenal de 
Marinha .•....•....•.•...••..••••..•.•••....•.•• 

.25. Combustível .......••.•......•..........•.••...•.• 
26. Fretes, p~ssttgens, ajudas de custo, etc ...••.•.•..••. 
27. Eventuaes .................... , ••••••.... , •...•.•.. 
28. Commissõos em paiz estrangeiro .••...•..•...•.•.•. 

Ouro 

············ 650:653$580 

137 

Papel 
387:200$000 

692:196$009 
160:1367$685 
150:000$000 

7.867:422$450 
1.350:000$000 

l . 780: 000$000 

480:00~$000 
1.000:000$000 

220:000$000 
210:000$000 

Art. Fica o Presidente da R.epublica autorizado: 
a) a vender o material reputado i nu til, apL·oveitando o producto da. ven.Ja nog repar~s 

do mator•ial fluctuante e proprios nacionaes; 
b) a. reorganizat• o Conselho Naval e a l'espectiva. secretaria, ficando o acto para 

-execução dependendo de approvação do Congresso; 
c) a rever o regulamento da Escola Naval, fazendo as alterações que julgar conve

nientes, devendo, porém, tor oxecução depois da approvação du Congresso; 
d) a ma.nda.t• construir, para expeeienaLt, os snbmariuos de invenção nacional que 

forem julgados aaceita.vois, depois de onviJas e publicadas as opiniões competentes 
sobro o a.ssumpto, polondo para esse fim abl'ir creJito at<; ú. importa.ncia. do ()70:000$000. 

e)-a contractw, nu. vigencia da presente lei, o sot•viço da pra.ticJ.gern da ba.rra. du Rio 
Grande do Sul, mediante concurt•encia publica, com proponente br<.tzileiro ou empreza na
cional, com os favores e onu::; conferidos om identioas condições. 

f)-a. uespsnder 15:J:OOO$ com o rostabJbcimcmto da 1~-:;cota de Apl?endizo3 Ma.rinhcil•os 
·de Sergipe,om virtude do art~ ta da lei n. l.186,de 15 de junlu ú.,:} 1904. 

Art. Fica dorogado o a.rt. 19 da lei n. 3.018, de 5 de novemln•o d\3 1880, pa.ra o ftrn 
do poder o Governo celebrar coutrJ.ctos ·pol' tempo nunca. maior do cinco a.nnos, quando es
tes vors·u•em sob1•e aluguol de casas, construcçõos nn.vaes e illun1in:1ç\'io de fortalezas, 
ilhas do MinistOl•io da. Ma.rinha. e navios de guert•a ou fornecimento de a.gua a qun.Iquer 
dessas dependoncias. 

Sala das Commis~ões, 6 do dezembro·d.e 1904.-Jiedeil·os e Atúuqttel·que.-V. J.lfascarenlws. 

E' tido e v~e a imprimir, para entrar 
·ordem dos trabalhos, o seguinte 

na 1 tincto nas approvações das materlits on
sinadas naquolla. escola. 

A lei n. 1.145, de 31 ele dezeml)ro do 1003, 
art. 4°, 1•evogou os arts. 216 a. 220 do Codigo 
de Ensino. 

PARECER 

N. 45-lú04 
Inclefere a peti~:tCo em qtte o engenheit·o de 

minas e civiZ Fausto Alves de Brito pede ao 
Congresso Naciona& o ptemio de "'iagem d 
Etwopa 

Fausto Alvos de Brito,engenheiro do minas 
pela Escola de Mina::; de Ouro Pr~to, requer 
.a.o Congresso o premio d.e viagem á Europa., 
a que se julga com direito por ter sido dis-

Vol. VIJI 

Os p1•emios a que se refcare o peticionario 
eram a.u toriza.dos uesses artigos revogados. 

Portanto, a Commissão é de pttrecel' q tte 
o pedido soja indeferido. 

Sala das Commissões, 5 de dezembro rle 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Co1·neUo da Ji'onseca, relato1•.-Pmtla Ra
mos. -m·bano Santos. -Galeé!o Oa1"17alhal.
Francisco Sá. 

iS 
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São lidos e vão a imprimir, pn.ra entrar permanentemente n.doptn.da no exercito para 
na ordem dos tr<tbalhos, os seguintes a contagem da antignidade de posto, do pri

PROJECTOS 

N. 167 A -1904 

Dete1·1nina qtte, além dos officiaes do e:·:e1·cito 
de que tmta c~ lei n. D81, de 7 de janei1·o 
de 1903, conta·rão lambem a antirpeidacle 
da data da respectivct commissc7o os of(idaes 
com'inissionados que reunirem os requisitos 
gue indica ; com pw·ecer de~ Commisslio de 
.Mcwinlta e Guen·a 

meiro ao ultimo da.hierarchia,embora referin
do-se ~p~nas n.os alferes e segundos tenentes, 
comnusswnados por occr~sião e exigencias 
elo serviço ao tempo da revolta de fJ de se
tembro de 1893. O d.ec1'eto dQ 7 de janeiro 
j<'i. citado, porém, restabeleceu i1 boa normà 
da anterior legislação milihr, admittindo a 
unica oxcepçi'í.o acceitavel o rcstric&a feita 
ao principio g:era.l, isto é,quítnlio a acquisiçã.o 
elo po:::to em commissão fos:3e feita em vir
tudo do n.cto d l bravm·a comprovada. e con-
sta.ntP. de documentos jurirHcamen f;e valiosos. 

A Commissão de :Marinha e GuP.rra é Eis o decreto em seus proprins termos: 
mll.iS uma vez chi:~mada a dizer sohro a. con- <(Art. 1." A antiguidade do posto dos offi
tagcm da. antiguidade do posto dos officiaos ciaes do exc.rclt • a. que se referem os art. 1 o 

do exercito a que se referem a lei n. 350. dn e .'2°. da loi n. ,3.51~, rle O de dozembro (lo 1895, 
9 de dezembro de 1895 e o decreto n. 981, sora contada ue ,) de novembro de 1894 com 
d~· 7 d~ j~neiro de .Hl03:_ E' u111a questão excepção dos que tiverem sido comn:{i.~sio
éSta cuja importaDC!<~ nao prec1s.a de sey nado::: por actos de bra.yura mencioua.uos 
encarecida; entenJen(lo com ·os mai:5 pespol· ~m ~rdcns do di:1, da gnarniçiio a. qq~ })er
ta. veis dil'eitos inherentos ao cstn.do elo j t~.:nc-Ftlll ou nas parte8 dos respectivos com
oillcial, :ütm•a. a escalr~ hiorar.chic[L, desloca nP.ndantcs, fl.rs q~,:!~S se cont:n·;:í, a.ntignid<tdc 
a ordem normal das procedencw.s e comman · 1 da. dn.t,[l, du. comrrw;sao. 
do8 e attingc P~>~ fim, üe I?odo p1·of'undo, I A1·t, .2. o Revog:.un·sc n.s disposições em 
o futL12:'0 dos mlhta.l'GS colhidos pelas Pl'O- contl·ãrw.>~ 
scripçoes que so1J1•e o n.ssumpto l'IS l<~is os- Que as disposições leg~~es em vigor com
tabeJecem. Assim polB, todoJ i i'êZ que as cir- prehendem todos os ca.sos que se podem 
cnmstanclas impõem o estudo de tão melin- apl'csental' n:t p1•a.ttca, abl•n.ngendJ em seus 
~trosa mn.tedtt, a. consideração que m<tis deve effcütos a sorie de legitimas int:;resso.:; indi- · 
.Pl'esar no animl) do legislador é que a esta- viduacs colllmados, os qna.es proc~Jl'at'ttm 
bilidade dos p.'incipios que a regultun con- a.mparn.l' dando-lhes a sanccâ.o do dil'eito. t~ 
stituc verttadeit'<t garantia aos tlireitoi:l de o que pa.rece exuberantemente uomonElteado, 
toüos e de cada. um ttos membros da ch.v:;e uma vez que esta C.1.mara, mesmo durante o 
militD.r. pl'ocesso para a eh1bora.ção daquello decreto, 

Pur semelhante prh;m(!. que lhe pu.rece se1' ac1optou, prestigiando com seu voto o parecer 
o mais convonicntc nos jntorcsscs go1•aes do da Commissão contrai'io em absolnto á am .. ·· 
exercito o, portanto, do paiz, ·tom a Com- pliação da excopçào untca <lesse decl'eto, 
missão examinado o a~~;umpto, quando por pruposti.~ em emenda que se r·eferia. aos com··
fol'çn. de seu ma.ndn.to deve informa,_, á Ca· missionaLlos que om 1893 eram alnmnos do 
mara dos Deputados. E' o que v:w fazer 2° anno do cuPso geral d:~s·E.;_.;colas Militares, 
ainda dcsl;a voz. com appr,Jvn.çõos plonu.s em todas asmaterias 

Doutrina lnrninoso paPocel' da Commissão do 1° a.nno do mesmo cu!'so, cuja antiguidade 
de Consl.ituiç:ão, Legislação e .Ju.')tiçn., intor- :::e pretendia fosso contaua uão da promoção, 
posto sobre o projucto que depois se tt·ansfor· mas da dat"1, em quo se affil'mttva haverem 
mou no decreto n. 091, de 7 de janeiro de n.uquiriclo direito á nomeação de alferes~. 
1903: alumnos. 

« A nossa. legislação militar dispoz sem- O valor deste facto c~ é(~ em que elle im--
p1•e que a antiguidade dos offi.ciae.:; se con- poetava, na condemnação formal da Bituação 
tasse da respectiva p1•aça, salvo o caso de creacla pela lei n. 350, que, aliás, conforme 
commissão por serviço de guer1•a, em que a a definira a iHustre Commissão de Consti
antíguidade era. contada da. data da. com- tuição, L')gislação e Justiç~a. era flao>·ante 
missão. E assim foi observado até a lei violaçtto de um p1'incipio de boa legi .)&açtto. 
n. 350, de 9 de dezembro de 1895 que, com Firmada então de.5t'arte, cJ.tegoricamente, 
:flagr<mte violação desse principio de boa a jurisprudencia da Cama;ra a tal respeito, 
legisla~ão, estabeleceu no a1•t. 2° que o.~ p::trecit~ morta de vez a questão. 
offlciaes por ella promovidos por dec1'eto de Entl'etanto, mt presente sessão, vem tra-
3de novembrodo 1894 contassem antiguidade zel·a novamente á baila o pro,jecto n. 167, 
da data de suas commissõas.» com o qual se pretende ainda. alargar a 

Effecti vamente, a. lei n.350, acima referida, ex.cepçã.() do decreto n. 981, visando inclui r 
como se vê, abt•ira excepção ampla. á regra nella. caso quo, na opinião do seu talentoso ·. 
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a.utot', devel'ia estar ahi contido. Não será a 
volta ao regünen estabelecido pela lei n. 350, 
•lu,; mandava contLtl' a n.ntignídado lle todos 
os a lferes promovidos por decrJto de 3 dr~ 
novembro de 1904, d<1 data em que 1uwiam 
sido commissionaclos, mas nã.o se pôde con
testar qua muito se approxima delle, ]_)reptt· 
rando-lhe fatalmente o a.tlvento. 

O mencionado projecto n. 167 mn.ndn. con
tn.l' antlguíüade de posto da. dah cl't com
missão aos officiaes quo reunirem os seguin
tes requisitos : 

« Actos dJ 1Jpavura o.s3im considerados pelo 
commando em chefe do exereito, em opera
çÕ2S activas, dão direito a promoç:ão,que se1·á 
feila pelo mesmo com.nwndo em chefe, indo~ 
pcnclentemente dos principias acima estabe
lecidos.» 

De ontle se conclue q ti.e a commiss:lo de 
qualquer posto ou é üada como premio a 
actos úe bravm·a, reconhecidos pelo com
m::todo em chefe, na,s condições acima espD
cificadas e obríg:t cõnscquentemento a con_~ 
fh·mação no po;:;to (L;~do, cuntad& a antigui. 
üado úa, referida cummísS~LO, ou não é, im-. 

1°, sargenteação e exame pratico de sua portando potl\~o p:wa, o effeito dtt lei que te- . 
arma; nha siuo adquil'ida antDriol' ou posterior-

2o, terem sido coiDmissionados om s<wl·iço muntc a actus de bravul'a, praticados em 
de guert'a e contarem, pelo menos, um mmo operações acti va,s, netos cujn. aprccin.çfi.o com· 
do e1foetividade no mesmo 80rviço; pote oxctusiva.mento ao commando em chefo 

3o, terem, pelo menos, um elogio por bra- (Pl'osident(.! dtt Ropublic;1, Genorttl ou Almi-
vura.; ~ rante) e cuja. rccomp .)nsa l)Óuc ir desde a 

simples menção em ordem do ditt até a pro-
40, provarem bom comportamento civil e moçi'io. 

míli tar · Por estas considet•açõ,:s, a Com missão de 
As oxigencias capi<.uladas nos ns. 1° e Ma.l'inha o Guert·a nã.o ac;Jllselha á Ca.sa a. 

4° são de ordem geral c imprcscludiveis a.dopçã.o <lo 1n•ojecto do qu=.! SJ ·tt·al.:.t, man
p!.trn. que qualquer infel'ior obtenha. a pro- tendo, como m<•JHem, mesm<t opiuifw ex
moção ao primeiro pnstu, uma vez quo a arada, no p~'.recee n. '17, Lto 190~. 
cllas rcuntt dous a.nnos de l)J'aça. Diz-se-h~\. A Ca.mam, poeém, rosolvorâ. como julgar 
que na, contid~\ no n. 2, in fine, exige-se o m~is justo em sul1 aita. :-;u,bedol'in.. 
l'equísito de um anno de cJfectividade em Sala das Commissões, 4 de tlezembro llé 
serviço de gue~1:~· O qn;l equ_~~"'le \· dou.s 1904. - Alves Bcwbosa, peesid.ente. - Carlos 
em tempo d~ p,tz, conv,ep, po1 ,;n~. n{,u e~- C(!Valcanti, r·olatul'.-R. Paix(í.o. - Ok"ciro. 
qu.ecor que,s1 tae.~ ~ondiÇOJ:; ?onstltuen~ íJ ;lJ. YaUarliio, 
rm~o de qualquet• mferto~' a. promoça.o du I 
primeieo posto, não foeçam sua, ilnmedi~lta. 
promoção que unic.~mcut,e sel'á rmdiza.Ja 
quan1lo o Go.vm•no julgar conveniente, nHen.· 
tas outras circu.rJ;Ga.ncias d<b rnaiu"t' monta. 
ft. appruva.ç:~o, pois, do pl'ojocto Al'nulpho 
Azevedo, fazendo l'JCU:U' a, antiguidade dos 
offidu.es de que cogita., tem ell'cit1) rotro
activo e virá collvcal-o.-.1 acima de outros cujas 
promoções roram olfectuada.J anLel'iul·mentc 
ás dGllcs, não obstante a eloquoncüt do m:m
du.meato da resolução de 17 tle abril de.:l863 
que já dizia symbolizarom as dlttas dús pa .. 
tentes as antiguidades dos of'ficiaes em todas 
as occasiões de sm·viço. 

O terceiro requisito para. a oontagom da 
~ntiguid<tde de posto d<.t data da commissãu, 
segundo a doutrina do projecto em estudos, 
é o de contar o officíal, pelo menus, um elo· 
gio por bravura. E' a uníc:1. con<lição que 
obriga a promoção, conforme as circumstan
cias, üisponsu.ndo ató, accrescentJJ, a Coromis
são,todas as dema.is que são exigidu.s em tem· 
:pos no1•maes. Essa mesma, porém, já consta. 
da legislação em vigor, como ficou "'cima de
ID?n~~rado e mais claro se torna pela trans~ 
cr1pçao do art. 13° do decreto de 7 de feve
reiro de 1891, o qual se expt•Ime por esta 
.fó~'ma: 

O Congres::.lo Nadona.l <lecreLa.: 
Art. 1. o Alüm dos o!liciacs do exercito 

de quo trai. a. a, lei u. ü81, de 7 dB j:tneiro 
de H>03, col11i<~rão ta.mbem a antiguidade da 
di1tLL da l'e:·;pectivu. commis:3ão os officiaGs 
commissiom~tlo.-; que reu11il'Gm os seguintes 
retlui::;i to::;: 

1·•, stLrgentoa.ç~ã.o o ox~.1.me 1n·atico de sua 
arma; 

2°, terem sido commi:,;sionaLlos om sorviço 
de guerra e contarem, pelo menos, um anno 
de e1focti v idade no mesmo ser viço; 

3", terem, pelo menos, um elogio 110r 
brtbvura; 

4'', pt•ovarem bom comportamento civil c 
militar. 

Art. 2. o A fé de officio dos off.lciaes que 
estíve1·em nas condiçõas da, 11reseo:ce lei 
será directameute remet&ída ao Ministerio 
da Guerra pal'a os devidos fins. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dispo::~ições em 
contt·ario. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1904.
A,·nolpho Az-evedo. 
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?'~. 200 A - 1904 n. 225 dcs~e a.nno, afim de emittir o seu 
· - juizo a respeito. 

1'oi'na e.;:tensiva aos al{el·es em com~ntssao, qtH As emendas apresentadas pelos Srs. Cas-
se distinguii·arn P01' cwtos de bravura, a siano do Nascimento e Gastão da Cunha tra~ 
excepçtio fi;·mada pelo att. Jo do dec?·eto duzem o parecer já expresso pela Commissão, 
n. 981, de 7 ele janeiro de 1f 03 ; com que por isso se dispensa de dizer de novo 
pa1·eceí· cont1·al'io ela Commissc7o de Jla1·inha sobre ellas. 
~ Guen·a A emenda additiva apresenta~la pelo Sr. 
Foi presente Ct Commissão de 1\Iu.rinha e Candido Rodrigues e outro.~ Sr~. Deputados 

Guerra o projecto n •. 200, de 1904, tornando entende a Commissão que deve ser appro
·e:'!;tensiva aos alferes em commissão, que se . vada porque estende aos consules, vice-con
distinguiram por actos de bravura, a. exce- sulos c chanceleres a medida proposta. em 
pção firmada pelo decreto n. 9~1, de 7 de favor dos empregados do Corpo Diplomatico, 

. janeiro de 1003, art. 1°. ficando reduzida do seguinte modo : 
· A Commis::ão já se tem manifestado por «Art. 6.o Aos consules, vice-consules e 

·mais de uma vez sobre o objecto do prescnt:.t cbancelercs que contarem .30 annos de effe
_projecto, mostrando-~e catcgor~camente.con- ctivo eyercicio será concedida, em caso de 
t1•aria a toda tentativa. que v1se amphal' o invallidez a aposentação com dous terços 
excepção firmada pelo referido decreto n.981, dos vencimentos que por lei percebet•em na 
de 7 de janeiro de 1903, o qual veiu t•esta- eifectividade em moeda do paiz; e os que 

·belecet• o regimen anteriormente instituido contarem mais de doze menos de 30 annos 
. na legislação milibr, desde o tempo do Im- de serviço serão aposentados com a quota 
;perio, de qne a a11tiguidade de posto do offi- proporcional ao tempo.» 
cial se conta da data do decreto que o pro- Assim fica prejudicado o paragrapho que 
moveu, salvo quando as funcções desse posto contém uma emenda suhstitutiv;;"\ dos mesmos 

.foram exercidas em commissão, dada em Srs. Deputa.dos. · 
~ 1·emune1•ação por actos de bravura. campõe-se de duas partes a emenda 

Si, porém. taes actos de bravura tiverem apresentada pelo Sr. Deoutado Pereil•a de 
·sido pl' :•ticados antes ou depois de adquh•ida Ly1•a ; e a Commissão deixa de aconselhar 

citada commissão, está clarJ que não apro- sua adopção: quanto á primeira parte, por
veitam ao official par:.~. a contagem da respe- que já está providenciado por fórma que 

-ctiva antiguidade de posto. mr\rcceu o assentimento da Commissão no 
Estolé o pa1•ecet' da Commissão de Marinha seu anterior parecer ; quanto á segunda 

e Guerra sobre o assumpto , de fórmn. que parte, pensa a Commissão estar ella preju
não póde recommendar á Camara a appro- dicada pela preferencia dada á emenda do 
vação do p1•ojecto submettido ao sou exn.me. Sr. Candido Rodrigues e out1•os DepJitados, 

Sala das Commissõ.es, 7 de dezembro de mais favoravel ao Thesouro e mais de ac
.1Q04.- Alves Bm·bosá, presidente.- Ca1·los cordo com a regra do nosso direito adminis
·Cavalcanti, relator .-R. Paixtto.- Olivei1·a trativo. 
Valladcío. A Com missão, attendendo ás ra.zõ ::s de 

O Congres~o Nacion:\1 decreta : 

serviço expostas em seu relator i o p:;lo Sr. 
Ministro das Relações Exteriol'es, não pôde 
UM' o seu assentimento ás emendas apresen
tad :.~s pelos Sra. Deputados Belisarlo de 
Souza e B1•icjo Filho. 

SJ.la da.s Commissõos, 6 de dezemb1•o de 

Art. 1. 0 A excopção firmada pelo art. 1° 
·do decreto n. 981, de 7 ue janeiro do 1903, é 
extensiva aos alferes em commissão que se 
·distinguiram pur actos de bravura. 

em 1904.- Cassiano do Nasc;mento, presidente. 
-Francisco Veiga! relator.-Paula Ramos. 
___;,Urbano Santos. - Cornelio da Fonseca.
Gale!'fo Ccwvalhal • 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições 
·· contrario. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1904.
. Joaquim Pi;·es. 

N. 225 B - 1904 
.Pa1·ece1· sob1·e emendas o(ferecidas na 2a. dis

cusscTo do p~·ojecto n. 225, deste anno, que 
deterntina gue as Legações do Brazil no 
Japcio e nas Republicas de Vene:;-uela, Equa
dor e Colombia, sejam regidas por minist1·os 
residentes, coadju'!Jados po;· 2os sectetarios, 
e dá otttras p1·ovidencias . 

A Commissão de Orçamento foram envia.· 
·· das as emendas otrerecida.s · ao projecto 

Emendas a que se refe;·e o parecei· sup1·a 

Onde convier accrescente-se : 
l.a E' fixado em 5:000$. ou1•o, o venci

mento annual de cada um dos 2os socretarios 
das legações do Japão, Venezuela, Equador e 
Colombia, sendo ~:500$ de o1•dcnado e 2:500$ 
de gratificação. 

2.n. Para expediente e aluguel de casa para 
a chancellaria da legação da Colombia. será 
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abonada, annualmente, a somma de 2:500$, 
ouro, sendo 2:000$ pa.ra aluguel de casa e 
500$ para expediente, mantida. iguu.l verba 
pa1•a a legação do Ellua.dor. 

3." Em Yez dc-24: 000$ annuaes,em moeda 
do paiz- como se diz no projccto, art. 5°, 
diga-se : 12:000$ annua.es, em moeda do 
paiz. 

Sala das sessões, 26 de novombrJ de 1904. 
-Cassiano do Nascimento. 

Substitua-se o art. 5° pelo seguintn : 

Aos agentl3s diplomaticos ou consulares 
com remuneração fixa,que contaram mais de 
trinta. annos de effectivo exercício em ca.r
gos publicas federaes, será concedida a apo
sent~tdoria, no c:tso de invalidez, com os re
spectivos vencimentos, excluida a represen
tação em moedado paiz e ao cambio ao par. 

§ 1. 0 Supprimam-se as palavras: chefes de 
missão ; o mais como está. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1904. 
-Perei1·a de Ly1·a.. 

Ao art. 5. 0 

Onde convier : 
Aos consules que contarem tl'in ta annos 

de effecti vo ex.ercicio será concedida aposen
tadoria com dous terços dos vencimentos que 
por lei perceberam na effectividade, sendo 
o pagamento da aposentadoria em moeda 
do paiz. 

§ I. o Subatitua.-se pelo seguinte : 
Os chefes de legação, encarregados de ne

gocios, secretarias de legação, consules, vice 
consules o chancelloros, que contarem mais 
do. t1•inta annos de serviçó effectivo, quando 
prova.da. sua. invalidez, ssrão aposentt~,dos, 
percebendo· a quota. daquella remuneração 
proporcional ao tempo ; não tendo direito ao 

benefici.:> da, aposentadoria os que contarem" 
menos de dez annos de serviço na carreira. 

Saln, das sessões, 26 de novembro de 1904. 
- Canclido Rod1·-igttes.- Abdon Baptista.. -
He;·edia de Sá.-Oliveiro. Yallacltto.-Eli~ew 
G ttilhe1·1ne. 

Ao art. 1. 0 Onde se d.iz- 4:000$ do or
üenado o 2:000$ de gl'atificação, diga-se : 
3:000$ de ordenado e 3:000$ ele gratificação. 

Accrcscentem-se os paragrapbos : 
§ 1. 0 E' fixado em 5:0008, ouro, o ven

cimento annual de cada um dos 2/Js secre-· 
ta.rios das legações do Japão, Vonozuela. 
Equador e Colombia, sendo 2:500$ de orde
nado e 2:500$ de gratificação. 

§ 2,'; Para alugul~l de casa o expe.tiente da 
legaç·ão da Colombía será abonada annua.l
mento a somma de 2:500$, ouro, m~tntida 
igual verba par a a Legação do Equador. 

Ao art. 5. 0 Em vez de .'?4:0008, em moeda. 
do paiz- diga-se : 12:0:JO$ ai10uaes, om. 
moeda. do paiz. 

Accrescente-se ao art. 6° : Na deftciencia 
da verba votada., fica o Governo autorizttdo 
a abrir creditos necessarios para, execução 
desta lei. 

Sala. das sessões, 26 de no-rembro de 1904. 
-GasUío da Cunha. 

Supprimam-se as disposições rola.tivas á 
legação da Colombia. 

Sala das sessões, 26 do novcmb1'o de 1904 .. 
-Bricio F1Uw. 

Supprima-se o art. 4°. 
Sala. das sessões, 26 do non~mhro de 1904 •. 

-Belisado drJ Sow;a. 

N. 2i 1 B - 1904 

Redacçtlo pcwa 3e. discusstlo do JWOjecto n. 271, deste anno, çue fb:a a des1iez-a do 1liinistedo 
da Ji'a3encla para o exercicio ele 1005 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despenrler pela repa.rtiç·ão do Minis
teria da Fazenda, com os serviços uesignados nas seguintes verbas, em om•o, 40.501:338$466, 
em papel 96.297:768$293: 

1. Juros e mais despezas da divida. interna (como na 
proposta) .....•..................•..•.........•.. 

2. Id.om e amortização do emprestimo interno para o 
rcsga.to das estt•adas de ferro enca.rnpadas (como 

s. 1•1~~ B~~~~~~J~st.im~s ·i~.t~i·~~~·d~· ist>s: 'úH9 ~- is97: 
4. Idom da. dlvlda intol'na (como na proposta) •.•.•..... 

Ouro Papel 

18.555:355$55() 

7.318:373$334 
2.~86:065$000 8.853:420$000 

. . . . • • . • . . • . . • 25.756: 084$000· 
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-------------------------------------
5. Pcns:onist.a.s (como Dil. jJJ.'.Jl)osta.), •••..•.•......•.. • 
6. Ap<Jsentadus (como na. pro]Josta.) .................•. 
1. Thcsouro Pellorc.l (como n;1 propost-t) ............. . 
8. Tribunal de Cont<)..~, scndu a. impot·ümcia. de 2:000$ 

lla. sub-rulrríca.- Imprc.,~ão do rola.tu1'io, tias adH.S 
e publícaçõe:J di Yorsa;; dc>tinada~ (L confecçãu do 
mesmo rch•torio. - Elcvada. na rubric:;--CI-hctm·ial 
meomo relattn·io.-Elu·l"a:h na l'ubi'i~:.L-Mr.ttvrial 
-u. I 1 !OO:>$ a. con~ign;~çtio~Diversa.s despazas
dcst.in;lda :t imp•Jl'~<tncí:1 do 8:00li$ (, gr,,ti(k;~~üo 
peb tonmd:;, de r:ollta:; fúl'à ua hOL'il uo lHpcJien Lu. 

\J, Recebed01'ia. da. C'\Pibl Fc(lera.l- Augmenta.tla. de 
1: OiJO$ pa.ra. quebras ao thesotu·eiro .............. . 

LO. C.i.ixa. de Amor~izaçiio (como na rn·opost11,) ..........• 
li . casa da Mocd<\ (corno n<t propu,>tn) ... . .......•..... 
12. Imprensa. };acionai - :\o pcs~o}l! amovivcl das off.ciuas 

d.u. ~ecção tit~ arte.~. dcpLiiS da palavra- se:·voutas
accrcsccm:,da.:' as seguintes: o gt•,ltitlca.çf\o 11.os em
prcgr>dos da tuhclla C tio rcgulamcnLO vigente por 
sel'Viçus cxtl':wrrlin:trios fóra das ho!•as do eltpe-
(licutc .......................................... . 

· 13. Labora.torio Nacional de Ana.lyscs (como n:t pro-
po~t.a) ......................................... . . 

14. Administi'ação o custeio dos l'roprios c f<1zendu.s na· 
cion:J.es (como na proposto.) .... , ............. . . , •. 

15. Delegacia. i!o Thcsouro em Londres (como nrt 
propo~ta) ............. · · · · • · · ·• · · · · · · · · · · · · · · · · • 

!6. Delegacias Fiscacs, elevada a vex·ba de 2:000$. para 
augmcntar-se u 3:000$ a sub rubr,ca de mol'eis 
para a Delegacia Fiscal üe Minas Gentes e da l:ZO$ 
para elevar o.. 3$20o a <liaria aos dous se, veutes da 
mesma dologacia. fisc:J.l .••••.••.••.• •••.••••••••• 

17. Alfandcgas--Da('Cé~pita.l Fcdorul-Augmonta.dode 15 a 
18 o nu moro lle quutas do thesoureiro. A;igm~nta<la 
de l8:7ll5$ o..rc;;pcctiv:uuori·:•a p:l.J'fi. o augmollt·:>do 
lO •/0 na~ !li:uia.,:;do vigia geral, do~ ma.niliHlores, 
to..noeiro~. anuma.dol'es, abr·idtJres e auxilim•es da~ 
cnptttazi.CLs; o !lo 5:5õii$ PlLL':J. ' lllglllento do 10"/o n:J.S 
diarias dos empr·cga(los na. sccçã.o do nHlchiuas das 
mesmas Cltpa.tazlas.-De Pern:cmb:teo-A ugmcota.:la 
de 600.$ p~1·o.. fl\.tda.mcntn~ do~ patrões das amb:J.r· 
caçõe-.-Do Ccai'Ií- Angmentcda. de ll:65c• , ,sendo: 
no p .~ssoal das capatnzia~. i:6G5$ pr.rauous mt•chi· 
nistt~s, a i$ dlo.rlos c dons foguist>~a ti 38500 dütt•io ~ ; 
e .no mat(n·ial, 4 :0[):1$ pa.I'O.. comlJmtiYel c lubl'ifi· 
cante- Do Mo...-:Hlhão-Augmeutada do 5:61rJ$ pa~·a 
augmoncar de lU "/o as ú.iaria~dos tt•ca maodailon,,> 
e 50 trt~lJ<d h : ctlm•rs 1la~ ca prtt<.tZÍil.S.- Du Saatu. Cc•· 
tlm.rio:t- Diminulü:t de 4:800$, sundo su~sii tu i :Jo 
por l'Ste O pessoal tlt1.g cmual'CUf}UOS : 

1 mn.chinista ... . .....•.• . .•. 
I foguista. . , ....... . ..•. .. ... 
l patrão . .•. .......... .... .. 
l carvoeiro .•......••.•...... 
2 marinheiros ............. .. 
2 patr-ões u. 100$ ........... . 
16 remo,doros a 80$ . .... .. .. 

3:000f,; 
1 : 20G$ 
I :8005; 
1:080$ 
2: 160~ 
2:400$ 

t5: 360$ ;zi: o o o.:;; 

Ouro 

100:000$000 

30:000$000 

P upel 
G.839:9D4$G l2 
2. 752: 1 g !$173 
I . ltl3: 305$000 

414:500;1;000 
:312:805$.;000 
756:840$000 

1. 7 co : 3,10$000 

04: 000$000 

2.117:4!6$922 
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:·~v material, au;;mouta.d.as üo 2: 000:) a consignn.ção 
para. ar:quisiçilo, reparo o cons<Jrvação do ma~uriaJ, 
o Lliminuüla de 2:000$ i.t que é de:1tlnada a com
bustivel e lubl'lficanto. Angmcnta.da. de 200:0008 a. 
con..:ígna.ç::í.o p:_\.l'êt LlcspC7:él.S impeJvlstas c supprh· <ts 
}_}l't)Vist:ts, Ul'gcntes, nas divcl'Sêl,s alfandcgas sen·Jo 
accrcscontrtuo o seguinte : iuclLrido o concoeto d::t 
doe:~.: do A.t·:>enal d.o Mn.rinha do E:3t<ttlo tl<.t Ba.hüt, rM 
parto eurrc•spondcate ::.o eJitlcio flét ali'<wdeg~~ o 
suas ~1epcndenclas, a rccon~tnwl.~ã.o da, _\lf,wtlegiJ, 
da. P<::vahyba cons~nwção da de Porto AloO'I.•e o d.o 
novos arrnaz~ns nus do Ceal'<:Í. e Alagoas~ recon
s!;eucç:ão dos ua. dl) Rio Graníle, angmento da ponte 
tle· descarga da do Cetteá e outros melhoramentos 
de quo cal'ecem estas rep~1rdçôos, ......•........ 

18. Mes:J,s uo Rcnuas e Collectol'ias: 
Do P<.Lrà-Augmontada de ll: 4408, on1 con:-:;cqucncia 

dt.L transferenein. da. ~Icsa. do RmvlL~s de Cametá 
para Obidos, u.s.sim distribuiria tL despezct 

:1.1lministraLlor, porccn-
tagein ................ . 430.~ 

150$ 1 cscl'iv:lo, porcentagem. 
3 gua.rdas , soldo l :000$ 

c gratiücaçã.o 500$,... . 4:5008 
l pateü.o (lo escale1·, soldo 

720$ e gmtificação 360$ 
6 ma.rinh dros, gl•atifica-

ção 840$ ............. . 

Mn.tcrial: 
Acquisição de um escalo r 

a seis rmnos .......•.. 
Oonsel'vação e ~ustoio ... 

1:080$ 

5:0-108 ll :~$00 

2:0008 
1:000$ 3:000$ 14:'200.$ 

De Penedo - Augmentada de lD: ·;20$ 
sondo : 15: i20~ ·para o pessual d'~ 
landta. Ondi~w, <.L sabor : 
3 1m~r-õo.~ a. 80$ mens~ws 
1 maclliniJta., a 1508 men-

St.~es ••••••••••••••••••• 
l fugui.~t:J. ....•.•........ 
2 1U<Lrinl1eiros .......... . 
10 remadores á 70$ mcn-

saes ....•...........•.. 

E, no matorittl, comprc
lwndida a conservação 
d<~ lanch<~,repttl'JS, com
b,lstivel e lubrificu.f"\tos 

2:880$ 

1:800$ 
. 960$ 
l:GSO$ 

8:4008 15:720$ 

-1:000$ 19:720~; 

De 1'.n!;unitu- AugmenLada de 8:700.~ 
p:u·n. o custeio tb lancha a vn.pul' 
Jansen Jliitte1-, sendo : 
1 machinisttt...... ... .. .. 3:000$ 
1 foguista.. . .. .. . . .. . . . .. l: 200$ 
Combustível e lubriflcan-

tos.................... 4:G008 8:700~~ 

8: 808:)300 9. 8,12: SOG$000 
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Da Foz de lguassú - Assim discrimi
nada : . 
I admini~rador.... . . . . . $ 
1 escrivãó..... . .. ....... $ 
4 guardas, n. 480$ de soldo 

e 240$ de etap~. ...... 2:880$ 
l patrão de escaler..... . !!130$ 
6 l"cma.dores o. 40$ mon-

sa.es, 480$.. . .. . .... ... 2 :8808 
Material e expediente .. ,. 4:000$ · 

De S. Francisco - Augmontada de 
8:820$ e a.:ssím díscrimioado. : 
6 guardas com 800$ de 

. soldJ o 400$ de etapa... 7 :200$ 
6 h•abalhadores de capa.· 

tazias a 2$ dia rios ... . : 4:320$ 
1 patrão de escalor a 70$ 

mcmsa.es .... ....... .... 840$ 
6 remadores a. 00$ men-

saes cada. um.. ... ..... 4:3'21$ 
Custeio e concertos de es· 

ca.leres................ 200$ 
Alugael de caMS, expedi· 

cote, etc.. ..... ... .... 6:000$ 
Pot•centagens a.o adminis-

trador e escl'ivão..... .. 1:800$ 24:680$ 

De Matto G1•osso, em Bella Vista, 
asdim discriminada. : 
1 administrador, com a 

porcentagem do 6 •/ .... 
1 escrivão com a porcen · 

tagem de 4 •f . .... ... .. 
1 sargento, col}lmandau· 

t.e dos gua.:rdas :· 
Soldo .••. . •••.... . •....• 
Etapa. .. ............ ... .. 

$ 

$ 

960$ 
4SO$ 

9 guarda.'> 
So!dn.. . . . . . . . . •. .• ... . . 960$ 
Etapa........... . . . ..... 480$ 
11 t rabalhadores com a 

1:440$ 

1'2:960$ 

diariade3~ ........... . 1:095$ 12:045$ 
Despezas do iosta!lação e 

expediente .... .... ..... .. ..... 1:000$ 27:445$ 
19. Empregados de repa.rt;!ções e logn.l'CS extiuctos .. ... . 
20. Fiscalização e mais despeza.s d tJs impostos de 

consumo e ~1·ansporte-augmenta.da. de 8:000$ .... 
21. Commissão de 2 °/c a.os vendedores particulares 

de estampllllii.S (coalo na. pl'oposta.) ..• •.. , •.• . • . • 
2e. Aj!Adas de custo (como na proposta.) .... . , ........ . 
23, Gt•u.tlficação por seniços tempot'(U'Í0.3 e extraordi· 

na.rlos (como n'l. pt•oposta) .... .... .... ... ..... . . 
24. Juros dos billletes do Thesouro (como na. pro-

posta.) .. ...... .. .......... . ... ............ ..... . 
Idem dos emprestlmos do Cofre dos Orpllãos (como 

na proposta.} ...... . ..... . .... ... .. ........... . 
Idem dos deposiios das Caixas Economio&s e Monte 

de Soccorro (como n a. proposta.) . . ...... .. ...... . . 

25, 

26. 

Ouro Papel 

·········· 2.586:845$000 
. .... ... ..... 56:859$986 

. .. ...... .. 2.357:400$000 

. .. ....... . 200:000$000 . ... ... , .. 40: 000$00(} 

. .. .... ... 50 :000$000 

. ......... 480: 000$000 

. ....... ,. 650:000$000 

. ......... 6 .100:000$000 
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27. Idem div·ersos (como na propost11) ............... . 
28. Porcentagem pela co1mmça executiva das di vidas 

da União (como na proposta) ................. .. 
29. Commissões e corretagens (como na proposta) .•.. 
30. Despezo.s evontuaes (como na prjposta) .......... . 
31. Reposições e restituições (corno na proposta.) .... . 
:32. Exercícios tindos (como na. proposta.) .......... : .. . 
3:3. Obras-Inclusive a reconstrucção do propt·io ua.cional 

em que funcciona.vam a Delegacia e a Caixa Eco· 
no mica do Estado de Sergipe ................... .. 

34. Creditas especiaes (como na propostfl.) .•...••..... 

Ouro 

......... ,. 
35:000$000 

6:000$000 
5ü:000$000 

100:000$000 

....... , .. 
325:036$180 

35. Serviço de estatistic:~ commerclal (como ua pl'O-
posta)........................ ... • . . • . . . . . . . . . . . • •........ 

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 
36. Fundo do resgate e de garantia. do papel-moeda, 

augmentado de ô.OOO:OOU$000, papel, proveniente 
da renda do territorío do Ac1•e o que serão convel'
tidos em ouro, para. amortização do emprestimo 
feito por estA fundo, de um milhão de libras para 
pagamento da. 1 a. prestação devida á Republica ela 
Bolivia, em virtude do tratado de Pet1·opolis..... 8.520:100$000 

37. Idem de amortização dos emprestimos intm·nos ..... 
38. Idem p;~ra caixa de resgate das apolices das estradas 

de fe1•ro encampadas.......... ... .. • ... .. .. . . .. • 160:000$000 
39. Idem para as obras de melhoramentos dos portos. 3.000:000$000 

Art. 2. o E' o Governo autorizado : 

Papel 
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 

8.950:000$000 
5. 150:000$000 

1.058:000$000 
3.030:000$00 o 

1.0 A abrir, no exercício de 1905, creditas supplementares, até o maximo de d.OOO:OOO$, 
ás ve1•bas indicadas na tabella B quo acompa.nha a. presente lei : A's verbas
Soccorros publicos - e - Exercícios findos - poderá o Governo abrir creditas supple
mentares em qualquer mez do exel'cicio, comtanto quo sua totalidade computada c<:>m 
as dos demais creditas abertos não cxcccla o maximo fixado, respaita.d.a quanto ct verba.
Es.ercicios findos- a disposição da lei n. 3.230, de 3 elo setembro de 1884, art. 11. No 
maximo fixado por este artigo não se compreheudem os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 
<lo Orçamento do Ministm•io do Interiol' ; 

2. o A liquidar os dobitos dos bancos, pPovcniontes de auxilio á lavoura. 
3. 0 A applícar o saldo existente das apolicos emiGtidas do accordo com o dem•eto 

n. 4.865, de 16 de junl}o de 1903, n:t compra, coustrucçã.o ou ada.pta.cio de prJdios para 
repartições de Fazenda nesta Capital. 

4. 0 A amortizar as apolices ainda em cit•culação do emprastímo uo 1868, ouro, e as 
do de 1897, quo estiverem vencidas, dispondo pa.ra is.-m do c1uo l'CC3bcr na liquidação 
de títulos pertencentes á União em pa.pol e em ouro. 

5. 0 A liquidar, do modo mais conveniente ao Thesouro Fed.eral, o que a este devem 
Eboli & Comp. _: 

6. 0 A au~iliar com 10:000$ · as despozas do inquerito sobL•e a industria do assuca1• e a 
mandar publicar, gratuitamente, na Imp1•ensa Nacional, os trabalhos da conferencia, a.s~u· 
careira da Bahia e da conferencia a realizar-se om Pernambuco em 1905. 

7. o A permi ttir, na vigoncia desta lei : 
a) que o conselho fiscal da Caixa Economica e Monte de Soecorro, dos ta cidade, despenda 

até a importancia de 300:000$ com as obras de accrescentamento do editlcio ando func
cionarn esses estabelecimentos, reconhecidas necessarias aos serviços do.s mclsmos, correndo 
as despezas por conta do fundo de reserva da Caixa Economica ; · 

b) que o conselho fiscal da Caixa Economica de Porto Aegre despenda até a. quantia 
de 150:000$ para a acquisição de terreno e oonstruccão de um edifi.cio adequado ao funccio· 
namento da mesma caixa, correndo essa. dospeza por conta dos recursos proprios desse 
estabelecimento ; 

c) que o conselho :fiscal da Caixa Economica de S. Pa.ulo dcsp:mda. até a quantia de 
300:000$ para construcção ou acquisição de um edlticio que possa ser adequado ao funccio
namento da mesma caixa, correndo essa despeza por conta dos recursos proprios dosse 
cstt\l)elecLmento. 

Vo!. VIU 
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S.o A pagar ao engenheiro do Miuisterio da Fazenda. o que for arbHrado polo Thesouro 
pelo levantamento da planta cadastral da fazenda de Santa Cruz e que está servindo de 
base para o af'ora.mento e remissões de fôro naquolla fazenda. 

9. o A reorganiza1· as caix.as economicas, sem augmento de despeza, ficando, desde a 
data desta lei, limitado a 4:000$ o maximo da importancia depositada por cada deposi· 
tante~ continuando, entretanto, a abonar-se juros aos depositos já exi:;tentes, superiores a 
essa. somma. 

10. A abonar ao :\ctual· inspector da Alfandega de Santos, Antonio Roberto de Vascon
cellos uma gratificação correspondente ao vn.lm• de lO quotas annuaes, a - partir de l de 
fevereiro de 1898, até 31 de dezemlJro de 1903, oquivalente a. differença entre 40 quotas que 
deveria receber pelo oxercicio de sua commissão ele inspector e 30 quotas que foram pagas 
de accordo com o decreto n. 2807, de 31 de janeiro de 1898. 

I 1. A abÍ'ir os creditos necessarios pàra pagamento das requisitorias judiciaes em favor 
de orphãos cujos emprestimos estejam exgotados, uma vez verificada a exactidão do depo
sito e a sua não retirada pelo orphão respectivo. 

12. A entrar em accordo com a Associação do Commercial do Rio de Janeiro para a ter
min&Ç<to das obras do predio que a rererida. associação está const.ruindo â rua Primeiro de 
Março e para a liquidação do debito que a mesma tem com o Thesom•o Federal. 

a) O Governo abrirá o credito neceasa.rio destinado a adeantar â Associação Commercial 
a somma. de 500:000$ para a conclusão do refer1do predio, concorrendo a as.-3ociação para 
as mesmas obras com os rendimentos que actualmente percebo da pa.rte do edificio j{t 
concluido e arrendado. 

b) Concluídas as obras, mandará o Governa proceder a avaliação do ediftcio e o 
adquirirá, arrendando-o á Associação Commercial, 1•eservadas ás salas necessarias para a 
Junta Commercia.l, Camara. Synd.cal e Bolsa. 

c) A quota. annual do arrendamento será calculada, tomando-se por ba.se a quantia 
paga pelo Governo pela parte do odificio occupada pela Repartição Geral dos Correios. 

13. A adquirir, por preço não excedente da avaliação feita pelo engenheiro zeladol' 
dos Pl'O})rios nacionaes - 95: ooo.~. a ilhtL da Mara.mbaia. 

14. A equiparar a gratificação dos dous auxiliares da Inspectoria de Seguros â que 
venciam os mesmos empregados da Superintendencia de Seguros Marítimos e Te1•restres, 
não excedenuo a verba p.tra ossa despeza á quantia recolhida ao Thesouro pelas compa
nhias fiscalizadas. 

15. A adquirir por accJl•do dos proprietarios respectivos, ou mediante proces&o de 
clesa.propriação, os predios e terc·enos contíguos á Casa. da Moeda e que são ncces.,arios 
a este estabelecimento, abt'inuo para isso o precis~ credito. 

A1•t. 3.° Continúa o Governo autorizado a concedo1• o premio de 50$ po1• tonelada aos 
n~vios que fo1•em construiclos na Republica., e cuja arquea.ção seja superior a 100 toneladas, 
podonds abrir os creditas que furem nece:sarius. 

Paragrapho unico. A abr·it· credito para ultimar as despozas com o serviço da unifor
mização dos typos das apolices. 

Art. 4. 0 AH despezas com funera,e.~ dos fuoecional'ios publicos e com o pagamento 
de ajudas de custo ficam sujeitas ao 1•egistro a. posteriod do Tl'ibunal de Contas, nos 
termos do art. 164 do reguhmento que IJaixou com o decreto n. 2409, de 23 de dezembro 
àe 1896. 

Art. 5.o Ficam a,pprovados os creditos na somrua de 2.534:026$7133, ouro· 
m.l10:599$605, papel, constantes da tabella A. . 

Art. 6.o No exercício da. presente proposta, poderá o Governo abl'il.' creditos supple
mental•es pal'<'t as verbas incluidas na tab.1lla. B. 

Art. 7.o Continuam em vigor a~ disposições dos at•ts. 27 da lei o. 834, de 30 dede
zembl•o de 1901, 26 (ns. 15, 16 e 19), 27, lettra d, e ~8 da lei n. 114.3, de 31 do dezembro 
de 1903. 

Art. 8. o Ficam revogadas as disposições om contrario. 
Sa.la dag Commissõaa, 7 de dezemhro de 1904. - Cao;~íano do Nascim8nto, presidente.

Francisco Veiga, 1'elato1•.- Gatei'!o Car"alhal.- Pa!,la Ramos.- F,·ancisco Sd.- Uornclio 
da Fonseca.- U1·bano Santos. 
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TABELLA-A 

Leis n~. ü89, de 9 de seteDlbro de 18~;o, art. J.o, § 6° e 
;-~.34~, de 2ü de agosto de l.S73, art. ~o 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Dec1·eto n .• 4.744-de 15 deja11ei1·o de 1903: 

1 .. b1·e o credito especial para occoner ás despezas com a insta.llação de 
colonia.s correcciop.a.es .••...••••..•••..•.....••.......•.....•.....• 

Decreto n. 4.808-de 30 de ma1·ço de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas n. 14 do àrt. 2° lia 10i (le orça-

mento do cxcrciclo de 1903 ...•.•••.•....................•...••..•. 

Decreto n. 4.973-de 21 de setembro de 1903: 
Abre o credito supplementa1• ás verbas «Secretaria. do Senado:.> e «Secre-

taria. da Camara. dos Deputados» •••••..•.•..•....••••.......••..••• 

Dec1·eto n. 4.974 - de 21 de setemb1·o de 1903: 
Abre o credito supplementar ás vorbas <4: Sltbsidios a.os Senadol'GS c Sub-

sidios aos Deputados » .••••.•••••••••••••••••••••.• •••••••••••••••• 

Decreto n. 5.008- de 24 de outubro de 1.903: 
.Abre o credito supplementai' ás verbas« Subsidios ao~:~ Senadores> e "SulJ. 

siclios aos Deputados » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Decreto n. 5.009- de 24 de outub,·o de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas «Secl'etaria do Senado» e «Seare-

taria da Camara. dos Deputados» ••.•.•••••.•••••••.••.•••.•••.•••••• 

Dec,·eto n. 5,045- de 23 ele novembro de 1903: 
Abre o credito supplementar ás ve1•bas «Sect•eta.ria. do Senado» e «SGcl'e

tat•ia da Ca.mara dos Deputados» ••••..••.••• , ••••••••• , ••••.•••••••• 

Decreto n. 5,048 -de 23 de novembro de 1903: 
Abre o c1•edito supplementar ás verbas «Subsídios aos Senadores» e cSuhsi-

dios aos Deputa.dos» .•.••.• , ...•••..••• , ..•...•••..•..••..••• , ••••• 

Decreto n. 5.'079- de 21 de dezem,bro de 1903: 
Abre o credito supplementat• ás verbas «Subsídios aos Senadores~ e 

« Subsídios aos Deputados» ......................................... . 

Decretou. 5,080- de 21 de dezem.bto de 1903: 
-Abre o credito supplemcntar ás verbas « Secretaria do Sentt.do ~ e 

c Secretaria da, Cama.ra dos Deputados >> •••••••••••••••••••••.•••••• 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Dec1·eto n. 4.946- de 2 de setembro de 190.'3 : 

.Abro os creditos de 100:000$, papel, e de 45:000$ ouro, 
aquelle supplementa.r á rubrica sa e este á rubt•lca. 76 

do art. 8'1 dl. lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, •• 

OUJt,O 

400:G00$000 

282:54.6$841 

65:249$956 

618:750$000 

618:750$000 

68:000$000 

80;000$000 

618:750$000 

618: '750$000 

79:417$000 
3.450:213$797 

P/,.l'EL 

100:000$000 
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Dec1·eto n. 5.042-de :18 de novembro de 1909: 
Papel 

Abra o cradtt.o supplemcntar 11. verha. 4a do a.rt. 8" .. 
da. lei n. 957, de 30 de dezembro de !903 ...... .... . . 30:000$000 . 

Decreto n. 5.178-rle 25 da ma1·ço d~ 1904 : 
Abre o credito suppleruontar á. ver\)a 7• do orçamento do 

exet•cicio do 1903 ........ . ......... . . . ............ . 20:000$000 

65: 000$000 130 :000$000 

M!NISTER!O DA MARINHA 

Doc,·elo n. 4.807 -de 27 de ma•·çode 1908; 
PAPEL 

Abre o credito extra.ordino.rio pll.l'a oomprn. de muni9ões de guerra. . . . .. , . 200:000$000 

Decrelo n. 5.f84 - de Si de mm·ço de i90l: 

Abril o credito supplemen"iar ásverbas26a,aFretes, etc.-. o 27" cEventuaes:t, 
do orçamento de 1903 . .............. .. ...... . .............. , .. ... . 170:847$192 -----

370:847$192 . 

:MINISTERIO DA GUERRA 

Decreto» . 4.788- de 9 ele ?ltarço de 1908: 

PAP2L 

Abre o credito extm.ol'dinario pm·a. occorrer as dcS(leZ<J.S motivadas pela. 
mobll!~açito das força,s ••.... , . ........ ... .... . ....... .. . ,.. ... . . ••. 1.000:000.~'000 

Dtl{;reto n , 5.172 - de 21 de mavço de 1904: 

Abre o credito aupplomon'tar do o,rt. 16, § 10, da. lei n. 957, de 30 de 
dozembro de 1902 . . ........ .. ..... ... ............. .. .. , .. .. • .. • .. 323: 572$500 

Decreto n, 5.179- de2i de ma>·ço de 1904: 

Abre o credito supplemental' do§ 15-Materia.l-consignação n. 32 «Tra.ns-· 
porte de trova.s, ~tc.l> da. lei n. 957, de 30 do dczombt•o de 1902, a~t. 16 446:464$562 

1.770:037$062 . 

MINISTER.lO DA INDUSTRIA, VIAQÃO E OBRAS P U BLICAS 

Decreto 1t, 4.738- ile 6 d.e jm~ei1·o de 1908: 

Abre o creíiit.o extrao.rd.laa.rio de e 13.708-7-9 para pa-
gamento devido, em Londres, aos liquidantes da. 
Compa.nbia. da. Estrada de Ferro Central de Alagoa.s 

DeGreto th 1 ,748- de 20 da jattBÍI' O de :1908: 

Abre o creElitO extraot•diaa.rio paro. !azar face aos defl.cits 
oorrespondcntes aos 1° o 2° semestres do anuo de 
1902, da. Estra.d(l. do Ferro Santa. Ma.rla ao Uruguay 
e ao 2'' da. do o. Thereza. Chrutlna., a cargo do 
Governo por força. uos oontra.ctos de resga,~e . •• . •• • 

Ol1l>,O p1PllL 

121:867$66:3 

258:417$494. 
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Dec?·eto n. 4.754- de 28 dejanei1·o de 1903: 

. Abre o credito extraordinario para, prover ás despezas 
relativas ao 1° semestre deste anno, com o custeio 
das estradas de ferro do Pa1·anâ e prolongamento da 
D. Thereza. Christina c. Santa. Maria ao Uruguay, 
resgatadas pelo Governo ......................... . 

Dec1·eto n. 4.891- de 16 de julho de 1903: 

. Abre o credito extraordinario para occorrer ás despezas 
com a recepção de diversas estradas de ferro resga-
tadas em virtude de autorização legislativa ....... . 

Dec1·elo n. 4. 911 - de 28 de julho de 1903: 

Abre o credito especial pu.ra occorrer ás despezas com 
o custeio das propriedades necessarias ás obras do 
porto do Rio de Janeiro o serviços preliminares das 
mesmas obras •..................................• 

Decreto n. 4. 993 - de 9 de outub1·o de 1903: 

. Abre o credito extraordinario para pagamento de despe
zas de custeio da Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
durante o 2° semestre do corrente exerci cio ....... . 

Decreto n. 4.994 -de 9 de outttbro de 1903: 

Abre o credito especial para 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 outub1·o de 1.903: 

.. Abre. o credito supplementar á rubrica -Gratificação 
audicional a carteiros-da rubrica 3a. -Col'l'eios ... 

Decreto n. 5.021 - de 3 de novemb1·o de 1903: 

Abre o credito especinJ par-a. supprir as defl.ciencias que 
se verificarem na consignação da-vorha 11 a. destinada 
á revisão da rêdc e novas canalizações .•..••..•...• 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Decreto n. 4.794- de 14 de março de 1903: 

.. Abre o credito extraordinario para as despezas de instal
Ia.cã.o e custeio da mesa de rendas creada em Porto 
Acre .................••....................••....•. 

Decreto n. 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 territorio do Acre •.•.•..••••............• 

OURO 

889$000 

122:756$563 

Ouro 

PAPEL 

2. 635: o 00$000 

48:000$000 

300:000$000 

1.200:000$000 

73:844$202 

49:912$530 

380:000$000 ------
4.945:1 74$226 

PAPEL 

60:000$0~0, 

50:000$000 
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Ouro 
Decreto n. 4,882- de 2 de ma~o de 1903: 

Abre o credito extra.ordinario -para pagamento das des
pezas relativas á renuncia. do Boli"'ian Syndicate, de 
Nova·Yorlt .••.•••••..•••. ,. • • . • • . . • • • . . . • • • • • • •• • 2.366:2i0$200 

Decreto n. 4.865- de 16 de junho de 1908: 
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 em prezas concessionarias .••.....• 

Deci·eto n. 5.096- de 31 de de;emb~·o de 1903: 
Abre o credito especial para abono de pqrcentagens 

devidas aos empregados de diversas alra.ndegas 
dos Estados pelo excesso da renda de !902 sobre a 
de 1901 ..•••••••.....••..•••.••.....••.••••••.••• 
Dec,·eto n. 5.097- de 31 de de;emb;·o de 1903: 

Abre o credito especia,l pa1•a. abono de porcentagens devi
das aos empregados da. Alfandega do Rio de Janeiro, 
pelo excesso da renda do exerclclo de 1902 sobre 
a de 1901 •••••••••••.•••••• , •.••••••.••••••••••••• 

Decreto n. 5.097 A. -ele 31 de dezembro (le 1908: 
Abre o credito especial para abono de porcentagens devi

das aos emp1•egados da Alfandega. de Sergipe pelo 
excesso da renda do exercício de 1902 sobre a de 1901 
Decreto n. 5.136-de 20 de fevereiro de 1904: 

Abre o credito supplementa.1• á, verba ~Alfa.ndega.s» para 
pagamento de porcentagens devidas a empregados de 
diversas alfandogas .•..•.•••••.•••••...••..••••• · ••• 

Dec1•eto n. 5.175- de 22 de ma1·ço de 1904: 
Abre o credito supplementar á verba-Mesas de Rendas 

e Colloctorlas •..•••.••..••••.•••••..•.••.•.••••••. 
Decreto"· 5,116-d~ .22 de março de 1904: 

Abre o creuito para p~gamonto de porcentagens devidas 
a emprega.dus de dlVel·sa.s u.lfandega.s •••••••••••.••• 

Decreto n. 5.179-de 26 de ma1·ço de 1904: 
Abre o credito supplementar á verba-Juros dos deposi

tos das Caixas Economica.s o Monte de Socco1•ro •.•..• 
Decreto n. 5. 182 -de 31 de ma,·ço de 1904: 

Abre o credito supplementar á verba-Alfandega.s-do 
exercício de 1903 ••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

RESUMO 

Mlnisterio da Justiça .....•..•..••.•••••••••.••••••.•.•• 
:. do Exterio1• ••.••..•..•• , ..•....•.•••.•.•••••• 
,. da Marinha •.......••.••.••.•.••••••••..••••• 
» » Guerra . ......•.. . •.. , ......... , •.••.....•• 
• :. Industria •••••••••••.••.••..•••••.••••••••• 
)) » Fazenda ......•...... , ......•. , • . . . . ....•• 

..... , .... '. 

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

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

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

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

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

. ....... , ... 
2. 366: 270$200 

OUHO 

· • · 65; óooiôõô ............. 
""i22;;56=3 

2.366:270 00 
2.554:026$763 

Papel 

17 .300:000$000 · 

264:697$830 

195:621$396 

7:459$469 

~39:223$637 

700:700$000 

117:182$469 

1.500:000$000 

8:442$519 
20.444:327$320 

PAPEI. 

3.450:2131'97" 
I3o:ooo ·ooo 
370:847 192 

1. 770: 037 '062 
4.945:174*226 

20.444:327 328 
31.110:599$605 . 

Sala das CommisiÕeg, ll do novembro de 1904·-Francisco Veiga, relator. 
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Ti-\..BELLA.-B 

Verbas do orçtunento p::tra as quaes o Governo poclerá abrir 
credito supple01ent,ar no exereicio de 190a, de aecordo 
eo1n as leis us. 3ü8, de 9 de seteanbro <le 1Sü0; ~.348, 
de 2:; de agosto de 1.~,_3, e 42S, de 10 de dezeanbt•o 1898, 
art. ~o, n. 2, e art. ~~8 <:la lei u. 490, de 16 de dezen:tbro 
de 188?' 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros pubUcos. 
Subsidias aos Deputado.> e Senado>·es-Pelo que for• preciso duritnte as pror·og;tçõos. 
Sec,·etm·ia do Senado e da Cama1·a dos Deptttados-Palo serviço stenogra.phico e di1 

redacção e publicação dos debates durante as prorognções. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

E.-cttaoí·(lino.'l·ias no exterim·. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados- Pelo soldo de offlciaos e praças. 
111unições de bocca- Pelo sustento e dieta. das guarniçõe& dos navios da. Armada. 
MuniçiJes navaes- Pelos casos fortuitos de avaria, nu.ufra.gios, aliju.mento de objectos 

ao mar e outt•os sinistros. 
Frete .. - Para commissõ:;s do saque::>, pa.s!:la.gens autorizatlas por lei, fretes de volumoa 

e ajudas de custo. 
Et~entuaes-Para tratamento do officia.es e lH'ttça.s em portos ostrangeil•os e em Est:tdos 

onde não ha. hospitt\OS e ent'orm,wia~. o pa.ra. despez~\~ Je entm·r·o c gra.titlca,ções oxtra.ordi
na.rias determinadas pol' lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes e 61l{i:mnaJ•ias-Polos medicamentos c uten:lis a praças 1lo pret. 
Soldo e g;·atiftcaçües - Pelas gratillcaçücs de voluot!.l.rios o onga.jn,tlos e premios aoa 

mesmos. 
Etapr.~s-Pelas qui) occot'l•orom além da impoeta.neia. consignada.. 
Classes inactiuas-PclM etapa~ das praç;t.s inva.lid·.\s e sol·lo de officia.es e praças reror ·· 

mado~. 
Ajuclas de custo-Polas quo se abonat•om aos o!H.ciaes que vin.ja.m em commissão de sor· 

Yiço. 
M(!le,·ictl-Divorsas dospozas pelo transpo1•te de tropas. 

MINISTERIO DA INI>USTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Ga1·antias dejtwos cc~;· est1·arlas de {e>·ro, aos engenhos centraes e partos-Pelo qtre e:tce~ 
der ao decretado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Ju1·os da divida internlt f;.mdada-Pelos que occorreram no ca.3o ú~ f1111dar-se pa.rte da 
divida fluctnante ou de se f"zorem operações de credito. 

Ju1·os da divida inscl'ipta, etc.-Palos reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados-Pelas aposentadorias que forem concedidas a.lúm do credito votatlo. 
Pensio?listas-Pela. pensão, meio·soldo, montepio o funora.l, r111antlo a. consignação não 

for sufficiente. 
Oai:1:a da Amortis4ção-Polo feHio e assignatura do notag. 
Recebedm·ia-Pela.s porcentagens aos empregados e comrnis3õe.s ao-) cabra.tlot•os, quando 

as consignações não forem sufficientes. 
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Alfandegas-Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem o 
credito votado. 

Mesas de Rendas e Oollectorias-Pelas porcentagens aos empregados, quanlo não 
bastar o credito votado, 

Commissão dos vendedo1·es particulares de estampilhas-Quando a consignação votada 
não chegar para occorrel' ás despezas. 

Ajudas de custo-Pelas que forem reclamadas além da quantia orçada. 
Po1·centcr,gem pela cobrança executiva das dividas da Unic7o-Pe1o excesso da arrecadação. 
Jtwos diversos-Pelas importancias que forem precisas- além das consignadas. 
Ju1·os dos bilhetes do Thesouro-Idem idom. 
Commiss~es e ·corretagem-Pelo que for necessario além da somma con_cedida. 
Juros dos emprestimos do Coj1·e dos Orphcios-Pelos que forem reclamados, si a sua 

importancia. excede:r á do credito votado. -
Juros dos depositas das Caixas Economicas e dos ll:lontes de Soccon·o-Pelos que forem 

devidos além do credito votado. 
Exercícios findos-Pelas aposentadoria, pensões, ordenados, soldos e outros vencimen

tos marcados em lei, e outras despezas, nos casos do art. 11 da lei n. 2.330, de 3 de 
setembro de 1884. 

Reposições e 1·estituiçôes-Pelos pagamentos reclamados, quando a puportancia delle~ 
exceder a consignação. 

Sala das Commissões, 11 de novembro de 1904.- l<'rancisco Veiga, relator. 

N. 293 A- 1904 

Autoriza o Poder Executivo a desaprop1·iar o 
predio da praça da RepubUca n, 105, ond<: 
residiu o nw1·echal Deorlo1·o da Fonseca 

(Do Senado) 

O projecto n. 293, de 1904, vindo do Senado, 
que autoriza a desapropriação do predio onde 
residia o marechal Manoel Deouoro da Fon
seca, quando foi proclamada a Republica, 
depois de devidamente estudado pela Com· 
missão de Orçamento,' passa esta a dar seu 
parecer. 

E' justo o que se pede ne referido pro
jacto ; a casa onde residia o marechal Ma· 
nool Deodoro da Fonseca, quando foi pro
clamada a Repu lJiica, deve ser uma relíquia 
para o B1•azil, perpetuando, por sua vez, a 
memoria de::;se distincto e valot•oso militar. 

A Commissão é, "Portanto, de parecer que 
se,ia elle approvado pela Cama1•a. 

Sala das Commissões, 6 de dezembro de 
l904 • ...;_Cassiano do Nascimento, prosidente.
Cornelio da Fonseca, relator.-Urbano Santos. 
-Francisco Veiga.- Ga~eão Carvalhal. 

N, 293 -1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O Poder Executivo fará desapro· 

priar a casa ~m que residia o marechal Ma
noel Deodoro da Fonseca, quando foi procla
mada a Republica, dando á referida casa a 
destinação que mais convier. 

Paragrapho unico. Para. esse fim fará o 
mesmo Poder Executivo as necessarias ope-

1•ações de credito, podendo igualmente in
demnizar o preço da desapropriação me
diante a permuta com predios ou terrenos 
da União, que não fo1•em necessa1•ios aos seus 
se1•viços. 

Senado Federal, 22 de novemb1•o de 1904. 
-Affonso Augusto Moteil'a Penna, Presidente. 
-Alberto Jose Gonçalves, 1° Secretario inte-
rino.- Joaqttim, Fe1'1·ei1'a C'ha"es, 2() Secre
tario interino. 

N. 315- 1904 

..-1.utori~a o Pode>· E.•:ec11tivo a ab,·i1· ao Minis
teria da F'azcnda o c,·edito eo:tmordinal'io 
de 24:686$034, OUi'O, C 913:316$796, pc!
pcl, pam ef!ectt!to' o pagamento das diviclac~ 
de exe1·cicios findos constantes da reZarcia 
que indica 

Por mensagem ele .~0 de agosto ultimo o 
Sr. Presidente da. Republica solicitou do 
Congresso Nacional autorização para abrir 
ao Ministerio da Fazenda um credito extra
ordinario para o pagamento de dividas de 
exercícios findos na importancia de 51$849? 
ouro, e 604:394$945, papel. 

A Commissão de Orçamento, tendo de in
terpor o seu parecer sobre este pedido,assim 
se pronunciou: 

«A lei n. 490, de 16 de dezembro de 
1897, no art. 31, § 2(), estabelece que as 
dividas de exercícios findos que não esli
verem dentro dos credites votados das dif
ferentes verbas das leis do orçamento dos 
respectivos exercicios deverão ser rela
cionadas por ministerio, com indicação do 
numero de ordem dos processos, nome de 
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-cada credor, importancia da divida, natu
reza do fornecim9nto ou serviço feito, clas
sificação orçamentaria da despeza, quando 
corrente, razão do excesso sobre a. credito 
. consignado e o nome do chefe da repar
tição ou funcclonario que houver illegal-
mente ordenado o fornecimento ou serviço. 

Estas relações são organizadas no Minis
ter lo da Fazenda e envütdas ao Congresso 
acompo.nhadas das justificativas da conces
são do credito, mencionando-se as provi
·dencias tomadas sobre as causas que deram 
logar â deturpação da previsão orçamen-
·taria. 

A' Commissão de Orçamento não são en
viados· estes processos e nem lho sobrava 
tempo para o exame de todos elles, caso o 
Thesouro fizesse tal remessa, razão· que a 
obrigou em seu parecer n. 188, do anno 
passado, a propor â Camara uma medida 
que de alguma sorte visava acautelar os in
teresses da Fazenda Nacional.» 

A Camara approvou o parecer e o pro~ 
.jccto n. 185, que jâ está convertido em lei. 

A Commissão de Orçamento é novamente 
chamada a pronunciar-se sob1•e uma men
sagem de 26 do novBm bro proximo findo, na 
qual o Sr. Presidente da Republica pedo 
um outro credito extraordinario, na impor
tancia de 24:686$034, ouro, e 913:316$796, 
papel. ainda para pagamento de dividas de 
exercícios findos. 

Das relações de dividas que acompanham 
.a mensagem, verifica-se que o numero de 
processos é de 399, assim distribuídos: 
.Ministerio da Indnstria........ .. . • . . 166 

» » Justtça ......... ~...... 94 
» » Marinha.. . . • . • . . . • . • • 47 
» » Fazenda. . • . . . . . • . . . . . • 46 
» » Guerra................ 44 
» do Exterior. . • • • • • • . . . . • • • 2 

399 

A despeza a. pagar ê assim discriminada: 
Ouro Papel 

Ministerio da In-
dustria ......... 23:684$924 205:308$914 

~Ministerio da Jus-
tiça •.••..•..•.• ........... 137:146$784 

Ministerio da Ma-
rinha ...••..••• 1:001$110 364:488$t85 

Ministerio da Fa-
zenda .•.•....•. 

Mini ste r i o da ·········· 77:229$994 

Guerra •••.•..• 
Minjsterio do Ex-

............ 127:953$228 

terior .•••.•.•.• .......... 1:189$691 
----- ------
24:686$034 913:316$796 

Vol. VIJI 

Sommados os dous creditas pedidos para 
pagamentos do dividas de exercícios findos, 
temos : 24:737$883, ouro, e 1.517:71$741, 
papel. 

A Commissão de Orçamcn to reporta-se ao 
que disse em seu parecer sobre o peojecto 
n. 185, deste anno, o não póde deixa.r de sub
metter á consideração da Camara o seguinte 
projecto de lei : 

O Cong1•esso Nacional decreta : 
Artjgo unico. Fica o Poder Executivo au

tol'izado a abrir ao Ivlinisterio da Fazenda o 
credito extraordinario de 24:686$034, ouro, o 
!H3:316$79ô, papel, para eífectuar o paga
mento d.as dividas de exercícios findos con
s tantcs d<\ relação serruinte : 

Ouro Papel 
Ministerio da 

Marinha ••.• 1 :001:)110 364:488$185 
Ministerio dv. 

Industria .... 23:6848924 205:308$914 
Ministerio da 

Justiça ...... .......... 137:146$784 
Ministerio da 

Guerra .•...• ·········· 120:!)53$228 
Ministcrio da 

Fazenda ..... .......... 77: 229$99<1 
Ministerio do 

Exterior .••. ·········· 1: 180$6!)1 

revoga.das as disposições em contra.rio. 
Com a approvação deste projecto são os se

guintes os creditos extra.-orça.mentarios con
cedidos na a.ctua.l sessão legislativa: 

Papel Ouro 
44 creditas ex-

traordinarios 8 . 350: 9938D44 152: 653$033 
9 creditos es-

peciaos . . . .. 576:656$285 100:000$000 
7 creditos sup· 

plementares. 2.311:970$509 4:747$533 

11.239:624$738 257:400$566 

Sala das Commissões, 6 de dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Paula Ramos, relator.-Galeão CartJalhal. 
-.Francisco Veiga.-CorneUo da Fonseca.-
Urbano Snntos. 

J.l[ensagern a que se refere o parecer snp1·a 

Srs. membro_s do Congresso Nacional -
Tendo o Thesom•o Federal organizado, na 
conformidade do disposto no art. 31, § 2°, da 
.lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, as 
inclusas relações dos credores de dividas de 
exercícios findos, já reconhecidos pelos minis
terias competentes, cabe·me solicitar-vos a 
neeessaria autorização e credito para. ser 

2) 
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elfectuado o respectivo pagamento na impOi'
tancia. do 24:686$034, ouro, e 913:316$796, 
pa.ret, conforme abaixo se discrimina : 

Ministerio da Jus
tiça e Negocios 
Inte1•iores .••••.. 

Ministerio das Rela
ções Exteriores .. 

Ministorio da. Mari-
nha ..•.•••..•••• 

Minis.terio da Guer· 
ra .••..•.••••.•• 

Ministerio da Indus
t r i (j, Viação e 
Obras Publicas •• 

~finisterio da Fa-
zenda •••••••..•. 

Ouro Papel 

137:146$784 

1:180$601 

1:001$110 364:488$185 

••··•••••· 127:953$228 

23:684$924 205:308$914 

••••••••·• 77:229$994 
24:686$034 913:316$706 

Rio de Janeiro, 26 de novembro do 190l, 
l(3o da Republica.-Francisco de Paula Ro
cl?·{gues Alves. 

N. 316-1004 

Au.tm·i..;a o Pode1· Eo:ecutivo a aln·i1· ao 
Ministerio da l<'azemla o c1·edito extJ•ao;·
clinm·io de 8:752$900 pw·a restituir a 
Ji'e1·namles J1lesquita & Comp., negociantes 
estabelecidos na Bahia, os impostos de im
p01·taçtto de ma;·que fJ.Ut3S lhe (Oi'(!m indevida
mente cobrados em 1897 

Fernandes Mesquita & Comp., ncgoci;J.ntes 
estabelecidos no Estado da Ba.hia, importa
ram do Rio da Pnata, durante o anuo de 
1897, 200.200 kilogr·ammas do xo.rque e 
pagaram de dit•eitos de importação a quan
tia de 25:024$, que lhe foi exigida pela 
Alfandega da Bahia em observancm á cir
cular do Sr. Ministro dtt Fazenda, de 15 do 
dezembro do 1896. 

Os referidos negociantes protestaram con
tra tal exigencia allegando que o xarquc 
gos:J.Va do abatimento de :30 °/o. de que trati1 
o art. 51 das Disposiçoes Preliminares da 
Tarifa, approvada pelo decreto n. 2.261, de 
20 de abril de 1896, artigo este que é a con
solidação do dispositivo do al't. 28, in-fine, da 
lei n. 359, de 30 de dezembro de 1895. 

Não tendo sido attendid.os na reclamação 
que fizeram ao Ministt•o da Fazenda, I'ecor
reram ao Podor Judiciario. 

Propuzeram urna acção contra a Fazenda 
Nacionêll, peranto o juiz federal da secção do 
Estado da Bahia, para lhes ser restituida a 
quantia de 8:008$ o mais os juros do mora e 
custas. 

Por sentença. de 10 de setembro de 1900 
foi julgada. prooedonto u. acção para oon· 
demna~ a Fazenda. Nacional a restituir aos 

a.utor(ls a importancia indevidamente co
brada. e que se liquidv,r na execução, c as 
custas, na fórma da lei. 

O procurador seccional appellou para o Su
premo Tribunal Federal e este, por accordão, 
sob n. 077, d.e 5 de junho de 1902, confirmou 
a. sentença. peJos seus fundamentos. 

Extrahida a. carta do sentença procedeu·S.) 
á liquidação e o ,juiz julgou em parte pro
vados os respectivos <trtigos. 

Ouvido, o procura.dor seccional agg1•avou 
em 6 de dezemb1·o de 1902 e o Supremo 
Tribunal Federal por accordão n. 481, de 5 
de janeiro de 190:3, negou provimento ao 
aggravo. 

Foi expedida a. p1•ecatorh1, para pagamento 
da quantia. de 8:752$900, sondo 8:008$ do 
principal e 744$000 de cust.as. 

O Dr. procurador geral da Rcpublica 
opinou no sentido de ser cumprid~, a pre· 
catoria, conforme consta do oftlcio da Secre
taria do Supremo Tribunal Fedet•al e que foi 
presente a esta Commissão. 

O ca'3o presente é analogo ao de Rosa & 
Carvalho o que está submettido ao estudo 
da Camara. no projecto n. 310, deste anno. 

A Commissão de Orçamento, considerando 
que a sentença do Supremo Tribunal Federal 
passou em julgado c que estão exgottados os 
recursos legaes por parte da Fazenda Na
cion:Ll, é de parecer que seja concedido o 
credito pedido e submette á. consideração 
da Camara o seguinte })rojecto de lei: 

O Cong1•esso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Podel' Execnti v o au

torizado a abrir ao Ministerio da. Fazenda o 
crmli to extrao1•dinm•io de 8:752$900 para 
restituiL• a. Fernandes Mesquita. & Comp., ne· 
gociantes estabelecidos na. Bahia, os impostos 
de importação de xarque, que lhes foram 
indevidamente cob1•ados durante o :t.nno do 
1897, do accordo com ·a sentença do Supramo 
T1•ibnna.l Fedo1•a.l passada em julgado; revo· 
gadas as disposições em contrario. 

Com a approva~ão deste projecto são os 
soguintes os creditos extra-orça.mentarios 
concedidos na presente sessão legislativa: 

Papel Ouro 
45 creditos ex-

traordinarios. 8. 359:746$844 152:653$033 
9 creditos os-
peciaes ....•• 576:660$285 100:000$000 

7 creditos sup-
plemetares... 2.311:970$509 4:747$533 ------- -------

11.248:377$638 257:400$566 
Sala das Commissões, G do dezembro de 

1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Paula Ramos, relator.- Galeão Carvalhal. 
-U1·bana Santos. - Co~·nelio da Fonseca.-· 
F1·ancisco Veiga. 
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O Sr. ThoDJ.az Ca-valcanti(') da ausencia. de chuvas, evitam as repetidas 
-Sr. Presidente, tendo se dado hontem uma. despezas avultada::; que mais de uma. vez a. 
votaç-ão quasi negath·a, com relação ao pl'O· Nação tem feito para soccor1•or brazileiros.· 
jecto n. 20, que tri1b de eshbelecer medi- famintos, dolorosi1 necessidade que fatal
das no intuito de attenuar, tanto quanto mente se reproduzirá., emquanto não forem 
possível, as calamidades que assolam os I~s- tomadas medidas preventims como as con
tados do Norte, venho hoje, como promctti tida~ no projecto ; 
hontem ao illustre Deputado pelo Rio Gran- Consiuerando que essas oln•as, conhecid<L 
do do Sul, o Sr. Ca.ssiano do Nascimento, a. incontcstavel uberJade do solo onde serão 
que dirige esta Cam:t.ra, venho hoJe, repito, fundildas, augmentarão a riqueza. publica 
dar certas explicações, par.:t quo S. Ex. yeja pelo desenvolvimento da producção na,luellas 
que o voto hontem iniciado não é justo, não regiões ; 
est<t mesmo de accordo com a opinião da illus-
trada Commissão de Orçamento dest:t Ca- Considerando, porém, que não são somente · 
mara assim como não ostâ tambem com a os Estados designados no n. 1 do [l.l·t. lo do 
da de' Obras Publicas. ' ' projecto os expostos aos males decorrentes 
Pa~sa.reí, Sr·. Presitlei:lGe, a historiar o que da f'a.lt~ de chuvas i 

se tom dado com este pro,jecto, para mostrar 1 Constdorando, p_gr outro la.tlo, que ao Con· 
a S. Ex. e á Casa quo nã.oha justificação accei- I grosso, na confocçao dos orc.amontos, cumpre 
tavol para a regeição do projocto. rosolvor qt~a..nto so devora.. tlesp~nder em 

A 18 do agosto do anno passado, quando cadê;!o exerciCIO com o S(.lfVlÇO c1oado polo 
chegavam a esta. Capital noticias a.larman~ pro.1ecto: . _ . 
tes a respeito dttguelles infelizes Estados do E' a Com~1ssao de pn.rece! que SOJa ad· 
Norte, formulei, de accordo com as banca.- opta.do o proJecto com as segumtes em ondas : 
das respectivas, um projecto de lei que me A~ n. 1, a.ccrescente-se : Pernambuco o· 
parecia consulta.l' og interesses dos mesmos Bah1a. 
Estados Substitua-se o art. 2° pelo seguinte : O Go-

Esse 'projecto, quo a Camara conhece, vcrno ~espencle1·~ nas ?bras a que. se refere 
compunha-se de dous artigos onde vinham esta lOJ, a quant1a con:sta.nte da lo1 de orça
consignadas medidas tendentes a melhorar monto. 
a situação desses Estados. Sala das Commissõcs,!) de setembro de 1904. 

A 9 de setembro do mesmo a.nno, a Com- -Olegario Maciel, presidente.-Felix Gaspcw,. 
missão de Ob1•as Pul>licas, tendo como presi· relator.-Vespasiano de Albuque>·que.-Ray
dente o illustre Deputado por :Minas, o St•. mundo Arthw·.-Aw·alio Amm·im. - Se>·gio 
Olegario Maciel, o como relator o nohro De- Saboya.-Abdon Milan~=.» 
putado pela Bahia, o Sr·. Felix Gaspar, for
mulou o seguinte pat•ecm•: 

«Ao os tudo da Commissão de Colonização 
e Obras Publicas foi submettido o peojecto 
n. 177, do 1903, propondo providencias que 
attenuem, tanto quanto pJssivel, os alllicti
vos elfeitos das seccas, que periodicamente 
íla~ella.m grande parte do norte da. Rc· 
puolica.. . 

Prestigiam o pr~ject.o as assignaturas dos 
representantes de varios ·dos Estados sujei
tos á alludida calamidade. 

As emendas apresentadas pela iiiustro.da 
Commissã.o do Obras Publicas foram as cita~ 
das pol' mim hontem e são: a que incluo no 
n. 1° art. 1°-0S It.~tados da Bahia e Pernam
buco-o a. que manda que a despeza seja feita. 
pelos credi tos con~ignados no o1•çamen to. 

E1•a esta., S1·. P1•esidente, a. sittla(lã.o do pro
jacto com parecer fa vora vel da. Com missão 
de Obras Publicas quando a illustra.da Com
missão de Orçamento apresentou o projecte> 
do despeza rela.tivo a.o Mini-:;terio da Indtts
tria., Viação e Obra.s Publicas. Considerando que o projecto viza estabe· 

leaer um serviço :permanente de construcção 
de poços e açudes que diminuam, no futuro, Este projecto, Sr . Presidente, consignava 
os desastrosos resultados da falta de ch,uva.s, no seu art. lo rubrica 10 lettra G -a.çmtes e 
assim como a construcção de estradas de poços-o seguinte dispositivo: 
ferro que, além <los demais beneficios, faci
litem o transporte de recursos para onde de
verem e puderem ser mandados; 

Considerando que ta.es providencias, ex
ecutadas em epoc.as normaes, segundo planos 
e systema resultantes de estudo dos compe
tentes, além de mitig:.w deploraveis effeitos 

«G. Açudes e poços 

Pessoal de administt•a.ção do 
açude de Quixa.dá ....... . 

Obras de irrigação em Qui· 
xa.dá: eanaes, ofllcinas de 
reparação, conservação e 
ser-viços diversos (pessoal 
operario e ma.tcrial) ••••• 

37: 200$001} 

232:400$00~· 
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Pl'oseguimanto dos traba
lhos de estudos e con
strucção dos açudes de 
Acarah u-mirim e Ac:tra.
pes (pessoal e mu.toria.l). 

· Estudos e construcç1i.o de 
açudes , poços e ou tra.s 
o bras. contra. os eJJ'ei tos 
das sêccas (pessoal e ma- -
terial) .. ..•. , ....... , ..• 

245:40~000 

500: 000$000 

1.015:000$0(10 

Como· se vê, St•. Pre>idente, o Estado qua 
tenho a honra. de rep!"osentar estava. aqui· 
nhoado com a. quantia. do 515:000$. Ma.s, 
~mo tenho pot• habito, tratando-se de ques
tão de magna. impor ta.ncia., como esta., nã:o 
refet•irexclusiva.mente ao interesse pessoal ou 
a.os interesses do meu Estado, julgando que 
os demais Estados, que são assolados pela 
aecaa , precisam tambem de sor auxiliados 
pela União, apresentei uma emenda ao orça.
mento da Viação, consignada nos segu intes 
termos: 

« Onde convier: 

Fica. o Poder Executí v o autorizado: 
§ 1 . o A tomar as seguintes medidas no in· 

tuito de o.iteouar tanto quanto possi vel os 
e !feitos das seccas nos Estados do Norte: 

1 o, construir açudes e p ·)ÇOS nos E >ta.<los as
;;olado~ pelt\S seccas, de accordo com as in
strucçõo~ que forem expe1lida.s; 

2° , p1•olongar a Estrada do Ferro de Bo: 
t.uri tê ao Crato, a de, Sobral até a cidade de 
Therezina o o ramal de Campina. Grande até 
Batalhão ou outro ponto mais conveniente ; 

3°1 construh• no Estado do Rio Grande do 
Nor\e uma estrada de ferro que, partindo do 
ponto o mais conveniente do litoral, vá. ter 
á. região mais assolada pela secca ; 

4°, construir ostra.das de forro e melhorar 
ou'ras vias de communicação quo ligue.a os 
pontos alrectados pela.s scccas aos de tacil 
communica.çã.o com os melhores mercadns e 

. aos centros productoJ·es ; 
5o premiar aos cidadãos que construirem 

.em terra de sua propriedade Jlequenos açudes 
ou :poços, de accordo com as condições esta
belecidas pelo Governo, 

§ 2. • Para a. execução das medidas acima 
especificadas o Poder Executivo despenderá, 
além das verbas que forem consignadas no 
orçamento, até a quantia de mil contos de 
l'éis, em condições ordinarias, e as que rorem 
necessarias, em caso de calamidade, prove
niente da sccca.Jo 

A osta. omenda ftz preceder as seguintes 
razões justlllca.tivas : 

«Razões justificativas: 
As cala.mid.ades r esulta.ntes da;s continuas 

sccoa.s que teem assola•lo os E~tados do 
Norte nestes u!Limos annos, estão pedindo 
com Instante solicitude a attençã.o dos 
podares publ!co3 par<J. a execução das mell.i
das que tendam, pelo men<>s, a minorar·, 
tanto quanto possivel, o soffrimento dog nos
sos concidadãos , t.í.o pel'seguirlos pelas más 
condições mcteot•o!ogicas daquenas regiões. 

Com as seoca.s do nor~e tem o GoYerno 
Central despendido, priucipa.lmente no an· 
tigo reglmeu, dezenas de milhare~ de contos 
de rêis, qua.sl om put•a perda, porque, em 
Jogar de empregar tio avultada quantia em 
construcções do obras perm'l.nentes (lUe vies
sem melhora.r a. situação afflictiva daquelles 
Estados, a tom distt•ibuido a.os inrlividuos a. 
titulo de soccorros, sal v o UUl<\ pequena. parte 
nppllcada. na construcção de algumas obras 
no E3tado do Ceará.. 

A construccã.o de estradas de ferro , a.çudee 
e pocos na.quelles Estados tem nli:o só a con
veoiencia. de empt'eiar umment e o dinheiro 
preciso para soccorrer a~ necessida.d.es da.
quelltL heroi<'a, porém inreliz população, 
como o dignifica., t1•ansformando os soccorros 
individuaas, ju~ta.mente considerados como 
esmolas, em uuxtlios ma.~el'ia!ls, como com· 
pensação do tt•a.b:~.Lho, sempra nobilitante. 

Os soccorros dados directa.ments a. cada. 
indivi<luo teem, ao contrario, a desvan~agem 
da Mnhum beneficio mat~rial traz~>.r para a 
União ou pa.rn. os E'tados assolados pel& 
secca,além do gr:~.nde inconveniente de inci
tar as populações dos lagares a.mea.çados; ?Ol' 
este mal aemlgra.rem para. as capHa.e3, ern 
procul'a. de soccorros, ondr) a. agglomeraç1i.o 
de t:l.nta gente tem sido funosti.s.iima., tanto 
para o! emigrantes, como ps.ra seus ha.bi
't&ntes; !l, como exemplo, cit:l.remos os 1\J.otos 
do t1·istissimas record~ões das secca.s aote
t'ioros, ospocialroente no Estado do Ceará, 
então provincla, do mesmo nome. 

Em vista do exposto, convit•á que o Poder 
Legislativo, secundando as l.Joas intenções 
do E:tecutlvo, a.b;:oa-lhc novos horizontes para. 
a sua a.cção o dê-Lhe os meios necessarios 
para. novos emprehendimentos, no intuito 
de minorar os cffeitos da c:Lla.midadc que 
ameaça. actua.lmente os Estados do Norte . 

Assim pois, coosidemndo que as estrada.s 
de ferro, alêm de augmenta1• a riqueza na
clonal, trazem vantagens de ordem indus
trial, facilitando o transporte de todos os pro
duetos naturaes c artifiaiaes, especialmente 
nos lagares assolados pela seaca, oude du
rante essa. cal.&midadc ha completa esca~sez 
de meios de transporte, em vista da fa.l ta de 
a.guu. e pastagem para. os animaes; 
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Considerando c1uc os açudes conveniente
mente distribuídos toem a propriedade ntio 
só de fornecer a n.gua neces3aria {L alimen
tação animal, como de consJrvar mais ou 
menos feJ•tilizada. umo. oortn. zona, j;.i. pel[l, 
infiltrac;ão das aguaf.i no solo, ja pela evJ.
:poração elas mesmas oevalhando 03 logaros 
-vizinhos; 

Considerando que (lS poços a!lxilb.m -van
tajosamente os açudes, visto que, si estes ad
quirem agua com as chuvas, aquelles po
derão sempre fornecei-a do modo facil e 
economico, com o aprov.eitamento dos ven
tos constantes naquellas regiõos; 

Considerando, finalmente, quo a acção do 
Governo póú.e ser efficazmente auxiliada 
pelos particulares, com a construcção de pe
quenos açudes e poços, medeante ~ompensa
ções monetarias sob o titulo de premios: 

Tomamos a delilleraçã.o de apmsentar 
á consideração da Cmnara a seguinte 
emenda.: ••. » 

Essa emenda, Sr. Presidente, foi acceita 
pela illustrada Commissão de Orçamento, da 
qual é presidente o disticto Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, leculer de~ta Casa, 
Sr. Cassiano do Nascimento. 

A Commissão pronunciou-se nos seguintes 
termos: 

« Nã.o precisa a Com missão insistir· em de
monstrar a necessidade, por todos reconhe
cida, de orga.niza.r um plano systematico do 
dafeza das regiões flagelladas por frequen
tes calamidades meteorologicas mu.is ou 
menos periodicas. A falta de continuidade 
da acção administrativa o da execução me
thoú.ica. de obras subordin::-.das áquelle plano 
e proposíto. tem reduzido grande numero 
de estados ao deprecia.mento de todas as 
forças de resistencia e obrigado a União a 
oxtraordinarios e inuteis dispendios.>.} 

Sr. Pt•esidente, a Commissão, neste pa
NCer, estava coborta de razão: todos nós 
sabemo:~ quanto a União tem gasto com os 
estados tlagdlados pela socca, desde que ella 
appareceu pela prímeil•a -vez até hoje. 

Até 1878, tinha o então Imperio gasto 
duzentos e tantos mil contos com esses es
tados; nós sabemos que até aquella época nãa 
havia em nenhum delles um traço siquet• 
de medidas do caracter a attenut1r essas 
calamidades. 

Hoje, que se apresenta um plano com o 
intuito de attenuar esses flagellos, a Com
missão anda muito bem, animada dos me
lhores sentimentos de patriotismo e de lm· 
manidade, o1ferecendo seu parecer em favor 
da emenda quo apresentei, no intuito de 
soccorrer aquelles Estados, não como se 
tinha feito, mi\s melhor:tndo a sua. situação 
p;tru, o futuro. 

Ora, continua a Commissã.o d;1 c1ual era. 
presidente o nobre Doputaelo: 

«Obl'<l.S inkiadas no momento de angustia, 
sem ordum, sem temp:.> do set•em convenien
temente estucladas, convel'tidas em centros 
elo accumulaçã.o do povo indigente, ex
ecuta•las atab:Llhoad:tmcnte, ~:~ustam rios de 
dinlHÜro c ~ão abandonadas apenas se annun
cia a terminação da secca., em pouco tm'npo 
so art·uioam, fica.ndo inutilizadas as avul
tadas despezas que custaram. 

A erncnJ.a. propõe um conjuncto de medidas 
que, iniciadas no proximo exercício o ex
ccutada.s com perseverança., valerão para. 
attenua.r o elTeito das futuras crises clima
tologica,s e para :poupar á UnLão grandes e 
inuteis sacriticios. 

Eis porque não lhe recusamos o nusso as
sentimento. 

Propõe, entretanto, a Commissão que a 
émem.lit seja dividida em duas partes. A pri
meira. parte, relativa ás estradas de ferro, 
comprehenderá os ns. 2 e 3 do § 1° e ficará 
assim redigida : 

«E' o Poder Executivo autorizado a adaptar 
o alvitre que julgar mais conveniente, in
clu~ive emi~são de títulos da divida. interna 
e exclusiva garantia, de juros ou subvenção, 
para prolongar as estradas de ferro de Ba
turité ao Crato, de Sobral a Thcrezina. e coo.· 
struir no Estado do Rio Grande do Norte 
uma estrada de feno que, partindo do ponto 
ruais conveniente elo littoral, VtL ter á re
gião mais assolada pela secca. » 

A segunJ.a parte comprehcnde os outros 
numeros e pn.ragraphos da emenda o deve 
ta.mbem ser approvada., substituindo-se a 
pi.davra ~ despcnderá »por «é autorizado a 
despender ». 

A seguncla. parte da emenda comprohende 
poucos numeros e paragraphos e deve ser 
ta.mbem adoptada, substituindo-se a palavra 
dcspende,· por - d autod.zado a despende1·. 

Approvatla, Sr. Pt•o:;idonto, passa a figu
rar no Ol't:·amento no art. 16 letra G, 
«Açudes e poços»,cabendo-lhe as mesmas de
clarações que ha pouco li, a quantia de 1.515 
contos, inclusivo a importancia da emenda. · 
para. melhoria o construcção ele açudes, poços 
o outras obt•as, contea os em~itos da:i seccas, 
inclusive as quo facHit.cm o tt•ansporte por 
terra e por agua. 

Além desta disposição quo figura no or
ç:amento da despeza, existem mais est;:~s 
outras, art. 17, n. XXXII: 

«Art. 17: 

N. XXXII. A tomar as seguintes medidas 
no intuito de a.ttenuar, tanto quanto possi
vel, os elfeitos da secca nos Estados do 
Norte: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:21- Página 24 de 39 

·158 ANNAES DA CA~IARA 

a) construir açudes e poços nos Estados 
assolados pela secca, de accordo com as in
struções que forem expedidas; 

b) construir estradas de ferro e melbo:•at• 
outras vias de communicação que liguem 
os pontos affectados pela secca aos de facil 
communicação com os melhores mm•cados e 
aos centros productores ; 

c) premiar aos cidadãos que const.ruil'em 
.em terra. de sua propriedade pequenos açudes 
ou poços, de acco1•do com as condições esta
belecidas pelo Governo. 

N. XXXIII. A despendm·, para a execução 
das medidas especificadas no n. XXXII, além 
das verbas que forem consignadas no orça
mento, até a quantia de 1.000 contos dts réis, 
em condições ordinaria.s, e as que forem 
necessarias, em caso de calamidade, prove
nient~ de secca. » 

Ainda mais: 
«A mesma lei no art. 17, n. XX, autoriza 

.o Governo « a adoptar o alvitre quo julgar 
mais conveniente, para executn.1• o JWolungr.t• 
m.ento da Est1·ada de Fc1ro Coude cl'Rtl-, pa1:
sando pela cidade de Ccm1,pina Grande, ate á 
villa de Batalhão ou out1·o ponto mais conve
niente, as estmdas de fen·o de Baturitc! ao 
C1·ato, de Sob1·al a 'l'here:iua e construil' no 
Estado do Rio Grande do No-,·te -uma ast1·ada 
de ferro gue, partindo do ponto mais conve
t'l-iente do littoral, vd te1· ci 1·egitto mais asso
lada pela secca. » 

«Do estudo compa1•ativo das disposições or
çamontarias e das medidas contida.l:l no sub .. 
stitutivo, chega-se á conclusão de quo estas 
não são, mais de que uma repetição daquel-
las.~> 

«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 fot•em 
necessarias. » 

Do mesmo modo: 
«0 art. 16 n. 10 lettra G e o art. 17 

ns. XXXII e XXXIII providenciam sobre os 
estudo:S e construcçâo de açudes, poços e 
outras obras contra. os effeitos da secca., 
dando ao Governo a quantia de dons mil con
tos para. tal fim.» 

Ainda mais, Sr. Presidente, o orçamento 
vigente contém como dispositivo, assim como 

.o futuro ha de contel~, por isso que a emenda 
foi reproduzida, a medida que acabei de ler 
concernente ás estl'adas de ferro. 

Como se vê, St•. Presidente, os dispositivos 
ue que se compunha o projecto n. 20, cuja vo
·,tação hontem iniciamos, são exactamente os 
mesmos consignados no orçamento. 

0 SR. CASSIANO DO NASCI~IENTO- Então O 
:p1•ojecto é desoeces1ario, 

0 SR. TIIOIIrAZ CAVALCANTI- Vou mostrar• 
a V. Ex. que não, com a sua. prop1·ia opinião. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Tirei l\ 
conclusão da premissa de V. Ex. 

0 SR. TIIO~IAZ CAVALCANTI-V. Ex. disse 
e disse muito bem, como membro da Com: 
missão di} Orçamento, quo conviria que essa 
medida tomasse o caracter permanente, para 
que o Governo se ache, como se encontra. 
apparelhado para. despender convi:micnte: 
~nent~ os dinheiros publicos, ao passo que, 
mclmda. no orçamento, que é annuo, teria 
ca.rn.cter transitorio. Vou ler o parecer de 
V. Ex. 

E', pol' conseguinte baseado nas palavra,s 
do presidente d<t illustrada Commissão de 
Orça,mento, que eu peço a approvação do 
projecto. 

Peço a a.tten('ão do illustre presidente da 
Commissão de Orçamento, honrado leade1· 
desta Cn.sa ..• 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Estou 
ouvindo V. Ex. 

0 SH,. TIIO~IAZ CAVALCANTI -. , • para o 
ponto sobre o qual V. Ex. emittiu opinião, 
que vou repetir. (Pausa.) 

Não leio todo o pa.recer, lerei apenas a 
parte interessante : 

O te(er-·ido s-ubstit-utivo ab1·ange a emenda do 
nobr-e Deputado por Pernambuco e, em 1·elaçao 
ao projecto, contem a .~ seg-uintes modificações: 
.-1 medida p1·imeira abrange todos os Estados 
assolados pelct secca, ao passo que o p1·ojecto sd 
decretava medidas pm·a cinco desses Estados. 

Por conseguinte, a Commissão é de opinião 
quo esta redacção dada ao numero um do 
art. 1 o do projecto, é ma-is conveniente por· 
que, em logar de corrtprellender cinco Esta
dos, abrange todos aquelles que forem asso· 
lados pela secca. 

Adeante diz a Commissão : 
O substituti·Do cogita ainda da canaU.zação 

de aguas ele uns pm·a out1·os rios, ir1·igação dos 
te1·renos agi·icolas etc. e limita a 2.000:000$ a 
g1wntia (j_(te o Governo deve1·d despender, alem 
das ·~>erbas orçamenta1·ias, com a e;i:ecuçCío das 
meclidas especificadas no substitu,tivo. · 

Diz mais a Commissão : 
«A lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, 

no a1·t. IG, n. lO, lettra q, consigna as se
guintes verbas : 
Açudes, irrigações, canaes, 

em Quixadá. . • . . • . . . . . . . 269: G00$000 
Açudes de Acal'ahú-mirim 

e Acarape •••••••• ,..... 245:400$000 
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Estudos e construcção de 
açudes, poços e outras 
obras con tt'<t os effcitos 
das scccas, inclusive as 
que facilitem o trans
porto por torra e por 
agna ....•.. _. . . . . • . . . . . . 1 . 000: 0008000 

1.515:000$000,>.~ 

-Além desta disposição consigna a mesma 
lei as seguintes : 

«Art. li: 
N. XXX[[. A tomar as seguintes me

didas no . intuito de attenuar, tanto quanto 
possivel, os eft'eitos da secca nos Estados do 
Norte: 

a) conshuir açudes e poços nos Estados 
as:;olados pela secca, de accordo com as in
strucções que forem expedidas; 

b) construir estradas de ferro e melhorar 
outras vias de communicação que liguem us 
pontos a:flectados pela secca aos de facil com
municaç-ão com os melhores mercados e aos 
centros productores ; 

c) premiar aos cidadãos que construirem 
em te1·ra de sua propriedade pequenos açu
des ou poços, de accordo com as condições es
tabelecída.s pelo Governo. 

N. XXXIII. A despender, para a execução 
das medidas especificadas no n. XXXII, além 
daB verba.s que forem consignadas no orca
menta, até á quantia de mil contos de réis, 
em condições ordinarias, e as que forem ne
cessa.rias, em caso de calamidade, pl•ove
niente de secca. 

A mesma lei no art. 17 n. XX, autoriza 
o Governo «a adoptar o alvitre que julgar 
mais conveniente, parn. executar o prolonga
mento da Est?·ada de Fe~oro Cm1de d'Eu, pas
sando pela cidade ele Campinc~ Gnmde, até á 
viUa de Batalhao ou outto ponto mais con'IJe ... 
niente, as est1·aclas de fe;·~·o de Battwité ao 
0,-ato, de Sob1·al a The1·e:;ina e const1·ui1· no 
Estado do Rio G1·ande elo N01·te U?iw estrada 
de (eí·ro que, JJa?·tindo do ponto mais co1Hle
Hiente do litto;·a~, và te~· ú ?'egião més asso· 
lada pela secca>>. 

Mais adean te diz a Commissão: 
Do estudo compm·ativo das disposições o1·ça

~ne~1ta·>·ias e das- medidos contidas no substi
tutivo, chega-se a co1~clHs({o de q11e eslaf nc7o 
são mais do qHe 1m~a repetição daquellas, em 
fàrma imperati'l:a e limitando a acç(ío d? Pode;· 
Exectivo, E' assim que as medidas ,·efeí·entes 
ás est1·o.das de fc;'J'o estao todas consignadas 
no n. XX, do 0.1~t. 17, acima 1·e{e1·ido, podendo 
v Governo despende1· as q>eantias que (o1·em 
í,ecessa1·ias ao passo que o sulJstituti'l:o ncio pe1·· 
mitte ao Governo gastm· mais de 2,000;000$ 
:fj01· am~o com tod o.s as o&ro.s, 

Ainda mais :1.diant1 diz a. Commissão: 
O o.rt. 16, n. 10,lettra g e o art. 17 

ns. XXXII e XXXI[ l)J'O'V iclencium sob1·e os 
estudos e construcçõcs de aç1tclus, poços e 
outras auras cont1·c1 os etfeUos da secca, dando 
ao Gove1·rw a qucmtia elo 2.000:000$ pai'(! 
tal fim. 

A Commissão é de parecer que, approva
das as emendas e modificado o a.rt. 3° do sub
stitutivo, o projecto deve ser a.pprova.do. 

Pol' conseguinte. o -parecer da Commissão 
de Obras Pul_,Ucas é favoravel ao pro· 
jecto. 

O pn.recet• d~\ Commiesão de Oi·çamcnto, 
nas emendas apresentadas por mim ao oi•ça
mento da. Industria. é f<woravcl <is idé~ts con
tidas no projecto. 

O parecer da Commissã.o de Orçamento, 
no proprio projecto, mostra. que cllc contêm 
as medidas que estão no orçamento, mas que 
olta. p1·opria. é de opinião que e~sas medidas 
Jevem ser de cat·actcr pe1•manento, para. 
que o Governo estnja sempre al'ruado para 
não despender inutilment,e o dinheiro pu
blico. 

Dadas estas explicações ao illustt•e leader o 
á. Casa, julgo que o projeci.o não sofft·cra mais 
a impugnação que hontem tinha sido, infe· 
lizmonte, iniciada. 

Eram estas as considemções que cu tinha a 
fazer para esclarecer o assumpto e ver si 
assim posso conseguir que o projecto tenha 
o devido andamento, tão neccssario á tran
quilidade dos Estados do 11orte, tanto mais 
quanto, ê corto que as medidas ahi consi
gnadas são justas. (llluito bem; 'iJHGito tem!) 

O Sr. Gast.ão da Cunll.a- Sr. 
Presidente, trago á Camara, ou, melhor, 
á illustrada Commissão de Instrucção Pu
blica, para que ella. o estude, c, rectificado 
com os seus doutos supplementos, o apre
sente á sabedoria da Camara na sessão vin
doura, quando de\·cmos deliberar solJro a 
questão do ensino em seu conjuncto, um pro· 
jecto a cuja elabot'ação me aventurei depois 
u.a recente votação que prorogou pela 4•~ 
vez, e por mais um longo perlodo, o regimen 
dos exames parcellados. 

A quem quizer um dia incluirít• do pensa.
mento do legislador, pesctuisando os motiYos 
da lei nas palavras de seu autor, ha. de 
causar espanto a discordancia entre ollas e a 
medida proposta, entre ar. premissas estabe
lecidas e a cvnclusão deduzida. 

E' um caso typico de contradicção entre as 
id~as manifestadas e o voto proferido ! 

Eu não sei que estranl1o pacto exista 
dontro do espírito do meu distincto collega. 
po1• Pernambuco, entre a sua volição c a sua 
acção, pois que ao traduzir-se em acto, a 
vontade dollo j:l não ó o que ora em seu 
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inicio, no momento da dete1'minação intel
lectual. 

Mas, Sr. Presidente, nada póde haver de 
proveitoso em apural' esse aspecto de psy
cl.Iologia parlamenta.r. Agora o que ha de 
pratico é colher a licção dos factos e agir em 
consequoncia, busmmdo outro rumo. 

Aquella votação demonstrou que a Ca
mara, por uma forte maioria de 88 votos 
contra 39, prefere :>s exames parcellados 
e mantém o seu horror pelo exame unico, 
terminal de madureza, não em si- mesmo, 
dizem, inas po1· causa de sua defeituosissima 
organização no regulamento vigente. 

Digo vigente, porque não o revogamos e a 
revogação pelo desuso não é admissivel no 
regimen representativo em que vivemos. 

Vigora, portanto, e tudo autoriza a con
vicção que ficar{t e1;1t1•e nós definitivo o 
regimen dos exames avulsos, que o impa
rio já condomnara, máo em si mesmo, 
porque é um proces:-;o insuffi.ciente para 
verificar a cultura mental do alumno e cujos 
defeitos perniciosos â instrucção se aggravam 
hoje por motivos varios, entre os quf.l.es 
dous que teria sido facil á Camara eliminar, 
isto é. a imprescriptibilidade das approvações 
e a permissão d:J, matricula sem um limite 
mini mo de id:tde. 

Tempo houve, no imperio, em que as appro
vações pt•escreviam no fim de quatro annos 
e em que se exigia para a matricula a idade 
mini ma de I ô annos. 

Aquelle prazo e este limite eram na sua 
correlação os elementos reguladores da in
strucção secundaria,. assim encerrada entre 
os 12 e os lG annos, sobre a base de uma 
instrucção primaria mais solida que se pro
longava até os 12 annos. 

Nenhuma vantagem havia pal~a o estudante 
em atropellar, como hoje, os estudos propa
ratorios e obter approvações para uma ma
tricula prematura. 

A proprla instituição do ensino seriado no 
curso gymnasial está viclada, uma vez que 
se deu valor ás approvu.çõcs em exames par
ciaes do curso, que desta arto se tor!lou um 
auxiliar dos exames do preparatorws para 
matricula mais rapida. Os alumnos que che· 
gam ao 5° arino, tendo j<l quasi todos os pre
paratorios, sahem do Gymnasio e os com
pletam fóra delle, sem necessidade de fre-
quentar o 6° anno. . 

Precisamos, pois, de cogitar em outro me10 
que resalve a seriedade e garanta a reali
dade do ensino secundaPio, e tanto vale 
dizer o proprio ensino superior que tem na
q uelle o seu fundamento ou alicerce. 

Adepto convencido do regimen univel'Sita
rio, tudo isto que presencio cada dia mais 
avigora a minha convicç'i:i.o de que nelle está 

a unic·~ solução capaz de trnzer o reergai-· 
monto do ensino entre nós. 

Eu j;i tive o desprazer de discorcbr da Com
missão ~e !n~tl'ucção Pnhlica,quando ella, em 
sua ma.IOl'la,,Julgou prematura c inopportuna 
a implantação do rc.:.;·imen uni versitario no 
Brn.zil. Então, ao apresentar a Commissão o 
seu projecto n. 297 A sobre cquipi1rados, c 
depois quando Ol)inou desfa.voravelmente aos 
projectos prorogando o prazo dos exameg. 
avulsos, ella se manifestou contraria, sem 
restricções, aos exames parcellaclos e em fa
VO!' da prova integral de inadurezi1. Estamos 
de accordo; nossa divergencia começa quando 
enfrentamos o problema da universidade. 

Mas, essa. divergenci.a, si bem a exami
namos, é mais apparente que real; não é 
em ponto essencial que discordamos, apenas 
nos separa uma questão accidental. 

A maio1•ia da Commissão de Instrucção 
Publica pede para as faculdades ou aca
demia'3 existentes a plena autonomia dída
ctica. e scientifica, que é, afinal, uma das 
bases da instituição universitaria. 

De perfeito accordo, po1•que assa. autonomia 
é um meio caminho andado para a univer
sidade ; a distancia, pois, do ponto de Pai'· 
tida dos meus illustres collegas ao ponto de 
chegada está reduzida a metade. 

Mas, em que consiste es.3a autonomia 1 Os 
illustres collegas não tiveram o ensejo de o 
dizer ; e pena foi porque talvez ainda mais 
proximos estaríamos. 

Eu penso que a mais expressiva manifes
tação dessa autonomia, acaso o seu attributo 
primordü~l e basico, está na autoridade ou 
competencia do instituto de ensino superior 
para formular os requisitos da. admissão em 
seus cursos ; no direito, ao menos, de ajuizar 
do desenvolvimento intellectual obtido pela 
acção da. cultura mental alcançada no curso 
pro para tm•io. · 

Escusado ê dizer que o ensino supe1•ior 
é o mais directamente interessado na reali· 
dado da instrucç~ão propedoutica, sobre a 
qual vae assentar a ospecialisação acado
mica. 

Attribuir, portanto, ao ensino superior, ás 
faculdades, ou, digamos, <'L universidade, 
porque o meu p1•ojec&o tem a universidade 
em vista, a verificação da capacUade intel
lectual ou da cultura mental dos ciltndidatos 
á Jp:•tricula, é a melhor gat•antia do apro
veitamento do ensino superio1• e ao mesmo 
tempo é para as faculdades a investiàm•a 
inicial da desejada autonomia. 

O SR. BE:LISARIO DE SuuzA - Como se fa
zia na Escola Polytechnica com o exame de 
arithmetica. 

0 SR, GASTÃO DA CUNHA - Perfeita
mentll, lembra o eminente collega. O pro·· 
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jecto que trago hoje á Camara a contém; e 
eis como afinal se faz a concordia entre 
aquelles que pareciam estar em desaccordo. 
(Riso.) 

Será assim ~ Este projecto irá á Commissão 
de Instmcção Publica, da qual é parte cans
picua o illustre Sr. Teixeira Brandão, lente 
da Faculdade de Medicina. Permitta·me 
S. Ex. appellar para sua capacidade em 
nome dos altos in te: esses do ensino. 

Instituída essa prova de admis~ão nos cur
sos de ensino superior, podem continuar sem 
maior damno para a instrucção, em ambos 
os grãos, o processo irreformavel dos exames 
parcellados e o principio liberal das equipa
rações. 

E desde que a exigencia da prova do ma
dureztt no limiar das faculdades é extensiva 
a todos os estudantes, donde quer que tra
gam os seus attestados de approvação nos 
preparatorios, não terão os equiparados fun
damento para as reclamações que já esboçam, 
uma vez que ficam em pé de igualdade com 
o instituto federal a cuja situação jurídica 
as vinculou o decreto de equiparação. Pare-· 
cem-me assim conciliadas as exigencias do 
ensino com as circumstancias de facto em 
que nos achamos. 

E esse exame de entrada, pelo typo de ma
dureza, tal como o projecto o institue, por 
ernquan to restricto, alhviado da sobrecarga 
do regulamento existente, reduzidas as exi
gencias ao mínimo, irá progressivamente 
ganhando em amplitude e maior applicação 
ao ensino secundaria, quero dizer, á propor
ção que a pratica fôr demonstrando a sua 
exequibilidade e as suas vantagens, quer 
para o alurnno individualmente, quer para o 
ensino em geral. 

Com a adopção da idéa que agito fica o 
ensino secundaria virtualmente entregue ao 
ensino superior. E nessa formula, penso eu, 
está a solução para os obstaculos de ordem 
constitucional que encontra um plano inte
gral de reforma da insLrucção publica, em 
todos es seus grãos, no Brazil. 

A Constituição, distribuindo a capacidado 
legislativa sobre o ensinn, entregou á União 
o ensino superior, privativa ou cumulati
vamente com os Estados, discut,em os dou
tores; aos Estados a instrucção secundai'ia e 
aos municípios o ensino primaria. 

Como poderá, pois, a União intervir no 
ensino seeundario do Estado ~ 

Um illustre professor de S, Paulo, de 
saudosissirna rnernoria, o Dr. Joao Mon· 
teiro, favoravel á idéa universitaria, seu 
caloroso paladino, e cujo parecer é o 
mais eloquente panegyrico desse regirnen, 
pensava que dous obstaculos se antepunham 
á su11, adopção em nosso paiz, presente
mente. Pondo de lado o obstaculo de ordem 

Vol. VIII 

financeira, allegado pelo douto professor, 
dizia elle que a universidade seria de ne
nhuma vantagem para o ensino, autos que 
ti vessernos reformado a instrucção em fJeus 
dous primeiros gráos. E argumentando 
sobre a impossibilidade do Governo dit União, 
ernquanto perdurasse o systema federativo 
a,ctual, intervir efficazmente em prol da 
iostrucção primaria e secundaria, escreveu 
o conceito seguinte: 

«Si a União póde, de accordo com os Esta
dos, promover a reforma da instrucção pri
maria o secundaria da Republica, não deve 
tratar da fundação da universidade sem 
antes satisfazer aquello dever preliminar; 
si não pôde, não vá fundar universidade in
viavel.» 

Entre parenthesis direi que á perspicacia 
dos meus illustres collegas não escapou que 
o argumento encerra um vicio capital, que 
é provar de ma,is. Sim, porque provaria com 
igual força de razão a impossibilidade de 
funccionar·em proficuamente, pela fragili
dade, estreiteza ou inexistencia da base for
necida pela instrucção secundaria, as actuaes 
faculdades isoladas. 

Mas, a observação do eminente juriscon
sulto encerra urna verdade incontestavel : 
erro constitucional que partiu a unidade que 
deve ter o ensino. 

Quero crêr, entretanto, que, dentro da dis
tribuição constitucional das competencias em 
assurnpto de instrucção publica, podemos 
conseguir a indíspensavel unidade ; o meio 
parece-me que está nesse exame de entrada 
que proponho e pelo qual ficará o ensino 
secundaria entregue ao ensino superior ; 
nesta formula estará a intervenção da União 
no ensino secunda rio. 

Por officio .delle a União, ou o ensino supe
rim·, fiscaliza e apura a instrucção secunda· 
ria, que compete aos Estados, tal como os 
institutos de instrucção secundaria, pelo 
exame de admissão no curso gymnasial, fis
calizam e apuram a instrucção . primaria, 
entregue pela Constituição aos municípios. 
(J11uito bem; muito bem. O omdor é 11wito 
comp?'imentado.) 

Fica sobre a mesa, até ulteriordeliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L o Para requerer a matricula nos 

institutos federaes ou equiparados de ensino 
superior, deverão os candidatos provar: 

a) idade minirna de 16 annos ; 
b) approvação nos preparatorios exigidos 

para o respectivo curso. 
Art. 2. o Para concessão da matricula, o 

candidato passará por urna . prova que ha-
21 
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bilitc a um juizo de conjuncto sobro o desen
volvimento intellcctual obtido no curso dos 
estudos preparatorios. 

§ I o A prova constttrá do uma exposição 
escripta em vcrnaeulo, SCJbrc thcma que re
vele a cul!.urD. mental que se quer vel'ificr.r, 
e do um cx<.~mo ül'éÜ ~obt'C linguas cstra.nhas 
c ~cicnc:ia.s. 

§ 2° A commissão o x~lmin;ubr<1 ~ er;.t com
poslja, do prof'cssn1·os do inslHuto em que lCH' 
a ma Gricula roc1uorjdct, ou pt'esiclida. tw nJ üno.~ 
por um delks que, nnste c.aso; tenl voto
recurso suspensivo p:~ra o dir•cctor. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de l!J04.
Gastcro da Cunha. 

Comparecem mnis os Srs. /u.u·eiio Amo
rim, Passos Mira:nd<t, Ar l,lmr Lemos, Rogc
l'io <le Miranda, Josê Eusebio, Uf'b;:.no s~HltOS, 
Bezerril Fon tenelle, Sergio S;J boya, Paula e 
Silva. Affonso Costa, Cels 1 cln Sonza.. Pe
reira de Lym, Pedro Pernambuco, Epami
nondas Gracindo, Oliveira Va.Hadão, Neiva, 
Bulcão Vianna, Felix G:tspar, Augusto de 
Freitas, Paranhos Montenegro, Galdino Lo-
retoJdneu Macl111do, Nf:Json do Vasc('ncel
los, Bulhões Mal'cial, Osea.r Godoy, . Amorico 
de A.lbuquo1·que, Erico Coelho, Belisario de 
Souz~~, FmnciS(!O Veiga, Viriato M<Ulcare
nhas, Cn.rlo::; P.·ixoto Filho, Antflro Bote
lho, Carneiro de Rezcnúe, .Ada.lberto Fer·raz, 
Lamouoior GodofrPdo, Sabino Ba.rro::;o, Car
valho Britto, Camillo Pra'Les, Ga.loão Car
·va.lhal, Va!uis de Castro, José Lobo, Ucrme
negildo do Moraes, Benedicto de Sonzn,, 
Linuolpho Serra., Candtdo de Ahrou. CarvPAo
lho Clmves, .Tu venal MillOl', Victo1•ino Mon ... 
teiro, Vespasin.nu de Albuqucrqe e Diogo 
Forturm. 

Doix1tm de comparccor com cansa, p ~r tici
pada os St·s. Wanderley de MoudullC,·a., Enén.s 
Martins, . H.aymundu Ner•y, Oa.rlos do Novu.es, 
Ant.onio ·Bastos, Luiz Dontingues, Wu1ft•edo 
Leal, José Marccllino. g~met'<~.ldino Ban
deira, Moreira AI W•S, Estacio ('oim bra, .AI'
thur 0rlando, Angelo Neto, Ra.ymundo de 
Miranda, Eusobio de Andrade, Jovjnia,no dP. 
C::u·vulho, Fclh;bello Freire, Dorniugos Gtü
ma.rães, Leuvigilúo J;'ilgueiras, Satyro Dia.s, 
Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, Marco
Uno Moura, Corl'êa Dutra, Mello M :,ttos, João 
Baptista, Bezam:;.t, Crnvello Cava.Ietm Li, João 
Luiz, Penido Filho, David Campista, Fran· 
cisco Bernardino, Bueno de Paiva, João Luiz 
Alves, Leonel Filho, Ca:.L'los Ottuni. Manoel 
Fulgencio, Nogueira, Lintlolpho Caetano, 
Olegario Maciel, Padua Rezende, Josuino 
Cardoso, Rebouças de Cu.rvalho, Azevedo 
Marques, Rodolpho Miranda, Bernardo An· 
tonio, Aquino Ribeh•o, Abdon Baptista, Luiz 
Gualberto, Marc;al Escobar·, Angelo Piul'loíro, 
Rivadavia Corl'êa e Campos Cartier. 

E s .1m causa, os Srs. JoKo Gayoso, Virgilio 
Bl'igido, F1·cderico Borges , João Lopes, Eloy 
ele Souza, Al!Je ,·to ~I;.~,ranhão, Medeiros c Al
buquerque, i\Ialaquia.s Gonça lvcf'; , An·uxelias 
G<:~l \-~-to, Prisco Pa !';_lizo, .José Monjnrdiiil , 
Ln.ul'indo Pi t;),, Pc),ulin D de Souza, Ber·nal•do 
I\Ionfifliro, lUbeiro .Junqucü•u, Astuip!u Du· 
tra, Bo ·nu.rdes ele F<.~l'i <.t, CamiHo SoD,I'i~i:l F i· 
IIL,, Bct'n .t•ll o r.b Cü.mp,)S, Cu:~ta .JLmior,J:i'r';_l,l1 · 
cis:::o :\lltl.t <.~, Soare;; do-.; S M;.:; !l ~. Darlns<L Litn<t 
o Alfredo Va,retu.. · 

ORDEM DO DIA 

O Liitr. i:11 l"es!d(:'~.nte- Hi1venrlo nn
mcro lcg;d, vao so peocedee tts vutações das 
ma.terias et~ ;·m·radas e das que se llcham sobre 
a, mesa. 

Peç:o aos noht·es ·.::;r.;;. Deputados qus oc
cnpem os f:'ens loga,r·e.:;, 

E' ltd:J o jnl.:1adv objecto d1.3 clolibcraçKo o 
pruje;· tu o1fcu·eclilu n tt sessão du hoje pelo 
Sr. Gast.ão da Cunha. 

O f.§r . D1•ieio Filho (pela ordem)......
Sl'. Pre~ident~:;, requeiro a verificação da vo
te.ç:ão. 

P l'uce<lcnLlo-se ~L verificação, reconhece-se 
terem votado a. fa,vo~' 93 Srs. Deputados e 
contr~,, 3 ; total, 96. 

O~··· Pr{~side:nte-Não lm numero. 
Vne se pl':;CCiiCr' á chamada. 
Prncncltm :Lo so a clunnad ,~ , verífica.-se te· 

r•om se ausent.a.do os St•..; , Sá Peixoto, Passos 
Mi t·anda., 1\.hdun Milanez, Affonso Costa, 
Tosi.a. Garcb. Pil·o.->, Ve1·gne de Abl'eu, lto
dl'igues Lirna, Hm·~H1i <1 de Sá, Amm'•CO do 
AlbtH.[UO!'quo, GasLãu da Cunha., Henrique 
Su.Hes, F1•:• uci~co H.omcil•o, Amaral C(•sm' c 
Fel'l'eira, Ht•ttg ~ .. 

O !!!w .. Presid., ·.nte-Respondct•am ti 
chamaJu, lO<! 81's. D~puta.dos. 

Nãu ba num• ;X'O 
Ficflo tvi i:.L la i1 vótaçií,n. 
Passa-se <i. m~.ttel'ia em tliscussão. 
Comparecem a.indu. os Srs. Indio do Beazil, 

Chl'istino C1·uz, Arllzio de Abreu, João Vioira,. 
Castro R!.dJello. E<l:mrJo Ra.mos e C,•logervJs, 

E' annunei;:da :.t · lliscu~sao· unica do pu.rc• 
cer n. 203 c, d(~ J.no-1, t'obro as ernenr.la.s_apre
sentatlas na :1o. discussão do projecto n. 2fl3 B, 
que fixa a l' dc:>pnzas du Minls~el•io da IndllS
tda, Viação e Obru,s Publica.s p~ra. o oxér
cicio de HI05. 

O St". Presl !.lent.e-Não ha oradm•es 
inscriptos·. . · 

Si uenlmm Sr. Deputado· quer u~a;r da pa.· 
lavra, encerru;rei a discussão·, (PatMa.) 
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o §r. Julio Su.utos-Pcço a p a- P01' ahi vei'-se-ha que cssa8 taxas subir:.un 
Ia.vra. do L$500 e 2$50:"! pr!r 20 pata,vNtS em uma 

o So Pr.ESIDf!'NTr.'-T'•m a IJal' r '<t • disttncia .. de 2UO kilomct~·oJ a 3~600 e 6$0~0. 
··r" D~~~üht~Í• "' ""' e · ' '.ti 

1' 0 no Os top1cos a que me renL'O sa,o os scgum-
IJ t1 .P " · ~.; • tes : 

o .~·· Jf 1 • c.-·. , S p . « To.,,_:c~s Tcleqi'•-'J.ihicas ho1'l'OJ'osas! -A ta-
, ,·:::,.::.· .. ~-' u_ao '~ 1!;,13-~Gos- .'r· rcsl- rifa, appl'ovad:·L da Companhia, Leouoldin"' 

denw, ]!P~;_vend.o Cilll:) n:1.o e~~t<1.r~a pr~cnte 1 pa1·a tts ta.xas tehwranlüctts a cobrar cl~ 
P~\·:~c.casmo,) ~?e se a.bnt• n. 0"' (~l:wuss:w 11° • publico, e c1ue mEro~ mil -rigor em abeil do 
p7o.J .~.:t,~. n •. _6,.., C, de 1904-, e ~enrlo Ol'ga-1 1n0.0 e=-H·-,nl~tT·• ,-p1 .. , c·td·1 l)'t1,1,, 1 .. , l)'\cr""'"" 
l d .,. 1'1 s 1 , f, 'l V <) .olv<l;'U<<~Hu 'iL" L < l c.l, C~ '·o'-"<N•> 

~~;z~~ O ·~)?U,UU Cll~~~u.~~ M l'C Cl'li. On p~o- 100 r~is. a,té 20) kitometros O mais 20 °/o 
,ect,,, p.,ol ao m0n lJlLlSG,c collega c '"lm.rp pa.ra, u. entrcgJ., nio scnJ•J (f,., ln"nos cl·• 
Dr. Mauricio ele t\.brctl quB, na minha 500 réis. esta ultirmt Gaxa. .-v " ' v 
t~.usencia, fizesse a. apl'os~ntaoão de ta.es 
emendas.· S. Ex., com a.quella g~ntilezG. 
que tanto o distingue, foz .. me esse ob.cr.quio, 
subscrevendo as emendas. 

No at5to, porém, de sermh ellas apresen
tad[~S á _e..,resa, V. Ex., Se. Pre.siclentc, ou 
quem o ::;ubstltuia, ontcwJen que algumn.s 
~ão esta.ntm dentro elo preceito reginwnt.n1, 
lJelo que o meu digno collega, pam do todo 
não ponlcr a oppo1•hmüladc de. sujeitar o 
assumpto ao parecer da Commissiio c <1 reso
lução dosta Camartl.., viu-se obrigado:\ mo
dific·:.r• c a supprimit• alguns par:tgi•aphos, 
de mod.o que o quo ficou é alguma CélUSn. de 
geru.l. tendo dosn.pparecir!o a 1'espcctiva jus
tificação e explicação, com a, eliminação 
f'eHa. 

Ficou, om todo caso, consig·nada um:t ::m
torizaçfio "o Governo, o quo servirá rlc 1WJ· 

morarulum para quo o illustre Minist1'o, que 
tão competentemcnt.o !lirigd a, pastn.. da 
Viação, llossa. attond.o1' aos inconvoniontes, 
ás vordadeira.s extot·sõüs que cstfí.o' sofli•cndo 
aquelles que :;o acltam Bit cnntin~encitt do 
l'ecol'l'er ao Telegr:tpho· da Uniã.o, um tl'a
fego mutuo com outt·u.s companllin.s. 

A omcn!la, a flllO mo t>ofiro tom o nnmm•o 
17, quo as8im diz no p1·imciro artigo: «Ficn. 
o Govct·no an l.ot•izado a tmtrnr em accOl'do 
com as uiveFsas companhias do éstr11das de 
i'el'l'o com tts quaos tem "tr-afLJgo mutuo do 
tolegrarnmas, hotndmucntc com a 1'/ié Leo· 
zJoldina UaiZv:cw Co1npany, para, o fim do 
novat• os ucco!'d.os o1ia oxistcrHes, mertiante 
condições tndnos onerosas para. o IJU1Jlico ». 

A o:·;sé m•cigo eu havia adU.itarlo diversos 
:paragra1Jhos, que m•ar.o. a sun justií1cu.ção. 

Assim, por oxomplo, um dos paragraphos 
eta refi.wentc (~ bxação, propondo ou que 
ella fos.:•e uni1'ormizadtt e reduzida a,o mí
nimo possível. 

Unicamente para nã.o tomar tempo á Cí.t· 
mart~ deixo do proceder• á leitüra, por coin
plet'O, do ÜIÜ. artigo da. Gazéto. de Cordei·J·o; 
jórnnl que se puhliéa no meú rnnnicipio, 1has 
<;Ujo:s prindipa.es topico's publicu.rei no meu 
discurso. 

Cobrar-se-hia, poi8, pDr 
lO palaVl'M. ·. 18500 
15 » ')$ooo 
20 » ?$500 

estnn(lo em caua, uma, destas qmtnti:ts já in
cluiutt <t entrega ou 500 reis. 

D.1puis tle vígol\l.l' po1' al.:rmn tempo esta 
tarif<11 o tologr:.tpho fodef'Ul entrou em accor
do com a. Con'lp:~nilia Lc,Jpolilinn. e l.\!POZ o 
Ü'<.tft)go mutuo de moU.o c1uc urn td,Jgru.mma 
na reU.e da Loopoldina é l'ccehido c tNnst'nit
tiU.o á m<üs proxima estação J.o tclcgrapho 
fedcml, qr1o depois se iilClllilbC tla, tr-an
smissão pa.r:t a Ci.~pital ou outru, 06tação do 
telogr·a.pllo federal. . .. , ' . . . . ' ... 

O publico não ê melhor sor•vi<lo, bem ao 
contrario. Como estas estações fo!l(waesteem 
hot·orio e além ~lisso fecham ú.s O horas, já 
:mtus d•JSS<t hora, as ost:tÇ!ÕC; ela, Leopoldina. 
n?ío acccib1m mai~ tr.lr.grammns p:ll'D. seguil• 
pelo telogr•apho fodet·:tl no:::se <.lia. 

Isto serht tolcra.vd, o que, porem, ú inct'i
vcl, tnas ü vcl'll-..Jc: as i;;~xa.s 1ot·am olovadas 
<1 mais do dupl•J. A Loopoldioa passou a 
cohl'l.ll' em tra.!ego mutuo 120 róis poP pa~ 
l<tvra o ôOU· rMs poli.~ ont,Poga üo tolt,\gl'<Uil· 
1na o o liolcg-ntphu fti1l0l'ttl t•mÜtom 120 réis 
pot> pu.ltWl':~ e üOO r(}is pcht onkoga. 

Os tolcgt'amm :.s p<t:::.:m:'am a custr.r: 
Por lO pa.la vnts .... , . • • 3$GOO 
» 15 ·1$.·8. 00 
~~ 20 G$1)00 

· · ü1;1~ P'~{là~1·á." J)~·ir~;úi ~:~ffié~·~:e i)·a:i~~t~: ~;i-n 
a entrega. 150, U1:3 ou 125 réis, cont'ol·mo o 
fioleg-ramma fosse elo 10, 15 ou 20 p:.tlavras, 
t~1do pela. tarifl't a.pprovadé1 11elo !.l:stado do 
ltio. Hoje cmltt pu, lu, vrct pag<t BOO réis ! ! » 

A rofeJ.·encia. quo na. mucnda ílt!;:o ú, Com
panhia Leopoldimt vem <lo que com <t mesma, 
so passa o que ue modo tão eloqueute ficou 
evidenciado. 

A companhia gosa. do :privilegios ox
éepeiouaes é ainti.rt vigo1•a cru seu favor a 
isenção 1le direitos que o Congresso, com o 
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meu voto, lhe concedeu o a.nno pt'Oximo pas· 
sado, pa.ra a. importação dos matorial!s do 
que carecesse para sau serviço, m'\S o pu
blico, o pobre publico, l1a- de fica1' sempre 
preterido desle que o seu interesse entre 
em confiicto com o da. comp:1nhia, que :põe e 
dispõe dos serviçoa que lho deve, como o 
quando entende e pelo preço o modo que 
melhor lhe convelll. -

Para. exemp!itlcar toma.rei desde já. o que 
estn. com pslnhia considera. como \elogra.mma. 
de imprensa. 

Como os Srs. Deputados sabom, siío consi· 
dorados telogr:11nmas de imprensa o tecm 
grande ahtimeoto da tua de t t·ansmiss"iío 
quncsquor communioacõ~s feitas á imp1·eusa, 
para o fim de serem publicadas. 

A Companhia Loopoldin&, sophismando o 
disposi~i\fo a. que se suj(!itou, só considera 
telogramma da imprensa aqucllo que é e~pe
dido por um rep1•esenta.ote de imprensa; e, 
como os va.rios dia rios quo aqui so publicam 
não podem t er um represont.ante em ct1da. 
cidade ou villa, acontece que as noticias, pur 
mais importantes qu' sejam. expedidas pM'<> 
aqui, pagam a mesma. tua dos t.olegr,llnmn.s 
ordioa.l'ios. 

Ainda. ha pouco succcdcu commigo o se
guinte: 

Quorendo dar noticia de uma festa que 
teve lagar na. minb& cidade (Caotagallo) e 
para a qual bavla.m conco1·rido t1•os im:pol'· 
t.\ntes municípios que compõem tt Comarca 
de Canta~a.llo e CJU!l 1'ôt·a intoress:~.nte a todos 
os respottos, ma.ndei para. o Jol'lla~ do Com
mercio um telegt•amma do 59 pa.la.vras, pelo 
qual paguei 14$400, quando, ent1·otanto, pela 
tarifa, determinada pot• <lísposiçõos to.~ati· 
vn.s, de v ia ter 75 % de a.batimonto. 

Ainda. me.l:l, o tra,rego mutuo creado oro 
nome do ioto,•osse publico só lhe tem trazido 
prejuízos; assim ó que, alêm da duplic:tção 
das taxas de transmissão, accre&cc quo é CO· 
brada. em duplicata. a. taxa. da. ent1•ega. Tenho 
em mõ.o a prova noste mesmo telegramllla a. 
que me refiro e pelo qual se v6 que po.guei 
7$700 à. União c outt·o tanto li Comptmhia 
Leopoldina, o quo importa uma duplicata da 
taxa da. entrega, 

Era neste sentido quo eu tinha. redigido 
um dos pa.ragra.pltos da minha. emenda., que 
foi supprlmido por cutendcr a. Mesa. quo t a.! 
dispositivo, importando em diminuiçii.o ou 
augmento de receita, não podia tet• logar nn. 
3• discussão, por ser isso vedado pelo Regi
mento. 

Nã.o quero demorar-me na. discussão, ma.s 
a verdade é que apenas se L!."a.ta de i.oterper
tar a. lei ou accordos existentes e n1io de 
crea.r ou supprimir receita. 

Não insistirei tambem porque não estou a 
par da dísposiç~o regimental, quo me parece 

só devia ser applicada. quando determinada· 
monte se fixa.~ a. ta.xa., c nã.o no pt•esent~ 
caso, em quo a reducçã.o d=ts ta.rifa.s dos tele· 
grnmm~s podia até importat• em augmeato 
de recelh, porq•Je V. Ex. sabe fJ.UC quanto · 
m<tis bl.l'a.tas e ma i~ t'a.cci; M commuoicações 
maior conourronciJ. despet•taro da p;uto dos 
in tcrossado&. 

Do- modo que não ha.vel'ia propriamente 
reducção da. receita, priocipalment.o quando
poder-se-hia. acct•escenta.r u Q pa.ragrapllo
~em augmento de despeza.. 
Ou~ro pal·ag,·apho <la mlnh~ emonrh ret'e· 

ri:.t- se aos telegrammas que são passados 
como pre1oeridos. 

Tcilegrammas pl·etet•ido.~ são aquel:es quo 
não exigem sei' passados immediata.rnontc, 
ma.s a promrição nã.o deve SOl' elt:J."Ol'ada , 
nem deve ser de modo tal que prejildique o
prazo de quG ca.t•ece o tra.osmissor. 

Quom passa um telegramma. como preto
rido, tem em mente a prosteza de sua tl•aus· 
missão, denko de 24 horas J)or exeru:plo, e 
assim G claro quo, si só segttil' d<lhi a 48· 
ho1•:,s , não terá. trD.zido proYeito ao tra.ns· 
missor. 

Por isso é que suggeria ao Governo que 
fizesse com que "t:tos' telogrn,mmas tivessem 
o seu p l'llZO maximo de preterição, <lu modo 
que a. parte pudesse conhecet· a. d~mora. com 
que scrin. o tolegJ·a.mma. transmitti,l o. 

Outro abuso ou irregularidade, a. ct ue 
tambom dava reroodlo pela. miolm. eroonda,. 
rerere-sc á. expedição dos telcgl"a!lliUas m•
gon~as. 

Os iologL·ammas passados como u!'gentes, 
ua Ropat·~ição Geral dtJs Telegra.phos ::ó são 
IJ[;sim cuneiderados omq ua.n to tra.nsit.lUu pelo 
telegra.pho da. -União, dahi em dea.nte a. 
companlJia. quo tom tr-afego mutno para a 
tra.namis~ão já não o cousido1•a. mais como
urgente, porque no seu contrMto dl} tra
fego mutuo não entrou dispo,;ição a tal 
1·e~poi\o, ficando n.ssim complotamente iDu· 
tilizndn. a. urgencio. com quo foi expedido o 
telegrmnm<l. 

Et•n. GSSO o o!Jjocto do ou·tro par :.•grapho, 
tambem supprimido, e por isso o rememoro 
ao Governo para 11Uil attend~ p~ra. tal. 
ponto em qualquer 'novo accordo que tenha 
do fazer com as companhias. 

Outro par<tgra.pbo, tambem supprimido, da . 
minha emenda. pt•ovidenciava. sobre a e.a'ecti· 
vidade da e11tr()ga dos telegra.mm;ts e inte · 
gdda.de de seus coutcxtos, pois nad~1 csttí 
garantido, sendo q uc os telegt·amma.s, c1 uet• 
cheguem perfeita-mente, como fot•am expe· 
didos, quer cheguem completamente aHe· 
rado:; em seu senüdo, flclm pagos do mesmo · 
modo, não llavendo a.bsoluta.monte restir·· 
tulção elo que S<l pagou. 
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Contra este desleixo e abandonot de um 
verdadeiro contracto feito com a estação 
telegraphica, não ha sancção nem appello, o 
que nã.o é justo nem honesto. 

Em um dos paragraphos supprimidos lem
brava cu como uma compensação que fosso o 
telegrapho ob1'ígado a restituir aquillo que 
tinha recebido por um serviço que não 
realizou. 

Além desses pontos, indica.va. eu em outro 
pa.ragrapho a conveniencia de qualquer 
providencia com relação ao destino a da.r-se 
a.os telegrammas cujos destinatarios _não 
fossem encontrados ou cuja residcncia não 
estivesse üevidamente indicada. 

Estes tclegrammas costum'.tlll ficar nas 
l'epartições, detidos, e quando Deus quer são 
dados á publicidade em um ou out1•o jornal, 
onde a notificação passa desapercebida., 
quando, en tl'etan t.o, muitas vezes são diri
gidos a pessoas muito conhecidas. 

Tenho visto publicados. nas rela.çães de 
telegrammas retidos, nomes de pessoas conhe
cidissimas e at~ de Deputados. Si taes tole
grammas, pelo menos os que são dirigidos a 
i>eputados, fossem levu.dos ao Correio, che
gariam ao seu destino, porque o correio da 
11ossa Camara nos conhece a todos, é dili· 
gente o fal-os-hia sem demo1'<1 chegai' (tS 
mãos do seu Ltestinatario. 

Tem-mo acontecido recebei' c:1rtas sem a 
indicação do lagar de meu domicilio e por 
isso faço cst;1 affirmação. 

Assim sendo, occorre-me lembrar quo 
todos estes telegrammas que não pudess~m 
ser entregues por não serem encontrados os 
respectivos des&inatarios, fossem rJmottidos 
devidamente franqueados ao Corl'eio, que 
ftcaria incumbido de efl'ectuar a entl'ega. 

São estes os disposiLivos quo fo1•am sup
primido;3 (la minha emenda, deixando, po1· 
consequencia, no vago, o sou art. 1." 

Feita. esta. exposição, si porventura. o 
Governo quizer tomar em consideração a 
autorizu.ção de quo trato e para a. qual a 
Commissão dou paracm• faVOl'twol, tot•ú. jtí. 
<Lgora os precisos dodos doan Lo dos olhos o 
pondol'ai·á. sobre a alta convoniencia das 
medidas propostas o qnc por isso não preciso 
encarecer. 

A illustrada Commissão entonde quo devo 
·SOl' eliminada a rofercncia especial que fiz ú. 
Companhia Leopoldina. 

Não farei questão do caso, bem que deva 
ponderar que e&sa referencia foi proposital 
e teve-por motivo a. circumsta.ncía de que é 
com essa. companhia que se teom dado os 
factos a que me t•efiro, e porquo é especial-

· mente a essa companhia quo vizo. 
Das outras não tenho maior conhecimento 

e rtem podia ter, dadas a. ox:tonsão do nosso 
terJ•itOl'.i.O e as condições espociaes em que 

podem-se <tcllar as outras, que, aliás, podem 
até não merecer censuras pelo seu serviço. 

A minha. referencia á Loopoldina foi, pois, 
necessaria e tinha por fim chamar a attenção 
do Governo para o n1odo arbitraria por que 
esea empreza amplia ou restringe os seus 
serviços e foge aos seus encargos. 

O publico em regra vive na completa. igno
rancia das instrucções reservadas que a com
panhia. Mt aos set.lS agentes, e é sempre na 
occ<t~íão dos sm·viços c com sorpreza. que 
fica sabendo que não tem este ou- a.quelle 
uil'eito. 

Para estas wrprczas ú quo lembro a con
vcnienc:a de serem <1!:l companhias obrigadas 
a ter em suas estações exemphwes de seus 
regulamento~, tal'ifas e instrucções, de modo 
que qualque1• p@ssoa possa, pelo preço do 
custo, adq uieil-os. 

Eu tenho procurado udquiril-os, o não os 
pude obter ainda. 

0 SR. FRANCISCO SA - Mas ha regula
mento:~ geraos do estradas de ferro que criam 
esta. o lJrigaçã.o. 

O SR. JuLIO SA:'\TOS -Não duvido que 
haja. regulamentos officia.es determinando 
essa ooriga.\ã.e, mas o ftLcto é que elh não é 
cnmprida. · 

Nas estações apon:ts enconteam-se, em 
quadro.::; dopemlurailos nas paredes, horarios 
ou inCom1ações, muitas vezes já alterados, 
e sobre ta1•ifu.s de t~legrammas n:.tda existe. 

lia nos recibos impl'essos apenas um aviso 
get•a.l que nada diz nem explica; no que 
tenho em mão so lü a penn.s o seguinte. (Lê.) 

Isto não signift~a cousa alguma; 11ão o1fc
rece garantias do serviço que se propõe 
fazer c para o qmtl <1 companhia obteve 
privilegies e ftwores. O iaterossado paga 
e nunca. mais tem noticia do sm•viço que 
pagou, nem lhe atteuderiam a. recla.mações, 
quanúo as ftzes~o. 

Feitas c:3tas considerações em relação á 
primoil'a parte, direi ligeiramente alguma 
cousa. sobt•o o art. 4°, pelo qual lembrv a. 
cunvenieneia. do u.ut.orizu.r-sc o Govct•no a 
entcndcr·.30 com as companhias para aca
b:.trcm do vez com o uso da lenha em suas 
locomot1vas. 

Ninguem pó~e bem imag-inar o destroço 
quo produz uma; eetrada d.e ferro nas mattas 
de uma. região que atravessa.. Em primeiro 
logar, i,udo quanlo é maueira de lei des
a.pparece, cortada para dormentes ; logJ de
pois desapparecu tambem a madeira branca 
queim1~da como lenha, o em pouco tempo a 
floresta mais basta c pujante se f<1z em 
deserto, que as chuvas lavam e esterilizam. 

A Companhia Leopoldina, que eu conheço, 
tem em calla estação um deposito enorme 
de lenha, e todos os die.s adquire novas 
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quan tidade~:J com as quaes fôrma stochs im- O Sn. . .JuLIO SANTO~ -Mas é :prociso cor
mensós; não ha fl01~estas qpe possam resistie. I tat• o mal d.esJe já, e é justo que aB compa-

0 honra.du Deputa.do que está me ouvindo, nhias tenham compensa.ções. Até ha. pouco á 
o Sr. Bric~o Filho, que freq_uema as nossas Companhia Leopoldina qLwimou sempre car
montanha.s .• e por vezes viLLjl1 por essa es· -yão de ped1•a ; ultimamente, porem, dada D. 
tradu., deve ter tido a opportunidade de mlsel'ia que reina por todt1. parto, especial
avaliar a grandJ edensã.o -de flo1•estas que ment ~na zont1. agl'icoh do meu Esto.do, onde 
se acham transformn.das em lenha.. a. agricullitlra definha., a população pobre 

o SR. BmciO FILHO_ E foi por js:;o que do campo t~m-se,delxa.cl? le;,:r a,o ~<l.crificio 
) anno P'l.S~ado suaael'i nm\1 proviJ.en"i-1,. !lo seu futUlo e e.n busca de recurs.o;:j come
~0 'orgame~t~ vigcnt~0figul'~t nma dispo~i~ã.~ ço~ a cortar sua~ mu.tt~s, :~nd.end.o a lenha 
apPest:mtaüu. por mim, no sontiuo de pro· por CJ.ualquer c~t sa: aprov:mt.a?,_do,...~e ~, Co~
hibie 0 empl't~go da lenha. panlua Leof?oluma ,l.essa. sttu,lç,a.o p1ua ~m-

pregar em suu,) locomotivas um combust1vel 
O Sa. JuLIO SANTOS - E o Governo não 

deixará. de fazer alguma cous<.t para alcn.nçar 
este objectivo ue um modo get>d, pois sei 
que o Sr. Ministt•o da Viação, om recentes 
contra0tos de arr~ndnmento das estradas, 
tem ostipuln.clo u. prohibição da queima de 
lenha nas locomotivas, ~alvo caso do furÇ"a 
maior. 

O Sa. BRicro FtLno - EBse cn.so J.c força 
maiot· ... 

O Sn.. JuLIO SANTo::; - H a sempre neces
sidade de salva.l' o caso de força maior,qne 
deve ser provado c não ilcal' em mer<~ alle· 
gação. 

Para o caso de força maior nunca terão as 
companhias necessiUade de ,,randes stocks de 
lenha depmlitadn, em todos os pontos dn. es· 
trada. 

Pelo art. 4° o Governo Jicari:l, •~ntoriZ <ldo 
a dar quaesc1uer compensações por estas 
novas obrign.ções qu~ })Orventura. fo::;sem 
impostas ás companhias. Parecia-me indis
pensavel o justo tal dispositiv(' e nem o jul· 
gava fó,'a do Rogimen[.o, enteota.nto a Com· 
missão deu-lhe p<.trecel' contt'al'io. 

Não üiscuch·ei neste momento a. impu
gnaç~ão, ubscrvando a.pentts que si o Gove1•no 
não tiver o direito de f:tzur n,lgumas con
cessões ou favores, certamente Yel'·se-hn. 
coacto para impor obrigações. Não posso 
ava.liar, por exçm:plo, q_uaes os pr·ojuízus ou 
lucros coJ;;antes da companhia com a sn· 
pressão do direito de queimal' lenha ; mas 
qua€squer q_ue fossem, o sacrificio de v~ta
gens compeltsadora,s, seriam sempre bem 
empt•cga.das, porque conservaríamos as nos· 
sas mattus, isto é, a a.menidarla do clima; a 
aonvenion to pePiodicidade das chuvas, a 
fel'tili .ado o IL rroscm•a, do solo e das aguas 
em tuuu, u, oKteosu. zorm do centro c norte do 
Estado. · · 

o Sa. Bruc1o ll'lLIIO - E' [lOL' isso que 
prefiro este pauta do ptLl'Lit.lu. : nos novos 
cont1•actos incluit•-so sonwro 1~ o lu usull.\ do 
não pod.crem tts cstra.ll.r1s de tor1'0 t'azm• uso 
da lenha. 

com modo e ba.mto. · 

0 Sa. CAMILLO PRATES -Talvez Se pu
desse evito.r a destrnj<,:ã.o das mattn.s por 
meiú indirectn : lanç:a.ntlo os muuicipios 
impo:.;to pesa.do ou prohibitivo. 

0 SR. JULIO SANTOS - Já no mou ES
tado existe este imposto de 300 réis sobre 
metro cubico elo lenha, mas a Comoanhia 
LeopolJ.ina lançou o imposto sobre o produ
ctol', diminuindo na proporção o preço qut:~ 
paga. v<.~ peta lenha, e como o productor pre
cisa de dinheiro nií.o tem rcmedio :sinão con
tinm~r a, vendeP a lonha â LeopoLdina. e a. de· 
vastal' as mattas. 

Sr. Presidente, não tomarei mais tempo â 
Camarn.. O mou escopo vindo à, tribuna. não 
foi contostar nem combater o P<~roccr da 
Commis:;ão, e sim indicar ao Governo as 
questões e pontos que justifica .. m a emenda 
propost<t, que a Commissfi.o acceHou. (Muito 
bem; muito bern.) 

O Sr. Pereira {~e Ly ... a. -
S1•. Presidente, venho trazer á Com missão de 
Orçamento alguns esclarecimentos sobre o 
ponsamou~o d.a unica emerutn. que tive a 
honra do offerccer a esse orça1110nto c que, 
me parece, não foi comprebeudida polo digno 
relator d<\ Comrnissão. 

A minha emenda, cs~tt concebida nos se· 
guintes termos: 

«O fornecimento de energia clectric~ para 
iHnmin~ção, locomoção ou qualq.uer serviço 
publico a cargo elo Ministerio d·-l. Industria, 
quando não executa.rlo por administ1•ação, 
será. feito por pessoas competentes, a ,juizo do 
Goverao, preced.enJ.o concurroncía publica.» 

O fim que tive em vista., Sr. Presidente ? 

foi, no caso (le ter o Governo de sa utilizar 
da a.uturizaçã.u cpn.stanto <J.o art. 23 do ot•ça .. 
mento vigJnte, fa.zel-a por con.~urranci:.J. pu
blica, quando não tivesso de fazer adminis
tratiVitmento. 

O parecer da Commissão, porém, pare c e 
quo mo attt•ibue pensamento inteiramente 
diverso, porque reza. o seguinta: 



167 

st§§Xü EM 1 DE DELEl\IBitó DE u c 2 

«0 pro,jecto ·já inclue disposíçio, antorizan- . Gover·uo pôde obter <:~ cncL•gia necesi5aria. 
do o Governo a pfomovee o aproveitamento pi.L l'l.~ o sen t.lesenvoh·imento c p1·ogrosso. . 
da fo1•ça hydraulwa par;\ ~~ tl•;.msformaç:'i.o A mi nl1<1 omentln. na 2 ' di.:lcu~sã.J do Or
em energia eleci;r·ica. O~; ;~:;n; tol'mos sã.o ç:J,monto f i provoc:t(Li.~ por mais uma. me
muito mtüs geracs, pois qnc so rüf'e.rem a. dilln. p::t~.·cial alli apr-osontu,la, pedindo-se H
todos os serviços dí1 lJnii'í.o u não sómen~e ~ws lnmina<;fi.o el.octt•ica PcH'<t o editicio elo COl'
do 'tl'linis !.erio dt.t Industeia. Doixn, mais livre a reto ; ma~ . c ! !110 cs.)tL omonua. nã.ti teve pa
acçio do Guve l'no para bíciar um emprohen- roccP fn.vora.vel, não insisti pGla, minha,, quo 
dimen to novo. er<1 um curo.ll N.rio du.q Ui.') lia. 

ParocB à Commi.ssão m:.ü8 conven lent<~ 1 Agol' a, , pol'('m, Sr. Pt'C:)idente. trat-1,-sr:; ex
mantec-sn a. rlisp·osição do p 1 ·~jccto, que está, 

1 
u:~tamente de unn disposição que pet•mitte 

sem a sul)stituição que a omGnua pt'vpõe. » ao Gonlrno reaiiz:w esse ;~r<:tnt!o melhora-
Os r . . s · v, r J' . 1. mcnt,o . 

• 11. i R,~XC !?CO :· ·\. .- _ü ~' l.tX:. qu .~ ::\ 11 Q·•n OiiO s·• j ll '' :4I.tll''c:.to 'tC+ll ')l COU 
est·t a I'efel'('l1Cl'1 n l' ><:tl'l~ÇRO fi'H't ·i, sn·t 1 

' . 
0

' ~.. · .. w,~w ' u c.v' 
1 O 

cm~nda. ·· ' '" <.: .. J ' L ., ~ · '· ó qu9 os:'lc.sct"~iço poi~cPli, .-l?~' feito. 
· A 1Uummac:w publ1c~:, 8St<.t a Cl1l'g,) de uma 

O Sa. PEREIRA ng LYRA. - Sl'. Pt·t~ádento, co rqnnhía, cujo C•J\lí.e .. v:G•), L'onov;dl) ni•J lw. 
a m1nl1a eme,lda r~ã'' cugib tlo s tl>:::r. i tuie a muitos a,nno:'l, <L o' )eigJil :.t r • .~,.,~, 1r i.t m·t•lrtnça 
dispo:-:i t;ão a q:w u.!Indo o illu::;ku rclatoc dc.t Uuminaçi1o pQl·J g·tz ca.rhonic:-; p: ~ra a 
do ol'çamonto; ella, suppüe., ao contrario, a. oL:!cLl'iCi.~, con$tu,nJo-m·l r1no os ::~etL,j D::JG(vlos 
oxisto ncia clcsBa db:p0siçYi.o. o a.pem~:3 o CJ.U0 · já estão f'eitu .~, j•í. l'.n\l,;n i.ti)i' .J ~Jn bd >.3 ao 
pod• .. l Ú a COUCU ; 'l'GilCÍC~ publiC\),. Go vl~ l'llO, •lOj) J n•L.JUib <(G sJlu·;ã.'J d:J:!t J . Ao 

Ora., SP. Pl'esirtont(~, si e.~t:.t c ·mcnn•cncü~ 111-:l .~!llo t.3mp:> :-;ei '1118 ou~ra.-3 :Jmpt·ezcts teem 
se í.orna ineonvenlcn ·:c no caso, :1i1o te,•i:ct du- leito a n.cquisiçi1o Ll:ts {lLHHa. ; do ag .w, m•üs 
vida em p~dlr :.ttã :t ect,il'r.tdu. Ü<L oawnd:t.; impol'tn.ntes lo quo ~~~ póLlo utllir.:.u' esG :~ Ca
mas, pol ;S tormOi3 do pn.rec ~r. eeeio que i.t pibl , c, lUtmdmenGc, o Go\'01'110 Lceá de 
Commi::;,ão suppoz que ea qtHH'Üt substituil' i.·0eol'l't}l' "' essJs p ::.rti.~ul :H,}L 
o art. 23 por c ·;kt cli.~posição, (ltBt:do, ao D.do, p.Jt' e.x.emplo, o c :~.:i ·J · ~o qae ma.is de 
contr·twi0, o Clfl::l cu quol~ia ei';~ completa.r nmt.t OtUJH'e :t. < ~ S:) :qH'.J:'le!lL) p t t' ·:l. f,)enecol' a 
essa. mesma disposlç1to, est·,bclecendo a co11· euet·g;ia lly.!t· Lnlie;t J. ,~ qttC) cugii;:.t o p<'>j..mt.J, 
currenci:.t pn.ra o c:tso om que o G.worno como é qne o Govet.•no fcte<.i. a C3coih<1? 
não t ivesse <le ütz.m· u BCL'vi~o p.Jr J.Jrnín is- Náo é uru .~e ·vi,;o :i. arlminist!'<J. :ü.o osGa-
tl'açiio. belec:\L' a. C:)I1CUL't'encia, public:.t, qnrJ virá 

O a·B!l/Upto d.o q tle co.~·lt 1 u .1.r!;. -~:3, com liVL'<I.l' o GJvet>nJ Ü) soLUttçõjs inl[WP
pletadLl pela, minlw. ome:Hl :,~,, () cl ~t m t:üma. tulHts? 
impol'~ancia. s ... Pt·e;;ldcnt·:l ; nili! j:i. vom J,) Apl'ei:lenécl a. 1uinh'1 omcwh ncs:;e pee
longa. da.t~1.. ocenpa.nl-1 a. a.tbnç'io tlo=; c.~m- ·supfH' to, ;tct'<)rlitanúLJ p :•:;;r.a,t' n :u Sd t> Viço a1) 

petcntes c do::mfiamto <1 c ilUtJ~tc ncin. d0s illtt':ltre Mtni3tt·u th Vi,lção. 
nossos o.:;G:tdísb:-J,pat'0C.m·..Lo-rno que wJ ai)ÜmL Nã·J :mi si o GJV0t'ilO c:>.:(t.a.eii, <le des
Minist!•o t.ht Via,çfto e:-;~:i. 1'0.:1!~1'\'cd<~ a. gl.oeh n.pl' ,1pt•iat· a-) gea. ucl•}S quéd<t1 quo poriam SGl' 
do lOI'ltl-o a effcito. :tp r·ov.lih:la.s, ou si pt·.~[ie ~~t·;i.. contea,,~tae o 

De facto, ni'i.o se co 'lPl'ühenLle quo uma ci- fu<'Decimeuto rl<t cuct•giLt lty1lr;1ul.ca. com 
dade como a do R.io de Ji.tn!lit•o, ccn'cada. dt} cmpt·cz·,ts p:l.t' ticul<.tt'O-J PM'<:~ i1 ox.'3~u . .;ã.o da 
grandes fonbs elo eneegift hydr:wlic ·,, n·i,:J sJ disposiç-'to do peoj3cto. 
utilize dessa força. natu:·~tl p<~.t•a. o d.e,;"!nvol vi· E~tou cerfio ·.le q1L<3 o Miuistru da, V ütçãu 
mento de SllUS induslil'i:.t:> o o.:~ : ~ li!ftH'i.mt()s tcv;:teLt <t efft!i i; •J oss0 c :npr.~ ll m·li ulc:Ü:), e de 
serviç;s pubiicos a que p(hifJ sOt' cUa, ad· qno o fH.rá ~ to metlloe mo:lo, J.0 mo1b ma.is 
optad11. ccvnomico o c.J:wGnient•3 ao~ interiBSOS da. 

Jú. na 2<~ di::!cu-:;são de.~Ge pl'l)jecto :\pec- União. . 
sentei uma emenda, rela,tiva tt este a:ssumpto, M.ts o qttJ m :} rar·.:}JC m u > pPoV.LVGl é que 
que tatubem não obteve parecer fworavcl. e.SSí1 energia teeü, d-:.: ser ftJl'nccida. por ur_na 

A mim, corno a tô.lus, 0:3 cuUcg ts, SP. Prs- tlas ompeeza.s q ;IO ,jü. toem a p :)S:ie •.b.~ ma.ro
sidntc, não pôde dt}ix::tt' do cau~a1• cet•t ·:~. ap · l'03 Ci'Lé,las tüilizn.veis. 
prehensão o moJ.o poe que a iUtuni:nçã.o Er·am :Jst:.ts :1'! obmrvaÇÕ;)5 quo eu qaarb 
electrjcu. está. sendo inst:.tlhd\1. em t.lívcw~os Car.oe, simpltHlllont ~ > p:tr..t di:r,tH' ;1..0 dtgn 1

) re
editicios publicas dost>'l, Capital. lator do ot·~amBnt · > 'luo a minha crm:mda, 

Vemos todos os dia.s novas installaçõas, longe de c~:l;ar om upp HlC};'i.o á. (li:) posição 
cada uma impol'tando em novt\s desper.as do a1•t. 2:3, Vdm complet.tkt. 
com machinismo.:; especiae3 e maior numero O qne ca qllel'o é qnc S. li!:<. vcnln de• 
ele pessoa.l, qnando se impõe a ne.ces~id.:tdc~ do clara.l.' po.:;lti vam3!1Ce si ~on v e~ _ou aã0, no 
aproveit,tmento das quédas enstente~ nas ca.~o. a concut·rencta pttbltc;t. St nao CJ.nrem, 
circumvizínhanças dcsb Capital, du.s quaes o sou o primeiro n. nã.o fn.zer qu(Htão da, me-
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dlda ; si, porém, a concm·rencia. se torna 
conveniente, não vejo motivo para que a 
Camara rejeite a emenda. 

Uma outra p~Ll'te do parecer com qne não 
me conformo é a que di2: que a minha omen
ua se limita aos SN'viços a cargo do Ministe
l'io da ViaGão, quando à disposiç:ão do PI'J· 
jacto se refere a todo o serviço publico. 

Nesta parte, declino da minha compe
tencia. para a do nobre Deputado, com muito 
maior na assumpto; mas, com toda a. fran
queza., d6claro a. S. Ex. que não c.~,mpre
hendo corno nos serviços de um ministerio 
possam ser · enc,tixa.das disposiÇões que se 
refiram a todos os outros. 

Seria, por exemplo, o caso de se autorizar 
a reforma da. Se.~retaria do Interior no orça
mento do Ministerio da Viação, ou de se 
dotar o serviço de um mini:-:;terio em outro 
dill'erente ... 

0 SR. FRANCISCO S.-\ - Isso se dá. Por 
t3Xemplo, no or,~amcnto d<L IndlBtria está 
tudo quanto se refere aos proprios nacionaes, 
quaosquer que sejam os ministerios. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-Corno no MiniS· 
terio da Industria está (lXactamcnte tudo 
Quanto se refere ao aproveihmento da ener
gia hyd1•aulicil.. 

Mas, Sr. Presidente, o argumento da Com
missão, a meu ver, é impt>occdente. 

A minha emenda p0deria. não se referir 
sómentc ao serviço uo Ministerio ua. Indus
tria e ser concebida om termos gel'aes. 

Mas o qne parece melhor, segunõ.o as boas 
regras orçamen! arias, é q ne em cada orça· 
monto se deve dar autot>lzação para aquel· 
les se1•viços que pertencem ao respectivo de· 
partamento. 

Assim, termino com estas considBrttções, 
esperando quo o digno relator me tl'aga ra· 
zões capazes de me convencer da inoppol'tu
nidade ou inconvenioncia da emend:1 qne 
apresentei. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Francisco Sã (')- S1•. 
Presidente, em pouca.s palavras terei respon
dido aos illustres Deputados quo se mani
festaram sobre o parecer em discussão. 

O honrado representante do Rio de .Janeiro, 
o Sr .. rulio Santos, fll~ obsor•vações multo 
judiciosas, a quo ncnhmna. objecção me cn.l)e 
oppor. 

S. Ex. mostrou que, dá facto, lta. nos 
accordos de t1•a.f,~go muttto, estrada~ c tele
graphos lacuna.s que cumpre co:•rigfr, e 
formulou disposições que apresentou em 
emenda que pela Mesa não foi accei ta. 

._ ( ·) E ale discurso não foi revisto pelo orador. 

As observações tle S. Ex. deviam ter 
calado no animo ue quantos o ouvjram e 
acharam que devo ser uma ultima suggestão 
ao Governo para pro-ridcnciar no sentido 
desta reclamação. 

Entretanto, p.1reco qne a, :Mesa n.giu cor
rectamentc, não acceitando as disposiçõ• s 
tacs quaes estavam redigidas, porquanto, 
versando sobre taxa.s teh~graphicas, dr.;veriam 
caber no Ot·ça.mcnto da Receih e não em um 
orç<l.ment:.~ de despeza, como o da Viação. 
(Pausa.) 

Cabo-me <.la.r agora uma resposta. ao nobre 
Deputado por Pernambuco, o Sr. Pereira d~\ 
Lyra, a quem se afigurou não tor ~ido com
prehcndido pela Commissão o pensamento 
que inspirara uma emenda, sua, relativa :i 
autorização dada ao Go,·erno para promover 
a tra.nsformação da forQa hydraulica pela 
~nergia electf'icm. 

A propría leitnr::t. feita pelo noln•c Depu
tado, do parecer d·t Conunissão, da emenda 
que apros::mtou o do di~púsHivo a que ella se 
referia, mostra que a Commissão compre
hendeu bem o seu pensamento e que o pare
cer por ell:.t dado n5.o podi(l. ser di!Iürentc 
daquelle flllO proferiu. 

0 SR . . PEREIRA DE LYRA dá um ::tparte. 
0 SR. FRANCISCO SA.- 0 nobre Deputado 

mostrEm que cntr~ :.t disposição vigente 
e a sua emenua havia ei;t:.t dilferença : é quo 
a sua emenda estabelecia urna disposição 
mais restricta do que a disposição vigente. 
E' isto justamente o que disse a Commissão 
quando affit•mou qne a. disposição vigente 
está om termos mais gcnericos e deix® mai:3 
livre a. acção do Governo. 

A rostricção craada pela ~manda. do nobre 
Deputado ftLz dosapparecel' a libBl'(ludo de 
a.cção, que a disposi1)ão o:n vigo1• deixa ao 
Governo. 

E porque não n.cceitou a omend~i.? Con
demua ella o peincipio da concurrencia pu
blica~ Nã.o, embora a mim este principio 
não inspire as m~smas sympatlüas que camtt 
a muLta gente. 

Não foi este o motivo que inspirou o 
voto dado sobre a emcnd;:1, ; o motivo foi 
outro. 

A disposição em vigot' não ct•en. nenhuma 
restricção; dú. :1 muxima lib!3rdc\de, tanto 
assim ~ que julga conveniente abrir a con
cul'rencia publica. 

No regímen desta disposiçã:o, em vigor, o 
Sr. Ministro da Industria tem iniciado tra
balhos ; e não seria justo nem oppol'tuno 
que depois de iniciados taes trabalhos so 
ct•casse a. pretendida restricção . 

0 SR. PEREIRA DE LYRA. dà outro apa.rte. 
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0 SR. FRANCISCO SA'- ParecJ-me, pur
tanto, que, sej:1 a. emenda proposta pelo 
:nobre Deputado, como S. Ex. atnr•mou, apenas 
umr.t rcst;ricção na disposição em vigor, 
completa.ntlo-a, seja, como S. Ex. disse a 
:propositu do parecer da. Commissão, uma 
substituição completa da disposição, parece 
.que qualquer que seja o signit1c:1lo que .se 
queira. dar á emenda. elli1 n'ã.o tem opportn
nidade. 

Não que o pl'incipio da emenda. seja. im
pugnado, não que as consideraçõ3s <lo nobre 
Deputado não me meroçam a attenção, 
pois qne, muito ,. ao contrario, são tida~ como 
uteis conselhos á administração, mas por
que a solução proposf;a por S. Ex. não 
deixa. uo est'1r nn. disposição om vigor, com 
a differença sómcn te c1 uo esta deixa mais 
liberdade, como dis:;e, á acção do GoY"ernu. 

O SR. 8RI0Io F1tuo-Ní1o obl'iga. 
0 SR. FRANCISCO SA-E CJlTIO, S1•. Presi

dente, me parece que não ha motiv0s para. 
desconfiar da correcção com c1uc o Governo 
Yae executar est:l. disposição, não acllci op
portuno crear essa rcst1·icção. 

Eis os motivos do pa.rccer e eis as razões 
de divergencia em quo me a.chei com a 
emenda do nobre Deputado. 

0 SR.. PER.EIR.A DE LYRA-Estou ÜO accorLlD 
.com as observações de V. Ex. 

0 SR. FRANCISCO SA-Tcuho concluido. 
(Jfuito bom; maitJ bem .• ) 

O Sr• . .'.Brieio Filho vem díscutit' 
11ão só o n.s~mmpto das dun,s emcnd·1s c1nc 
a.presentou, como tambom o de n.lgumas 
outras offcrecidas ao projccto. 

A primeira de quo se -occup1. é a <lo Sr. 

Relativamente á providenci:1 pa,ra evita.t' o 
uso dn. lenha como combustível m~s cstr~tdas 
do f0rro, cbsva.ncce-se em ter sido o pri
meiro a propm• no Congress;o Nacional medi
da no s::mtido de evitai' t~ devasta-ção das 
ma.ttas com o emprego da lenha om voz de 
c:trvã.o nos trens tlc ferro . 

Analysando a emenda 15, que ma.nrJa 
supprimir elo projecto a verb!t relativa. á 
Estrad::t de Ferro do P<tran:t, compara a 
attituric de hontcm da b:tncadn. paranaense, 
furiosa porque o :wrcnda.mento i:~ tocttl' tn.l
vez a um advc1·sarlo ou cxtraoho politíco, • 
ao passo que agoi'a applaude, porque coube 
a operação a. amigos. A esta peoposito faz 
diversas considerações. 

Sobre a. omonda, ·que manda snpprimit• a. 
verba l'ef<:weo te á l~stl'ada. ele Feer o Soroca
ba.na acha. quo é um pouco ceuo par<\ fi.l.zel-o, 
pois não üesapp:wo ~eu ainda a. obrigaç·ão do 
Gove ·no pat•a sustcmta.l-a, visto como nã.o 
fui vondid::1 ou armndada. Refere-se <t arre
mu.t1çft.o em lmsr.a pu1Jlic:~ ontlo se deu m:tJs 
uo (lUO se po:lia, como declarou a imprensa 
sem l)Or conteshd<J, duritntc muitos dias, só 
a.ppa.recendo contc~·tctçõcs tlepois que no Pa.r
Lamcn to furam fllitos npa,L'os. Sa.bc ct uc a 
politica se agittL p;u•a. at.Iquirir csso impol'
tantissimo hem, em condições onerosas para 
o E~t::.vlo. Fica á. espora do v e e em que pa
rmn as moda~. Si a opcraç[o for bem feita, 
seu3 elogios rebcn tarãu; si fot• r3a.lizada. 
com prcjuizo para o Thesouro e em beneficio 
de intcre.3s~s po\Wcos, suu. censut·a a.ppare
ccrâ. ftLtalmont.e, a.tac.:tnt.lo quem morocm· o 
ataque. 

Tratará agoea elas daa.s emendas cgw apre
sentou. Uma pl'ovidenciando sobre a. appli
eaçã.o da.s sobra.s <lo vi1rií1S verba.s da Estrada 
de !.<'erro Central do Deazit n.o paga.mento dos 
a,posentados da mesma e3trada. As:;im pro
cedm·á porque o Tribunal de Contas impu· 
gnou o pagamento. A Commissão tliz que não 
ln necessidade lla. emenda, visto que par[], 
occorrer ao pagamento existe verba no Orça
mento da Fazenda. O oettdor retirará a sua 
er;:~.enda. e pl'OVidenciar<t sobre o n.ssumpto 
ele modo mtl.is effi(}il.Z. 

EJ})idio Figueiredo, manda.ntlo incluir en
tre a'l a.utorizr.tcões ao Podee Executivo para 
promover melhoramentos quo i'Militam n. 
navegação dos rios Para.guassú, do Eshdo 
da, Bahia, Itapicur(l, no Estado do Mara,nllão 
e Cuy~bá, no E~ta.d.o do Matto Grosso, me
lhoramento do rio Goyana, nos limites dos 
Estados do Pemambuco c Parahyba. Noste 
-sentido dese.1volve longa argumentação em 
favor da medida. Trata da. emenda do St•. A outra emenda que u.:prescntou manda 
Pereira. de Lyra., cxi~inlo a concurrencia eliminar a a.utót·ização para o M'rendamento 
:puhlica p:tra, o 1'ornecim2nto do energi<.t ele· da Estl'ada. d<' Forro Central do Brazil, si 6 
ctrica, e a uofenüe. que css&. autoriza,c~i\o :figura en ~re as dct dis-

Quanto tL emenda do Sr. Antero Botelho, posição do n. XXlii do art. 17 da, lei n. 1.145, 
supprimindo a disposição 4a do art. 2°, de 31 de dezombro do 1903. 
mantém o voto dado em 2a. discussã.o, isto S3mpt•e so mr.tnifestou coutrat•io om geral 
é, será ün·oravel á sttppressão da. ret'~l'ida ao arrendamento das estradtts du fet•ro. Em 
disposição. pa.1•ticular considera csa<J. opel'ação um pe-

Estuda a emenda dos Srs. Julio Santos t•igo, em se tratan lo da Ce:üral do Brazil. 
e Mauricio de Abreu, n.cceitando a l n e a. 23 Além de ser um poderoso auxiliar da ad· 
.Pal•te, com as modi:fica.ções propostas pela l ministração publica, além de se1• do um a.Uo 
Com missão, e rt~jeiéa.ndo as duas ultimas. valor cstrategico, contém um numero avul-

Vol. V lll . 22 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:21- Página 36 de 39 

176 ANN AES DA CAMA RA 

taclo de empl'Cgn.dos e o seu arrendamento 
seria um deSiJ,Stl·o. 

O ortLuor demora-se no estn<lo des i; ;~ ponto 
e mostra que o relator em s ~m pn.recer t,C 

pronuncia pelo anendttmento de todas as 
estradas. Ainda. zm1is : a di::iposição x.xm do 
art. 17 da. lel n. 1.145, de i31 uu dezembro 
de 1003, aut,r jza. a a.t•renllae a :J e:::tradns 
encarnpadus uu :.ulquiridas e a. _('eiJtntl do 
Brazil não deixa de ser umn. estl'ad . ~ adqui
rida. 

Desde que, pord .', a Cummissão d3 Oe('a
mento em ,_ou n;uccel' solemnornente decb.t·a 
que a· Ccn~r . \1 não est<i inelui!Lt cntt·o as 
estrudas que '.levem stw urecnúü.Ja':>, o ol'adot' 
tranquilltza-so e julgo. cum a declaL•açãu 
compenil:ulo o seu esforço em as~omar :1, tri
buna o o enf;dlO a, quo obL'igou ''· Cam<tl\t 
( Jlluilo ú<Jm ; muito bem .. O orado;· é compri · 
mentado.) 

Ninguem maül porJinüo a p ~.lavr11 é oncet'
rudfl.. '~ discussão o adiada a votaçãu. 

E' unnunciaola. a. <liscu~são unica. do pa.ro
cer n. 210 C, <lo 1904, sobre as omendas 
offereeidus a.o [H'ujcct•J n . 2l!l, dnsi.e a.n no, 
em :) a dis(m~lsão, creand.o no D.lstl'ic t.o Federal 
ma1s dons otncios de tubelWies de not:Ls, 
com as J.Dnominações da 9o e 10°. 

O §r. l3ricio F.Hh.o-Peç:o a. pa
lavr<t. 

O Sr . Presidente-'1\ .'m. a p:1!avru, 
o nobre Dcputn.do. 

O Sr. Driclo. Filhü vem deba.tor 
o pl'Ojecto, insistindo pdnclpalrnonto peht 
appt•ovaçã.o J.a emoncb. que exige o cuncnrso 
pu1·a o preenchi.rnento d·ts log:tres creados a 
da quo est<tbolcca a peeí'et·cncir1 pat'i1 os can· 
didatos com set•\'iços no exoro:ito e n•~ .,.,rma
da, em tempo do gnel'I':t. Nào comprehende 
a recusa das duns emendas, a menod que S;J 
pretend;~ justifical' os boatos que circulam 
no sentido da neceasidade da. approvaçã.o üo 
projecto p<~ra collocar bons afilhados. 
· Aos que procuraram encontrar incohe

rencia da parte do orado1' por ter defendido 
outrora um projecto uugmen taudo os officios 
de tabelliães o combatido agora, tem <t pon~ 
derar que o outro prt.•jecto era. do 1900, 
época em que os caetorios tinham muito tru
balho, ao passo que ne,;;te momento estão ás 
moscas, como aconteceu desdJ algum tempo 
depois dtt crise bancadr~. 

Faz mais algumas considel'ações e concita 
a Camara a rejeita.r o pro jacto, o que será 
melhol', ou a. approva1' a.s suas emendas~ 
caso não queira rejeitar a proposição.(Muito 
bem.) 

Nlngnem maitJ pedindo a, paLtVl'a, é encer _ 
rada. a. discussão e a. ~liada. a vohção. 

E' nnnunciada a 1.i.i:lcussão nnk1 do pa
recei' n. 17 R, <le 1904, sobre a emenrla apre
souta.dt~ n : ~ 3a. discussa.o do projectu n. l7 A, 
tlest·l armo, que mu.nLla. substituir <t disposi
ção da Letka-c-do m·t. lo, § 2° do deL'l'eto 
n. l.l71 A, de 12 de jéti1 8Ír'o da l90i, -pela 
seguinte: á fix ação das k~xas pelo alu.{ucl 
do m:Lt.el'iat ,(a, pmticn.gem c sor\'iço tlo pes
soal avulso üa rnc:;nn, devido p3las ornbar
caçõe::) que demandarem o po.l't•.J o de accôr·lo 
com o regulamento elo 28 de fe ve1·eir·o de 
l85t!, 

Ninguem pedindo a p.:tla,vra, é encerra.da a 
discussão e n.dhdn. a votação. 

E' annucia•i.n. a. 1a discnasão <lo peojecto 
n. US A, do Wll4 . crean~h na. Sccl'et:wia Llu 
Supremo TdbumJJ Fedeeal mais trus logm•es, 
sondo um elo official e .lous de amanuenses. 
cvm as mesmas vantagens dos ac~uu.es de 
igun.l c 1te.'-5·udu. 

O fS11.·. ~eiv:-a.-Peço a p<tla.VI'a. 

O Sr. Presidente-Tem a, palu.
\'l'<t o nobre Deputa.do. 

O §11•. JWeiva. sabe que a discu ~são 
dos prtlj i~ctos só pô!le iniciar-se pvr cmtl'a· 
riedado; o sem dnvi la devido a isto é que 
ultimamente r0gbstrou-se um tles:1stre par
la.monttto.·. 

Depois •L3 feito o ma.l,dizom algnos '1 ue cou
s_idcraçõos sen;;;ttumen te oxternadu.s a poste-
1"iori dcvia.m tef' sido feitas a p1·io1·i ; o or<1-
dor on tordo quo tal se não porloPi<1 dar desde 
qno o pa.1·ocor não teve opposiçã.o, e ·tambem 
porque el'a, uu•wimementn fa.voravol. 

PtH'flliC J'azão, pois, lov;mta.rom-se alguns 
dod nwmbr...>s da. Cornrnissão, o;lptHHI.o-se 
áquillo ClllC t.inham vohtlo e assignu.do C•lm 
sr•us CJUegas, com o qtu, cmfim, ~;inha. sido 
unanimemente acceito ? 

No c :,so vertente, isto é, em re1aç11o ao 
projecto em debate, o parecer da Commissão 
é con tra.rio. 

O projecfio propõe uma. medida., e, subindo 
á tribun~. vae combatel-o. 

Dir-se-lia: não é nacessario, porque a Com
missão foi infens<~ ao projecto. 

Anda muito rcceioso de::;sas cousa~~ quo se 
fazem ou da.nde .. :;tinamente, ou a.ntes, em si
lencio; po1· mais que lhe digam: não ha. nada, 
sãu toJos f<JVOl'<.weis ; est:i. tudo accorde ••• 
sempre se arreceia. 

Por cautela, ucha prudente, convem que 
se fique sabendo a todo o tempo qual o seu 
modo de pensar, ta.nto mtds quanto não vo
tamos sempre, como soe acontt3CEH', accordes 
com a opinião da Commi~são. 
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A Camar::t, certe1mento, pens:t, com oxce- í1ntonomo c1uanto é o Executivo, quan!;o é o 
pç;ão apenas dos cinco signatarios ;lo projecto, Legisln.tivo e que ma,is que mwca deve ser 
que o principio ex<.m.tdo no parecer é o prin- <.tcatado. 
cipio constitucioní1I, pétra que ll::tja essa tão 
decantada harmonia, de poclcre3. Não porlirt peesclncliL' (lc fazw ':J.:.lta.;; consido -· 

rações, p;n•.t 11u~ lic<l.:JS;) a.cceutu:1tlo como 
penso, sobec o assumpto, con::lcio de qne 11 Ca
mara. fir•ma.t·á o vel'daueiro pl'illdpiu, em 
homenagem tto direit.o, <l Constituição c n.o 
PudeP Judiciario, i;ão acrerlo1· do maximu. 
vonoração. (.lfní!o lu:.m; 1m~it·'J vem.) 

Pela mesma ra.zão po.L' quo nó~-Ca.ma.Pn. 
dos Deputrúios,-por r1ne o Senado tem o di· 
roíto de nome~_r os seu:; mnpregados, do
mittil-os e aposenta,l-os quan,lo lbes appt'\JU
vor, determin<.tl' os seus oedonéLd·JS ou au
gmcntal-os, direito.:; c1ue hmbom ficaram 
exarado.3 nas comtítuições o régimentos par- Ningnem mais pe;iindo a palavra, é encer-
lê:tmenta.res dos Estados, as-sim taml)cm o Su- ra,diL a discussão o a<li<Lfl:.t a. votaç:'í.o. 
premo Tribunal F'ecleral, que ê um po(lor 
outro, tem ignaes direitos. 

De outro modo, dar-se-hia o absurdo, como 
já se deu neste pa.iz c no Cllile, em quo o 
emprega.· LO oujeHo <.t·J Polor Exocu,;ivo po · 
daria, si não fossem aquella~ gar•ant,ia.s, 
attencler mais ás solicit:tções elo Exectüh·o, 

E' n.nnnncintla. a discmsão do projecto 
n. 170 A_, de lOO,L esGa.ueieccnclo q_uc <t Al
fttodeg::t da PaPa,hyiJa. pa.-~8ae:i a see rognl c~da. 
pela tabclla, L. l'Oi~tt.i va ú <lo Stwta, C:ültrvinr!J, 
com pa.r;:cct' :3 sabsl.ituUvo da Com:niss:-w de 
Orçamento. 

do que do Lcg-islati vo, nas luhs ontro este.~: Niognom uedindo a pala.Vl\'1, é encei'l'<tda 
dous poJ.ores. a discussã') e ~t ·H<tda. t\ vntctçiio. 

A Constituição, cogitn,ndo disto, deixou 
exarada ídéa, que os regimentos das Sec1'o- O Sr. Pr·esi('!;y;,; te -Kxgott·.~dtts as 
tarias, quer da Cctm:wa, elos Do1mtad.os, materh~s d;L ord"m d.J 11in., 1lesigno par a 
quer tlo Sen<lilO posit1v;wam. umr.whll a ;-;or.-uime o;· 'em Llo liia: 

E' tão justa esti:1 g·a.mntia dos funcdo- c -.· - 1 t - d · · ,y 
na r tos 1CO'Í'l1ati vos qt1e o proprio iilus t.re 1 on~mu~tçao ( n. vo :w::w o pro.pcto n · :.,,), 
P~esidel~t.~, ~l;elo s~u espírito ue ju:;tiça, ap0 . ü~s~e. ~nno,_ ;1u~ OS 1~<:tllolcc.c.,me"Jda: t.ond~n
zai' da. !ii'lllCZ<i com que apoiou os acGos da. t:s ·~.<~· .te~u~"\ os cff~l.tos ~.ts s~cca._-, nos.:- E~~ 
legalida.de, S. Ex.. c o hnmtkl(' orador ao tado.:s llo ~or te da H .. Jpubltc.J, (2 dtscns:;ao ' 
seu lado tomámos :1 inichtiva de Ü<tl' corn- vo::0.ção do projec :.o n. 2<33 B, quo tlxn. n.s 
bato ao veto do pre;,tigioso L\'It~reclt:d FLo- dcspeza) do Ministet'iü du. Industl'üt, Vi<.tçã.o 
1•iano Peixoto, qun.ndo tentou oppc;r-se ao e Obt•.•s Publicas 11D..t>n. o exercicio dJ 1905 
augm n1to que a Camara, tinha, votJ..Jo p:tra (3:\ discussllo) ; 
o8 seus empeegé!.dos, ficanilo p ;si r,ivadu 
por ma.is de dons tP-rços de vo;;os, pui' 
84 vottJS contl'a uns vinco poucos. que o 
Podet• Executivo uã.o tinlln. o dít•oito d.e, 
em tompJ :tlgum, búnisculr-::;c Ha.s ÜIJcisões 
tomí1das pGhi. Ca.mttt•a., nesto pu,rt:icttl<w, c 
foi es;e veto, assim. rep :JllidtJ, est'wLlo U~L 
plenitude do porieL' o memoravol milittw. 

O o1oador teve então o pt>c.tzet' ele recel>Cl' 
uos empeegildOil cles.to. Sccreta.r~a manifus
t<tções de apreço do que ~,;e n:1() olvida. por 
se ter e3forçê1do em prol dos. set~s direitos, 
em que estt~vam implícitos os do Congl'esso. 

No emtanto, as;üm PL'<tticantio nad<t mais 
fazia do que defender n.s suas preeog:ütn.s,as 
l'egalias do Oungrü:3i!O ue que ftl.Z p:tl'te, os di
reitos do fuacciona.Usmo, qu;J, por intot·pre
tações errono:.ts, abJut•Jas meJ.ida~ pussJ.m 
ser feridu.s; ois porque não pótle doix:al' de op· 
por-SJ ao pr•ojccto,t·elembranJo o qu·e se pa:::
sou aqui neste proprio parhun~nGo. I~ si nós 
então, cu,mpeimos o nos.m dev0r, vind•J em 

· apono da nossa decisão contL'U. o acto illegi· 
íimo, inconstitttcional do. inolvid ~vel Ma
rechal Floriano Peixob, a.g·Jrtt ta.mbem 
corre-nos o dever de g~1.rantirmos os direitos 
do Supremo Tribunal, que é um pode1• tão 

Vo t,n.ção do pt'oj.3cto n. 286, tle 1904, auto· 
l'iza,n;1o o Poder ~{xe~tli.ivo "" itbrit' ao Minis-
1i !3l'i·) da JusLiç~l, o Ncgocios rnteriot·cs o cre
clil;o espceial tle 500:1}1)0$ p:1ra. occol·r·cl' ás 
llospoz:t'l co.n a l't)ali~a.f~iio do Congeesso 
Scic~nWico Ltttino Amor·iettnJ, em 6 du agosto 
J.e W05, con0cr.lc p0de grtL i.uito pa.r•;t a cor
responU.enci;L po..;tal '~ tclographica ur> mesmo 
congro·;.so, o (hndJ outt•as providencias 
(3" <liSCilSS[O) ; 

Votação do pt•oject,> n. 288, de 1004, a.uto
t•izn.ndo o Pouer lflwcutivo a. abrir a·> Minis
teria uas RJlaçõ JS l~x:tot'iot•cs os croclitos :lllp· 
plcmon.tares do 30: 110().~, p;t pcl, o 45; 000$, 
ouro, sendo o primeiro á verba. r a. e o se
gunclo á 7a. do at•t. 5'' dn. lei n. 1.145, de 31 
do dezcmol'o Je 19!3 (23. di.sen~sã.o); 

Votaçã.o do project·J n .. 281, dG 19\)4, auto
riza.ntlo o Po•lei' Exectüi vo n abrir 1,0 Minis
tet·io da Fazetltla o ct'Jd.ito lle 10:0005, sup
plement<_u, <1 verba 11. 22 do aPt. 2.) da lei 
n. l. 145, de 31 de dczcmbl'J do 1903 UJa. dis· 
ctissã.o); 

Vohçã.o Jo pt'oJocto n. 300, do l90i,, a.u.ta• 
rizando o Poder ~xecutivo a abrir ao Minis· 
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terio da. Fazenda o credito extraordinario de • Votação do projecto n. 287, do 1994, auto
. '52:652$400, para as despezas com as obras de rizando o Podc~r Executivo a abrir ao Mi
repal'ação de que necessita o predio em que n isterio da Guerra o credito -axtraordinario 
.estâinstallada a Alfandoga do Recife (2a dis- de 16:4l9$75Q para occorrer ao pagamento 
cussãu); devido a Robert Blossel & Hermanos, de 

fornecimentos feitos em 1896 i't Colonia Mi-
Votação do projecto ri . .Nl A, de hl04, re- litar J;untc :i Foz do Iguassú (.211 discussão); 

conhecendo como de caracter official, em to-
do o tcrritorio da União, para todos os ef- Votação do projecto n. 297, de 1904, auto· 
feitos legaes, os diplomas confet•idos pela riza.ndo o Poder Executivo a abl'ir a.o Minis" 
Escola de Pharmacia de S. Paulo, sendo.vá- te rio da Indust,ria., Viação e Ohras Publicas o 
lidos, nos estabelecimentos federaes de ensiuo credito especial de 60:826$~~55, para paga
superior, os exames nella prestados (Ia· dis- mento ao engenheiro Alftedo Novis de uma 
cuss~o); indemnização pela reducçã.o de 25 o (o nos 

fretes da Estrada do Forro de Baturité, dê 
Votação do projccto n. 131, deste aono• accordo com o tlecrcto n. 3.684, de 19 de 

que concede a pensão mensal de 500$ á · h d 900 · , d 19 d · b d 
viuva do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar .JUD 0 0 1 ' no perwao e · 0 .1un ° e 
da Silveira Martins, com parecer e emenda 1900 11 ·29 de abril de 190L ('2J. discussão); 
·da Commissão de Pensões o Conta.s ( 2a. Votação do pro,jecto n. .2 B, de lüúi, rJ-
-discus~ão) ; dacção para 3o. discussão das emendas ao 

Votnçã.o do projecto n. 57 A, de 1904, projecto n. 2, deste anno, do Senado; auto
instituindo 0 suusidio de lO:OOO.í, por uma rizando o Governo t\ pl'omover a coustru-

cção de uma estrada ele ferro entre as 
só vez, a cada uma das sociedades que per- cidades de Caxias e s. Luiz, 110 Estarlo do 
tencerem á Confederação do Tiro Brazil~iro, Maranhão, nas condições c1ue estabelece (3a 
com pareceres das Commissões de Marinha o discussão); 
Guerra o de Orçamento (la. discussão}; 

Votação do projecto n. 135 A, de 1805, que 
crêa no Supremo Tribunal Fecleral o serviço 
tachygraphico, e dando outras providencias 
(2a discussão) ; 

Votação do pro,jccto n. 188, deste anno,que 
~eleva ao ex·Deputado Antonio d3 Amorim 
Ga1•cia a prescripção para recebimento dos 

·subsídios correspondentes ao tempo decorrido 
de 18 de dezembro de 1801 a 22 do janeiro ue 
1892, no quaes tom direito como memhPo <lo 
Congl'esso Nacional naquella épocn., abl"indo 
para esse fim o credito o~pecial tle :2:700$000 
p1. discusão) ; 

Votação do projecto n. 278, de 1904. auto· 
torizando o Podel' Executivo a conceder a 
Franci::co Bal'bosa dos Santos, fiel do thesou
reiro da Caixa de Amortização. um anno de 

,licença, com o respectivo ordenado, em pro-
rogaçã.o :lquella em cujo goso se acha, para 
tratar de sua saude onde lhe convier (dis
cus~ão unica) ; 

Votação do projecto n. 270 A, de 1904, 
dispensando o resto do te1'º-po que falta ao 
Externato Aquino para completar os dous 
annos de fiscalização prévia exigida pelo 
art. 366 do Co digo de Ensino ( 1 a. discussão) ; 

Votação <lo prujecto n. 289 A. de 1994, 
concedendo a pensão mensal de 500$, repar
tidamente, á viuva e filhos do tenente-coro
nel Innocencío Fabricio Ferreira de Mattos, 

·com par·eceres das Commisaões do Pensões e 
Contas e de Orçamento, e substitutivo oife

. recido pela p1·imeira (la discussão) ; 

Votação <lo projecto n. 79 B, de 1904, ro
dacção para sa. discussão do prujecto n. 79, 
deste a.nno, que autoriz<1 o Governo a ad
quirir, para a galeria da Escola Nacional de 
Bolbs Artes, os quadros do fallccido pintor 
Victor Meircllcs de Lima, despendendo até 
a quantia de 50:000$000 (3"' diseu8siio); 

-- Votação do pl'ojecto n. 133 A, do 1904, 
declarando da comp~tencia do chefe de po
licia e dos delegn.dos de Districto Federal 
pt•ocessat• cx-offido os delictos definidos nos 
arts. 277 e 278 do Codigo Penal, e dando 
outras providencias, com parecer e emenda 
da maioria da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiç~ o voto em separado do 
Sr. Estevam Lobo (P discussão); 

Votação do pt•ojecto n. 28G, de 1004, rele
vando a prescripção em que incorreram as 
congruas do bi~po de Goyaz D. Eduardo 
Duarte Silva corno conego d.a ox-Capella. Im
perial, com pareceres das Commissõcs de 
Constituição, Legislação e Justiça e de Or
çamento (2a discussão); 

Votação do projccto n. 2DD, de 1004, auto
rizando o Podel' Executivo a a.ln·ir ao Mi
nisterio da Guerra o credito de 80: ll3$94N 
para pagamento ao marechal reformado Ru
fino Enéas Gus1.avo Galvão da importa.ncht 
das differenças de vencimentos entre o posto 
de marechal e o do general de divisão, de 
acco1•do com a. sentença do Supremo Tribu
nal Federal (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 259, da 1904, dando 
ao Ministerlo da Marinha a incumboncía. do 
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fiscalizar c policiar ::-. pesca nas aguas terri to
riaes da Republica, o dando outras provi
dencias, precedendo a vutação dos requeri
mentos oiferecidos pelos Srs. Luiz Gualb<3rto 
e Bricio Filho (2"' discussão) ; 

Votação do pro.jecto n. 301, de 1004, auto
rizando o Pollor Executivo a abrir ao Minis
teria da. :Marinha o credito extraordinario de 
500$ 11ara pagamento a Jorge & Santos pelo 
aluguel do predio em quo funccionou a Es
cola de Ap1•endizes Marinheiros do Mara
nhão (2:. discussão ); 

Votação do projecto n. 302, de 1904, auto
l'iza.ndo o Poder Executivo a. conceder, pelo 
Minístel'io da. Marinha, <t Associac.~io Pro
tectora dos Homens do Mar o usuf'.eucto da 
ilha da Boa Viagem e de suas bemfeitorias. 
para. o fim de ser estabelecido nolla um posto 
de soccurros e deposito do respectivo ma
terh.l durttnte o pl•azo do 30 annos c~a <.lis
cussão) ; 
Votaç~o do projecto n. 282, de 1904, con

cedendo ao bacharel Pedr·o Pereil'a Cller
mont Raiol, juiz sub3tituto seccíunn.l na se
cção do Pará, oito mozes de llcença., sem 
vencimentos, em prorogação da que lhe foi 
concedida pelo presidente do Supremo Tri
bunal Federal, para tl'atar de sua. saude onde 
lhe convier (discussã.o unica) ; 

Votação do projecto n. 291, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a 
Francisco Augusto de Mello, conferente de i)a 
classe da Estrada de Ferro Central do Bra
zil, seis mezes de licença, com ordenado, 
para tra.tar de sua saudo onde lhe convier 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 292, de 1994, auto
rizando o Poder Executivo a, conceder a. Luiz 
Silvetra do Pilar, agente da. E::;ta.ção de Ouru 
Preto, na Estrada de Fel'ro Centeal do Bra· 
zil, licença por um anno, com o resiJectivo 
orúen;~do, para tratat• de sua. saude onde 
lhe cunvie1• (discus~ão -;mica); 

Votação do projecto n. 82., deste anno,que 
devolve a D. Marb Carolina Nabuco de 
Araujo a pensão de 3-600$ annuaes, conce
dida â sua finada mãe D. Anna Benigna Ba.r·
reto Nabuco de Araujo, viuva do Senador 
José Thomaz Nabuco ·de Araujo (~a dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 264 B, da 1904, que 
:fixa o numero, classes e vencimentos do pes · 
soai do Laboratorio Nacional de AnalysQs da. 
Alfandegado Rio de Janeiro (3a. discus::são) ; 

Votação do projecto n. 296, de 1904, au
torizando o Governo a applicar ao prepa· 
rador de histologia da Faculdade de Medi
cina da Bahia, Dl'. Julio Sergio Palma, a 
dispo:-;ição da lei n. li-18, de 21 de junho 

de 1893, e dando outras prov.iclonchs (2a dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 295 A, d~ HI04. 
fixando o numero. classe e vencimentos do 
pessoal do Lazareto de T<~mantlart!, ficando 
o serviço ·sob a direcção do inspecto1~ do 
2• dist1·icto sanitario da Republica (la dis
cussão); 

Votação do projecto n. 310, de 190·1, :1nto
rizando o Poder Execut,ivo a abrir ao Minis-· 
teria da Fazenda o credito ex:tr·aor,Jina.rio ele 
43;498$966 para restituir a. Rosa & Carvalho, 
negocüin tes estabelecidos no Estaúo d<1 Bahia. 
ns impostos de importação de xarquc, que· 
lhes íb1'am indevidamente cobrado::; durante 
o anno de 1897, de a.ccord0 com a sentença, 
do Supremo Tribunal Fclel'al (2a. discus~ão) ; 

Votação do pr<•jecto n. 210, de:-.te a.nno, em 
3a discus::,ão, creando no Distdcto Federal. 
mais dous officios de tn b:;llEi.es (lo notas, com 
as denuminações de go e 10° (3-1 diseul:lsão) ; 

Votaçã.o do projecto n. 17 A, deste anno, 
que m:.tnda substituir a disposição ela lettra. e 
úo art. 1°, § 2", do decreto n. 1.171 .\, de 12 
dejnneiro de 1004, pela seguinte: á fixa
ção das taxas pelo aluguel do matoria.l da 
praticagem e serviço do pessoal a.vulso da 
mesma, devido pelas omlJarcaçõ'JS que de~ 
mandarem o porto e de accoruo com u regu
lamento de 28 de fevereiro do 185,1 (3a. dis
cussão); 

Votação do projecto n. 98 A, Llo lí10·1, 
cre<tndo na Secretal'ia do Supremo Tríbt1nal 
Federal mais trcs logaees, sendo um de offi· 
cial e dous úe amanuenses com as mesmas 
vantagens dos actuaes de igual categoria. 
(ln discussão); 

Votação do projccGo n. 176 .\, de 190,1, 
cstabclocendu que u. Alfandegada Parahyba 
pas::~a1·á a ser regulada pela tabelü.t L, re
Lativa á de Santa Catha.rina, com pal·ccer c 
substituttvo da Commissã.o de OrçêHU<mto 
(la. discus.~ão) ; 

Discussão unica do parecer n. 44, do ID04, 
julganciu que na. petição do D. 1'Iaritt Pe~ 
1•cir•a Guimar'ãt>s, viuva do a.lmir11nhe José 
Marques Guimai·ães, que solicHa. <t concessão 
de montepjo de almirante, não hi:.i. o que de
ferir •. em face do que disr,õe a lei n. 1.176, 
de 14 de janeiro de 1904; 

:Go. úiscussã.o do projecto n. 307, de 1904, au~· 
torizando o Governo a mandal' construir no 
Distrwto Federal um edificio apropriado ao 
serviço da justiça local e no qu.d p.,ssam 
funcciunar os tribunacs, escrivães e ta· 
betliães, e dando outras providencitts. 

Levanta-se a, sessão ús 4 horas e 20 mi-
nutos da tardo. 
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ACTA DE 8 DE DEZEl\IBRO DE 190-1 

Ao mchHlic\, pl·cccd~-:' o <.í.. cl: <:tn: ;:,<ll'. é·. qno 
:re~:pünclcn• os Srs. P::.ul:.t Guimm'àí:;s. Julio de 
:Mello. BJ·ício Filho;Th·Jrn:;z Ca.vnlca.nii.Fl'l'ttl
cisco Sú .. Izüleo Leite, Teixeira, de Sá,· João 
'Vioirc.t, Rodrigues Daria, Alves Bal'bo.:m, Pa
ranhos Montenc>gro, El'ico Coelho, G:tlvão 
Bap1.ista., Silva Cas l.ro, Julio Santos, Mau-
ricio de Abreu, Cal'l.os Tcixcü ::t Branllão, 
Viriato .Ma~;caronlm~, Ca.rlr -s Peixoto Filho, 
Esfedo Lobo, José IJ,mifacio, Cn.rncü•o de 
Rezendo, Adalbm·to Ft.l't'l'êiZ,Ant.onio Zaca1·ias, 
Henrique Salim:, Cduge:·as, Cal'\'al!w Britto, 
Olyntho Ribnil·o, M(Jl'í'ira da Sil Vil, Arnolpllo 
Azevedo, Ferreira Beag:t, E!uy Chu.vOl1, Can
àido H.· di'igucs .. lon.quim Trüoi1·a H:·anrlfí,:i, 
Cot'ta Nd.to, C;:nl< s CG.vulcanLi, Cê\l'V;;lho 
Cba.vcs, Pau!u. Ram:Js, Jame;~ Darcy c Diogo 
FortunR (41) 

Dejxam de cornpn.recor, com c:msa. pa.l•tici
pa.di1. o,; St·s. Pe-reira. Liml\. Alenrar Guima.
rã('X. Thunmz Accioly, Jnaquim PÜ'(·S, \Van·· 
derloy tio Mendonça, Eugenio Tourinho, ,\n· 
thNo n. tnlho, Sú Peixuto, Ent1as l\{i!l'tins, 
Raym111Hio Nny, Ho:::annah de Olivejm, 
Pu.sf:;os Miranda, Al'thnt· Lemos. C:tt·los de 
Novao~. Rog~·l'iü de 11'Iira.nda., Indio do I3J'H7.il, 
Autuniu Ba.:dos. U1·b:lno Santo.-', Lniz Dontin 
gnes. Sergio SahoüJ., Oonç:do Souto, Pcreil·u. 
Reis. Wí.d!'I·e,lo Leal. Tl'indadc, José l\f,i. l'COL· 
li no, E:-;JJteraldi no Bandeira., ?-.'I orei :•;•, Ai ves. 
Conll'liv tla. Fonsr.M, Eslacio Coimbl'tt, Ar
tlmr Oda.n do, Angelo Neto, Raynm•Hlo tlc 
Miranda. Euzobiu do Andrade, .Jovihin.no de 
Carvalho, Felh;bel:o Freit•o, Dnmiogos Gu:~ 
mariln,;, Nc1Vtt, Loovc;{ililo Filgneiras, Cas
tro Rt~lmllo, Tosca, Gu.tcin, Pires. Sn.tyt'o 
DiaR. Vnrgue de Ahreu, Augusto de Freiiias, 
Pin t.o Ua.ntas, Rodrigues Lima, Tolen~ino 
dos SHnLs, Eduardo H.a.mos, Rodrigues S·tl.
daJJh ' · Ma.rcolino Mom·a, Con·êa Dut.ra, 
Het·\·uia. ele Sá, Mcllv .Mattos, ldneu Ma
chu.du, Nelson de Va.set•nécltos, Fidelis Alves, 
João Hu.pt.h;ta; Belit:iaPio elo SouZft, Boza.rnat, 
Hem•iquo Bul'ges; C1·nvello Cavalcn.nti; F1•an
cbcn Veiga; João Luiz, Gastãu da Cunlw., Pe
nido FilhJ, David Campista, FI'ancisco Hcr
nurdino, Bueno rl.e l'aiva, Jofto Luiz Alvos, 
Lellnel Filho, Ca1·los Oi>tuni, . ?vianoel Ful
gen io, Nogueirn .. Linüolpho Cí ~ tn.no, Ole
gari,, Maciel, vVenceslúo Br·uz. Rodolpbu 
Paixã:J, Padua Rozun, .. o, Jesuíno Cardoso, 
Domingues do Castro, Francisco Romeiru, 
Valo1s de Castro, Rebouças de Carvalho, 
. Leito de Souza, Alvaro de Carvalho, Aze-

vedo 11ttrq<Í \!·l, Ro:lolplw ~.1il'3.!Ül, He:L'mc
negildo dn ~.Iol':1.c~, llel'n:wdo ~\ntuilio, Aql.rin!) 
RiiJ .. :iro, Cél!1üido do AIJreu, Abdon Dap~is : a, 
Luiz Gualbor io, ::vi;trçal R>cobar~ Angelo Pi
nlwiro, lUvad:wia Conêa, Vi:ltorino Mon
i,oiro. Cas~:i<.Lno üo Xascimento, Vespusümo 
de Albuquerque o Campus Cartim'. 

E, sem causa, os Srs. Aurelio Amorim, 
José Euzo1Jio, Cunl.ta Macha<!o, Dias Vieira, 
Chrlstinn Cruz, Anizio de Abreu, João 
Gny<L o, Doz'·I'l'il Fontcnello, Yirgi!b Bd
gk!.o, l<'I•etlerko Dorge:::, João Lope ;, Eduardo 
SGu·.:~u·li, El~;y do Souza,, Fonseca e Silvr~, 
AlLer~o :\hr<.Lnh'õ.o, Panl<t o Silvn,, AMon 
Milanoz, i\Jfuns:J Oo::;Gn; Celso ele Souza, Me· 
doii.·os o Alhu :Jt:H~rquc, Pcl'OÍl'a. do Lyrn., 
Mal::tquias Gonça.lvos, Pedro Perna.mbuco, 
I!;lpidio Figueiredo, EJmminonJ.as Graeindo, 
"\l'l'oxollu.s Gnlvão,Oliveira V~tiladiio, Bnlcão 
Vianna, i'risco Paraizo, Feli:\ Gasp:tr, Ber
mndu Horta, .:\Iureirtt Gumes, JoS(! Mon
Ji.ti'\.tim, Ga.Ldinu Lor-eto, Bulhões 1vfarcial, 
Oscn.r uodoy, An1.::usto do Vttsconcollos, Sú 
Frciee, Amel'ico . ele Albuqnet•que, Lam·indo 
Pitta, P;utlinr) de SottZit, Bernardo Mon
l,ciro, Ribnil·o .JniHJlWÜ'~1, Astolpho Dtürn., 
Bcrn~ntles de Fat·ia. Ln.n1ouniCl' Goduft'<!do, 
Cn.milin ~ua.l'tl.':: FilluJ. Sabino Bart>oso, On.
miUo Pl'êÜCS, Galeão Cttl'VallL:LI, HCt'lltLl'do 
du Campo;';, Cusi;;J, Junior, Aluat·ul Cod:ll', 
.Jo~ó Lobo, Po.nlitu Carlus, Fruncisco Mu.tta, 
Bunedic:lo r1c SuuZJ, Lindol})ho Serra, lWscu 
Guillwrino. StJ~l'es dos S<.Lntos, Juvonnl. 
Miller, Bal'buSit Limn; Gcl'ina.no Hasslilchor. 
Dümiugo:~ .Muscal'(mhas; Alfredo Vareht Ci 
Homem de C<tl'Vn.lho. 

O f"'Ji·. Preside:nte ~ Hespond.eram 
(L chama :a, 41 Srs. Deputt;,dos. 

Hoje nv .. o h a. scs:=il.o. 
Designo p~ua. a.m:.tnl1~, aJ Beguintc ordem. do 

dia: 

CJntinuaç[í.o da vot;lção do pl'<ijecto n. 20, 
do·;te :1nno. qne e:!bbeJ.oco mcdiib.s í.euden
tes u. att:-nua r úS eil'eí toB das seccas nos Es
tado:~ do Noi'tc da Ü.opnhli.ca, (2!1 discussão); 

Votação dei projecto n. 2ô3 B, que fixa a 
dr::::rlüZlt do Miriis·terio da Industria, Viação 
e Obrt~i:l Publi~(I.S ]!hrn. o cxercicio do 1905 
(:-3a discussão); 

Votação do projocto 11 • 2:36, dH 1904, au· 
totizo,mio o PodCL' Bx:ecutivo a abril• ao Mi-
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Vota,,lho <lo projecto n, 131, deste :1nno, 
quo couCOiiC a. pensã.o mon~al :e Süfl;~ :í viuvn 
do ox-StHH.ulot• úo Impc1•io Ur. lh:~par da 
Silveil'n l\l.LJ·tins, com pa,1·ecm· e emenll<L da 
Comrnis ã.u do PendÕeH o Cuntas (2a dis
cussãul; 

Vulaçtí ... do prc~jecto n. 287, üo 1004, ~mto
rizaudo o Pu(ler l~xcc<l :.ivo u. a.hi•ir· ao Mi•1iS· 
t<wio dn Guerr·a o ct·odit.J L'xt.~·:wrdin:Lr 1 o de 
I ():41 9$7.)0 p:m.L OCCOI'l'ül' ttO p.tgttmonto ÜG· 
vUo ü ltobuJ·t !lltlis8el & liormu.no.s, do fut·ne
cüuentos Lit('s em !806 a. Culunb MilHar 
j!illttJ <L fuz uu lgua:N1 (2a Jisci:ssão) ; 

Vot11çí'io tlo projectu n .. ;~\17, do 1004. aut.o
riz:~nd.o o Pode1· l•~ .... ecmi v o a :dn·it• ao Vií
nistCI'iu !};;, lndu~l;l'ia .• Yiariio o OlJI'as Puhlic:L8 
o c;·,~dito i'Bpnl'i:d do 60:K~~()~;9.,5, p:l.l'il, pa. a.:. 
llli'THO ;w or·go11lHJil'O ,\lfh~tl. Nuvi:-; de IIIIH1 

i.ndemn i:wçiiu pcd<.~ l,('dlle<,·ã.o <lc 2!1 n;, nus 
Crdes d;~ E:-;t,·ad:JJ do Fen'o de llaGit1'ít<\ llo 
;u·e.v1·du t(fm o ~~(lerdo n. :u ~1, tle 1!1 do 
junho rhltJ(JO, no pm·iodu dn ID du junho J.e 
l!H;II n. ;·.:!) tlC <Lbl'il de J!.tül CGa ULSC!ISSll/1); 

Votaçi'10 Jo pl,t•jc•ci o IJ. 2 B, de l OM, r'~da
CI;âo pal'()J .,a UÍSCI!SSQO dí.lS Cllt.UHditl:l <LO [il'O-

Vot;:;çã,o do projecto n. 57 A, do 100-1, jecto u. <', dustu anno, du Smmdo. i.LlliM'i
instituíndo o subsidio de 10:0ilf,$, por urna só z:wdo o Uovm·no a p:t·urnovm· a. construcção 
vez, a. ca.<la urna das sociedades quo porton-, du urna. esli'.'I(h.l c1e f<.Ú'i'o Ci•Lt'e as ciiludes 1le 
cerem á Confcderaçfio do Til'o Br;~zileit·o, C<tXÍ.LH c S. Luiz. 110 Estado <lo Marunháo, 
com pareeBrns tias Commissõe,.: do MM·i.nha o nas cuutliç\Õí•S qttc es~u.holeco (3'\ ui:~;~~uBsâo) ; 
·Guerr•o. <3 J.e Orçv.mcni;o (la Li.iscu:·;sào); Vutação dv prujecto n. í9 B, ele 1904, r•e-

Votaçãu do pl'ujecto n. 1:~)5 A. de 1895, qun d<u~Ç\fW pa.J•a. ;p disi\US:ião do ))J'u,jndo n. 79, 
·crca. no Suprt:lino Tribunal Feder :lo sorviço 1\es•o al!no, que ::.uf.or,zn. o Govei'Iio a nd" 
tachygr<.Lphico, e du,odo outJ.'<.tS proviul'lncias quidr, pill'f.t a galoria da. !!};cola Nacional de 
(2a. di::WU.:·Sào); B.,llu.s i\r·tcs, os quadros du fctllocido pinLor 

Votação <lo projecto n. 18S, deste anno. Vlcto1· J\'Ld; ellc~ de Li111u., despendouúo a'Lê 
querclev•.L ao ex· D.,putado Ani,Ollio do Aiflo- tt <Juan&itt, do 50:000$GOO (:3a disctt:)Si'i.u); 
rim Garci • a prescripçiio pai'[t l'CCJe!Jímentu Votação elo pL·o,jf~cto il. 13:3 A, de 1904, 
dos subsidias cort•espundenLos ao tempo do (kclarandu da cumpe!.cncü~ do chefo do po· 
col'í•ido lll' 18 de dezembi·u do 1891 a 22 de hcin e dos dolcgc.~dos üo DistricliO Feder·~I 
janeiro do 1892, aos quues tem direHo como processu.r eo:·ontcio os dulictos definidos nos 
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arts. 277 c 278 do Co digo Penal, e dando 
outras providencias, com parecer e emenda 
da maioria ua. Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça c voto em separado do 
Sr. Estavam Lobo (tn dis•Jussão); 

Votação elo projccto 286, de I90J, rele
vando a prescripção em que incorrerem as 
congruas do bispo de Goyaz V. Edua.t•tlo 
Duarte Silva, como co nego dtt ex -Capella 
Imperial, com pareceres das Commissõcs de 
Constituição, Legislaç~ão c Justiça o de Ül'ça
mento (2'\ discussão) ; 

Votação do projccto n. 290, de 1904, auto
rizando o Podel' Exwutivo a abril• ao Minis
torio da Gueri.'a o cro:lito de 80:113$948, para. 
paga.mento ao marechal reformado Rufino 
Enéas Gustavo Galvão da importancia das 
di.fferenças de vencimentos entre o p.1sto de 
marechal c o de general do divis'ão, de 
accordo com a sr:mtenç:t do Supremo Tribunal 
Federal (2a discu.3sãoj ; 

Votação do projecto n. 259, de 1904, dando 
ao Ministerio da Marinha. a incumbencia de 
fiscalizar e policiar a. pesca nas aguas terri
toriaes da Republica, o dando outras provi, 
dcncias, pt•ecedendo a votação do r;3queri· 
mento offerecido pelos Srs. Luiz Gualborto e 
Bricio Filho (2a discussão); 

Votação do projecto n. 301, de 1904, au· 
toriz:tndo o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Ma1•inha o credito extraordinario 
de 500$ para; pagamento a Jorge & Santos, 
pelo aluguel do p1•edio em que funccionou a 
Escola de Aprendizes Marinheiros do Mara
nhão (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n: 302, do 1!)04, auto
rizando o Poder Executivo a conceder, pelo 
Mlnisterio da. Marinha, â Associação Pro· 
tectora dos Homens do l\lar o usofructo da 
ilha da. Boa Viagcrn e de suas bemfeitoriu.s, 
para o fim de ser estabelecido nella um posto 
de SOCCOl'l'OS e deposito do respectiVO mate
rial, durante o prazo de 30 nnnos (28 dis
cu:;são); 

Votaç-ão do projccto n. 282, de 1904, con
cedendo ao bacharel Pedro Pereira Chermont 
Raiol, juiz substituto seccional na ::Jecç>ão do 
Pará, oito mezes de licença, sem vencimen
tos, em prorogação da que lhe foi concedldtt 
pelo presidente do Supremo Tribunal Fe
del'al, para tratai' de sua saude onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 291, de 1004, auto· 
1•izando o Pod01• Executivo a concedet• a 
FL'ancisco Augusto de Melto, conferente de 
3° classe da Estrada de Fer.ro Cent:-a.l do 
Brazil, seis mezes de licença, com ordenado, 
para trn.ta.r de sua sa.udo ondo lhe coavier 
{discussã() unica); 

Votação do pro.jecto n. 2g2, de 1904, auto~ 
rizanJo o Poder Executivo a conceder a Luiz 
Silveira do Pilar, agente da Estação de Ouro 
P1·eto, na Estra.da de Ferro Centrn.l do Brazil, 
licença po1• um anno, com o respectivo or
denado, para tratar de :::.ua. saude onde lhe 
convier (discussão unica); 

Votação do projecto n. 82, deste anno, que, 
devolve a. D. Maria Carolín:.J. Nabuco de 
Araujo a pensão de 3:600$ annuaes, concedida 
á sua ti nada miie D. Anna Benigna. Barreto 
Nabuco de Araujo, viuva do Senado1• José' 
Thomaz Nabuco de Araujo (.2a. discussão); 

Votação do pl'oj3cto n. 254 B, de W04, que 
fixa. o numero, classes c vencimentos do pes
soal do Labora.t.ul'io Nacional de Analyse::) 
da Alf<.tndega do Rio de Janeiro (3a dis
cussão); 

Votação do projccto n. 296, de 1904, au
torizando o Governo a applicar ao pre
parador de l:d:~tulogia. da Faculdade de :Me
dlCina da Bahia., Dr. Julio Sergio Palma, a 
disposição da lei n. 138, de 21 de junho de 
1893, e dando outras providencias (2u dis
cussão); 

Votação do projecto n. 205 A, de 1904, 
fixando o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do Lazareto de Tamandaré, ficando 
o serviço sob a di1•ecção do inspecto1• do 
2° districto sanitario da Republica (la dis
cussão); 

Votação do projocto n. 310, de lü04, a.uto· 
rizu.ndo o Poder ~xecutivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credito ext.t•aordinario de 
43:4\JS8966, p<tra restituir a. Rosa & Carvalho, 
negociantes, estu.bolecidos no Estado da 
Bahia, os impostos de importação do xarl},uc, 
que lhes foram indevidamonto cob1•a.t1os du
rJ.ntc o annu de 1807, de accordo cura a sen
tença do Supremo Tribunal Federal (2° <liS· 
cussão) ; 

Votação do projecto n. 210, deste anno, 
em 3a discussão, crcando no Dlstricto Federal 
mais dons officios de tab~Wâes de notas, com 
as denominações de go e 10° (3& discussão) ; 

Votação do projecto n. 17 A ,deste anno, 
que manda substituie a disposição da 1et
tra-c--do art. lo§ 2° do decreto n.l.l71 A, 
de 12 de janeiro de 1904, pela seguinte :
ú fixação tias taxas pelo aluguel do mate
rial da praticagem e serviço do pessoal avul
so da m~sma, devido pelas embarcações que 
demanda.1•em o porto e de accor..to com o re
gulamento de 28 de fevereiro de 1854 (3:~. 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 98 A, de 1904, 
creando na Secretaria do Supremo Tribunal 
Federal mais tres Jogares, sendo um de 
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official e dous de anúnuenses com as mesmas 
vantagens dos actua.es de igual c~tegoi•ia 

· (la discussão); 
Votação do projecto n. 176 A, de 1904, es

tabelecendo que a Alfandega da Parahyba. 
. passará a ser rogulad·L pela tabella L, rela
tiva á do S.mta. Catlw.rina, com paraccr e 
substitutivo da Commissão da Ot•çamento 
(la. discussão) ; 

Discussão unica do p:Lrecer n. 44, de UJ04, 
julgando que na peti<.;ão de D. :Mar·ia Pe
reira Guimarães, viuva do almirante José 
Marques Guimarães, qu:l solicití1 a conces-

·são de montepio de almirante, não ha o llUC 
deferir, em face do que dispõe a lei n. l.l7G, 
de 14 de janeiro de 1 V04 ; 

2a. discussão do projecto n. 307, de W04, 
~.utot•izando o Governo a mandar construir 
no Di~tricto Federal um edilicio a-propriado 
ao serviço da justiça local e no qual possam 
.funccionar os tribuna.es, e.3crivães e tabel
liães, e dando outras providencias ; 

2a. discussão do projecto n. 315, de 1904, 
auto1•izando o Podet• Executivo a abPir ao 
Ministerio da Fazend:.t. o credito oxtraordi
nario de .24:G868034, ouro, e 913:316$796, 
papel, para e!fectuar o p ~ga.mento das di
vida.s de exercícios findos constantes da rc
lacã.o que indica ; 

2a. discussão do peojecto n. :316, de 1904, 
'autorizando o Poder Ex:ccuti v o a abr-il• ao 
i\Hnistceio da Fazenda o ct•edito extt•aordi
n<:Lrio de 8:752$900, para r-Jstituü· a Fer
nandes · MesqULta. & Comp., · nagociantes 
est<.~beledlios na Bahia, os imp0stos de im· 
po1•tação de xa.rq ue que lhes ftm.tm inde
vida, mente cobrado:; em 1897 ; 

Discussão unica do pat•ccer n. 223 B, do 
1904, sobre as emendas offerecida.s na 2a. dis· 
CU$~ão do prejecto n. 225, deste a.nno, que 
determina que as Logaç~õos do Bra.zil no 
Japão c nas Republicas de Venezuela., l~quador 
e Colombia. sejam regidas por ministros re· 
sidcnte~, cuad,juvados por 2os secretarios, e 
dando outras providencias. br< 

1G7n SESSÃO EM 9 DE DEZE~lBHO DE 1901 

l 1rasidencia do 81·. Paula Gusmarcie.~ 

Ao moio·dia. pt•occrlc-se ú. chamada, a quo 
rcsponclorn os 81'S~ Paula Guimu.rã.es, Julicl 
de Mollo, Peroh•a Lima., Aleaca.t• Guimarães, 
Tboma.z Accioly, Joaquim Pires, Anth~!ra 
Botelho, Luiz Domingtte~. Dias Vieira, l.i'L'an· 
cisco Sct, Frederico Borges, Gonç-alo Souto, 
Fonseca o Silva., Alberto Ma.ra.nhà.o, Tl'inda.
de, Alfonso Costa, Rricio Filho, Cornelio da 
Fonseca, Pedro Pernambuco, Epaminondas 
Gra.cindo, Rodrigues Doria, Oliveira Valla
dão, Felix Gasp:tr, Garcia Pires, Alves Bar
bosa, Paranhos Montenegr•o, Moreira. Gomes, 
Heredia de Sá, Mello Mattos, Fidelis Alves, 
Galvão Ba.ptísta, Silva Castro,- Mauricio de 
Abr·eu, Carlos Teixeira Brandão, Estevam 
Lobo, José Bonifa.cío, Gastão du. Cunha, Car
los Peixoto Filho, Carneiro de Rezende, 
Adalberto Ferraz, Antonio Zacaria~. Caloge
ra.s, Olyntho Ribeü•o, Camillo Prates, Wen
cesláo Braz, Rouolpho Paixão, Moreira da 
Silva, Domingues de Castro, FL•ancisco Ro
meiro, A.rnolpho Azevedo, Ferreil'a Bt•aga, 
Cu.udido Rodrigues, Eloy Cha.ves, Paulino 
Carlos, He1•menegildo de Moraes, Carlos Ca
valcanti, Paula Ramos, Soares dos santos, 
Juvenal Miller, Germano Hassloober, James 

Vol. VIII 

Da.rcy, Cassia.no do Nascimento e Vespa.sia.no 
de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 

São successivamente sem deba.te appl'ova· 
da.~ as a.ctas d.a ses~ão 7 e a. do dia. 8 do cor
rente. 

Pa.ssa.-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarãe~ (Jo 
Secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do SJ?. lo Secretario do Senado, de ô do 
corrente, communica.ndo que o Senado a.ppro· 
vou e nessa data. enviou á sancção a propo
sição desta Camara, concedendo um anno de 
licença. a Ga.~tão Jeolás, sub-secretario do 
Instituto Nacional de Musica.-Inteira.da.. 

Do Ministerio da. Industria., Viação e Obras 
Publicas, de 7 do corr•ente, devolvendo dous 
dos respectivos autogra.phos, devidamente 
sa.nccíonados, da. resolução do Congresso Na.oo: 

23 
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'cional aut01·i~ando o GovePno a concOllG~, I São lidos c vão a imprilUÍl\ p:wa entr.u· na. 
. com o r·espect1vo ordenauo, mn anno de h- ordem dos t.l'tLbn.llros, os ~e'fLün tes 

cenç~s, ao chefe de scc•·ãJ da. Directbria Geral ,.., 
de Estn'fiistica, João éancio du. Silva., para PRO.JECTOS 

tNrta·!' de sua saúdo onde lho convim·.- In
teil'?-dn .. -Arcltivc-Eo um dt~'ô ::-.utographos, 
onVI().nd t)-SO o outro <lO Sena,(~u • l ilfanda rp~e se aJJpl,:quem aos ·incw·.:;os 1ws 

Requerimento (.L; /i.ntonio Pinheiro ele clisposiçDes rln l'ralwlo de jfadri:.l, de 14 de 
Aguiu.r· Acyprc:::tc,oscrivfLo seccional do .Juizo abí·il rlc 1891, o {li'Ocesso c cç ]íenolidcdc do 
]~ederal, no Estado de Minas Gerar;.;, pGt1inuo I erJ11lrauando, com parecere::: dos Commissücs 
dous annos llc .licença., com ordenado, pat•a de Diplomacia e 1'1·ataclos e Constiltdçao, Le. 

,. tratai' de sua sn.ude.- A' Commissão de gislaç({o e Justiça e substitutivo da p1·imei1·cG 
Petições e Podm·os. destas comrnissões 

E' lido e vne a imprimi!', para. entrar na 
ordorn tios teabtdhos, o seguinte 

PARJ1CER 

N. 46- L904 

Indefere a petiçiío em que o capiUto pharrna
ceuUco de 3"' classe do e .• :e1·cito 1lrthur Ca
rino Pinhei1·o pede t~·ansfc,·encia pm·a o 
quad1·o dos mcr.licos do me.,mo e.··ercilo, visto 
haver recebído o [Jt'(io r.le doutm· em medi~ 
c i na 

P1·csente á. Gommissão de Marinha e 
Guel'rtt o requerimento (•m quo o ca.pitão 
:pharmaceutico tle :~a clasrm do oxeJ•cito AI'· 
thur Carino Pinheiro sul1cita tra.nsferuncia 
:par:.t o qtHLflro dos modico;-:; do mesmu oxol'
cito, visto havm• !'ocebido o gt•ú.o do tloutol' 
em modieina, fui o !l.ll.urlido l'r~qum•imonto 
conveniontcmcntc ostHdatld ~~ p1mdo1'ttda8 ~s 
informações u. ollo prD.~t·•rlu.s. 

As tran::;ferencias dt! uma ai'mn. para. outl'U, 
ou n.tllu.ndo com ma.is propl'iorltLdo, de um 
quadl'o para out1•o, somonl.o so JlOtlem re:~li
zai· som lesão aos dil•oito:;; tio~ oílidaes cla.s
siílca.dos nesses quadros, no pl'imoil'o posto 
d~t competente esc:lla. E::;ta regra não soífre 
oxcepçào, nem mesmo em referoucia aos 
qm~<ll'O de estado-mai.or c ongcnheiros, os 
quaos alüi.s a lei mamla organiztu' com elo
morJtos provindos da.s arrnas combatentes 
do exerci to. 

E comllrellenue-so peefoit'.l.mente seme
lhante r~stricçã.o, visto como a, inclusão 
de um official no soguntlo posto de quD.lctuer 
dos quadt·os vem sem duvida peojwlicar todos 
os o1Jlcittes doi:! postos ínf'eeioros, eom dit•oitos 
ad.quil'iúos, firmtLdos nu.s leis que regulam a. 
mn.tei'ia. E' o caso uo l't)q uorento. 

Nestas con11ições, a Commissão uo Mal'inha 
e Guerru. é d·e pitrecor sej11 indcfer!d<L a 
presente peti~:ão. 

Sala das Commiss0ns, 9 de dezembro de 
1904.- Alves Barbosa, :presidente.- Carto·s 

·Cavalcanti, rela.tor. -R. PaiwZo.-·soares 
dos Santos. 

A Commissã.o do Constituição, Lcgisla.ção e 
Justiça nada oppõe ao substitutivo olft;recido, 
com parecer, pela Commissão de Diplomacia 
e Tratados, ao projecto do Sr. Eduardo 
Ramos, que manda applic<tr aos incursos nas 
disposições do Ajuste de Madrid, de 14 de 
abril de 1891 , o processo e a penalidade do 
contrabando. 

Mais brando que esse '[lrojecto, o substitu
tivo não ostahclceo pena pessoal para os 
infract;ores daquellc ajuste, mas assegura 
devidamente e pelo processo mais efficaz a 
execução do Tratado, o que serüt cxcusado, 
attontos a. circumsta.ncia de ser este uma, 
verda.deíl'a lei e o fa.cto de termos leis regu~ 
ln ndo apprchonsõos de mercadorias, sl, 1111 
pPatica, o contl'a.rio não se tive:::se entonw 
dido, rola.tivamcnte ao ajuste em questão. 

Para dissipar duvidas, suscoptiveis de col
loc:_tl' a nttçií.o em situaçã() cxquisita. ds ci vis 
das convonçõos intornn.cionaos em quo tem 
on !Jy•n.rlo, n. Commi:-;são rccommenda. it Co,~ 
mara a approvação do substitut1vo. 

Su.la. das Commlssões, 29 de novmnlJro de 
1004.·-Jlw·(mhos Jliontenegro, presidente.
A>·thto· Lemos, rolator.-1'eb)e::,·a Sá,-Es
levam Lobo,-LHiz Domínmws. 

Nã.o querendo fugir á responsabilidade do 
manifestar-se subre o projccto do Sr. Eduardo 
Ramos, que manda appl.ic<1r aos incursos 
nas disposiçõe~ do Ajusto de Madrid, de 14 
de abril de 1891, o processo o a penalidade 
do contmbttndo, embora se lhe affig11re que á 
Commissão de Legislação o .Justiça, deveria 
de pt•efcrcncia ser aJicwto o estuúo da Tna
teria, a Commissão ele 'Diplomacia o Tra
tados, tendo verificauo, depois de um cx:unc 
attento de todo;) os actoa intnl'nacionaos con
cernentos á pl'l,tL;cç~ão ú. p1:oprioclado inrlus
trial, a imporl,anrlia. ospocitLl concedida tl 
falsa, indi~acã.o rla procet!oncia, colloc:vii.L om 
destaque pelo primeiro Pr'otocollo do Aju~te 
de Madrid, o tendo em vis t:L os valiosos con· 
sirlercmdct do autor do pt•o,jecto, vem :mhM 
motter ao juizo da. Cama.ra o seu pn.reccr, 
que entendo podei' consuhstancia1• nas se
guintes proposições : 
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l." A faha indicação ela procodcncia. do um 
producto niio d.eve ser incluída nn.s especifi
cações elo art. 445 cli1 Consolidação das Leis 
das Alfandegas c, como tal. ser pa:;sivel do 
pl'ocesso e da penalidade do contt'ilban~1o, 
como quer o projecto; mt~~ tatnlJem não bas
ta, com') meio de cohibit• e punir a. ft•aucle, o 
simple.~ canc,~Ihtmento da:J marcas ou disti· 
cos l'rau,iulantos, fllle impurta1·ia, em r Jgenc
rar o pl'ouucto p~Ll'<ttvlmittll-o á impodação, 
deixan;lo impunes os tl'aficantcs sem escl'u
pulo~. quo procuram illudir o cansumidor, 
prejudicar o commm•cio honesto c fmudar a 
industriLt do paiz falsamente indictvlo como 
o da proccclencia rl:t mercadoria.. 

2." Aintl<t quanLlo o Governo não esteja 
completa.monto desapp:tl'elht~do dos instru
mentos necessarios a. fazer respeitar os com· 
promiss~~s contrahidos para. com as outras 
nações signatarias do Ajuste de Maúrld, con· 
vem estabelecer medidas mais preci~as e ca
pazes de facilitar a acção das autorida,des, no 
sentido de melhor assegurar o exacto cumpri
mento de todas as estipuln.':ões de~se pacto 
internacional, sem as tergivorsn.ções a que 
:póde dar logar a ausencia de uma legislação 
especial. 

3. a Essas medidas poderiam consistir na 
regulamentação do Ajuste de Madrid, de 14 
de abril de 1891, quo é umn,lei completa, e 
acaba.da, mas como o Poder Executivo :po· 
dori<\ sentir-se embar~tçado na applicação (lo 
processo e Lla pena.lidade, necesstwios ao 
cumprimento daquelle pacto, o Congresso 
deve vit· em seu auxílio, decretando, como 
fez pam as marcas de fabrica do commercio, 
uma lei especial, c·tpa.z de impedir que, por 
qualque n1eio, poss,~m ser admittidas ao
consumo interno productos e mercadorias 
cuja importação o Brazil comprometteu-so a 
impedir. 

Assim pousando, a Commissão submette ao 
juizo Ja Camara o seguinte 

Substitutivo 

Art. l. o E' pl'olübida a imporktçã.o de 
qualquer pt·oducto ou mercadoria com fals:1 
indicaç·ão de proco(lencia, nos termos do 
Ajuste de 1\'Ia.drid, de 14 de abl'il de 1801, 
rn.tificado a 3 de on tubro de 1896 o posto 
em execução pelo decreto n. 2. 980, de 20 de 
novembro <lo mesmo anno. 

Art. 2. o Os generos incurolos nas d!sposi-" 
ções do art. anterior s<~ri'io apprehendidos 
IJelas autoridades aduJ.neira.s, emquauto não 
houverem sido entl•egueil aos interessados ; e 
fóra des~e caso pelas autoridades judiciarias 
feder<tes. Em ambas as hypotheses, a re
querimento dos interessados ou do minis
terio publico, gua.ruadas as solemnhlades 
legaes. 

Art. 3. o Os productos apprehcntli los nn. 
zona fiscal sel'ão reexportado::: pelos impor
tivlores deu tl'o de ~;o dias, sendo destmidos 
c:1so não se varifi,Iue a reexportação. 

Si a apprehcnsão se rc1tliz.1r fóra da zona 
fiscal os goneros soriio inutilizttdo~ ou des
truidos. 

At·t. 4. 0 Elil qtwJqnel' da..;; hypotheses pre
vistas ne~ta lei os importado1·es incor.·erão 
na multa Jc 50 "I" sobro o valor dos generos 
importados. 

Al'li. 5, " Scguie-se-ha no pt'ocesso de apre
hcnsão, no que for applic:wol, o disposto no 
a1-t. 633 rh Consolidação das Leis das Al
fa.ndega<:J. 

Art. 6. o Revogam-se as Llisposições em 
contrario. 

Sala das sessões, de novembro de 1904. 
-Gastao da Cunha, presidente. - Pereira de 
Lyra, relator.-Hosannahde Ozi-,eira. 

Considerando que o Brazil adhoriu ao 
Convenio celebrado em Madrid, a 14 de 
abril tle 1891, o o 1·atiticou em 3 de outubro 
de 1896, incorporando-o, portanto, á legis
lação deste paiz, nos termos da Constituição 
Federal: 

Consillerando que esse convenio, concluído 
entre o Br.tzil, a Hespan!ta, França, Grã
Bret:Lnha, Guatemala, Portugal, Suissa e 
Tunisin, teve :por fim a :protecção reciprocn. 
d~t p!·opriedade industrial entre as altas par
tes contractantes, visando (art. 1 °) reprimir 
«a. falsa. indicação de procedencia de qual
quer prod.ucto, sempre que, directa. ou indi
rectamente, fôr indicado um daquelles Esta
dos ou um local situado em ~~lgum delles 
como paiz ou como local do origem»; 

Considorando que esse convenio expressa
mente estipula, no intuito de tornar efficaz 
o objecto u1~ preservaçãointernacional a que 
se propõe: 

l) q ne os prolluctos incursos na. sa.ncção 
prohibitiva sejam apprehendidos no acto da 
impodaçiio, em cada um dos Estados; e, caso 
a leg:sla.ção de um des~es não admitta essa 
medida, ella será substitu·ida IJela 

2) p1·ohibiçiío da irnportaçtYo; e por uHimo, 
si as rospec<.i nts leis nl'í.o pel'mittirem a ap
pl·ehençlio no ir~te1·ior,esta so sttbstittti1·d pelas 

3) acçües e me-ios que a lei do cada Estado 
assegul'n.r, em somclhaute caso, aos seus na· 
cionaes; 

Considerando, porém, que, no emprego 
das providencias cohibitivas, cumpre que os 
governos dos paizes coutractautes attendam 
rigorosamente, na execução a que se obri
garam, tl gl'adaçã.o e ordem em que ta.es pro
videncia:" se acham taxativamente expostas; 
não sendo, portanto, licito invertel-as nem 
adopta1-as ou dispensai-as por livre arbi-
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trio, de modo que sómente se dever;t lançar 
mão da. segunda, quando fol' legalmente irn
praticavel a primeira, e assim por deante; 

Eotl'etanto, 
Con,iderando que nada se oppõe, no Brazil, 

á app1·ehensao do productos e mercadorias 
no acto de St!a impo1·taçiio, isto é. na zona. 
fiscal, quando inco1•ram em clausula prohi
bit.ira de sua introducçiio neste paiz;e, muito 
pelo contra.eio, essa providencia de policia 
~duaneit•a é col'rent·J em nossa legislação, 

. como se vê no al't. 445 e seguintes da Con
solidação das Leis d•1s Alfa.ndegas; 

tamentos velar pela ex~cução da lei e salva
guardar os interesses nacionaes, de maneira 
que essa clausula do tratado, longe de ex
cluir a acção adminisf.rativa dos chefes e 
auxiliares do serviço arluanciro, os ass:>cia 
no empenho commum de posquiza.r o pro· 
mover a repres$ãO das infral!ções ás leis e 
aos teatados ; 

Mas, 
Considerando a convcniencia de mot•alizar 

a. acçã:o official em mate1•ia de tamanha gra
vidarle, como é a Convenção de Madl'id, cuja 
obscrvancia. sm•ie frustada deante da incer
teza dos p1•occssos adquados ti. sua execução 
tenho a honra de propo1' o seguinte projocto 
de lei. -

Con~;iderando que, verificada assim a lega
lidade dessa medida, importa <~pplical·a, nos 
termos expressos do Tratado de Madrid, aos 
generos cuj·•· int1•oducçilo elle véd:t, quando 
indicarem, cUrecta ou indi1·ectamente, uma O Congresso Nacional decret:L: 
falsa procedencia do pa.iz de origem; não 
sendo permittido, em caso algum-provada 
a fraude-admittil-os ao consumJ interno, 
mediante o simples cancellamento das m<tr
cas 011 disticos fraudulentos, e o consequento 
pagamento das taxas aduaoeir·as, visto que 
uma tal pratica violaria formalmente as 
estipulações do Tratado, deixando illeso o 
importador fallacioso, que conspira contra 
os dictarnes de uma Convenção solemne ; 
não se podendo considera1•, na categoria dos 

A1•t. Lo Applicr~m-se aos incursos nas dis
posições do Tratado de Madrid, de l de abril 
de 1891, o processo e a penalidade do contra
bando. 

Al't. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Rio, 30 de setembro do 1904. - Edum·do 
Ramos. - Ga1·cia Pires. 

N. 226 A- lü04 

meios reprcssi vos desse fh1gl'ante attentado, o1·gani:;a 0 q~tadro do pessoal do Laborato~·io 
a mera razura da marca ou indicação fals t, Chimico-Phm·maceutico Jiiz.ta1• com a entrega posterior do producto, assim 
benevolamente regenora':!o, a quem delle se 
serviu para. illudir o consumidor e prejudicar 
a industria do paiz, cuja procedencia se 
inculcou falsamente; 

Considerando, em summa, que um seme
lhante meio de intm•pretar e cumprir o 
Tratado de :Madrid poderia acoroçoar, dei
xando incolumes os seus in:)trumentos e 
preservados os interesses ligados ao com· 
mercio do genero colhido em transgressão 
da lei, e est:.tbeleceria um typo de iofrac~,;ão, 
sem precedente no domínio das leis fi::;caes e 
rep1•essivas, desde que se separem os ele
mentos componentes da fraude, isto é, J.e 
um lado as etiquetas, marcas e indicações 
falsas, tão sómento para mandar apagai-as, 
e, de outro lado, o product<> ou al'tigo 
falsific~~do, pi1ra. entregai-o intacto ao fal
sificador ; 

A' Commissão do Marinha e Guerra foi 
submettido o projecto n. 226, do cormnte 
anno, reo1•ganiza.ndo o quadro do pessoal do 
La.boratorro Chimico-Pharmaceutico Militar. 

Este estabelecimento eujo regulamento data 
ainda de 5 de fevet·eiro de 1837 e cujo qua
dro foi reorganizado por decreto n. 922, 
de 24 de outubro de 1890, tem p1·estado 
ao exercito os melhores serviços, compa
tíveis com a permanente exiguidade dos 
rocu1'sos de <JUe póde dispor, princip:1lmente 
no que diz respeito ao pessoal, insufficiente 
e mal remunerado. O illustre Deputado 
Sr. Paranhos Montenegro, tendo apresen
tado á deliberação da. Camara o projecto de 
que se trat:.L, oifereae opportunidade ·á re
gularização desse ramo de at.lministra.ção 
militar, pet•rnittindo, ao mesmo tempo, re
muncrar·-se mais· equitativamente as func
cionarios ao me~mo adstrictJS, 

Considerando que a intervenção do Minis· 
terio Publico, instituída pelo art. 2° do Tra
~do ~e Madrid, «de conibrmida.J.e com a le- O augmento dJ pessoal que teaz o plano 
gislaçao de cada um dos Ei'Jtados coutractan- de lei em elabot·ação é insignificante, pois 
te~», deve ser attendiua e pr,tticada segundo ,apenas constará. de dous escreventes de 
o conceito lato da legisltiLÇãll brazileira, que 2" classe, um ajudante de porteiro; cinco 
compl'ehende entre os orgãos daquelle mi- manipuladores de Ja· classe e sete de ~""; au
nisterio não sómente os pro . .mradores e pro- gmento que s~ impõe pelo prop1•io desenvol
motore:!. offlciae;;, adstrictos aos tribunaes de vimento que tem tido o estabelecimento e 
jllStiça, mas todos os funccionarios publicos exigencias cada. vez mais instantes do ser
a quem incumbe nos seus respectivos depar- viço publico. 
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Por e:otas razões, a Commissão de Marinln. 
c Guert•a. é de parecer que o pt•ojecto n. 22G. 
do corrente anno, merece u. approvação ua 
Camara. 

Sala das Commissões, 8 do uezombro de 
1904.- .Alves Bcwbosa. presidente.- Oco· los 
Cavalcanti, l'elator.-R. Pai~!tío.-Soares elos 
Santos. 

N. 226-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l.0 O pessoal do La.boratorio Chimico I 

Pharma.cculico Militar ser(~ o seguinte: 
I Directot• (oillcial superior). 
I Aj11dante (capitão). 
3 Encarregados de secção (tenentes). 
4 Coadjuvantes de secção (tonente.> ou al-

feres). · 

1 Escriptur[l.rio. 
1 .Agente e desptchante. 

3 Esct•evcntes do Jn class~. 
5 Escreventes de 2• claSSl'. 
1 Portcir,l e um ajudante. 
1 Continuo. 

lO Manipuladores de 1a classo. 
12 Manipul::tdore3 de 2a classe. 
5 Manipuladore~ de 3• classe. 
4 Aprendizes de l" classe. 
4 AprcnJizes de 2" classe. 
6 Apranuizes de 3• classe. 
3 Encaixotadores. 

16 Sei·vontes hraça.es. 

181 

Tabella dos vencimentos do pessoal do Laboratorio Chimico·Pharmncautico Ivrilit'.\!' 

VE:>:CDIENTO ~·IENSAL < -
E:\IPREGOS ~ OBSERVAÇfiES 

~ -
ORDE:-!ADO GRA.TlFICAÇÃO 

o 

-·---
Director (official sup~rior) ...... - - - Vencimentos militares 
Ajudante (capitão) ...•.......••. - - - Idem. 
Encn.rregarlo de secção (tenente). - - - Idem. 
Coadjuvante de secçã'J (teneute 

Idem. ou alferes) •.•....•...••.•.•.• - -· -
Escripturario ................... 200$000 100$000 
Agente e despachante •.•......•. J5r:$OOO 75$000 
Escrevente de 1" cla;,;sc ....••..•. 100$000 50$000 
1dom de 2a classe .•.••........•. 80$000 40$000 
:porteiro ...••.•...•.•.•..•..•••. 100$000 5osooo 
Ajudante do porteiro ... , , ••••••• 80$000 40$000 
Continuo .••.. , •...•.•.•..•..•.• 80$000 40::i000 
Manipulador de I• classe ...•• , .• 100~000 50:!;000 
Idem de 2a classe ....•.... , .•.•. so ·ooo 40$000 
Idem de ga classe •• • •.••... , .••. 60$000 30$000 
Aprendiz de tn classe ... , ..•. , .. 45$000 15$000 
Idem de 2a clao;;se •. , .•.•.•.•.•.• 33$:~34 16s666 
Idem de 33 classe. , ............. 20$000 10~000 
Encaixotador •.....•.•..•.•..••. 60$000 30$000 
Servente braçal ••..••.•.•.••.•• - - 3$000 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Sa.la das sessões, 3 de outubro de l904.-Pnranhosillcntencg1·o.-T,·indadc. 
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N. 317-190•1 

Autoriza o GoveYno a mando.~· 1·ever o p1·ocesso 
de aposentado1·ià do engenheiro José Ma
;wel da Silva, a(lm de lhe ser computado, 
pa1·a esse ef!eito, o tempo em que, em com
missão, e:•;e1·cett {tmcções pu.blicos 

A' Commissão de Fazenda e lndustria foi 
presente o requerimento em que o Dr • .José 
Manoel da Silva, aposentado no c~~rgo de 
chefe de divisão dn. lnspccção Ge!'al das 
Obras Publicas, vem pedir ao Cr>ngresso, 
como uma graça, lhe soja, no titulo do apo 
senta.doria, computado o tempo em que cxcr 
ceu,em commb~ão, o Jogar de engenheiro d;t 
«Exploraçãp das cr.chocil·as dos rios !via.Jeim 
e .Ma.qJ.oré» c na de «l~sturlos pa.t':.i. o ttbasteci
rnento de 11gua á cidade do lUo da J:.J.
neiro». 

Quem uma vez embrenhou-se pelos inviw; 
sertões do Brazil, e sentiu, em longas jor
nadas, a.s duras contingencia:: da vida. :d'anosa. 
e arri::ica.da, salw bom avali<tl' a importanc 'a 
de uma. commh;são Cl•mo :t em flUO, sob a 
dirP.cção dos engenheiros Ket ler, esteve o 
pct:cionario. 

Entl·eguo ao acaso, sujeito :t tuuus os pe
rigos-á ferocidade dos animnos bravios, á 
astucia pl~rigc·f'a uo selv:;:-ern, c . mais que 
tudo, ás al'l'cmettidas da~ molcstias inhot•cn
tes ao impalutlismo de taos regiões-quem 
as~jm arriscou o. vida nu :,;orviço publico 
fez jus a t odas as recompcma.s de uma pa
tria agradecida. 

Si a lei, por uma anom:'.!ia, ~ómcntc d<\ 
direito ao funccionario <t conta1' cumo tempo 
para apoocntadoria. aqucllo que suavemente 
passa. no exercício de unHt func~ão burocrata, 
eittünde a. Commissão do Fazenda o Industria 
que o CongresEo deveria ct.nceder ao }loti
cionario a graça solicitada,pelo que submett.e 
á consideração do mesmo o 8cguinte pro

jacto de lei : 

Art. 1." Fica o GoVOI'DO autorizado a 
mandar revel' o procc~so de aposen1adoria 
do engenheiro Jüsé Mn noel dr. Silva, afim 
de lhe ser computado, para esse efl'cito, o 
tempo em quo, em commis.,ão , exe1•ceu func
ções publicas. 

Art •. 2. 0 Revogam-Ec a:.: dil:lposiçõcs em, 
contrano. 

SD.Ia das CommiHõe~. 25 do outubro 
de. JÇ04.- J. A. l\'ei1:o, presidente. - JH
t·eu>l Mille1', relator. - Passos Miranda.
F erreira Braga.-Af!onso Costa.- .Mauricio 

de Abreu. 

N. 318-1904 

Auto1'iza o Pode1· H:;.'e r.:ulivo a d.wir ao ~llinis
tel'io da Guernt o credito dÓ 59:112$500, 
supplementm· á 1Je1·ba ela rubrica 15a. do 
m·t. 12 da lei n. 1..145, de 31 de rle::embro 
de 1903, na sub·consigi!61.Çtto- Vantagens de 
f'cn·ragens e {t:1Tagens 

A lei n. 1.145, de 31 de dczembl'o tl.c I fJ03' 
no art. 12, rubrica 15"-7vra.tcrial-Dc:,;pcza.S 
cspedtws-consigna a. vo .·ba. de 1.000:000$ 
para vantagcn.> de fon·agens o ftlrragens, de 
accot·uo com as tabcl!a~ cnviu.uas pelo Go
verno o que sct·vh am uc lJase para. a orga.ni
zac;ão do projccto de orçamento do Mini.;terio 
da CiUCI'l'U. pa.L'U. O CXCL'Cicio vigente. 

A mesuta verbo. no :;:~il con tos 1lo réis fi
gura na propust<.t. do Governo o é a. que cst<.i. 
con»ignada. no Orçamento da Guerra. p:tra. o 
oxorcicio futut•o. Por mensagom do :JO iio 
novombt•o ultimo, o Sr. Pre~idouto lia Re
pul.Jlica, tran smittindo no Congresso N<lcio
na.l a. oxposiç~flo de mo ti \"OS ttpresent.ad:t pelo 
Sr. J',.Iinistro da Guerra sob1'0 a insullicion
daquol);t verba duJ•:.t.n te o exercício a. expirar, 
pode n conec::;~iio de um ercdit.o supplcmen
tar do 5ll: ,ll2;}500 p:wa podm· occot•ror n.o 
pagamP-nto uns dtJspozns fllf C por cita cor
rem at1~ 31 do <lczombro. 

D<L dr.mom;tl'ação feita pela. Dil'tlcç-ão Ge
ra I Ja Contabilidade lia Guorr<~ v c L' i fica-se 
quo j<L foram gastos 910:752$519 o q;;e tem 
de gastn.r .sc ainda u. quantia de l:3\J:059$98l, 
o que dá um deficit de 59:412$500. 

O Orçamento da Guerra par~L o t'utur0. cx
ercicioú de 48.118:987$007,pa.pel,c 50:0008000, 
ouro, além dr~s crcdi1os illimitadus constan
tes das disposições goraes do projccto appro
vado pelo Senado. 

O orçamento vigente é de 48.250:303$070, 
papel, c 30:200$, ouro, além das despozas 
autorizadas nas disposições goraes. 

O Congresso Nacional já concedeu ultima
mente um credito cxtraordina.rio do 5.000 
conto; ue róis e agora. é força!lo a dar este 
c1·edi to supplcmenta.r. 

Tenuo em vista as razões constantes dos 
documentos apresentados á Commissão de 
Orçnme11tu é esta de parecer que seja. conce
dido o cl'edil.o pedido e para isso submette 
á consideração da Camara o seguinte proje
cto de lei: 

O Congresso Nacional decrc l;a: 
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo au

torizado a. abl'ir ao Ministerio da Guerru. o 
c1•edito de 5U:412$500, supJllementm• á verba 
dLt rubrica 15a do art. 12 da lei n. 1.145, 
de 31 de dezen11bro de 1903, na sub-consi
gnação-Vantagens de forragens e ferra-
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gens; revogadas as disposições em contra· 
rio. 

São os seguintes os crcditos cxtm-orça· 
mental'ios concedidos na presente s8ssã.o le
gislativa : 

45 creditos ox
trao r di na-

Papel Ouro 

l'ios..... .... 8.359:7468844 152:05:.3$033 
!J cred itus cs-
peciacs...... 576:6108~85 lOO:OOOSOOO 

:-; m•editos sup-
plcmentares 2.37 l :383:)000 4:747~":;533 

11.307:7D0$138 257:4008566 

Sala. rlu.s Commissões, fi de dezembro de 
1004.-Cassiann do Nascimento, presidente. 
-Pcwla na mos, reln.tor. - Francisco Sei. -
Urbano Santos.-COJ·nelio ela Vrmscea. 

Documentos a que se refere o parecer 
supra 

MENSAGEM 

S1•.::. Memhros <lo r.ongresso Nacional -
T1•ansmiti.indo-vos a inclusi.l. exposição, que 
mo l'ui ap1•esentada pelo ma.rcchal l'mnciseo 
do Paula. Argollo, Ministl'o de Est:trlo ua 
Guer1.·a , sob1•e a insuflidc!ncia d.o credito do 
l.OOo:OOO, vottulo par:L as dcspezas de Yt\ll· 
tagcns de forragens c ferrugens, <.lnrante o 
oxeJ:cicio corrente, venho pedir-vo::J a conces
são, ao Ministerio da Guerra, elo croilito de 
50:412$500, supplomontar ao § 15-MatcL'ia.l 
-consignação- De~pezas espcci~\OS - e 
sulJ-con:>ignação-Vantagens de forra.~·ens e 
ferragens-do art. 12 <.la lei n. 1. 145, de 31 
de dl,zembro de l!J03. 

Co,pital Fcdoml, 30 de novembro d.o I !104. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES Ar,VES. 

Sr. Presidente da nopublic:t-Polo art. !2 
da. lei n. 1.145, li e :~ l do dez<~mbro dc 1903, 
foi votado pelo Congresso Nacional o Cl'etli to 
de l.OOO:OOO.S pu.ra o§ 15-Material-consi
gnação-Despcza.,; ( speciaet-;-o sub·consigna
l}ão-· Vantagens de forragens c fet·ragens--do 
orçame11to deste Ministerio, distl•i lmindo-se 
desEe credito para os diver~os Estttdos até 
hoje a qu~mtia. de 375:0698550 e para a Capi
tal Federal a de 544:6H3$969. 

Tendo-se, porém, de pagar ainda. n. quan
tia de ll9:659s9l:)l e de attender a reclama
ções do auginento das distribuições de 
20:000$, verifica-se deficiencia de verba, 
porquanto falto, a quantia. ile 50:412$500, 
para attender ás despezas até o encerra
mento do exercicio vigente com o paga
mento de vantagens de forragens c ferra-

gens, conforme vcreis da inclusa demons· 
tração. 

Estas uc~peza.s estão suboruinadas ao valor 
dos generos componentes dos fornecimento::: 
adquirülos em dtvcrsas Ioc:.Llidadcs por con
tractos couserttwntes a concurrencins semcs
tl'tLOS, nos te1•mos do decreto n. 2.213, de 9 
de jltneit'O de 18!lG. 

No corrente excr'cicio o vtd•Jl' médio das for·
rage:ns c fcrrttgens é do :'2$322, c1uo,compa1'<1.clo 
r.om o do ante.t·iol', ele 2$1:.11, <.!.presenta a dir
ferença diaria pa.nt ma i~. em c:. <la forra· 
ge;~ment.o, de l~H t•úis, accrcsconclo quo u 
ex.crcicio <lo HJ03 encena-se com a in~igni
flcantc sob1·a. de l3:c/30.~:303 . 

Considerando-se rtne exi:":tcm 14 t•ogimcn· 
tos de cavallaria c sc>b do artilh:wi:\ c um 
corpo do tl-;r.ns,porte com o cll'octivo de I .~50 
anirnaos, com,,rohendi•ios uc: dos estados· 
mn.iot·es dos distl'ict.os militare:; o corpus do 
r.xm·cito, que <t ~:5:!22 J.iario~ pet·f;tzem 
1. 05\J:4l2$500, dnflcicn te ~e torna o crc<li to 
votu.do de 1.000:000$000. 

Em vista <lo exposto, venho pedie fJile YOS 
digneis solicitar clo Congl'e.ssu Naciona.l a. 
conccs~ão <.lo credito de 59: ·ll~$51JO, supplc
mcnta.r ao § 15-:::.Iatct•ild- consigO<t<;ão -
Dcspczas c.~peciaes-o suh-consignac:-i.v-Vau
t:tgcns de furmgons c forragcn.~- du :u•L 1;, 
d.a lei n. I. J,J5, de :n llu dcze1nbl'•J do 1903' 
atim tle que nãu scjiL };US[l•:n:;J no ulLilltO mcz 
do exorcü:io u pagllmento de t:tes !lespezas. 

Rio de .Tn.uciro. 30 do novembro ilc 1901.
h·(mcisco de Pm!la ilroollr;. 

O Sr. Ro<lolJlho Paixão- St•, 
Presiilcnto, com sot• o mais incompetente 
d.os representantes da. .\"ação (niio op:Jie!rlos), 
vonho, comtmlo, pc.:ir a b;;novolcncia da. 
Camal'a pll.ra. nuvit· algumas p:da.vt•a.s c1ue 
pretendo p~·ol'urir em t'claçfto ao g1·antlo rnot•
to de houtom, o marech:\1 Uibiano Coshllat. 

Discipalo, camar:•dn. e :m1igo pa!'ticular do 
oxtinc•o, eu nlio podCI'Üt, ainLl:t mesmo que a. 
alie não esti vos.se lig-ado por c.; te.; laços de co
ração e respeito, d(li.xar de vir manifestal' 
o profundo pezar que ol'a sinto e pedir á 
Cu.ma.ra 'lue me acompanhe no voto que vou 
prl)por,porqua.nto o .finado foi um dos brazi
leiros mais notaveis. cujo~ nomes~. ltistori:1 
deste paiz regh;tra. 

0 SR., THOMAZ CAVALCANTI- .\poiall.o. 
O SR. RonoLPHO PAIXÃO- Todos nós co

nhecemo::; a carreira brilhante do marechaL 
Bibin.no Costallat, desse typo de soldado
cidad.-to: soldado que soube comprehender 
seus deveres até ao sa.criftcio, até á morte ! 
porque fui em virtude dosso sacrifício que clle 
baixou tão cedo ao tumulo; ci!ladão oximio 
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que soube combinar o brilho da espada com 
o do patriotismo no momento do :perigo. 
( Jlluito bem ; apoiados.) 

Bibiano Costallat, desrJe a infancia, como· 
çou l\ prestar serviços relovantes ao Brazil 
e, ainda joven, bemjoven, marchou para os 
campos do Paraguay on~e, dia a dia, o seu 
valot• e :1 sua compctenCia se revelavam. 

A historia dessa campanha a que fomos ar
rastados pela ambição do rlictador I.opez, 
historia que contém paginas brilhantes de 
vm·dadeiro heroismo, não deixa de ter o 
o nome des~e eminente soldado brazileiro fi. 
gurando em quasi todas as phases da luctn.. 

Em muitos combates, da maior importan
cia, brilha o nome desse lJravo, que voltou 
dos campos do Pn.raguay para continuar os 
seus estudos e, depois de so formar na. es· 
cola ondo tinha haurido os primeiros conhe· 
cimentos, foi honrado com a merecida ele
vação ao magistorio superior: todos nós quo 
tivemos a ventura de sentarmo· nos nas c .t
deiras da antiga Escola Militar ouvindo a 
·voz eloqnente do insigne mesLre, do profes
sor emerito, daquclle typo de cavalheirismo 
e bondade, que eram o ornamento mais bello 
do sou adamantino caracter, todos nós po· 
demos attestar á Camara o valor moral e 
intellectual de tão illustre morto ! (llft ~ito 
bem.) 

Veiu depols a Republica e elle,sohlado leal, 
incapaz de commettor um acto de indisci· 
plina e trahição, o mais leve que fosse, 
acompanhou, entretanto, os seus camaradas, 
porque viu, e lJem, que então não balouçava 
o negro estanuarte da ambição injustiílc .vel, 
·mas sim rut1lava. uma bandeira concretiza
dora do pensamento da sua classe e de todo 
o pa.iz. (Apoiados.) 

Comprehendondo que a sua pos1çao não 
podia. ser outra sinão a de apoio ás nova~ 
instituições, elle, que tinha sido leal ao 
throno, elle, que era um crente, que em sua 
vida. jámais deixou de modelar os seus actos 
de accôrdo com a sã doutrina religiosa que 
seguia., veiu para a Republica com aquella 
lealdade que o ennobrecia o, desde os pri· 
meiros dias do advento do regimen que hoje 
vigora. se Yiu a sua acção constante, dis· 
ciplinadora. e heroica em bem da consoli· 
dação da Republica. (lllttito bem.) 

Ainda são recentes os dias lugubres da re
volta, no correr dos quaes Bibiano Costallat, 
qtiejá vivia com a saude minada, que, póde
se dizet·, hora a hora, caminhava a passos 
agigantados para o tumulo, não te-ve um só 
minuto que não consagrasse ao bem da ,Pa.
tria, que via. concretizada na Republica. 

Todos nós sabemos que ao lado domare
chal Floriano, fazendo sacrificios que não 
lhe permittiam as suas forças, se conser
vou, desde a manhã até á noite, já Iem-

brando medidas, já. pondo em p1•atica as
determinações do seu querido chefe. 

Dominada a revolta, pacificado o paiz, elle · 
não foi desca.nçar, não foi dormir sobre os 
louros da victoria, mas esteve constante
mente no exercício de commissõcs da mais'
alta. confiança, na direcção da Escola Militar 
e no quartel-genera.l: agora, como chefe· 
do estado-ma.ior, mais se avolumaram os 
serviços desse eminente soldado,holll'ando-lhe 
o nome mustre, quG ha de ser sempre ve
nerado pelos seus compatt•iotas. Acabamos 
de presenciar a sua acção energica e decisiva 
no momento em que sua saude mais peri· . 
gn.va, quando estalou essa infeliz sedição de 
14 do novembro, por subre a qua.l se devo
ria lanç;w um véo de eterna sombra! 

Firme no seu posto encontrara e lia o brioso 
marechal, tão fil'me, que a morto lhe sobre· 
veiu como consequencia do mais um aeto seu 
do heroismo, do mais u:'lla bl'ilhante mani- · 
festa.ção va.l'onil do quem sempre soube cum
prir o seu dever, como soldado e como ci· 
dadão. 

E a verdade é que clle expirou exlnusto. 
porque o seu physico j<t se tinlw. esgotado, 
comquanto o seu potente ospirito do eleito 
fo!!Se aindtt capaz de resistit•! Teve quo cedo1• 
á. lei suprema da morte, mas morreu pela, 
Patria e pela Rcpublica, a que tinha. adhe· 
rido com toda a dignidade e inclefectivol 
lealdade! 

Venho, pois, pe.lir á Cam·1ra dos Srs. 
Deputados, que sempre tom sabido honrar o~· 
grandes brazileiros, quer hajam ve.>tido a, 
farda de foldado, quer a casaca de civil, e 
que jamais regateou o seu reconhecimento 
aos bons serviços prestados pelos filhos deste· · 
grande paiz; venho pedir á Camara, repito, 
que approve o voto de profundo pezar que 
eu proponho seja inserido na acta. da sessão 
de hoje pelo fallccimento do bravo ma.t>echo.t 
Bibiano Costallat. (.lluito bem; muito bem. O · 
orado1· e comprimentado.) 

O Sr. Soares dos Santos
Sr. P1•esidente, o homem que se finou e cujo 
elogio acaba de se1· feito com tanta. eloquon
cia pelo illustre Deputado por Minas, Sl'. 
Rodolpho Paixão, merecia rea.lmonte, a .ho
menagem que acaba. de ser pedida á Camàra. 
(muito bem), 

EUe foi um militar no ponto de vista con-
servador (muito bem); elle foi nas !Jhases 
perigosas por que tem atravessado a Repu· 
blica, um verdadeiro esteio da ordem consti
tucional (muito bem). 

Militar, ao lado de Floriano, que soube 
consubstanciar em época de perigo pa.ra a&· 
instituições republicanas os verdadeiros sen~ 
timentos nacionaeiJ, o Marechal Costalla.t foi 
um dos braços fortes que, nesta Capital, teve · 
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aquelle Governo, na. defesa da Republica; 
militar, tivemos ainda. agora o seu exemplo 
edificante em bam da. ordem e da. Consti
tuiçü.o, em cuja defesa morreu no seu :posto 
(m,uil.o bem). 

Sr. Presidente, cu fui um dos discípulos 
do mostre amado, cuja dedicação extr.aordi· 
naria. á causa publiCtL bem vale estas p:.tla· 
vras que n,Jste momento :pronuncio com 
verdn.deira saudade, com dôr extrema. Mais 
do que isto, as minhas pa!avras valem agora 
:!)elo pezar que ellas tr·aduzem do Estado do 
IUo Grande do Sul, de que o ilustre morto 
ar:1 amado filho. 

Em nome da bancada. do Rio Grande do 
Sul, venho pedh·. como já. o fez o meu digno 
Collega, representn.nto de Minas, que se 
insira na actt\ da l:!essão de hoje um voto 
de profundo pezar pelo fa.llecimento do hon
rado Marechal Bibiano Cost':l.llat. (lllu-:to bem; 
muito be·m). 

O Sr. Presidente-Os S1•s. Depu
t:ldos Rodolplu Paixão o Soaras dos Sn.ntos. 
tlepois de, em pilrases sentidas, lament:n·em 
a perda que a Patria acaba de soffrer pelo 
fallecimento do Marechal Costallat, pediram 
que se inserisse na acta da sessão de hoje 
um voto u.e profundo pesa1• pelo desapparo· 
cimento do eminente cidadão cujos relevan
tes serviços na guerra e na paz, não podem 
ser esquecidos. 

Os Senhores que approvmu c1ueiram sele
vantar. (Pausa.) 

Foi unanimemente approvado. 

Tem a palavra o Sr. Alencar Guima
rães. 

O Sr. Alenca.t• Guimai .. ães
Volto a oocupar·me do arrendamento da Es
trada de FerrtJ do Paraná. 

Faço-o, :porém, Sr. Presidente, com ver
dadeiro constrangimento ; nunca me aper
cebi da utilidade de minha presençl 1.1a. tri
buna, como não me é agradavel ter a ·certeza 
de que vou cançar a attençã.o da Camara. 
(nlio apoiados), ainda que por alguns mo
mentos. 

O Jornal do Cornme1·cio não quiz recebar as 
considerações por m1m aqui feitas, em 
sessão de 6 do corrente, com aq uella mode
ração que é a principal cara.cteristioa do 
velho o1•gão, e, retorquindo, voltou á questão, 
para condemnar a solução dada pelo Go
verno, com estranhavel azedume e com 
uma aspereza de phrase que fere os melin
dres e as susceptibilidades daquelles que, 
como eu, no cumprimento rigoroso de um 
dever, so animaram, calma e Berenamente, 
o. oppor ligeiras observações aos seus injustos 
conceitos. 

Vol. VIII 

Na. resposta que ainda hoje lhe devo,. 
Se. Presidente, não procurarei irritar o 
debate, fa!lando com a mesma paixão do 
Jm·nal. 

Assignalo apenas o contraste en trc :1-
nossa. e a attitude dello. 

Continuarei a apreciar a questão com a 
calma e a moderação do mou discurso ante
rior e, argum:mtando de boa fé, procurarçi, 
na. medida do meu osfot•ço, c com os re
cursos de c1uo posso dispot', escla.recor a Ca
ma.ra. acerca de tão impartanto assumpto,. 
animado, por outro lado, do desejo, talvez·. 
ousada pretençã.o, de-levar ao espírito dos 
directores do venerando orgão a convicção· 
de quo a sua. critica é injusta, c o contracto 
celebrado com o engenheiro Westerman, 
acautelando convenientemente os interesses 
da União, é ao mesmo tempo de resultados 
proveitosos para ella, como para o Estado 
do Paraná. 

Esta é, pelo menos, Sr. Presidente, a dis
posição do meu espÍl•ito neste momento. 
Conseguil-o-hei ~ Não sei. 

Em ~ária. de hontem,Sr.Prosidentc,volb. 
o Jo>·nal a insistir em qtte o Paraná ê virtual· 
mente o contra.ctantc do arrendamento que· 
ellc combate. 

«0 Sr. engenheiro ·westorma.nn, diz a 
«Varitt», será o mais distincto dos profis· 
sionaes, ma.s a responsabilidade finan· 
ceü•a não ê dclle, q ne, neste negocio, é· 
mero preposto do Estado do Paraná. E' 
o Paraná quem art•ondou a irnpo1•tanto 
via-ferrea, e ahi é quo está o desastl'e 
da opemção.» 

Contesto formalmente, Sr. Presidente, a 
affirmação quo se contl!m nesta trecho que
acabo de lCl'. 

V. Ex. h a de rocorJa.l'·Se que, historiando 
aqui, em sessã.o de 6 do corrente, tudo quanto· 
se passou relativamente ao arrendamento 
dessa estrad \ do forro, e11 alludi a uma 
cessão de direitos, feita pelo Governo do meu· 
Estado em favor do ongonhcüro Westermann 
e referente 1.t proposta quo o Estado apre
santara na concurrc.acia. pat•a esse arren
damento. 

Fiz então simples allogaçã.o porque, estando 
publicado o decreto que arrendou essa esw· 
trada, não me era possivel acreditar que 
alguem, lendo-o, pudesse atH1•mar dep:li! que · 
o seu arrenda ta rio fosse outt•o q11e nao o· 
engenheiro \N estermann. 

A insistencia do Jomgt convence·me,. 
porém, Sr. Presidente, de que eu mo illudia . 
assim pensando. 

E' necessu.rio, portanto, que eu volte a·o
assumpto e demonstre á Camara, de modo 
formal e Ciltogorico, que o Jo1•nal é quem 
está. em et•ro. 
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Vou fazel-o. S1•. Prcsidcnto. 
Disse cu, rio meu discurso anterior, que o 

Estado do Par::má. tinha subrogauo, sem 
1·estricçõos o p:1l'a todos os ofl'eitos. no enge
nheiro \Vcstcrm<~nn, os direitos e obrigações 
da propo:;ta que havia. apresentndu ao Go
vel'no Feder;_~L para esse arrendamento. 
Disse-o acompanhando a minha atnrmação 
da leitura do uecreto fedcr:~l de 29 de no
vembro findo, que arrendou a cs.;;e enge
nheiro a ·Estrada (lo P<n·amí, e cujos consúle
randrL justific~ttivos fazem rofcre'ncüt a essa 
subrogação. . 

·Não foi suflicicnte, pulo que vejo, a pr.J!rr, 
offerecida. Venho cornplctal-a ngora,. 

Aqui est<l, Sr.Presideute, o acto dessa sub
rogação. (Jllostrawlo wn imp1·esso.) 

Chamo para elle a attonçã,o de V. Ex., 
como a do todos os illu:;trc:J cullcgas que mo 
d[to a honra de ouvit· neste momento: 

DECRETO N. 381-0 presidrmte doEs
tado do Paraná, no uso das attribuições 
que lho são conferidas pela Constituiçã.o 
c pelas leis e para da.r• efl'ectiva oxec:uçü.o 
<:t lei n. 52.2,de :i de março de 1904 

Decreta : 

A1•t. 1. o Fica subrogado em todos os 
direitos e obrigações do Esíado o enge
nheiro Carlos Joflo Frojd \Vestcrmann, 
para. o e!l'eito ele anendar do Govcrn1J 
da Uniào a Estrada Uf) Ferro do Paraná, 
constante dê~ linha de Para.nagua a 
Cm·ityha, prolongamento c ramn.es, com 
416,995 metros em tt·<•fego, çle accorclo 
com a accei tação que fez o Es •.a do do 
Paraná, dos tor~uus da. propost:.t rupu
tada mais vantajosa, pelo Ministerio da 
Viação e Obi·as Publicas, como concur
rente, em vir·tucle do edital de 30 de 
dezembro de 1903, o par;~ cumprimento 
do art. 22, n. XXI, da lei fedoral n. 957, 
de 30 de dezembro do 1902. 

-Art. 2." Para os oll<~itos do a1·tigo an
terior serão lavl'n.das as e.,;crip'iituas pu
blicas necessarias para. a valida:.:e jul'l
dica dos actos que forem praticados. 

Art. 3. 0 Revog:un-se os actos contra
rios ao que fica disposto. 

Palacio da Presidencia do Estado do 
Pal'aná, em 8 de novembi'O de 1904.
Vicente Machado da Silva Lima. - Joa
quim P. P. Chichor1·o Junim·, 

Eis ahi, Sr. Presidente, como se deu e 
como foi feita a. cessão dos direitos da. pro
posta do Estado ao engenheiro Westermann. 

A cessão fui complota, não so:tireu restri
cções nem limites,e os seus ctfeitos juridicos, 
ninguem o contesta1•á, consistem em fazer 
sub~titulr a pessoa do proponente, Estado do 

Paraná, cedente, pela do engenheiro Weste!'
mann, cessionario. 

Pergunto: é pos::>ivel , deante desse acto do 
executivo estadmü e do decreto feúoral de 
29 de novembro ultimo, sustentar ainda que 
o arrcmdc:ttario <la estntda nãu é osso enge
nheü·o, m:1s sim o Estado do Paraná ~ 

Não,. Sl'. Presidente, não é po;,sivol, a 
menos que se qneil'a. desconhecer os mais 
comosinlws principio.;; de dil'eito sobre os 
e1Tei tos j u ridicos c !:.i .. ee:-:sio. ( JYiu,ito bem.) 

Creio que não é rmds pr~ciso insistir neste 
ponto. 

A minha affirmaçõ.o, em eontr<.trio <L do Jor
nal, está de v ÍILamento IJl'OVad;J,. (Apoiados,) 

Passemos, pois, arlcu.nte. 
Justificando o ucto do Govet•no, Sr. Presi

dente, eu disse, no meu anterior discurso,que 
ellc tinha precedentes, o allucli então ao 
conteacto celebra.clo com o engenheiro Teive 
o ArgoUo [nra. o arren1hLmonto de uma elas 
e~tradas de ferro da B:dtia. 

O Jo1·naf., rotot·quinuo, observa: 

«0 caso tla, Bahia não justifica. o actual, 
11em nos consta (ltto a. Ha.llia. pagasse as 
contribuições do engcnheiL·o Al'gollo.» 

E' fa,cil de verificar quem tem razão, si 
eu ou o respoitavel diario desta Capiti:tl. 

Tenho aqui os dous tlecretos: o do n.reen
da.rnento ao cDgenheiro Argollo o o do ar
rcnclamento ao engenheiro WcsLrmann. 
Conf'ron!.ornol-os. 

O primeiro,que se encontra na collocçüo de 
nos.)as lcis,anno de 1900, v oi. I, pag .139, com 
o n. :1.565 c n. tlatit de 23 do janeiro daq_uello 
anno, está as~.i m concubido: 

O Frosiuentc ela Repulllica elos E::>tados 
r1idos do Brazil: 

Considm'ando que, no processo ue con
e m·rencin. para arrendamento da Estrada 
de S. Francisco, no Eshdo dêt Bahia, foi 
prcferi.la a proposta. apresentada pelo 
Governo do mesmo Estn.do; 

Considerando que o concun·ente 1n-e~ 
f'erir.lo fez cesscio do seu direito ao enge
nlteil·o Jliiguel de Teive e Argollo, que, 
rwovcmdo a dita cessão (t1.{lorizada pm· 
decreto n. 139, elo Governo do Estado 
refet·ido, e 1·ealizada por esct·iptura pu
blica de 15 r.lo mcz vigente, requoreu o 
arrendamento da mencionada estrada, 
nos termos e de accordo com tL proM 
posta referida.; 

Considerando que tem todo o valor ,ju
rídico o cont1•acto assim realizado entre 
o Estado e o dito engenheiro, que fica 
subrogado em todos os direitos e obri
gações que para aquelle resultariam do 
contracto de arremlu.mento; 
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ConsiJ.eranrlo que é notaria. a jdonei
daúe do ceHsíonario, engenheiro MiguG\l 
de TeLve e Argollo; 

Decreta, etc.» 
O ; egundo a, Camal'i1 j(L conhece; eu o li 

na ses~J.o allteríor, quando me occupei do 
mesmo assumpto, mas, como é possi vel que 
nem todos os que mo ouvem delte se recoe
dem, nfto set' ~L dmnais, pa.ra complet.1. de
monsi;ração do que affirmcL qtw nov<.~mcntc 
:proceda à sua let.tur~~. 

Sei c1uo fatigo o e;3pil'ito dos meus illus
trados colleg;ts, mas t\ tão respeita YGl a <tu
toridade do Janwl,q_uc ou pl'ociso nfio deixar 
duvidas sobre a ín.justiçr,, du.s :mas arguições 
contra o acto do Govcrnu, c1uc justifico c de
fendo neste momento. 

O segundo decreto estC:t a':lsim conce.hído : 
Consi(tot·ando,que tendo sido revug:-J.do, 

pelo decreto n. 5.338, de 4 de outubro 
do corrente anno, o dect•cto n. 5.278, de 
9 de ao-ostv, <tue contPactar;L com o engc 
nheiro~ civil .Tuão Augusi;o de Aru.u.io 
Junio1• o arrendamento da Est1•adi1 de 
Forro de Parana.guú. a CurHyba, seus 
prolonrru,mentus e I'ttmaes,. em k.tfego 
no Esfàdo d.J ParanfL, pttssou a occupa,t• 
u primeil'O loga.t• no processo da concur
teucb publiea, aborta pa:·:t esse fim a 
proposta apresentada polo Gorcrno 'la
quolle Eskulo; 

Considerando que o refol'ido governo, 
depoi:; de haver accei"t!-l'do os t?rmos da. 
proposta reputada n~n.ts ~a.ny·,.Josa pelo 
Ministerio da. InrJu,; trra, V1açao c Obrn.s~ 
Pu blicas,olevando pot• OSSíL fórma a, 51°/ 
da rend<t beuta <la ostrada a p:>rconta
gem de 44 o 1 o que prop.uzer<L pagal' p•d<) 
arrendamento de quo se trata, subrogou 
em todos os direitos e obrlga,ções da
quello Esta.do o cngnnhe'iro C:trtos João 
Frojd Westerm~1.n, pelo llccroto n. :;si, 
de 8 do Cl)rl'Gntc mcz, c cor1'cspondente 
escriptura pnblica,, constantes dos do
cumentos exhibidos pelo mesmo enge
nheiro· 

ConsÍd.erando que o cont-mcto tle ar
rendamento nestes tormosrequerid.o pelo 
ce:~sionario assegural'á ao interesse pu
blico a mesma vantagem. obtida na. con· 
currencia publica ull~<li~u, .do que c~n
tJtituirá regular sofucao a v1sta das Cir· 
curustancia.s occorrtdas ; 

Decreta, etc., etc. 
Vê a Caroa.ra. que os à~us de~r~tos regu7 

Iam casos semelhantes, estao retllgtdos quas1 
nos mesmos termos e obedecem ás mesmas 
regras e princípios do di;eito. . _ 

O símile entre a.mbos e perf01to (apo~ados) 
e não será talvez arriscado adeanta1· que o 

seguuc1o teve como base e fund:_uucuto o 
pr·imeiro. 

Affirmci. portanto, um~:t, verdade qmuulo. 
combateuuo a. arguiç:~to do Jornal cuntn.t 0 

arrendamento lb Estl·arlu. do Pa.ran<t, ou 
di.1sc quo o u.cto do Governo tinha. lH'cce
úcnto::l em nosso paiz. 

As hypotheses figuradas nos dous decretos 
quo acabei tle ler si'í.o as mesmas: dou~ Estados 
concoL·rcm ao art·cnd,nncntu de esl,l'a!las tle 
forro qnc cort~Lm os SCliS tel'ritorJos; sua.s 
peopost9.S são prefedJ.as <ts de outros con
cnrrentus; clles, porém, suh1·oga!n os sellS 
direitos em terceiros o a União com estes 
contracta. 

Que dizer m ;.ds, Sr. Proiiidente, pat'<L 
úemonst1·ar a minha aflit'm~tç~ão~ (Pm~s(~.) 

A vm·ia n, que respondo rcfcro·sc a.inda 
nos ca.pitaos com que o Pnra.ná auxil.ia. o 
cng ;:mlwi.ro \Ve;,;terman n, p<t ·:.t que c llc poS'l<t 
cout.r~tetar o arrendamento o rcc ~lllee a.os 
cofl'O:.J !la Uníã.o a quot:t inieial e a ca.uç~o, 
parc1. dalli concluir que osse engenhélro 
sol'á um mero propo;;to do Estado, sendo este, 
virtnn.lmcm to, reu.lmente, o a.rren .iatal'io. 

E' fol'Çittla a, conclusão, Sr. PI'e:)idente. 
Em primeieo loga,r..! pola, leHma dos t•e

spectivos actos, cessao do go~:rn.J cstadua~ 
e decreto do aL'rend.;.tmento, J.L U.emunstrm 
(1nc o contt>acto é celcbraclo eom "\IVester
mann e não c:Jm o Paranú.·, qize, por fot•ça da. 
cessão feita, deixo H de ~:ei' Pl'OP!jJlBnte ao 
arrendamento, qmLnto 1müs corltl'a,d<~nte 
delle. 

De facto e de d:it•eib ~ô figura. no con
tracto o cngcn!wlL·o \Vostcrmann. como ~·
l'ondata.rio, respondendo perante a Umao 
por toúas as oheigaçõus rlo mesmo contl·acto 
decor1·entcs. O Paraná. poe cs:>e coutracto 
nenhuma respons<~bllídadc w:;sumiu pot•antc 
o Guvorno Fcd.et·al. 

Os documeiltos lidos c submettidos ~o 
exame cht Camaea, pa.rece-me, Sr. Presi
<lentr.l, r1uo não podem üeixLtr duvid1s a re
speito. _ . . . 

o etfuito jurídico da cessao fOl!,a. pel_o 
Paraná em fa.vur d.e \Vest'}rmann é mll~ml~
velmente o que já indiquei. A pessoa JUrl
dica do E~taclo dcsa.pparcceu do contrac~o, 
para só ficar a tle vVestormann, como cessiO
nario da. proposta daquelle e contra.ctante 
<lo arrendamento. . 

Dós decretos estarlual e fedel'ttl cxamma-
dos não se pode tirar oQ.tra conclnsão. _ 

Em segun!lo loga.r, Sr. Presidente, nao 
vejo oomo e po1•que do fi1ct_o do. emprestar. o 
Paraná a \Vostermann o dmhmro necessa.rw 
para a quota inicial e a caução exigidas no 
editu,l U.o concm•rencia, possa o .T(n-naZ chegar 
á affir•maç:ão de que é o Pamná de f'u.cto o 
contractante e \Vestermann o seu preposto. 
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Devo dizer lealmente á Camara., Sr. Pre
sidente, antes de examinar este argumento, 
que não conheço ainda que especie de rela
ções jurídicas foi creada entre o Estado c 
esse engenheiro pela escriptura passada em 
Curityba, para tornar e1Iectiva a cnssão feita 
no decl'eto estadual já citado, a que ft~zem 
referencia esse mesmo decreto e o do arren
uamento~ expedido pelo Governo Federal. 

Penso, po·;·ém, Sr. Presidente, poder dizer 
a V. Ex. e á Camara que essas relações se 
limitam apenas <'L do emprest~dor de capi
taes ao arrendatario, para que cllc possa ex
plorar o seu contracto. 

Outra não pode ser, não deve ser a situa
ção do Estado em face desse arrendamento, c 
ninguem estranhará por certo que o governo 
do meu Estado, interessado como quem mais 
o deva ser, na boa e regular administração, 
como no maior desenvolvimento dessa im
portante via-ferrea, que serve aos seus 
grandes interesses agrícolas, commerciaes e 
industriaes, tenha ido em a•1xilio do illu~tre 
profissional, a cuja alta compctencia. o Go
verno da União julgou convenit>nte entregar 
a direcção e exploraç-ão de tão imJ>ortante 
proprio nacional. 

Ao Governo, como ao povo paranâ.ense, 
inspira a maxima confiança o engenheiro 
West!3rmann. Todos conhecem o quanto tem 
sido util e proveitosa â. direcção e adminis · 
tração daEs1.rada a collaboração intelligente 
e efficaz de tão distincto profissional. a cuja 
capacidade, esforçado zelo e provnda dedica
ção pelo serviço se deve em granJe pnrte a 
justa e merecida fama de quo gosa essa pro
priedade nacional. De$dC a construcção dessa 
estrada quo ello alli está a prcst.al' os seus 
serviço~, rccommendando-se á confiança de 
toda a gente. 

E' natural, portanto, Sr. Presidonto, que, 
sabendo-se no meu Estado que a União ro· 
solvera arrendar a esse engcuheiro a es
trada, o commercio o o governo se sentis
sem animados do desejo de ir em seu auxilio, 
fornecendo-lhe os capitaes nece$sarios para 
a ernpreza a que se propunha, t.ma vez que, 
era sabida tambem, elle não dispunha de re
cursos proprios para isso. 

Out1•a cousa não se deu realmcnte,Sr. Pro· 
sidonte. 

O governe do Estado tomou a iniciativa 
desse auxilio, lançando na praça de Curity ba 
o emprestimo de 600:0008, de que a Camat•a 
já tem noticia. O comniercio attendou ao 
appello do governo, e, em menos de 24 horas, 
como eu fiz notar em meu anterior discurso, 
subscrevia o emprestimo com quantia muito 
superior á lançada.. 

Foi uma operação meramente commer
cial. O governo contrahiu a obrigação per· 

ante o comme1•cio, o o engenheiro ·wester
mann perante o Governo. 

Que outras relações poderão existir sinão 
e~sas entre o Estado e esse engenheiro, para 
cc•ncluir dahi que é o Paraná de facto o con
tractante do arrendamento 1 Não sei, mas 
devo perguntar: Quando o engenheiro Wes
termann se ti ver exonerado das rcspGnsabili
dades que assume perante o governo do Es
t:tdo velo emprestimo que delle recebe para 
fazer esse arrendamento, pelo pagamento da, 
quantia emprestada, o J01·nal ainda conside
rará o Paraná como sendo virtualmente o 
arremlatario 1 

As relações entre o Estauo e o arrAnda
tal'io são de ordem inteiramente commercial, 
e não podem determinar de fórma alguma 
para aquelle a situação de responsavel, pe
rante a Unjão, pela execução do contracto. 

Nesse contracto não se faz a menor rcfe
rencia ao governo do Esta,lo, de modo que, 
pela parte adminis1;rativa da estrada, pela 
parte o~onomica e financeira da estrada só 
é responsavel o engenheiro Westermann ; 
só elle responde perante a União pelas obri
gações que contrahiu. 

Como vê a Camara, ainda é sem funda
mento nesta parte a arguição do Jornal. 

Mas, Sr. Presidente, a vd1·ia quo venho 
analysa.ndo o respondendo chegou a esta, 
conclusão para justificar a affl.rmação de que 
o Estado do Paraná não pagará j;1mais á 
União os 51 °/o da renda bruta da cst!'ada, 
<lo mesmo modo por que não pagou o ompres
timo que della recebem, o na esperança de 
qnc obterá um dia ser desse pagamento dis
pensado, como o foi daquelle. 

Allude, poréanto, novamente e insistente
mente o velho ol'gão ao emprestimo feito 
aos dous Estados do Paraná c Santa Catharina, 
em 1894, tlOllOis de suffocada a revolta da. 
armada. 

Já tive occasião de dizm' á Ca.mara c a 
V. Ex:., Sr. Presidente, o que occorreu rela
~ivamento ae~so ernprestimo de que os dou~:J 
Estados aindtL não so libertaram. Preciso, 
porém, voltar ao assumpto, porque ainda. 
desta v~z o Jornal não foi oxacto na sua 
informação. 

Esse emprestimo, Sr. Presidente, é resul
tante de um projecto de lei aqui apresentado, 
em 1894pelos Deputados Lauro Müller, Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Emilio Blum, 
Anizio de Abreu, Trindade, Silva Mariz o 
Coelho Lisboa. 

A esse tempo, nesta Camara., não havia 
representação do Paraná. O Esta.do confia
grado litã.o podia eleger os seu.õJ represen
tantes, como V. Ex. h a de recordar-se, Sr. 
Presidente. O projecto, por isso, não tinha. 
a.s assigna.turas de deputados parana.enses. 
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Apresonb.do aqui, c instruido com uma. 
representação do congresso legislativo de 
Santa Catharina pndindo, nos termos da Con
stituição, um auxilio que minorasse as diffi
culdades daquelle Estado em consequcncia 
dos males a,(lvindos da revolta da. armadi1, 
foi olle, depoi$ de modificado pelo parecer 
da Commissão de Orçamento, votado pela:) 
d.u:1s Casas do Congresso e transfoemudo, 
por fim, na lei do :-a de dezembro daquolle 
anno. 

A situaçã.o dos dons Estados ora a 
mesma ... 

0 SR, CANDIDO DE ABREU - A do Pa.rantt 
talvez foss~ pcim• que a de Santa CathaJ•ina. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-... e o auxilio 
:pedido por um devia ser extensivo ao outro
() Congresso entendeu, porém, em vez do 
auxilio, conceder o emprestimo, embora ,]ul
g-.J.sse, como se conclue do proprio parecer da 
Commissão de Orçamento, sulJ:;tituindo Jlol· 
outeo o projccto primitivo, que a hypothesc 
constitucional mais ou menos se verificava 
no caso. 

O que é certo, entretanto, é que a lei 
mandava, em vez de auxilio, fazer o empres
timo e que os dous EstadCis assumiram u. re· 
sponsa.bilidado da di vida assim constituída, e 
na importancia de 2:000:000$ para cada um. 

Decorreram annos sem que os dous Esta
dos, soffrendo ainda os males da l'evolta, pu
dessem ser exonerados dos encargos resul-
antes desse emprestimo, até que, em l899, 

ti me não engano, por urna emenda apre· 
sentu.da nesta Casa a um projecto de auxi
lio aos Estados do norte assolados pela secca, 
as representações pa.rana.ense e catlu.tri
nenso, tentaram libertal-os do resp ·ctivo 
pagamento. A emenda foi votada pela Ca.
ma.ra e Senado, por quasi un:.tnimida.de. ta.l 
a justiça Lia medida. que encm•rava.. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA dá. Uffi 
aparte. 

0 Srt. AU~NCAR GUIMARÃES-O Jornal in· 
sistiu mais uma vez sobre o perdão de~sa di
vida, H eu não posso, como V. Ex. rleve com
prehendor, deixar de contestar uma afllrma-

~ ção de bl ordem, quando olla nã.o ó verda
deira. 

O meu nobre collega sabe perfoi ta.men t~ 
.quanto vale a. opinião do Jo1·nal, que auto
ridade tem ella entre nós. 

O Sa. RA.YMUNDO DE MIRANDA-V. Ex. já 
o combateu sutficientemente esclarec<'ndo a 
C amara. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-Não obstante, 
-O Jomal voltou ao assurnpto, e eu precLso, 
em hora cançando a a ttenção de V. Ex. e dos, 
-demais collegas que me dão a honra de ouvir 

neste momento volta.r a elle tambem, 
afim de deixar patente a sem razão do Jvmal. 

Como ia. dizendo, Sr. PresUen te, Camara. 
e Senado, por quasi unanimidade, votaram 
essa emenda., que foi tinalmente convel'tiçl.a 
em rcsolu<;ão legislativa, subindo á sanccão 
do Sr. Presidente da Republiea. Infeliz
mente, o illu:itre Sr. Dr. C<.tmpos Salles, que 
então exerci"· a presidencia, nã.o se confor
mou com a deliberaçã.o legish•tiva e vetou a 
lei. As razões desse velo ainda, pendem· d<l 
decisã.o da.s dui s Cas ts do Congresso · e estão 
na pasta ch Commissã.o do ConsUtuíçã.o, Le
gLshção e .JusLiçi1 desta Camam, u.guardando 
p 1.recer. 

A questão, pOL•tanto, ainda não ostá re
solvida, ou melhor: os dous Estados não 
foram ainda dispensados destes pagamentos; 
a divtda quo contrahiram sub;;iste com os 
respectivos encargos. 

Não ha, pois, Sr. Pl·esidento, como justi· 
ficar a insistencia com que o Jonwl se refere 
no perdão dcss ~ dividét, servindo-se dolla 
cumo ele um grande e poderoso argumento 
para declat·ar que, mu.ntido es;:;e ovntracto 
de arrendamento que ellc tanto condemna. 
como prejudicial <~o:~ interesses J.o paiz, o 
Estado do Pat•aná virá por fim a obter dis
p ·nsa dacontribuiçiio dos 51 % sob1•e a renda. 
bruta da estrada. 

Mas essa hypothese jámais se verificará. 
O Para.n;L nada. contr=lCtou com a União; elle 
não é o arrendatal'io da estrada. Como, pois, 
dar-se a L'Omis.~ão de uma responsabilida(le 
que ello não assumiu nem assumo~ 

Ainda na V(tria a quo rc;pondo, Sr. Pre
sidente, o Jomal, pl'ocurando combatm• o 
acto do hunrado St•. Ministl'O da Viação, 
di~se o seguinte : 

«~'Ias não é tudo. Vejamos qual é a 
pe1•spcctiva do contl'acta.nte da estrada. 
tFlC va.c dar 51 % da sua renda bruta, e 
outras quotas ainda, como preço do ar
rendamento. Segundo o 1•ccente r·elatorio 
do Sr•. Minil:ltro d ~ Viar/ão, a Estr<.~.da úo 
Pa r:.J.ná deu em 1003 : 

Recoita ................ . 
Despcza .• . .....•.....•. 

3.317:':176$000 
1. 710:761$000 . 

O Sr. Dr. Alencar Guimat•ães . já. nos 
indicou quo a.s tal'ifa.s proci.~am ser l'e
duzidas. - Mas, admittinú.o nós quo aro
coita pal'a a porcentagem seJa até do 
3. 000 000$, terá o Estado de pagar 51 % 
disso ou 1.530:000$ além dH 1.500:000$ 
da quota da alínea 6, do cdHal.» 

Devo nota1• Cl\lO busquei em vão nas clau
sulas do edita.l do conourroncia esta alínea 6~~, 
impondo a ob1·igaçfio, não sei a que titulo 
destes l : 5vo,ooo. 
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E' mais um dos pontos em que claudicou 
a informação do Jomal. ( Contintumdo a lê~·) : 

Diz esse rclatorio: « Via-pm·numente»: 

A cOOSBl'vaç<\o ua. C.5t r·n da. foi dispen
clioS<l no ultimo n.nno devido ac,s muitos 
estra:.;os pro(luzitlos pelus chuva.'> abun
dantes c1uo chcgar•nn a solapu.r as fundn.
çõos de nJgumas ponte.:;. 

Total a. paga.r ao go-
verno........ . . . • .. • 1.531 :500~?000 

D,;::;:poza da. es:;rada ttt 
sup;·a .....• ,., •.••.•. 1.il0:7Gl$000 

Do;;emhotw .•.... :3. ~:12: 201 $000 
E como a. 1'eceit:1 soJ·;.'l, 

üig:.ttllüB, (le ......... . 3.317: 316~/)00 

O Par[tn<l poderia ter a 
ronda liquida de..... 75:115$000 
111as os enca.rgos que tomou não pn.ra.m 

uh i. Segundo a cla.nsnln. ~zga. do edital 
de dezembro do ID03, terá de pagar 
IDI1iS: 
4 % para garantia. do 

165:868$000 
30:000$000 

Além do gl'::tnda num oro de dol'mentes 
su1;stitnidos, foram construídas novas 
ctdxa.s J.c ngll<.l., gyl'.Hl:Jeos, cu.<Ja.s paro, 
operados e linhüs tle manobl'a.s em di
versas estações. 

Foi augmcntttüo convenientemente o 
ecliíicio das officlnas em Curit.yb()., onde 
foi monta.cb. a illuminaçã.o electrica. 

Foram feitos I'eparos e limpezt~ ~et'a.l 
em todos os cdificios e ucpendencias dtt 
Estrada. 

O leito d.a.linha, devidamente capinado 
e nivelado,foi lastrado em quasi toda sua. 
extensão, augmentu.ndo-se o numero de 
valias e valletas par.'1 melhor escoa
mento das aguas.» 

matel'ial c 1 % para 
rerorço tle caução ....• 

Quota pa.ra fiscalização. 
Além dos juros de 6 % 

sobre, digamos, 
1 . 000:000$ agom lo
va.utados, ut sup,·a ..• 

01•a, si ha aqui serviços ordinarios do con-
60:000$000 servação ch~ O:)traua., e que todos os annos se 

------- fazem, outt•os muitos, constituindo obras 
Total. ....•.•.. ,. 255:868~000 extra.ordinarias, foram feitos nesse anno, de 

Menos lucro acima..... 75:115$,000 modo que as despez,,s de conservação, que 

Deflcitnnnua.l paPa oPa· 
ran<í ..•••.•••.•••••• 

------- em exercicios anteriorod teem orçado por 
50():000$ mai.s ou menos, se elevaram no 

180:753$000 ultimo, e em consr;quencia uisso, a mais de 
700:000$000. 

E este deficit ó n<:t base das despezas A base, portan&o, é insegut>a p3Jra os cn.l· 
tle 1903, que de certo não foram exn.ge· culos que nos convicla a fazer 0 Jornal. 
radas o de uma receita qut) querem Acceito, antret<:tn&o, como já disse, e sim
desue jtt diminuü•; é não conG'tntlo com ple.~auente p<tl'a argumentai', todos os d<:tdos 
o::; aftlhaqos politico.:: do arrentlat:.~rio c1ue nos oJlereco o respeito.vel orgão, e vou 
que ficarão pensionistas da estr·ada. » demonstrar quo, em vez uo deficit q ne olle 

Eu <tcc::cilifl, Sr. Presidento, todos os nu- oncontl'iL do 180:752$, a cstl·t~du. contiuua.ri.t a 
mm·os ftgurt~tlos nosta parto <.l<t "Ual'ia, tlar saldos, 

Não scritt este talvez o mclhot' e o ma.is Ptl.i'O<:e, Sr. Prcsidonto, que, ontl'o mim o 
p1•udeutc cttlculo a. respeito da questão, ma.s . o .Jo1·nal j<l foi osta.hclecltlo o accorüo sobro n 
eu me conformo com as indlcaçõe.'l do pl'oprio neccs~d!lado da re•Jucçã.o das t;trifa,s dtt es
.Jornal, embora. ahi encont1·e um:~, parcella. de tt•a.du.. 
60:000$ pal't~ juros do omprestimu uHirna- O Jomal, pelo menos, não contosttt a nr-
mente levantado polo P;wan(t,e que não pótte goncíu. üo~ta, medida. 
sor-lcva.dtt tt conta. dos oncargos do arrenda· Pois bom, St•. Presidente, foittt esta l'C
turio. As respoosa.bilitlados de.gso ompre::>timo ducção com o ct'iteJ.'io que t~ larga oxpor•i
pcsam c~clusi vament;o sobre o Thesouro do enciu. do arrend.ata,l'jo, conhecedor como ú do 
Estu.do;não po(lcm sor·,por is::;o, attdbuhlus ao todas u.s nceossidaúe~ da. ost1•adt~ pm•tt o 
arrendu.tario. maior <lesenvoldmcnto do t1•afcgo, bem como 
Urm~ outr·t~ pareclla, par·t~ a. q nal dovo desde das modidas mais m•gentes reclamadas pelo 

logo cb<U:.na.l' u. attenção <la Ca,mu:t•n. o quo nã.o commer•cio e inrlustt•üt.s tlo Pat·anú, quanto 
corr·espond.o ú. de~peza nol'malmente l'eali- a. t<wii'a,s tle ti'ansporte, o com a segurança de 
zada., incluic.la na impol"tauciu. de I. 710:701$ vi~tas com que age som pro o honrado 
da despeza ge1·alda estrada, é a do 740:503$490 Sr. Ministro da Viacão, ao contrario do que 
do crtsteio e conservação dt~ via perman<mte, parece ao Jo1·1wl, u. renda da. estrada eros
no ultimo excrcicio . .U:t~tL1. üespczu. em outros cert"~ consideravelmente ao onvoz de diml
a.nnm.l tem si<lo muito menor, e basta ler o nuir. 
seguinte topico do 1·elu.torio do honmdo Mi· E basta consid.et•ar, pal'o. chogar a est:~ 
nistro d.u. Viação, de quo o Jm·nal extr<:Lhiu conclusão, que atGm de sorom em regrt1. ele
estes tl<1dos, IHtm verificttl' que tenho rnzão. vadi~simas as ta.x.t~s dessa ta,riftt, como jl~ o 
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demon:;trei no discurso que n.qní proreri a G J úcre.· m nos encargos orclinal'io:~ do a.rrcnda
do corrente, gcneros do peoclut::ção do Bstado monto, como a llo mupl'0$timo do Para.nCL, 
h~, coys'.ituiní~o um::1. gr'':nde riquoza, que a.ugrnGntarin,m consiJleeavelm(mte esse saldo. 
nao })o,{cm saln1• e:n b:1s::a dns mercados con- Mas, 81·. Prositlcntc, .:-.inth nio é tmlo. 
sumidol'CS, porque as taxa.s cio tr:wsoorte , > 
nossa cstl'<.\da são in:.teirament.e prolübitivas. O Srt. r n.!~sr.DEN'TEl -: Oh~;;;r~ro .<to nobre 

E quem c:::tud;J. o'J negocios do p,1.raná 0 Dcpntado que a, twra o:Jta tcrmto(),tl.:.t. 
conlh'ce o c~hüo de }Wo::l pct'id:.vle de n.lgunns 1 O SR. ALE'\CA.r:. GI;nur~.\E.s -S1•. Pl'üSi· 
de smLS in(iustl'ias e a. ahnndanci:t uo suas dont() . ai nd:~, nã,o elle~nci ::,o üm th-; millllas 
riqu0z:.s h::t do, pm: c.crto, S1'. Presidcnl;o, consi.V~l' Ltções; Genllo.nwito quü tli z~e a.ind<L 
concluü· commigo que o sen ma,ior descavol v. Ex. rúu levúP(L a. mal. pois, que eu me 
vimento está exclusivamente do pendente da ntili:t.e do qmtrto de lwl'a (b tolcmncia pcli· 
melli<la quo dotcrminal' o abaixamento das mittido pelo Rogimcnto. 
tn.xa.s do tea.nsporte na esh·n,da de ferl'o. Como la. uizcntlo, Sr. Presblcntc, ainda 

Muito $0 tem cscrlpto sohre isso. mesmo t•esta. o qu3 con.-;;idora.,· quanto á despez:t. 
na imrn·ensa desta Capitc\1, o o commercio do 
meu Estado por todos os seus orgãos não tem 
cessado de reclamu.r esta reducção, não ha
vendo divel'gencias, nem mesmo na pl'oprja 
administração da cstratla, sobre as conse
quencias de uma. tal medida. Todos estão 
accorúes neste ponto, o cu acre li to mesmo, 
Sr. Presidente, que o proprio Jornal não Jcs
conhece as va.utagens de urp.a t:tl rmlucção 
em favor do commercio c ind.ustria. do meu 
Estado. 

Poderia. estender-me muito, Sr.P1•esidente, 
sobro e:;tc ponto ; poderia referir me espe
cialmente a taxas diversas da ta.l'ifu., sobro 
madoira.:-1, mobilias, coroacs, o tn ntos outros 
prorluctos do E~t:11lo, para. demonst.l'al', em 
conft•onto com as do ontra.~ ostradns do lbrro, 
o quanto é elcva.do no Pt~Nn(t o proço do 
t1•ansporto. Julgo, porém, qno não é pro
ciso razol·o. O tLccordo neste ponto ó com
pleto. Nã.o hn. como sus:.ontar quo as uctuaes 
tarifas são razoavoi:-; ou modicus. Tochs 
peclem a, sua l'oducçüo. 

Pois bom, Sl'. Pt·ositlünb, feita osi;a redu· 
cçí'io com o cl'itorio a. ql\(~ ha p 1uco altudi, 
não mmggor·aroi dizon<lo quo, om voz do di
minui!· u. l'ccoi'tn. tia. O::ltt•a.t!tt, olla, CL'OSCtn·á 
conHidor·:.welmonto. E ~;cr;t um calculo I'a.
zoavcl tom:1.~ a porconlit~gom d.c lO 0 / 0 part~ 
esse a.cr:r•o:,;c1mo. 

Assim sonüo, u.ccoitando som impugnação 
os cí.\lculos uo Jon1af., a.indt~ mesmo computa.n
do-so nos oncnrgos do éU'rendatal'io a respon
sabíliclado do ernprostimo ultimamente feito 
pelo ~st~~(lo, vePlficll.·SC quo. ~:Jont!o a rocrita 
calcula.dit do 3. :-!17: 376$, o accrcscimo por tn.l 
modo olJtiJ.o :HH'(t do 330:000$ d.cspt·ozadu.s a.s 
fracçõos. Ül'a., scudu · o clfF{ic:.it O guraclu de 
180:000$, com o aug·monto do receita oh tido, 
olle dcs<:~pparecorc.~ pa.t•a 't.ra.nsformar-se em 
saldo. 

Note-se que no computo ela dospez:.t figu
ralla polo .lo1·nal figuram tts pa,rcellu.s que j<t 
ill~iquei o que não podor.n fornecer ou Cllnsti· 
tmr b11se segmn, pa.l'a osso calculo. E8sas 
parcellas, roduzWas ao quo dovorn ser rettl· 
mente, on elim1natlas por não se comprellen-

Nos calculo:; do Jornat, foenccidus pelo 
rela.torio do Ministerio da Viação, ha umtt 
pa.rcclla computü.lla na despezu. que póde 
soffror reducção I'azoavel, augmenta.ndo 
assim a renda da. Estra.ta. 

Essa parcella. ê a rola ti v a é.1. administro.
ção. Figm•a sob este titulo, computada na 
despoza a quanti:t de 142:000$, o não será 
exaggorado, St·. Prosident\}. diz~>.r, quo, entre· 
gue como va.o ser a estl·adu. a um p;t,r&icular, 
a um profission:l.l competentissimo, que co
nbP.ce, por o:<pm·ienci~~ proprit~. Godas as ne
cessidades da. aclministl'ação, essa despeza 
pussa ser rorluzidu. ele 5% polo 1110noR. Elle 
não nrecisard. mtt,nter a custJs 1. adminis
tração actua.J. 

Accoitos como V. I~x. vê, Sr. P-resiclc•nte, 
os calculos do .Jomal e foír.tts sobt•t~ elte.:l ag 
consi.llet·<.~!,:ÕPS que tenho pr'Oduzido, todas ba
seada.~ om fa,cto':i quo não me podorn set' ra
zu:.tvolmPnte contestados, pos~10 atnr·mar em 
contt•ario ao venerando orgil.o qno, ad
optaflo o erif;m•io em quo me fit•mo par•:. a 
redncçfí.o que aconselho nas tarif<,\·:, a estra,. 
darwodtlzii·ú salllos om v e'!. de dcficils. 

Nom <1 crivei, St•. Prcsiilonte, quo out1'<.t 
cous<~ vonlw. a tteontocct·. O ar1·cnda.tado co
uhoco pmf.dtamente as comliçõo:'-l crn que 
f(!Z o ~ou contrar~to ; é soullUI' de totlas o.s 
noncs:-Sid:~dos ua. dirccçiio, a cnja fronto se tem 
:wli:úlo desde qun n. ostra,Jo, fui :dJ.;ri;tt ao tett· 
Cego, o é natnr•ttl quo,r!OIU esses c outros ole
monto~l, qtw escapa,m ;t rninha :wgueia,conGc 
pa1•a a.ssnúurar o exactil cumpl'imcn to chs 
clausulas do ~Jnu con Gracto. 

Não p:;.,;so aumiLtie, Sr.f'l'CSiclGnl;c, que UIU 
pt•ofi:3SicJnal da. oeJum do arrenda.tt.trio, com 
la.rga. cxperienciu. du. cmpJ•cza em qlw soem
penha, se dispuzessc u, as.-mrnir os oncctJ gos e 
J'c>sponsa.bilidado~:~ dcsso u.rrenúa.1ucnto, ::~i 
clefidts, orn ve1. do lul~.L'os, elL1 esperas:30 tla 
exncuçfto do l'espeetivo con !;J•a.ct.o. 

E' preciso fc:tzer·lhe esta. justiça. 
Não tenho, portanto, Sl'. Presidente, quer 

quauto ao coukacto em si o <.\OS sC>us en
Cél.l'gos em fttco d.tts condiç:õos actuu.os da es- · 
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trada, quer quanto â idoneidade do al'ron
datario, as a.pprehensões do Jo,·nal. 

O governo, fazendo esse contracto, nas 
·condições. em que eu tenho desct•ipto e tor
nado patente á Camara, acautelou conve
nientemente os grandes intereiSses nacionaes, 
que se ligam, que se prendem a essa im
}lortante pro~riedade. 

0 SR. PRESIDENTE - Peço licença para 
.ob~ervar novamente ao nobt>e Deputado que 
já está terminada a hora do expediente. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES --Tenha pa
·CiC'ncia V. Ex., e, embora aind~ me reste 
muito a dizer sobre a -vch·ia que venho respun~ 
dendo, me conceda mais alguns minutos para 
concluir. (Pausa.) 

,.\.Não é possivol, Sr. Presidente, chegar ao 
fim de minha jornada dcante das observa.
·ções que V. Ex. me está a fazer. 

Tenho aqui alguns documentos, quadros 
,estatísticos, mappas e calculas diversos, or
ganizados por um ai to funcciona.rio da es
trada, que comprovariam sufflcientemente 
muitas das considerações que tenho feito 
sobre reducção das tarifas e das despezas 
diversas computadas nos calculos que o Jor
t1.al nos offerece para as suas conclusões. 
Deseja. va examinal-os, entregai-os ao es
tudo da Camara, para que se conhecesse con
venientemente quanto são. infundadas as 
a~•guições do velho Ol'gão. Vejo, porém, 
que não é possivul fazel-o neste momento. 

Reservu.r-mer-hei, po1• isso, para ouh•a oc
casião, si opportunidade se me oiferocer. 

E agora, Sr. ,Presidente, ao t!3rminar, to· 
marei por fim a ultima das al'guições do 
velho orgão: 

«Não most1•a isto que não houve serio· 
dade neste negocio, isto é, quo o Pat•aná 
só tomou o a.l'rendamonto a 51% sabendo 
que não pódo pa.gat• por elle e contanuo 
com os SJUS votos «incondiciona.es» no 
Congresso pa1•a, com vagar, obter tudo 
do Governo1 

Mas, paremos hoje aqui.» 

0 Sa. CARLOS CAVALCANTI - Não é uma. 
.arguição; é uma aggressão gratuita. 

0 SR.. ALENCAR GUIMARÃEs-A injuria que 
ahi se fa.z â represéntaçiio paranaense nesta 
Casa, não cae sórnonte sobre nós, Sr. Presi· 
den tb, ella a ttinge ta.m bem á corporação de 
que fazemos parte. 

0 Sa. CARLOS CAVALCANTI-Podia ser res
.Pondida com muita. vantagem. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - Sim, po:Je· 
l'iamos fazel·o com muita vantagem. Mas 
·,para que retaliar ? 

Que lucraríamos com isso~ A irritação do 
debato. Mas este, Sr. Presidente, não se 
compadece com os m~us habitos de modePa.~ 
ção, e com a serenidade e a calma com que,· 
no desempenho do nOS$0 mandato vamos, os 
Deputados pelo Paraná, pleiteando os direi· 
.tos e dofeuden .lo os melhores interesses da 
uossa terra. 

Conhecidos aqui, e sabida qual tem sido 
sempre a nossa. conducta em face da Camara 
o em face do Go\'erDo, julgamos poder dizer, 
Sr. Presidente, qne a injuria não nos mag0a, 
não Dos atti.nge. 

O Jomat esta. va de mão humor, sentia-se 
contrariad0 com a nossa aUimde. Não rota
iiaremos, porém, e só Dos cumpre dize1• á 
C amara e ao paiz: nós cumprimos o nosso 
dever, com sobranceria e honr•a; o Jornal 
que cumpra o seu ! 

(Muito bem, muito bem. ·O orado~· e coml)l'i
mentado pelos se1~s collegas,) 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amv
rim, Hosannil.h do Oliveira., Passos Miranda, 
Arthur Lemos, Cctl'los do Novae::l, Indio do 
Bt•azil, José Euzebio, U1•bano Santos, Chris
ti.no C1•uz, Anizio de Abreu, João Gayos:l, 
Bezerril Fontenelle, Vil•gilio Brigido, Tlluma.z 
Cavalcanti, João Lopes, Eduard:J StuJart, 
Sergio Saboya, Pereira Reis, Paula. e Silva, 
Abdon Milanez, Izidro Leite, Teixeiru. de Sá, 
Cebo de Souza, Medeil•os e Albuquerque, 
Poroil•a. de Lyra, João Vieira, Esmeraldino 
Bandeira, Elpidio Figueiredo, An.!.(elo Neto, 
Ra.ymun<.lo de ~·Iil•anda, Neiva,Bulcão Vianna, 
Eugenio Tourinho, .Augusto do Freitas, 
Edua.rdo Ramos, Rodl'igues Saldanha, Ber· 
na1•du Hort':1, Josú Monjat•dim, Ga.ldíno Lo
roto, Il•ineu Machado, Nelson de Vascon
collos, Bulhões Ma.rc!al, Oscar Godoy, Au
gusto do Vasconcellos, Sá F'reiro, Amcl'ico 
do Albuquerque, Erico Coelho, B ·lisario tle 
Souza, Hom•iquo Bm•ges, Viriato Mascarenhas, 
Francisco Veiga, Lamounic>l' Godoí't•odo, 
Sabino Ba.rroso, Carvalho Brito, Galeã.o Car
vulbal, Valois de Castro, Fm•nando Prestes, 
.Jo::~é Lobo, Joaquim Teixeh•a Brandão, Costa. 
Netto, Benedicto de Souza, Li!ldolptlo Serra, 
Candido de Abreu, Carv..alho Chaves, Eliseu 
Gullherme, Luiz Gualberto, Vict@rino Mon
teiro, Domingos Mascarenhas, Diogo ~,ortuna 
e Homem de Ca.rvalho. 

Deixando de comparecer com causa pa.r
ticipada os Sl'S,: Wanderley de Mendonça, 
Sá Peixoto. EMas Martins, Rogm•lo de Mi .. 
randa, Antonio Bastos, WalfreJ.o Leal, José 
Mu.rcollino, Moreira Alvos, Estacio Coimbt•a, 
Arthur Orli.mdo, Euzebio de Andrade, Jovl
niano de Carvalho, Felisbello Freire, Do
mingos Guimarães, Leovegildo Filgueira.s, 
Castro Rebello, Tosta, Satyro Dias, Ver·gnc 
de Abreu, Pinto Danta.s, Rodrigues Lima, 
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Tolcntino dos Santos, Mal'coÚno Moura, Cor- nos por um delles que, neste caso, terá t~eto e 
rêa. Dutra, João Baptista, Bez:.'tmat, Julio rocurso suspensivo para o dil·ector. 
S~ntos! Cruvell<? Cavalc!lnte, João .Luiz, Pe- Sala das sessões, 7 de dezembro do 1004. 
mdo .Filho, Da.Vld Cat~p1sta, !l'U.DCI~co Ber- -CasP ela c mh 
nardmo, Bueno de Pa1vo,, Joao Lmz Alves, :r _,o 1 a. 
LeoneL Filho, Carlos Ottoni, Manoel Ful-1 0 . • .. . · 
gencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Ole- _s..-. 13f1~io FUbo-Rcc1uer 'er1~ 
gario Maciel, Padua Rezende, Je~uino Ca.l'- ficaç.ao da _ vo ,açao. . _ 
uozo, Rebouças de Carvalho, Leite de SouztJ., ProceJ~ndo-se ~ verlficaça.o reconhece-se 
Alvaro de Carvalho Azevedo Marques terem vo.a.do a favor 106 Srs. Deputados e 
Rodolpho Miranda., Bo;nardo Antoni~, Aquin~ contra um, total 107 • 
Ribeiro, .Abd?n B~ptista.,. Ma.rça.~ E~coba.r, O Sr. Presidente-O projecto foi 
Ange~o J?1~helro, RivadaYHt Correlil. e C~tm- julgado objecto de delib'3ração por 106 votos 
pos CartiOI. contra un1. 

E sem causà os Srs: Cunh3. 1In.chauo, Elüy Vac sc1· enviado á Commissão de Iastrucção 
de Souza, M<Llaquias Gonçah-o.:>, Al'l'oxcllas e Saudo Puulica. 
Gal vão, Prisco Paraizo, Laurindo Pitta, E' sem debate approvada a re;iacção fina., 
Paulino de Souza, Bernardo Monteil'O, Ri· do projecto n. 245 F, de 1901, fixando a das
beiro Junqueira, Astolpho Dutra, Bernar· peza do Ministerio da Ma.1•inha pa.1•a o exer
tles de Furia, Henrique SaUes, Camillo cicio de 1905, para se1• enviado ao Senado. 
Soares Filho, Be1•nardo de Campos, Costa · E' annunciada a contiuua.çã.o d:t votação 
Junior, Amaral Cesar, Francisco ~!alta, do projecto n. 20, deste anno, que estabelece 
Barbosa Lima e Alfredo Varala. medidas tendentes a attenua.1• os offeitos das 

ORDEM DO DIA 

o S1.·~ Presidente-Havendo nu
mero legal, -vae se proceder as -votaQões 
das materias indicadas na ordem do dia e 
das que se acham sobre a mesa. 

E' lido, julgado objecto do deliberação, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 319- 1004 

E:oiue pw·a a mah·icttla nos iílstitutos de 
ensino superior, a. p~·ova de idade minima 
de 16 armos e de approvaç(ro nos p;·o11ara· 
torios, bem como o e:,:ame ele admissão 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Para. requet•er a. matricula nos 

institutos federaes ou equiparados de ensino 
superior, dovCI·ão os candidtttos provar: 
a) edade minima de 16 annos; b) app1·ovacã.o 
nos preparatorios exigidos para o respectivo 
curso. 

Art. 2. 0 Para concessão da mat1•icula o 
candidato passará por• uma prova que habi
lite a um juizo de conjuncto sobre o desen
volvimento intellectual obliido no curso dos 
estudos preparatorios. 

§ 1. o A prova constarCL de uma exposiç.ão 
escripta em vernaculo sob1•e thema quere
vele a cultura mental que se quer verificar 
e de um exame oral sobre linguas estranhas e 
scioncias. 

§ 20. o A commissão examinadora. será com· 
posta. de professores do instituto em que foi 
a matricula requerida., ou presidida a.o me

Yot. Vlll 

seccas nos Estados do norte da Republica 
(2& discussão). . 

o Sr. Presidente-O Sr. Tb.omaz 
Cavalcanti havia. solicitado a pa.la v r a. · para 
pedir a. pt•Gferencía na votação para. o sub
stitutivo que apresentou. . 

O S..-. Tbotnaz Oavaleanti 
(pela ordem)-Acha.ndo-so na ordem do dia., 
logo a. baixo do pt•ojecto n. 20 A, as emendas 
ao ÜJ'Çílmonto da. Via.<:ão, e sendo do conve-. 
niencia que se vote immedia.ta.mentc estas 
emendas, afim de quo o projccto tenha o 
necessario anuamcnto, cu declal'O llUe dedisto 
da pt•eforenciu. podidt\, reqltorcn<lo·a. para. as 
omeodas do Orçamento da Viação. 

Consultt~da a Camat•a, é conceuidu. a pt·e
fOl'oncia podlllu. polo St•. Thomaz Cavalcanti. 

E' annunciada a. votacão do projecto 
n. 263 B, quo fixa a dospeza do Ministerio 
da Industrüt, Viação o Obras Publicas pura 
o exercicio de 1905 (3~ disoussão). 

E' anuunciad.ll. a votação das emendas con
stantes do parecer n. 268 C, do UJ04. 

E_' annunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n; 1, do Sr. Bolisario do Souza: 

Ao art. 1° n. 2 (Estatbtica): 
Recenseamento de1900 -Como na propo.s ta 

do Governo. 
0/ficina typographica-Material-Como na. 

proposta do Governo. 

O S••. Delisnrlo de Souza (peZ€t 
ordem) pede ao Sr. Presideate que o des
culpe por vir fu.llar ; :vem, porém, enca
minhar a votação. ,, 
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Não concorreu para as novas praxes da Sr. Francisco Sâ) fosse do Serro, de uma 
Camara; umas podem ser boas, outras ex- freguezia que alli existe, ch:nnada elos an·e· 
cellentes. piados (riso), mas, depois soube que S, Ex. 

Mas, ha muito tempo que não tem o é <.leGrão .Mogol. 
prazer de defender o Governo, sob1•etudo Sabe a camal'a a. sinceridade com que cos· 
depois dos ultimos ucontecimentos que se tuma fallar; c assim dirà que quando ouve a 
deram, e a este prazm• não se furtal'á agora, palavra do sr. Franci~co S:l, lhe parece 
já que ausente esteve quando fallou o seu ouvir 0 rumorejar de um rio mineiro, cor· 
honrado amigo leade,· da maioria, sinão da rente, de aguas limpidas, ílluminadas de um 
quasi unani.midar!e p~ra as .. :;ociar-se ao al'- céo azul, m; ~s deixando transparecer um ex-
plauso conferido á mascula. eloquencia com · t d" · b 'Ih f 1 t .r. 
que S .. Ex. felicitou o Governo, a autoridade, raor mario ri o, um u guran e laiscar, 
a lei, a RepubliM e a Patria, pelo triumpho taes como si por _sua fit :1 de prata estivessem 

rolando pedras preciosa'.l. 
completo da ordem legal contra. funestas Filho de mineiro, educado por mineiros, 
aventuras. o orador claria nessa occasião, como em devem seus iHustres colJegas 11omprehende1• 
outras quaesquer situações identica.s, 0 que quanto quer a terra de Minas, qual o amol' 

d G 
que lhe vota, me::;mo sem este interesse, de 

poderia ar ao overno no seu voto. a since- agora, de pedir votos á sua. digna represen
ridad.e do seu apoio. 

Outras palavl·a.s a que tambem se asso- tação aqui ua Camal'a ... 
ciará são as eloquentemente pronunciadas Mas, o que é vordade é que conhece, ha. 
pelo nobre Deputado o Sr. Rodolpho Paixão, muito, o S1·. Ministro da Viação. Conheceu-o 
quando aqui lembrou os grandiosos serviços de moço; conheceu-o de seis annos de convi
do glorioso Marechal Costallat. vencia de Carnara,-o que é alguma causa. 

Mais ainda.. Associa-se sin-Jeramente ao para so apreciar um homem, quando esse 
pezat•, tão eloquentemente expresso em homem tem a limpidez de caracter de Lauro 
nome da grande terra, do Rio Grande do Sul, Muller, de um homem para cuja formação 
pelo honrado Deputado o Sr. Soares dos intellectual tantos elementos superiores con
Santos. correram. Por outro lado, trata-se <.le pessoa. 

E' neste caminho de npoio ao Governo,-do que fez brilhantemente o curso, não dirá de 
qual nunca desertou, senão uma ou outra disciplina militar, porquo os meninos da
vez. mas em questão de mterpretação de quelle tempo eram parecidos com os de hoje 
doutrina.,-é neste caminho, l'epete, que se (riso), mas com segurança o cut•so de verda
animou a defender o Sr. Ministro da Viação, deiro mu.themathico ; de um homem de 
que, na sua proposta, pedio a verba em 1•ela- quem, si se c1uizesse dcllnü• a eloquencia, se 
ção á qual o honrado relator e a. maio1•ia da poderia dizol': é uma palavra de geometra, 
Commissão se mabifestal·am contrarios. Mas é um espirito quo chegou em breve~ annos, 
não é seu intuito tomar tempo inutilmente; a este primo1•-roflectil• o meditar de im
dirá apenas que aqui se nota que o parecer proviso. 
está reJ.igid.o nestes termos: «A maio1•ia da Assim, lhe é licito affit•ma.r quo o honrado 
Commissão é contraria a esta emenda.» Ministl'O da Viação não podi.a ter•apl•osentado 

Não se diz a Oommissao. uma. proposta sol:ire estatística, que não 
Assim, ha. votos divepgcntes; quo não fos~e muito meditada o estudada. 

deseja citar; mas ha. votos divergentes, E' est.a. a razã'.l por que entende que está 
sendo um delles claramente manifestado defendendo uma p1•oposta du Governo. 
pelo eminente Deputado seu amigo o Sr. A um apa.1•te do S1•. Francisco Sá. di
Paula Ramos, quando expendeu a razão zendo que o Ministro úa Viação não mandou 
por que votava a emenda do ;:.;r. Medeiros e propo::;ta nenhuma á Carnara, respon.le o 
Albuquerque. orador que, si o nobre Miais,,ro da Viação 

Mas, além disso, ba um caso, que, á pri· estivesse na camara, ou vil-o- hiarn d1zer em 
meira vista, pelo menos é o que lho parece, resposta, ao honrado Deputado - «sou um 
pois não tem muita memoz•ia; é possivel · homeni do uma só palavra.,de um só parecer, 
que alguma palavra lhe tenha escapado, o que digo é o que sinto.» 
prinCipalmente quando escuta oradores da Não é tSó o bem publico ; é tambem o in
ordem do Sr. Francisco Sá, que é <J.aquelles teresse da justiça, trata-se aqui do interesse 
que, no castiço dizer da boa linguagem mi- do serviço publico, quo não póde ser por 
neira,,.sabem o portuguez bebido nas fontes uma economia. que não poderá ser sinão fu .. 
da alta latioidade; mas, além dbto-dizia o nesta. 
~rador~ha um caso que â primeira vista, o Tem se visto o funccionalismo publico, 
Jmpress1onou. na su~ quasi totalidade exor·cido por homens 

Agora, deve dizer, tinha certa descon· de pureza e honestidade e que vivem amar
fian~a de que S. E:r. (o m·ado'f' dirije·se ao gurados pelas injusttcas que p~decem, por 
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erros e desvarios de uma insignificante 
minoria. 

Desde 1875, que o director da Estatística 
tem occupado as mais honrosas posições- --na 
engenharia c póde-se dizer : o dinheiro pu
blico que lho está confiado, está em mãos 
puras e honestas ; são disso testemunha as 
commissões do serviço publico entregues a 
esse funccionario de toda con1potencia e 
idoneidade, que é um engenheiro que honr[t 
nossa Escola Polytechnica. 

O orador termina pedindo á Camara qac 
se inspire, como elle o faz, no apoio que 
todos devem prestar ao Governo, no inter
esse do bem publico, neste interesse de jus
tiçà ; c que vote pela emenda. (ll:ft~ito bem, ; 
muito bem.) 

O Sr. Francisco Sá (pela m·dem) 
- Sr. Presidente, o meu illnstre amigo, 
Deputado }mlo Rio do Janeiro, não precisava 
ter invocado nenhuma autoridade, nenhum 
prestigio par:L fa.vorecer a. emenda que apre
sentou ; nenhuma autoridade vale mais do 
que a sua palavra, nenhum prestigio é 
maior do que o da sua eloquencia. (.1poiados.) 

S. Ex. quiz, porém, apparentar uma dis
cordancia entre o projecto da Commissão de 
Orçamento, do qual sou obscuro relator ••. 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA- Obscuro, 
não apoiado. 

0 SR, FRANCISCO SÁ - • . . e a opinião do 
Sr. Ministro da Viação. 

Senhores, tenho d[tdo tu.ntas provas de 
perfeita solidariedade com o Govorno da 
Republic;~, tenho procurado tão leal e l~bo
::.·iosamente auxiliar o Sr. Ministro da Indus
tria, que a opinião_ manifestada. pelo illustre 
Deputado, seguramente, não calará no animo 
da Camara.. 

Não é só monte nesta questão que a pl'O
posta do Governo roi modificada de accortl.o 
perfeito com o Sl'. Ministro . da Industria. 
Declaro á Camara que, amigo do Governo, 
apoiando-o com toda a lealdade e reconhe· 
cendo que medidas de administração não 
devoro ser tomadas sem accurdo com os or
gãos autorizados della, ouvi sob1•e todo o 
proj\~cto e emendas ao Sr. Ministro da In· 
dustria, e S. Ex. não se manifestou abso
lutamente em desaccordo com o projecto da 
Commissão do Orçamento. 

Dir-se-ha que o projecto nestn. parte di
verge da pl'oposta do Governo. Todos nós 
sa.bemos o que se chama proposta do Gover· 
no .. ~~lla. é trazida a.o conhecimento da Ca
mara. e depois frequentemente modiftcada, 
IJOr solicitacões e inílicacões de orgãos da ad
mínistrn.cão, pelo proprio Ministro. 

Não é só nesta verlJa que ha modificação. 
A verba. da Estrada de Ferro Centra.l soffreu 
grandes al 1;era.ções, reducções ... 

O Srt. BBLISARIO DE SouzA - Reducções, 
não. 

0 Sn.. FRANCISCO SA.-Reducções em algu
mas partes, elevação em outras, propostas, 
advogad[l,s e demonstradas -pelo Ministro da 
Industria.. A verba-Obras Publica,s da Capi
tal fecleral-foi relluzida de perfeito accor
do com S. Ex. Creio mesmo que si votasse
mos regulm·mente os orçamentos, só modi
fi.cariamos as propostas do Governo, para 
reduzir, ~mnca para augmentrtr. 

0 Sa. BELISARIO DE SouzA-O Sr. Lauro 
Muller não quiz ter essa iniciativa ; por isso 
elle não fallou a V. Ex. 

0 SR. FRANCISCO SA-Retirad<t essa obje
cção formulada pelo nobre Deputado e a que 
só me referi parn. deixa1• bem clara, a leal
dade de minha. cooperação com o Governo 
na. elaboração do orçamento, pergunto ao 
nobre Depatado si os elogios que S. Ex: fez 
a distinctos funccionarios é que devem de
terminar o voto da Ca,mara ~ 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA-Começo de 
justiça~ sempre bom. 

0 SR. FRANCISCO SA-Não se demonstra 
de modo nenhum a necessidade da emenda. 
O projccto apresentado pela com;1dssão não 
veiu modificar, nem supprimir o serviço de 
recenseamento. 

Ello dá pttl'a esse serviço tudo quanto G 
necessario, mas só aquíllo que é necessario. 
O que o pru,jecto não poderia fazer era 
a.ugmontar o pessoal e dar verba demasiada 
para o mesmo. 

Pergunto nos no1n'BS Deputados que se 
tcem mostrado interessados nesta questão : 
Acham insufficicnte o pessoal Pl'Oposto no 
projccto e no p1•ojecto demonstrado? 

Acham que é preciso mais de um chefe 
de turmiJ. '1 Mas, sempre foi um chefe de 
turma que esteve <.'t testa do serviço. 

Pelo que ouvi, pretende-se eleva1• esse 
numero, a tres. Ora, quando um serviço 
está prestes a ser concluitl.o, creio que não 
ha necessidade de augmento de pesssal. 

Limito-me à estas considerações, certo de 
que a Camara está pe1•feitamente informada 
do assurnpto o dará. seu voto conscienciosa
mente. 

Em seguida, é posta a votos o approvada a 
refe1•ida emenda sob n. l. 

São successivamente postas a votos o ap
provallas as seguintes emendas : 
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Sob n. 2, do Sr. Medeiros e Albuquerque: «A' verba 3a., na sub-consignação-alugual 
de prcdios para repartições post!.loes-diga·S@: 
inclusive o necessario para adaptação e alu
guelde um novo pre4io para a Agencia do Col'· 
reio em Santos. Estado de S. Paulo.» 

« Accrcsccnte-se, sem augmento . de des
peza., na sub-consignação relativa a g1•ati-

.. :fica.ções da ver>ha 311 do art. 1°, que por essa 
verba será tambem paga a gl'atitlcação dos 
fieis dassuccursaes na ca.pital Federal, a dos 
que forem nomeados em commissã.o para o 
territorio d<1 RepulJlica c a diaria de que 
trata o art. 340 do regulamento dos Cor
reios.» 

Sob n. 3, do Sr. Francisco Sá. : 
« Na verba 3a. (Correios), rednzn.-se a sub

consignação « Cintas. de sellos c formulas de 
franquia» a 35:000$, papel, o 27:000$, ouro. 

Sob n. 4. do Sr. Francisco Sã : 
c Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica. o Governo autorizado a esta

belecer, por meio de accordo directo, o ser
viço da permutação de encommenda.s pos
taes (colis postauw) entre o Cor1•eio Brazileiro 
c os dos outros paizes, que fazem parte da 
União Postal Universal, observadas as se
guintes condições: 

a) Direito de perceber cada um dos dous 
paizes permutantes metade da. somma das 
taxas do expedição c transito marítimo, co
bt•adas por ambos os pa.izes sob1•e todas as 
encommenda.s recebidas e expedidas ; 

b) Faculdade a cada um dos mesmos cor
reios de cob1•ar ou não para si taxas addi
cionaes, segundo seus interesses e conforme 
a Convenção Postal de Washington ; 

c) Gratuidade de transporte maritüuo por 
parte das companhias que gosam de pt'ivi
legio de paquetes oro qualquer dos paizes, 
para as encommendas a expedir pelos cor
reios brazileil•os. 

§ 1. o Os accordos existentes serão denun
ciados e revistos da accordo com estas 
bases. 

§ 2. 0 O Governo escolherá entre as ro
partições postaes da Republica as que devem 
ser consideradas de permuta, adquh·indo, 
por aluguel, armazens apropriados, quando 
nas sêdes daquellas repartições não houver 
o espaço sutncionte. 

§ 3. o Para supprir a fa.lta dos fLincciona
ríos do quadro indispensavcis ao desem
penho desse serviço serão nomeados outros, 
om commíssão, observadas as disposições do 
regulamento approvado pelo decreto n.2.230, 
de 10 de fevereiro de 1896. 

§ 4. o Fica o Governo autorizado a fazer 
as operaçõe& de credito necessarias para a 
execução da presente lei. 

Sob n. 5, dos Srd. Galeão Carvalhal e 
outros: 

Posta a vot(}s, é approvada a seguinte· 
emenda sob n. 6, do S1•. Hosanoah de Ol:i:
veira: 

Na verba Telcgraphos-consignação para, 
material c alugueis de casas-diga· se: In
clusive o pagamento de alugueis, a data1• de· 
janeiro de 1890 até junho do corrente anno, 
pela parte do prect.io da igrej:\ matriz do 
Natal, no Rio Grande do Norte, onde fun· 
cciona o telegrapho semaphorico, â razão de 
quarenta mil réis mensae3, sem direito a 
nenhuma outra. indemnização. 

E' jgualmente approvada. a seguinte mo-
dificação da Commissão: 

«Na sub-consignação» aluguel e reparação· 
de casas>> accrescente-se: inclusive 480$ para 
aluguei da em quo funcciona o telegrapho 
semaphorico em Natal.» 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 7, dos Srs. Hermenegildo de· 
Moraes e outros: 

«A' verba 4a_ Telegraphos, destaque-se da 
consignação para.-contrucção o reconstru
cções-a. quantia de 40:000$, para o prolon
gamento da linha de Graja.hll, no Estado do· 
Marannão, á Boa Vista., no de Goyaz.» 

O Sr. Hermenegildo de Mo
raes ípela ordem) - S1·. Presidente, o pa· 
1'ece1• da Commissão não é propriamente con·· 
trario (t emenda., A Commissão deixa a cri
ter i o do Governo construir as linhas que 
julgar conveniente; e a emenda chama a at
tenção do Governo para a linha de Grajabú a. 
Boa. Vista que a ra_{)resentação do Mar·anhão 
e en reputamos ImportantísSima, autori
zando-o a despender 40:000$, com a sua.. 
construcção. 

Espero, por isto, quo a Cama.ra, reconhe
cendo comnosco a necessidade desta constru-· 
cção, approvarú. a. emenda que se vae votar. 

.O Sr. I.,rancisco Sã (pela ordemj 
_:Sr. Presidente, a Com missão deu seu pa
recer em relação a esta emenda de accordo
com pareceres dados ante1•iormentc. Entre
tanto, é certo que na. ultima votação a Ca
mara approvou emendas com pareceres nas 
mesmas condições; e assim, tendo ella ele
mentos para resolver, a Commissão deixa á 
sua sabedoria resolver sobre ella. 

Em seguida é approvada a referida emenda, . 
sob n. 7. 

Sã.o successivamente postas a. votos e: 
approvadas as se~uintes emendas : 
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·sob n. 8, dos Srs. Tosta e outro: 
« Accrescente-se ao n. 2 do art. 2o, depois 

·tlas palavras - estações agr~n_omica~ -:- o 
seguinte: preenchidas as cond1ço?s oxtgtdas 
no art. 17, n. 5, da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 19Cl3. :. 

Sob -n. 9, aos Srs. Tosta e outro: 
« Accrescente-se I'!lais o seguinte: 

- Dos 250:000,~ destinados á: creação .de e_s
tações agronomicas.e campos ~e cxpertenc1a 
sa.hirâ a importan~a necessar~a para a fun
,da,ção de uma estaçao agronomwa na fazenda. 
Santn. Monica.» 

O Sr. Drieio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, como a. Camara c-omprehen
de esta emenda está em sentido condicional. 

Expliquei á Camara os motivos que tinha 
para estabelecer duvidas, mesmo redigida 
como estava. a disposição. Entretanto, o pa
rocm• da Commissão, de modo ca thegorico, e 
o illustre relato-r quer em discursos, quer 
om apartes, afflrmou que o arrendamento 
da Estrada de Ferro Central não está in
cluido entro a.s medldas do projecto. 

Nestns condi~·ões a emenda dejxa, de ~er 
necessnria. R.eproduzo, portanto, o ped1do 
que fiz quanto á ant~rior, pedindo a V. E~. 
que consulte á Casa s1 consente na. sua retJ-

C lh B 'tt t • rnda. . Sob n. lO, dos Sr. at•va o -r1 o e ou ro. Consultada a, Cam·wn, é concedida a retl-
« Substitua-se o n. V do art. 2° pelo se- ·rad~ pedida. . t 

auinte: Sao success1vam~nto postas a. vo os e 
o • approvadas as segumtes emendas : 

A despendet• a quantia de !0:000$ em pre- sob n. 14 do Sr. Laurindo Pitta : 
mios, á razão do 1$ por k1logramma, aos « Supprirzia-se a verba rela-tiva á Estrada 
sericicultores que aprescmt<:\rom casulos de de Ferro Soroca.bana». 
producção nacional. » Sob n. 15 tlo Sr. F1•ancisco Sá.: 

Sob n. 11, do Sr. Paula. Ramos: 
« Art. 1°, rubri:ca ga, n. 1 (Estrada do Fet•ro 

Central do Brazil): 
Evcntuaes- Redija-se assim: para atteu

del' a quaesquer d~spe~as impreyistas o ne
cessal•ias ou á deficzenma. de crod1to da verba, 
sendo 10:000$ como contribuição das estra
das do ferro federaes para. o monumento do 
Visconde de Mauá: 672:000$000. » . 

E' annunciada. a votação da. segumte 
emenda sob n. 12, do Sr. Bl'icio Filho: 

« Acc~escente-se onde convier: 
Fica autorizado o Poder Executivo: 
1,0 A applicar a~ sobras de vat•ias v.orha.s 

(la Estrada de For1·o Central do Brazll aos 
·serviços de outras. 

2.o A applica.r tambom as sobras da mesma 
-estr<1da ao· pagamento dos aposentados da 
mesma ferro-via. 7» 

O !!h•. Brieio Fllb.o (pela o1·dem) 
- Sr. Presidente, de accordo com a expli<~~
ção dada pelo illustre relator. expllcaçao 
,com que me conformei, peço a V.· Ex. que 
consulte á Casa s1 concedo a retirada desta. 
emenda. - -

Consultada a. Camat•a, é concodida a reti· 
11ad(~ pedida. 

E' annunclada a votação da soguinte 
emenda, sobn. 13, d&> Sr. B1•icio Filho: 

« Accrescente-se: 
Si a disposição XXIII do art. 17 du, lol 

n. 1.145, do 31 de dezemb1•o de 1903, ropl'O· 
duzida. no presente projecto, abrange ta.m· 
bem o arrendamento da. Estrada do Fo1•ro 
Oent1•al do Bra.zil, seja, elímínaúa essa parto 
da auto1•ização.~ 

« Supprima-se do projccto a verba reh\ti
va (t. Estrada de Ferro do Paraná». 

Posta a votos é rejeitl.da a emenda sob 
n. 16. . 

E' annunciada a votação da segumte emen· 
da, sob n. 11, dos Srs. Julio Sant.os e outros: 

«Para ser collocado ando conv1er : 
Art. 1. o Fica, o Governo autorizado a ~n

tt•ar em accordo com as diversa.s companluas 
de estradas do ferró com as q ua.es tem ti•a
f'eao mut,uo de telogrammas, notadu.mente com n The LeopotdiM, Railway Oompany, 
para o fim de novar os accorllos ora extsten· 
tes mediante condições menos onerosas pa.ra 
o publico. · 

Al't, 2, 0 O Governo onviua.rá. todos. 9s 
meios de que puder lançar mão pa.ra. C'?_hlbn' 
o omprer:ro da. lenha em vez do carv~o de 
pedra co~o combustível, em toda~ as llnhns 
terreas que gosom de favot•es d~ Un.ião, 
entrando em acco1•do com as doma1s, se.]am 
dos .b~stu.dos ou do particuln.res, para a con· 
secução desta. restricção. _ 

Art 3.o As estradas de ferro terao em 
todas· as suas estações mais importantes 
reaulamentos e tarifas impressos pat•a. s~
rein vendidos ao publico pelo preço do 
custo. _ 

A1•t. 4, 0 No uso dostas autot•izacoes o Go
vot•no pode1•á impor ml!ltas até ~:qOO$; 
ol'OIU' favores e compensaçoes, suppr1m1r ou 
Ol'OILr agonclu.s, dando conta <luranto a pro
xlmo, susslo loglslativa aoCongt•esso do modo 
llOl' que as oxoroltou., 

o .,., Drlelo Filiao (pela o1·dem} 
- Sr. Prosldonto, O$ ta omondo, compõe-se 
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de quatro pa.rtes e está até dividida em ar
tigos. A Commissão deu parecer a favor á 
P· parte, com um substitutivo, e :1 f;wor da 
segunda, com outro substitutivo. 

Peço, pois, a V. Ex. a votação <la emenda 
por partes. 

0 SR. PRESIDENTE- Era o que eu ia fazer. 
Em seguida é posto a votos e approvado o 

seguinte a1•t. 1° da 1•eferida emenda, sob 
n. 17: 

Para se1• collocado onde convier : 
Art. I. o Fica o Governo auto1•izado a en

trar om accordo com as diversas companhias 
de estradas de ferro com as quaes tem tra
fego mutuo de telegrammas, notadamente 
com a The Leopoldina Railaway Cmnpany, 
para o fim de novar os accordos ora existen
tes mediante condições menos onerosas para 
o publico. 

E' approvada a emenda da Commissão 
mandando supprimir da emenda acima as 
palavras «notadamentecom a Tlw Leopolclina 
Railway C ompany. » 

Postos a votos são rejeitados os arts. 2°, 3o 
e 4° da referida emenda sob n. 17. 

E' tambem approvada a. seguinte modifi
cação da Commissão á referida emenda, sob 
n. 17. 

« E' o Governo autorizado a adoptal' as 
providencias e celebrai' os accordos que fo
rem necessarios para cohlbir o uso da lenha 
como combustível nas locomotivas das es
tradas de ferro sujeitas á sua administ1•ação 
ou ftscoJização, incluindo essa prohibição nos 
contractos de arrendamentos que tenha de 
celebrar. » 

E ' annunciada a Yotação da. seguinte 
emenda, sob n, 18, dos Srs. Thomaz Caval
canti e outros. 

Ao art. 3° accrescente-se: «inclusive os es· 
tudos para o prolongamento da E.:~trada de 
Ferro Condo d'Eu, de Campina Grande a Ba· 
talhão, 

O Sr. TboDJa.z Oavaleant.l 
(pela ordern) -sr. Presidente, o parecer da 
Commissão não é positivamente contrario á 
~~enda cuja votação V. E. a.caba de annun
Ciar. · 

O parecer diz quo a emenda parece dosne· 
cessaria, porque a. autorização que clla con· 
signa está contida em outra disposição do 
Orçamento. 

Na autorização que o parecer diz estar 
consignada em outro dispositivo do Orçay 
mento, não está, porém, bem claro, a. inclu
são desses estudos. 

~o,r es~p.J.?azª'~ P~!l.iria á. Q.a~.:H'a. ql!e,, ~t
t!3J!4QPd,() a q,u~ o par~cer ~9 Opmm~ss~o nao 
é poaU1vamenté 'contra111o, acoo1tassa a 

emenda que vem escla1·~cer aquillo que está 
um pouco obscuro. ( . .Muito bem,) 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
referida emenda sob n. 18. 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
modificação da Commissão <t emenda sob 
n. 19, do Sr. Thomaz Cavalcanti : 

«Na verba lJ.a, depois das pa.lavras «con
strucção de pequenos reservatorios», accres
ceute-se: «inclusive o do Trapicheiro e a 
respectiva canaliza.ção» . 

E' considerada prejudicada a emenda sob 
n. 19. 

E' annunciada a votação da sagunte emen
da sob n. 2;J, do Sr. Anthero Botelho. 

«Art. 2°, n. 4: -Elimine-se.» 

O Sr. Frederico Borges (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, a emenda cuja v o· 
tação V. Ex. annunciou foi approva.da pela 
Camara na 2a discussão. 

Trata-se d.e uma obra de propaganda. Na 
occasião da votação eu fiz sentir a necessi
dade de sua approvação, salientap_do que se 
tratava de uma simples autoriza.ção de que · 
o Governo usaria ou não. 

Entretanto, o meu digno collega por Minas, 
Sr. Anthoro Botelho ma uda eliminar essa 
emenda, tendo a Commissão se reportado ao 
seu parecer anterior. 

Espero quo a Camara, attendendo á conve- · 
niencia da medida, rejeitará a emenda que 
manda supprimir aquillo que ella já, a.ppro
vou om 2a. discussão ( Muito bem ; muito 
bem.) 

O Sr. Anthero Botelho (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, o meu intuito, ao 
apresentar a emenda suppressiva do n. 4 do 
art. 2° do projecto que ago1•a votamos, foi 
attender, em primeiro logar, á economia o, 
em Sí:lgundo logar, á justiça. 

Quanto á emenda, Sr. Presidente, nós sa
bemos-e os jornaes já toem annunciado
que estamos com um grande cleficit. 

Si assim é, devemos ser os primeiros a 
dotar o Governo dos meios de equilibrar os 
orçamentos. 

Quanto á justiça, Sr. P1•esidente, como 
V, Ex., sabe a Commissão de Orçamento e a 
Camara. teem por diversas vezes rejeitado 
projectos c reclamações fundados em leis ; a 
Commissã.o do Orçamento tem po.3to pedra 
em cima de requerimentos de alumnos lau
reados por um curso brilhantíssimo e com 
direito a premias, de accordo com o Codigo de· 
Ensino. 

Ora, S1•, Presidente, si a Oamara., por eco· 
nomia, tem negado direitos, não deve agora 
dar de mão beijada 20:000$ para a im~ 
pressão de uma obra que póde ser muito lJoa, .. 
mas que não soft'reu o menor exame, •• 
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0 Sa. FREDERICO BORGES -Obra que vae 
tornar o paiz conhecido no estrangeiro. 

0 SR. ANTilER.O BOTELHO - , •• eu me re~ 
porto, Sr. Presidente, ao parecer que a Com
missão de 01•çamento apresentou em 2a. dis
cussão e que é o seguinte: (Lê) 

0 Sa. FREDERICO BORGES - Mas a des
pesa pa1·a esta publicação não pór1e ser feita 
por essa verba destinada tLS propagandas. 

E' o projecto assim emendado approvado 
em 3a. discussão e enviado á Comrnissão do 
Redacção. 

E' annunciada, a continuação da votação 
do p~ojecto n. 20, deste anno, que estabelece 
medidas tendentes a attenuar os effeitos das 
seccas nos Estados do Norte da Republica. 
(28 discu§são) ; 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
art. Io do projecto n. 177, de 1904, salva a 
emenda da Commssião de Obras Publicas: 0 SR.. ANTHERO BOTELHO - Foram estes 

Sr. P1•esidente. os fundamentos que motiva: 
raro a apresentação da minha emenda, sup- O Congresso Nacional decreta: 
primindo a verba consignada na emenda Art. 1. 0 No intuito de attenuar tanto 
appro~arla em 2a. discussão deste projecto de . quanto possivt!l os effeitos das seccas nos 
orçamento. Estados do norte, o Governo dará execução 

E' mais um sacrificio de 20:000$, sem ás seguintes mouidas: 
que, ao menos, a metade da edição da obra 
seja dada ao Governo, como é costume ! ! P, construir açudes e poços nos Estados do 

Espero, pois, que a camarâ" approvará Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, 
essa emenda. Piauhy e Maranhão ; 

Em seguida ê posta a votos e rejeitada a 2a, prolongat• a Estrada de Ferro de Batu-
!eferida emenda sob n. 20. l'ité ao Crato, a de Sobral até ;i cidu.de de 

Therezina, e o ramu.l de Campina Grande 
o S•·. Irineu Maebado (pela até Batalhão, otl outro ponto mais conve-
d ) · niente; 

or em requer verificação da votação. 3a, construir no Estado uo Rio Grande do 
Procedendo-se á verificaoão, reconhece-se Norte uma e:3trat.l.a da ferro do penetração, 

terem votado a favor 54 Srs. Deputados c que, partindo do ponto mais conveniente do 
contra 67 ; total 121. littoral, vd. ter (~ região mu.is assolacla pelas 

seccas ; 
~Sr. Presidente-A emenda foi J 4tl, consh•uir outras vias forreas que 

reJeita~ a por 1·67 ~o~o~ ~ontra 54. . ligumn os pontos mais n.ft'ectados pela secca 
Post •. a v o ,os é 1 eJC11ada a emenda sob aos centros productores e de facil commu-

n · 21. nicação com os melhores mercados; 

O Sr. c~-..logeras (pela o1·dem)- 5\ p1•emiar os citladiios que construirem 
Peço a V. Ex. fazet• constar na acta que em terra de sua p~·opriedade pequenos açudes 
votei a favor da emenda sob n. 21. e poços, de accordo com as condições o.;tabe

lecidas pelo Governo. 
O Sr. Pl~esidente-Queira mandar 

a declaração por escrtpto. 
o ap-São successivamente postas a votos 

provadas as seguintes emendas : . · 

E' approvada a seguinte emenda da Com· 
missão Llo Obras : ao n. 1 do art. 1° ac· 
crescente-se :Pe1·narnbuco e Bahia. 

São succossivamento postas a votos e ap
provadas as seguintes emendas : 

Sob n. 22, do Sr. Henrique Borges: 
«Ao art. 2°, n. 16: 
Onde se lê-vias fiuvíaes --diga-se , 

Ao n. l do art. 1. 0 -Accrescente·se depois 
:vias da palava-ParahylJa-a de Alagoas. 

marítimas e fluviaes». 

Sob n. 23, do Sr. Henrique Borges: 
~Ao ar!;. 2°, n. 13: 
Accresconto·se depois das palavras Matto 

01'osso o soguinte :-o n. desobstrucc;ão do 
loito do rio Sant'Anna, no Estn.do do Rio de 
Janeiro. 

O mais como ostá». 
Sob n. 24, do St•. Elpidío Figueh•edo : 
«Ao n. Xlii do art. 2°, depois tias palavras 

-Matto Grosso-Accl'oscente-se : 
«E Gvyanna, nos limites do Esta.do de Per

nambuco com o da Parahyba». 

Sala das sessões, l de junho de 1904.-Eu
zebio de Andrade.-Arro:Mllas Gatv(to.-Epa
minonclas Gracindo. 

Ao art. 1. 0 , n.2-Em vez de-n. 2, etc.
diga.·se : prolongar a E~tra.d'l de Ferro do 
Baturitó u.o Crato, a. de Sobral a.tê a cidade 
de The .'Ozina e a do Condo d'Eu a Ba.talhãv, 
passando por Campina Grande, no Estado da 
Parahyba. 

Sala das sc.:~sões, I de ,junho de 1904.
r~id,·o Leite.- Walfredo Leal.- Abdon M.i
lane::, 
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E' app:rovado o seguinte substitutivo da 
Commissãp de Obras Publicas ao m•t. 2° do 
pro,jec to n. 177 de 1904 : 

Substitua-se o a1•t. 2° pelo seguinte: O Go
verno despenderâ nJ_s obras a que se refere 
esta lei a quantia constnnte da .lei do c,rça
mento. 

E' considerado prejudicado o rererido 
art. 2° do projecto. _ 

E' ta.mbem approvada a seguinte emenda : 
Ao art. 2° do projccto n. 177 de 1904 .sub· 

stitua-se pelo seguinte: 
O P.oder Executivo fica autorizado, desde 

já, a abrir o m•edito de 1.500:000$ para 
iniciar as providencias indicadas, devendo 
gasta1• dm•ante os axercicios futuros as ver
bas que forem consignadas nos orçamentos. 

Sala. das sessões, l de jnnho de 1904.
Affonso Costa. 

E' consideratlo prejudicado o projecto do 
Sr. Thomaz Cavalcanti. 

E' o projecto assim emendado app1•ovado 
em 2a discussão e enviado á respectiva Com
missão, para redigil-o de accot•do com o ven
cido. 

Posto a votos, é approvado em 3n. discussão 
e enviado á Commissão de Redacção o se
guinte 

I"ROJECTO 

N. 13ü - 1904 

O Congl'esso N<l.cional deci~cta: 

Art. I. ° Fica o Podor Executivo autori
zado a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
goeios Interiores o credito especial de 500:000$ 
pa1•a. occorrer ás despezas com a l'ealízação 
do Congresso Scientitico Latino-Americano, 
em 6 de agosto de 1905. 

Art. 2. 0 E' concedido o porte gratuito para 
a correspondencia., tanto postal, como telo
graphica., do mesmo Congresso. 

Art. 3. o Goz•rerão por conta deste crediiJ 
todas as despezas com o preparo dos edificios 
em que tive1•em de funcclonal' as di versas 
secções do Congresso. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Posto a. votos, é app1•ovatlo em 24 discussão 
.o seguinte artigo unico do 

PROJEOTO 

N. 288- 1904 

45:000$, ouro, sendo o primeiro supplemen · 
tar á. verba Ia (15:0008 para -- Pessoal o 
15:0008 parns-Material) e o segundo â verba 
7a. do art. 5° da lei n.l.l45, de 31 de dezembro 
de 1903; revogadas as disposições em con
trario. 

O S1.•. Cassiano do Nasci-_ 
ntento (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de inte1•sticio afim de que o projecto 
n. 288, do 1904, que acaba de ser votado 
em 2a. discussão, seja inctuido na ordem do 
dia da. sessão seguinte. 

Posto á votos é approvado em 3a discussão 
o enviado á Commissão de Reda.cção o se
guinte: 

PROJECTO 

N. 281- 1904 

O Congresso Xacional decreta: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a. abt·it· ao Ministe1•io da Fazenda o 
credito de 10:000$ supplementar á verba 
n. 22 do ~rt. 25 da. lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 1903; revogadas as disposições 
em contrario I 

Posto a votos é approvado em 2~ discussão 
o sGguinf..:.3 artigo unico do 

PROJECTO 

N. 300- de 1904 

o Congresso NacionaL doc1•eta: 
Artigo unico. Fica o Pode1• Executivo au

torizado a abrir ao Minist2rio da. Fazenda o 
crcditu ext1•aordinario de 52:6528400 para as 
despezas com as ob1•as de reparação de que 
necessita o predio em que ostà ins<.allada a 
Alfandega do Recife; revogadas us disposições 
em contrario. 

O Sr. Paula Ra1nos - (pela 
o1·dem) requel' e obtem dispensa de inters
tício para que o projecto n. 300, de 1904, 
que acaba de ser votado em 2a discussão, 
faca parte da ordem do dia da sessão se
gtunte. 

o Sr. Ger1nano HoBsloebe1• 
(J)ela o1·dcm)-Pcço a V I Ex. que consulto a 
Casa si c~nccda l)referoncia pa1'8. a votação 
do projecto n. 210, de 1904, que está na or
dem do dia de hoje. 

o con/Yresso Nacional decreta.. Co~sulta~o a Cama.ra é concedida a prefe· 
· c • l rene ta. pedtda. pelo Sr. Germano Hassloeher. 

Ar ti o unico. Fica. o Poder Executivo a.u· 
torjzalYo a abrir ao Ministerio das Relações o Sr. Brlcio Filho (pela ol·clem)
Es:teriores os cro!litos de 30:000$, papel, e l'OCJuer veriilcação da votação. 
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Pl'ocedendo-se á verificação reconhece-se, rães, que solicita a concessão ue montepio de 
terem votado a. fa:vo~ 57 Srs. Deputados, almirante, não h.a o que deferir, em face do 
c contra 40-total 97. que dispõe a. lei n. l.li6, de 14 de janeiro 

de 1904, ficando arliada a votação. 
O Sr. Presidente- Não ha nu- São succe;siv~.mente sem debate encerra-

mero. 
V ae se proceder â chamada. 
Procedendo-se a chamada., verific:1-se te

rem-se ausenta.do os -·Srs. Aurelio Amorim, 
Passos Miranda, João Lopes, Gonçalo Sauto, 
Fonseca e Silva, Pereira Réis, Esmeraldino 
Bandeil'n., Bulcão Vianna, Augusto- de Frei
tas, HerelUa de Sá, Mello Mattos, Osca1~ Go
doy, Augusto do Vasconcellos, Galvão Bap
tista, Carneiro de Rezende e Eloy Chaves. 

dos em 2a. discussão os twts. 1 o, 2° e 3o do 
projecto n. 307, de lf04, autorizando o Go
verno a mandar const:r-:1ir no Districto Fe
deral um eclificio apropriado ao serviço da 
justiça local c no qual possam funccionar os 
tl'ibunaes, escrivães c tabolliãos, e dando 
outras providenciacs, ficando ad.iad·;t a vo
tação. 

E' sem debate encerrado em 2"' discussão, 
o art. unico do projecto n. 315, de 1904, 
autoritando o Poder Executivo a abril' ao 

o· Sr. Presidente- Responderam Ministerio da. Fazenda o credito cxtrn.ordina-
á chamada 114 Srs. Deputados. rio de 24:686$034, ouro, e 913:316$796. papel, 

Ha numero para se pros3guil• na Yotaçã.o. para effectuar o pagamento das dividas de 
- exercícios :findos constantes da. relação que 

o Sr. I'>resldente- O Sr. Depu_ indica, ficanrloadiada a Yotação. 
tado Germano Hasslocher requereu profc E' sem debate encerrado em 2'\ discussão, 
rencia. na votação para o projecto n. 210 o art. unico do projJcto n. 316, de 100-!, 
deste anno, croando no Decreto Federal, autorizando o Podee Executivo a abrlr ao 
mais dous officiaes de tabellião do notas i\Iinistorio da Fazenda o crcilito extraordina
com a. denominação de 9° e 10°. Os Srs. que rio do 8:752$\100, para l'ostituir a. Fernandes 
approvam o requerimento de prefe1•encia Mesq_uita & Comp., negociantes estabelecidos 
queiram levantar-se. (Pa.usa). Não foi ap- na Bahia, os impostos de impo1•tação de 
provado. Votaram a favor apenas 3i S1•s. xa1•quo que lhes foram indevidamente co· 
Deputados. brados em 1807, ficando a·.liada a votação. 

O Sr. Brieio Filho (pela ol"dem) 
requer verificação da votação. 

Feita a. verificação, reconhece-se tm•cm 
votado pelo requerimento 37 Srs. Depu
tados e contra 6t:l. Total, 105. 

O Sr. President.e·--Não ha nu
mero. 

Vae se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada. vol'ifica-se te

rem so ausentado, os Srs. Aurelio Amorim, 
Virgílio Brigido, Fredo1•ico Borges. Gonçalo 
Souto, Fonseca c Silva., Pereira Reis, Affonso 
Costa, Esmeraldino Bandcil'a, ~paminondas 
Gracindo, Oliveira Valladão, Bulcão Vianna., 
Augusto de Freitas, Hereditt da Sá, Mello 
Mattos, Irineu Machado, Osca1• Godoy, Gal
vno Baptista, F1•ancisco Veiga, Carneiro de 
Rezende, Calogeras, Eloy Chaves, Elisou 
Guilherme, Germano Hasslocher e Domingo~ 
M:tlaa.ranllu. 

O Sr. Presidente-Responderam á 
chamada 101 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proseguir nas vo· 
tações. 

Passa-se 4 materia em discussão. 
E' ,sem debate, encor1•ada a discussão unica 

do par·ecer n. 44 de HJ04, julgando que na 
petição de D. Ma.t•ia. Pereira Guimarães, 
riuva. do almirante Jo.s~ M:trques Gilimn.· 

~.vm · ~ 

E' annunciada a. discussão unica. do parc
cel' 11. 225 B, de 1004, sobro as omentias offe· 
l'ecida.s na 2e. discus~ã.o do projccto n. 225, 
deste anuo, quo determina que as legações 
do Braziluo Ju.pão o nas Rcpuulicas do Ve
nezuela., Equado1• e Colombia. sejam l'Ogida.s 
por ministros residentes, coa.djuvados po1• 
2os sec1·ctarios, c dando out1•as providencias. 

O Sr. Gttstíi.o ela Cunll.a-Per,o 
a palavra. 

O Sr _ Presl<lcn te-Tem a p(l,lo.vra 
o nobre Deputauo. 

O Sr. Gastão da Cunha, diz 
quo, autor do p1•ojecto, vem defendei-o em 
ca.da uma de suas disposições, a começar pela 
croação do posto de addidos gratuitos, im
pugnado pelo 81•. Bolisario do Souza .. 

A boa. regra é que o Estado remunm•e 
aqucllo~ que lhe consagram o seu tempo c o 
seu tra.balho; mas, si o cidadão lhe otferece 
gratuitamente os seus serviços e o Estado 
póde aprovoital-os com vantagem, porque 
p1•í v ar-se dessa colhtboração ' 3i o Estado 
não deve, em regra, exigir serviços gL·a
tuitos. tambem não deve systomaticamonte 
rocusal-os. 

Moços de fortuna podem prestar bollS ser
viços nas legações, auxiliando minist1·os e 
sccl'ota.rios, como jú. tem succcdido om nossa, 

2\l 
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diplomacia. Mas esses auxl1iares, pondera o de politlca intei•nacional, cuja importancia 
illustre Deputado fluminense, virão afastar conhece e pôde conhecer melhor que o Con- · 
os moços pobres, fechando-lhes uma carreira gresso o Poder que em virtude da Consti
para que os impellem aspirações legitimas e tuição vela pelos interesses nacionaes no 
uma vocação que pôde ser proveitosa ao exterior. E, sem poder dizer mais, porque 
paiz. não deve ser indiscreto, lembrará que, ainda 

Não é assim, responde o oradm•; a }Jer- ante~hontem, a imprensa. publicou ueclara.
mis~ão nutorizada no projecto, ao envez de ções importantes do novo Presidente da Co
crear para os logarcs remunerados a con· lombia, general Raphael Reyes, as quaes 
currencia, o que faz é diminuil-<.\, porque mostram que está resolvida uma. acção con· 
abre logar a aspirantes cujas condições pe- juncta dessa. Republica e da do Equl-l dor para 
cuniarias dbpensam a remuneração. que pos::;am emfim ser resolvidas definitiva-

O projecto, restabelecendo a classe dos mente as questões de fronteiras entre ellas 
aduidos.,· tira-lhes o direito do preferencia, e o Perú, assumpto esse quu tem algumas 
para qu·tesquer nomeações da, carreira. Pelo ligações com o actuallitigio brazileiro-pa
clireit'J anterior essa preferencia existia; clahi ruano. A necessidade de acompanhar o Bra-
o perigo por que o cullega. receia, perigo que zil de perto as negociações em andamento e 
o orador tambem temia. e que tratou (te con· os acontecimentos que ellas podem produzi! .. 
jura1•. Dahi a disposiçã.o que nega a prefe- é mais uma. mzão para que tenhamos repre
rencia, cla.usula nova em nossa legislação, e m&ação diplom:ttica elfectiva, não só em 
clausula não escripLa na lei de 1851, que Lima, mas tambem em Quito e Bogvtá. 
estabeleceu a classe uos addidos, re3taurada. No seu Relato rio, diz o nosso Ministro das 
em 1895 sem a referida rescricção. Relaçõe;:~ Edel'iores que importantes inte-

Dir-se-ha que, aindu. assim, esses addidos resses do Bra.zil, de o1•J.em politica, e com-· 
poderão, por sua influencia junto dos go- mercial, .reclamam legações permanente3 no 
vernos, aft~star esses concurrentes. Não crê Equador e na Colombia, e um só agente di .. 
que tal succeda; mas, no caso a.tHrm•~tivo, 1 plomatico não pMe attende:r effle'l.zmente 
igualmente poderiam afastai-os nas nomea- a esses interesses, dadas a dista.ncia e a diffi
ções para 2°8 secretarias; si, em um caso, o culdade de communicações entre Q11it0 e 
Governo não souber ou não puder furtar-ao Bogotá. Uma Mensagem do P.L'esidente da 
ao prestigio,-nã.o dirá directo, é impossi- Republica, dirigida ao Congeesso em julho, . 
vel, mas indirecto da fortuna, no outro cttso <lisse o mesmo o pedia proviienciu.s urgen
tambem solfrerá a mesma nefasta influencia. tas a esse respeito. A impos~ibili'ta,ie de 
Por outro laJ.o,não é justo excluir da cal'reir·a, serem conjuncta.s muito intelligentemente 
só porque tenham fortuna, ffiiJQOS de aspi- reconhei:!eu-a a lei de 1895, quando, ct•eando
rações tão legitimas e capacidade tão a pro- a1 unidas, determinou que o 1 o sacr--~tario 
vehavel como aquelles cuja defesa tão no- I•osldisse nac1uella capital que n1io fvsse a 
bremente assume o Sr. Belisario da Souza. Séde Ja Legação. 
Convem Iembra1• tambom que a. classe da A lei d3 1899 determinou que as lega.ções- -
addidos, que hoje existe om toda parto, ten- do Bt•azil em Venezuela.,· Japã.o, Equador e 
do·a o Chile, a Argentina etc., croou-a no Colombia fo.3sem regidas pol' encarre~a.dos 
Brazil um diploma.ta e um estadista expet·i- de nego~ios sem secretarios. Dllas inno
mentado e esclarecido, qual foi o visconde vações est ~s, cada qual mais inMiz. 
de Uruguay. ~sta classe de agentes diplomaticos, jnsti-

Em summa.-vantagens descob1•e no re- tuida en&t•e nós pela lei de 1851, foi a. pouco 
stabelecimento da classe; inconvenientes, o pouco desapparecendo de nosso quadro 
dada a restricção, não os enxerga, diplomatico e afin11l supprimlda. em 1890,. 

A separação das legações do Equa.dor e não tendo querjdo revi vel-a. o legi:iladoe em 
Colombia foi impugnada pelo Sr. Brlclo Fi- 1895. 
lho. S. Ex. disse que havia vota.,lo contra. a Sabe a Cama.ra que o CongL·esso de Vienna., 
missão especial na Colombia porque queria em 1815, es~abBleceu tres classes de agentes 
.a legação permanente do projecto, e agora dtplomaticos, e que o Congresso J.e Ai~t·h· 
votava contra esta legação permanente, por- Cha,pelle, em 1818, creou a classe dos mi· 
que já votara contra a especial, de sorte que nistt•os residentes, os qua.os passa.ra.m a se:• 
o illustt•e Deputado, quando concorda com os de terceira. classe na hiara.t•chia J.iploma.-. 
um projecto, vota contra .•• Legação perma- tica. 
nente e missão especial são cousas distin- A eliminação da classe dos encn.rt•agados 
ctas. Uma deve continuar por serem de oi'· de negocios, em desuso entre povos de civi
dem permanente a.s razões da sua exlsten- lizu.ção identica, ohede.Je, no cMo p1·~sente, 
cia.; a. oulira. terminará logo que ce~sem os tanto a. um dever de consideração ptr · ~ com, 
motivos especiaes que a CI'Baram. A sepa.· a nação em que é a.m•edita.d.o o repres3n
ração proposta ftlia.-se a valiosíssimas razões tanlie, como consulta o docoro do p:tiz ro ~ .. 
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prescntado. Uma nação pôde julgar-se me
lindrada pelo facto de lhe envia rem um 
agente de categoria inferior. Em posição in
ferior tambem se sente e nella realmente 
fica o nosso agente diplomatico, porque o 
encarregado de negocias não é acredi ta.ào, 
como os demais diplomat<tS, junto ao Chefo 
do Estado e sim perante _o Ministro do Es
trangeiros do paiz em que vac residir. 

E porque fez tal innovação a lei de 1899, 
qu:wdo nenhuma das nações americanas em
prega junto ás outras do continente essa 
classe dct representantes~ Talvez pOl' eco
nomia; mas podia ter feito o que agora faz 
ô projecto-elcva.r a classe, mantendo os ven
cimentos. 

.Nós temos no Japão um encarregado de 
negocios: ao passo que o Japão .Qos envia 
um ministro l'esidente, porque não possuo 
aquella classe de agentes diplomaticos. 

Note a Cama.ra que a lei de 1851 U.a.va secre
tal'ios aos enca.rregacl os de nego cios. O 
orador mostra os inconvenientes d<~ falta do 
secretarias nessas lega.ções e cita o que 
acaba de succaiter recentemente com a nossa 
legação em Vonezuela. Vê a. Ca.mara a que 
ponto se chegou nu programma tle corta.r 
despezas na pasta das Relaçõas Exteriore.::!. 
O Congresso, em disposições orçamentarias, 
vae a.nnualrnente desmn.ntelando o nesso 
corpo diplomatico e consular, tal como foi 
organizado pela lei de 1895 ; e a.ssim, por 
essa fórma, não dü·á illega.l, ma.s irregula
rissima, n.quella lei organicí.t nã0 logrou da. r
lhe a devida estabilidade, pois as leis annuas 
tee1r• mutilado a nossa. I'epl'esonta.cão ex
terna, supprimindo lagares, diminuindo o~ 
vencimentos, cortando nas respectivas grBt 
tiftcações. A tendencia para ru.tinhar a. dcs
peza. na.quella. pasta· é notaria. E' patente 
que os vencimentos d.os nossos diplomatt~s 
são exíguos; entretanto, ha quem affirme, e 
ha. poucos dias ainda ouvimos nesta Casa, 
que elles vivem vida regalada no estran· 
geiro. O orador faz o cotejo entre o que re
cebiam os nossos rep1•csentn.ntes em 1851 e 
o que recebem hoje, em alguns postos di pio~ 
maticos. 

Ainda no toca.nte á aposentação dos nossos 
ministros, e neste ponto responde ao Depu· 
tado pelo Ceará, o Sr. Thoma.z Cavalcanti, 
revelou-se de modo clamoroso o espírito de 
hostilidade a essa classe, A esses sorvidores 
do paiz, com trinta annos de sot•viços no 
estrangeiro, a emenda da Commissão de Or· 
çamento que o orador teve de acceítar, dá 
12:000$, papel. Bem parca remuneração; 
em todo caso, melhor que a mesquinh<t 
pensão de menos de 500$ mensaes, papel, 
deduzidos os impostos. 

Contra essa exigua remuneração de 
12:000$ levanta. s. Ex. a objecção de 

que vamos a.briL· uma excepção á regra 
de nosso direito administrativo, pela. qual 
a pensão dos aposentados é sempre igual ao 
ordemtdo que tinha. o funccionarlo-ordena.· 
do que no caso é de 6:000$, pttpel. 

Ha. nesta ol)jecção uma série de a.ssevera- · 
ções menos exactas ou de apl'eciações er1•o
neas, como irá demonstrar. 

A loi que determina que a pensão ou re
muneração do empregado do corpo diplo· 
matico seja pa.ga em papel é a lei n. 614, de 
1851, art. 5·1

• M<ts, é o caso Je repetir o co
nhecido brocardo : scin~ leges non est verba 
ew·wn tenere. 

Aquella lei devo se1• entendida de n.ccordo 
com a época em qne foi promulg<~da. Na
qnelle exeecicio,-l85l-l852, o visconde de 
Ita.borahy creavn. um b:mco de circulação 
(lei de 1852), o segundo Banco do Bra.zil, a.o 
qual incumbia resgatar todo o papel-moeda 
em circulação, por quota.s annuaes do 2.000 
contos, e naquelle peeiodo de nossa historia 
financeira, que vae de 1851 a 1858, quando 
entre nós retlcctíu a crise monetaria diJS . 
Estados Uoido8, de 1857 ,-o Banco !lo Brazil 
realizava. a.s sua.s notas á. vontade do por
tr•dor, isto é-em ouro ou papel-moeda. 

EstaYamos em um desses periodos que os 
economistas denominam de agio negattvo. 
No qutttriennio de 1850-1853 o nosso ca.mbio 
attiogiu respectivamente as taxas de 31 d. 
por 18, 28 lI 4, 29 1./2, :28 5/8,o que quer d.izm' 
que o papJl obtinha sobre o ouro os premias 
de ll 0 /o, 4 l/.2, 9 e 6 °/o· A'quelle tempo, o 
portador do um cheque emponllava-se nos 
bancos p~\ra qne seu pagamento se effectuasse 
em papel e não em ouro. 

A lei do 183l potlia, pois, uetermina.t' o que 
hoje ê mab que umi.t injustiça. Mas, accei
tando a. t•egru. in voca.da. pelo illust1•e Depu
tado pelo Cerl.rá, pensa o or.tdo1• quo justo 
seria. que o aposentado do coPpo diplomatico 
recebesse o seu ordenado, sim, mas como o 
recebia quando em activlda.de, em out·o. Ha 
objecções a este ponto 1 

A emenda. apresentada ao projocto dá 12 
contos ao diplomata aposentado, uma vez quo 
tenha. 30 annus de serviçJ. A ernenda. que o 
illustre Deputa.do pelo Ceará apresentaria, 
muito logicamente com a sua objecçã.o, devia. 
dar-lhe o ot'denado que percebia, isto. é-
seis contos ouro ou p:tpel ao cambio do dia.. 

Ora, tomando para. basG a taxa de 12, o 
aposentado teria seis contos, ouro, isto é
·.S:: 6·24,10 (numero redondo), que equiva.le· 
riam t~ 13:490$ de nos~a. moeda. Agora, re
cebendo elle seis contos, papel, e tendo que 
enviai-os para a Europa, recebel'ia lú. ·.S:: 3JO, 
ao cambio de 12, ·~ 300 que ao cambio p_tr 
lhe dariam 2:667$000. 

Mas, es:~es funcciona.rios que- pela. lei de 
1851 e pelo uecreto dictatoria.l de 1890, só ti~ 
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·nham ordenado fixo e uma verba para repre- os cuidados e as ínq1~íetações continuas. De
sentação, passaram. a receber depois, com a mais, o combate delles se trl), v a em campo 
leide1895,mais quatro contos, a titulo de gra- ditrerente, meneando a1•mas que não deto
tiftcação, isto e-lO contos,ouro,de vencimen~ nam no fragor e nos Nlampagos de out.ras 
tos, além daquella cifra do representação. 7Ja.talhas; antes lembra a a.cção delles o mo
Pois bem ; será tambem uma exce1)ção, em vimento suave dessas possantes mach\nas 
nosso dil'eito administ1•a.tivo, a aposentação moàernas.que,sem estrepito e sem appa.rente 
com todos os vencimentos ~ esforoo, deaenyol ,-em forças formidaveis e 

Não se esqueça que não 1Ja em paiz a.Jgum, deslocam mas.sas colossaes. 
sem exceptuar o Brazil,regra geral uniforme O povo desconhece os sel'viços da. diploma
para essas pensões de retirada; antes ha. re- cia., c na sua impaciencia, em ce1•tos momen
gr·as varias para as diversas categorias de tos de a.nciedade patriotica, maldiz dclla. 
funccionarios, postas em leis ospeciaes ; de Quantas vozes os conceitos mai~ injustos 
modo que entre si diversificam as aposenta- poderiam ser desfeitos com uma pala.vra,qtie 
ções de magistrados, funccionarios adroinis- transmudaria as invectivas em louvores; 
trativos. pl'ofessol•cs, milit[\res, etc. mas seria um crime de pa.triotísmo pt•ofe· 

Os nossos ministros do Supremo Tribunal ril-a., e o se1'vidor leal aos seus deveres, 
Federal, ao fim de 20 annos de serviço, não digno do seu posto,expõe-se indefeso aos botes 
naquelle posto, mas na carreira, aposentam· cannibaes da opinião pervertida. Essa tor
se com ~4:000$000. Os professores aos 25 tura. moral, a expz·essão mais nobre da cora
annos se aposentam com o ordenado c mais gem cívica, conhecem-na quantos passaram 

·<> addicional, que vale poi' um terço delle; pelo poder ou lhe viram os segredos om 
aos 30 com tudo quanto a esse tempo rece- hol'as graves, quando para. as nações está em 
berem e mais uma taxa addicioriaL Os ma- jogo o que ellas toem de il•repal'avel. 
recha.es e almirantes. ao fim de 30 unnos (e O illustrc Deputado por Sergipe, com a. sua 
o tempo se conta desde qu~ juraram ban- dupla autoridade de histol•iadoi• e de eJt-Mi
deira)teem 1:000$ mensaes e mais uns tantos nistro, fez, ha dias, trazendo em fa.vor deste 
·addicionacs, que orçam por 160$ por cada projecto o prestigio de sua palaYru., defesa 
anno quo excede do.30. Seria EXcepção tam· brilhantissima de nossa diplomacia; S. Ex. 
bem dar aos nossos agentes diplomaticos- pôde em seus üstudos seguil•-lhe o traço 
todos seus vencimentos~ atra.véz do nossa historia, desde 1822, e no 

O orador ainda. expande outras ponclera- Governo t1•atou com os nossos represeJttan· 
ções sobre o assumpto, fttzendo cJnfronto e tcs, chefe que foi delles em período tormen
citQ.ndo varias leis e relatorios. , to~o. tal como o illustre collega pelo Rio 

Como explicar que se pretenda manter tal Grande do Sul. que tambem correu a dar seu 
cifiaa. de a.posentaçã.o com a sua tlagr·ante esclarecido testemunho sobre a acção intelli~ 
desigualdade 1 No reJa.torio, csto ano o (tiS- gento o patriotica. do nosso corpo diplomtt~ 
tribuido, ha um~ approximaçã.o suggestiva. tico. . 
pa1•a os legisladores : um director do secção, I . O orador não póde accrescentar a. tãu 
dístincto funccionario, é certo, a.posentado competentes juizos. Pedo, entretanto, per· 
com7:200$, c ao lado delle o barão do Pe- missão á Camara. :pa1•a; assignu.lar um inci
nedo ,a principio aposentado com 3:000$ e dente contemporaneo, que se prende ás re
lloje, depois de sentença judicial,com 6:000$, cantes negociações com a Boli via, a proposito 
·papel. do Acre, mostrando que continuam no pre-

E porque case desfavm·, sinão hostilidarlo ~ sente aquelles ))ons serviços p1•estados no 
O Sr. F,,Jisbello Freire disse bem : os servi- passado pela nossa diplomacia. Aos brazi
oos da diplomacia não são devidamente t~pre~ ldros não cabia divulgar os factos. Delles 
ciados porque passam despe1•cebidos da mui- concluam agora uns tantos patrícios que 
tídão ; e S. Ex. comparou o labor do d.iplo- anda1•am, na cegueira de sua paixão impa
mata, em seu gabine~e de estudo e no salão triotica, apregoando humilhações por que 
das conferencias. ao combate do clinico pela passamos om face de nações poderosas que 
vida dos seus clientes. S. Ex. I?Odia dizer nos teriam traçado a conducta e imposto con
ainda, sem sahir da analogia lembt•ada, que cessões. Sem desprhnor para com a nação 
depois é a morte e não a cura o que mais visinba e amiga, porque della partiu a re
ímpressiona. velação, lê o orador os seguintes trechos 

A obra dos diplomatas, discreta e velada, de uma publicaÇ:ã.o oftlcia.l bGlivia.na., deste 
não vem á. luz forte da publicidade, nem anno, na qual diz o ex-vice-presidente Ca
Jlóde ferir a. imaginação popular, movendo priles, que substituiu na. presidencia. o ge
sentimentos e enthusiasmos que outras glo- neral Pando quando este marchou com suas 
rias despertam ; entretanto, o seu trabalho ê trop:ts pM'a o Acre: 

:aspero, porfiado, constante, . sem que lhe « Não olvidou esta chancella.ria pedir a me
-possam medir bem a actividade, a vigilanciu., diação da Republica Argentina para. evitar 
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~ invasão do. terri to rio ~acionai. O Bt'a_ .zii ~- ~mte_ s, durant-e e depois daquelle acc •l 
recusou accettar este mew. do 9oneiliaç·ão, preliminar. Inventou.so depois quo ced~:~~. 
allegando que ~o entender1;,1, d1rectamente mos n. imposições americanas E d d 
~om;wscf..: ln'!_ttlmente f.ze

1
mos ~entir _q~e conc!nh· isso·? Ninguem sabe c. X ~nicae ;e~o~ 

::s~a ges ?es n~o~ eram 1p omat1ca.s, ~1~ao renc1a. a esse accordoquem afez foi 0 honrado 
su~:ples _Impost_çao, e qu~ em taes cond1çoes Pres~dente da Republica, ao receber as cre-
no~ .e~a.Impossivel tratar. doncmes do novo Ministro :peruano e ~ · 

Dtrigi~?·UOS n.o Gov~rno dos Estados Uaiw ad.equadissimo para destruir a ua.lÍelan~eJ~ 
dos, sohc_rtando quo mterpuze~.3e os seus qual decla,rou que celebrara. aquelle pacto· 
bons officws. A resposta re~luzm-~e a uma. por cspontanca deliberação suo., sem St1<1-
p;romessa, de~d.e_ quo o Brazll ta.~ bom soli- gestão de ninguem. " 
c1tasse a med1açao e, como este nao a. pediu, 
a nossa solicitação ficou sem effeito. 

. Só u_ma. intervenç~o .ar1:pada.. houvera po
dtdo llbertar a BoiivJa d<1S Imposições do 
Brazil ; ·porém nenhum naç5.o se interes:sn.va 
por nos~ a causa, e deve recordar-se o S1•. Mi
nistro Aramayo (então :Ministro da Bolivia 
em Londres) daquolle telegra.mma em que 
nos communicou que o Secret[l.rio de Estado 
Hay havia declarado que assistiria impassi
vel ás conquistas do Brazil. i> 

Ainda agora, quanta novella maldosa a 
pro:po~ito ou a pretexto das negociações com 
o Peru! Buscam descortinar o sigillo da dis 
cussão que proseguo entre o illustre repre· 
sentante daquella. Republica e o glorioso Mi
nistro brazileiro, a cujo patriotismo e capa· 
cidade o paiz ainda uma vez confia tran
quillo os seus direitos; e é curioso o que 
tem occorrido da parte de alguns patrícios, 
1•aros felizmente, cujo proposito donigrativo 
fal-os 'esquecer que sua~ falsida.dos, de mú. fé 
patente, si fossem acreditadaH :vrojudica
riam a l'eputação e a dignidade Ôncionul. 

Assim ê que, em maio, na Mensagem ao 
Congresso, rcft:rjndo-se o Presidente ás in
cursões pe1•uanas de out.Lib!'o de 1902 no 
. .:\monea, e de junho do IOO:J no Cha.ndles, de· 
c!a.ro.u q~e ?ão trataria: com o Porll a ques
tao de llm1tes omquanto ni(o rctil'asso os 
destacamentos militares que alH collocam 
a.b~sivamente, omqua.nto tratava com a Bu
llvul. e tambem quu.ndo de11ois o llruzil tra
t~va c~m es~a Republica. Ora., p~lo modus 
'ln'Dench t:.e JUnho, são plenamente satisfei· 
t·.1.s as condições que o Brazil preliminar
~ente .formulara.; aquellea destacamentos 
sao retirados dos pontos em que estaciona
V!1m pai'a ou~ros pontos distantes, ·que ftca· 
r1am neutrahzados, muito abu.ixo da obliqua 
de 1867; na baciu. do Juru<l descem para o 
::ml do B1•eu, a mais do 80 milhas da bocca 
do Amonea; na b::teia do Purús tambem des
cem para o sul, a partir de Catay, que 
dista cerca de 185 milhas da bocca do Chan
dles. Isto feito, dá-se inicio á negocia~ão. 

J\inda. ngoi'a., na negociação que prose(1ue 
tm·mmos obedecido a injuncções est1•anllas' 
con;o. as s~ll'remos no uLtimo tratado com ~ 
Bohv1a. Na.o; a Camara o sabo e o p:liz todo 
confirma o juizo dos seus representant-es. o 
Governo ma.I?tem o sabe mantoi', na defesa 
desses altos m~eEesses nacionaes, o prestigio 
do nossas t~~adtçoos na política americana. 
O orador nao póde formar ao lado daquelles 
que co!lt~stam a actuação intelligente, zelosa 
e patl'IOtica ?e nossos patrícios no exterior;. 
conhece hoJe esse trabalho e delle far
s~·ha sempre UJ? defensor e um pregoeiro. 
A parte esclarecida o recta da opinião in
cumbe esse dever, que o orador está cum
prindo agora, de dissipar uma a.tmosphora 
de prevenções injustissirnas. 

Acredita bem que é ao desconhecimento. 
dos factos que so devem attl'ibuir taes pre
conceitos o prevenções. 

Persi:')tem no seio da antiga civilização eu· 
ropé.a, onde a sobr~vivencia talvez de velhos 
s9~t1mentos, residuo do outra concepção po
ht1Ca, reage cont1•a. o advento, que é ftttu.l 
das.novas forças da paz que vão cada ve~ 
ma1s governando o mundo. E cssa.s for
çai!! mora.es, que vão triumphando o senti
rne~to do sympathia., do cooperação, ue soli
dartedadc. reprcsenta.m·nn.s os diploma.tas 
os batalhadores do direito humano. Compre_: 
hende-se o antagonismo entre osiles i11eaes 
oppostos. O orador traça o quadro dessa luta 
~ecul~1· até noss.os dias, quando, peltt acção 
lllu~IJ?ada dos .lld<td~ros da paz, vac acabando 
a :poht1~1. da vwlenma e da fraude, patenteia
se que sao fallazes as vietorias da. força pol'· 
que. ellas, com o seu cortejo de crueza,s era
pamdad~ t••azorn ~?msigo o propri.o ca::;tigo, 
e as naçoes fortes Ja seguem as nações mais 
ft•acas na estrada que leva ao tribunal de 
Haya, flor de longos seculos de cultura evo
lução.su.prema de idéas.e de sentimento's quo 
substttmram ao vce v:ctis da ém IJarbara 
esta. fórmula da civilização contemporaneu.: 
uoJ vir:toribtes. (.M~eito bem ; muito bem. O ora
dor J calo1'osamente cumprimentado pelos col· 
legal presentes.) 

Não sendo possível escurecer a fl1•meza 
com c1 ue agiu o nosso Governo, em vez de 
congratulações com o paiz, entraram a g1•i-
~~r c1ue ? Governo recuara, quando sua at- Ningu~m m~is pedi~do a palavra, é encor~ 
liltudc fo1 sempre a mesma, ignal sempre, rada. a. dtscussao o aduvit\ a yotaQão. 
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o Sr. Presidente-Exgottadas as 
materias da ordem do dia, designo para 
amanhã a seguinte ordem do dia: 

Votr..çã.o do prGjecto n. 241 A, de 1904, re
conhecendo como de caracte1• official. em 
todo o tcl'ritorio da União, para todos os 
effeit.os legaes, os diplomas conferidos peJa 
Escola de Pharmacia do S. Paulo, sendo v<.t
lidos, nos estabolecimcutos federaes de 
ensino sunoriol', os cx:an.1es nella prestados 
(la dis~ussão); 

Vo~ação do p1•ojecto n. 2 B, de 190·1, re
dacção para 311 discussão das emenda."! ao 
projecto n. 2, deste anno, do Senado, auto
rizando o Govel'no a promover a const1•ucção 
de uma estrada de ferro entre as cidades 
da Caxias e S. Luiz, no Estado do Ma,ranhão, 
nas condições que estabelece (3[\ discussão); 

Votação do pl'ojecto n. 295 A, de 190,1, 
fixando o numero, classe e vencimentos do 
pessoal no Lazarcto de Tamandaré, ficando 
o serviço sob a direcção do inspector do 
2° districto sanitario da Ropublica. (la dis
cus:-ãu); 

VaGação do projecto n. 315, de 1004, au
torizando o Puder Executivo a abrir ao Mi· 
nistt'wio da Fazend<1 o credito oxtraordinario 
de 24:686$034, ouro, e l)l~{:316*796, papel, 
pal'a etrectuar o pagamento das dividas do 
exorcicius findos const.a.ntes da l'Clacã.o que 
inaica (2o. discussão) ; 

Votaç~ão do pro,lt>cto n. 297, de 1904, au -
trizan.,o o Poder Excutivo a abt•ir no Minis
tol'io da Industria, Viaç~ão o Oht•rts Publimts 
o cr•udi t.o ospecin I "lo 60:8268955 pa1•a paga· 
mento uo engenheiro AlCredo Novis de uma 
in.lomização pela rotlucção do 25 % nos l'ro
tes da Estrt~da. de Fer1•o do Ba.turité, de 
accordo com o docreto n. 3.684, de Hl de 
juuho de> 1900, no período de 19 do junho do 
1900 a 29 de abril de 1901 (2:~. discussilo) ; 

Votação rio projncto n. 57 A, de 1H04, in
stituindo o sub:üdio de 10:000$, por uma só 
vez, a cudc\ umatdas sociedades que perten
cei•um á Confede1•ação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres das Commissões de Marinha 
e Guerra e de Orçamento (la discussão); 

Votação do projecto n. 135 A, de 1895, que 
crêa no Supremo Tribunal Federal o serviço 
tachvgru.phicu, e dando outras providencias 
(2a diSCUSSão) ; 

Votação do projecto n. 188, deste a.nno, 
que releYa ao ex-Deputado Antonio de Amo
rim Gar•cü~ a presc1•ipção para recebimento 
do::i sub:jidios co1•respondentes ao tempo de
cort•ída de l8 de dezernbro de 1891 a 22 de 
janeiro de 1892, aos quaes tem direito como 
membro do Congresso Nacional naquella 

~poca, abrlndo para esse fim o credito espe· 
cial de 2:700$000 (3"' discussão) ; 

Votação do projecto n. 2.S7, Jc 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Guel'l'a o credito extraorclinario 
do 16:419$750 p:wa occorror ao :pagamento 
devido a Robert Blo~'sol & Hermanos, do for
necimentos feito.:l em ld9ô á Colo~nia Militar 
junto á Foz do Iguassú (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 79 B, de l 004, re
dacção para 3a discussão do projecto n. 79, 
deste anno, que autoriza o Gover•no a adqui
l'ir, para a galeria da, Escola Nacional de 
Bella,s Artes, 0::1 quadros do f.:tllecido pintol' 
Victor Moil•elles de Lima, despendendo até 
a quantia do 50:000$ (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 310, do 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir <\O Mi· 
nisterio da Fazenda o Cl'Cilito oxtraul'dinario 
de 43:4.98$966 para rc.gtituir a Rosa & Car
valho, negocia.ntes osta1Jelocidos no Estado 
da Bahia, os imposto.;; de importação de 
xarque, que lhes fot•am indevidamente co
bl'ados durante o anno de 1897, de accordo 
com a sentença, do Supremo Tribunal Federal 
(2" discu:ssão) ; 

Votn.ção do projecto n. 209, de 190-1, auto· 
rizando o Porlot• ExccutiYo a abrir ao Mi. 
nist.ct•io da Guerra o credito de 80: 113:'5948 
parn. pagamento ao marechal reformado ··au-
11no En~as Gustavo Galvü.o da importancia 
das diffel•onças do vnncimentos ontre o posto 
do mat•echal o o do general elo dtvisã.o, de 
a.ccot•úo com a sentença do Supremo T!'ibunar 
l•'edoral (2o. discussão); 

Vutaçaü.o do projecto n. 301, do 190-1, a.uto
l'izando o Poder Executivo a abt•ir ao Minis· 
tel'io da Marinht\ o crodito oxt1•aordinario de 
500$ pat•a pagamcnt<? a Jo1•ge & Santos pelo 
aluguel du p1•odio em quo fun·~cionou [~ Es· 
coht do Aprcmli~es Marinheil•os do Mara
nhão (2a discussão) ; 

Vota.ção (lo projecto n. 316, de 1904, auto
rizando o Poder l~xecu·~ivo a abrir ao Mi· 
nisterio da Fazenda. o credito ext1•aordin[l.rio 
do 8:75:!$900 para restituir a Fernandes 
Mesquita & Comp., negociantes estabele
cidos na Bahia, os impostus de importação 
de xarque que lhes foram indevidamente co
brados em 1897 (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 210, deste anno, 
em 3o. discussão, crottndo no Districto Fede1•al 
mais uous ufficios de tttbelliães de notas, com 
as donominaçÕCS de go e 10° (3n. dii:!CU:-iSãO) ; 

Votação do projecto n. 131, deste anno, 
que concede a pensão mensal de 500$ á vi uva 
do ex-Senador do Imporio Dr. Gasptw da. 
Silveira Martins, com parace1• e emendtt da. 
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Commissão de Pensões c Contas (2a dis
cussão); 

Votação do PI'ojecto n. 289 A, de Hl04, 
concedendo a pensão mensal de 500$, reparti
damente, á viuva e filhos d.o tenent;e-coroncl 
Innocencio F a bl'icio Forreil'a de M<l.' tos. com 
pa.reccres das Commissões de Pensões c 
Contn,s e de Orçamento e substitutivo ofreee~ 
cido peta. primeira (la discussão); 

Votação do projccto n. 278, do 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a 
Franchco Barbosa dos Santo::, fiel rio thesou
reiro da Caixa de Amortização, um anuo de 
licença, com o respectivo ordenado, em pru
rogação âquella em cujo goso ~c acha, paea 
tratar de sua saude onde lhe convier (dis
cussüo unica) ; 

Votação do projecto n. 2i0 A, do 1904, 
dispensando o I'csto do tempo que falta ao 
Externato Aquino para completar os dous 
anuos de fi:::;calização prévia exigida polo 
art. 3 6 do Codigo de Ensino (1" discussão); 

Votação do projecto n. 133 A, de 1904, do
claranJo da competonci<1 do cl1ef'e do policitL 
c dos delegados do Districto Federal processar 
ex-offlcio os uelictos definidos nos arts. 2i7 e 
278 dlJ Codigo Penal, e dando ouGt'as provi
dcncüts, com parecer e emenda da maioria. 
da Comn:issão de Constituição, Legislação c 
Justiça e vot:o em separado do Sr. Estcvam 
Lobo (ln discussão); 

Votação do projecto n. 280, do 1904, r.:lo
vando a. prescl'ipção em que ineor1·eram a::; 
congruas do bispo do Goya.z U. Eduat·uu 
Duar·te :Silva. como co nego da ox· Capullu, Im
perial, com pareceres das Commi~::;õos uo 
constituição, Legísl!ição c .Jut~t.çu. o do Orça
mentu (2o. discussão); 

Votação do projecto n, 259, de l 904, dando 
ao M mistePio da M:.trinha a incumb:mcia de 
:fiscalizar· e policiar a P•:sca nas aguas terl'i
toriaeti d .. Republica, e du.nuo oUtras provi· 
denc1as, pro~ed.endo a votação dos requm·t
meDl.Oti otfet·ecidus pelos Srs. Luiz Gualbortu 
e Bricio Filho (211 discussão); 

Votação do projecto n. 302, de 1904, au. 
torizando o PoLle1• Executivo a conceder, 
pelo .vlinisterio da. Ma.l'inha, á Assuciaçào 
Protcctr ra. dos Homens do Ma.r o usufructu 
da ill111 da Boa. Viagem e de strn.s bemfoito 
rias, para o fim de ser estabelecido nella 
um posLo de soccorros e depodtu do re~pec.;i v o 
~ttteri~l durante o prazo do 30 aunos ( 21\ 
d1scu~sa· •); 

Votação do projecto n. 282, tlo 1904, con
cedendo. ao bacha1•el Pedro Pereira Chot•
mont Raiol, juiz substituto seccional na. sec
ção do Pará, oito mezcs de licença, sem ven-

cimentos, em I>rorogação da que lhe foi con
cedida pelu pre:;idente do Supremo Tribunal 
F'ccloral, pa.ra tratar cte sua saude onde lho 
convier (discussão unica); 

Votação do p t•ojecJ.o n. 291, ele 1904, ::mto
rizandoo Podm· Executivo~" conceder· a Fran
cisco Augusto do Mello, conferente de 3'\ 
classe (!<t Estrada. do Ferro Central !lo Beazil, 
sois mozcs do licença, com orJ.en<1do, pal'a 
tt'<ltar de sua saneio onde lhe convier (dis
cussão unica.); 

Votação do pl'ojacto n. 292, de 1904, auto
l·izanuo o Podce li:xecutivo a conceder a Luiz 
Silveiea do Pilaar, tLg;mte tla Estação ele 
OUI'o Pl'etu, na. E::itracL~ de Ferro Central do 
Brazil, licenç[l. por um anno, com o re-pe
ctivo ordona,do, para tt•atl.r de sua saude 
onde lhe cJnvier (discussão unica); 

Votação do projecto n. 82, deste anno, que 
devolve a D. M.tria. Carolinf.t Nabuco do 
Araujo <1 pensã.o do 3: 6Q,.J$ annuaes, conce
uida <L SUit :finada mão D. Anna Beuigaa, 
Barrc1.o Nabuco de At·aujo, viuva do Suna
dut' Jo.,;é Thumaz Nabuco de Araujo (2a dis
cussão); 

Votação elo projecto n. 264 B, de 1904, 
que fixa o numero, classe c vcncimcnt.os d.o 
pe,soal do Lu.borato1•io Nacional de An:tly· 
zos d::t Alfan!loga. elo Rio de .Janeiro (3u. dis
cussão) ; 

Vutação tlo pr•ojocto n. 29G, de 100·!, auto
l'iZit!ldo o Governo a appliettr ao pl'ep;u·a.
dor do hi:;tulogi:L tia ~,<tculJa.de d,} Medicina 
da. 8;1ltia., Dr .. Julio Sut>giu Palm;t, a tlisp 'si
ção d1t loi n. 1:3d, rlu ~~~ do junllo de lK\13, c 
da,nuo OlltL'i1S }ll'OVi(lencias (2a UlSCUSsã.u) ; 

Votaç:ão tlo projecto n. 17 ,\, desl;e u.uno, 
quo mu.ad<1 :;ubstHuil• a disposição tia lott1·a 
c do ar!;. 1", § 20, do docl'oto n. 1.171 A, 
de 12 de ju.noit·o üe 11104, pcl:~ seguint o: á 
flx. ção rlas taxas pelo aluguel do mu.tot'ial 
da pl':.tticagom c serviço do pessoal avulso 
da mesma, devido pt1lu.s embarcu.çõc8 quo 
dernand:Jrem o porto o tlc accoruo com o re
gulamento de ~8 de fevereiro de. 1854 ( 3a. 
discussão ) ; 

Votação d.o projecto n. 98 A, de 1\~04, c ·e
ando nu. Secretaria do Supremo Tribunal Pe
rleral mais tl'es lagares, senilo um de otncial 
e dous de amanueoses com as me::;rnas vanGa.· 
gen::~ do::~ actua.es de igual categoria ( 1a dis
cussão); 

Votação do projecto n 176 A. de 1904, es· 
tabelecenJo que a Alt'akJdega da Para.hyba. 
pa::;s:trá. a ser· regulada pela tabolla L, rela
tiva á. de Santa Catllarina, com parece1• e 
substitutivo da. commissão de Orçamento 
(la discussão) ; 
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Votação do parecer n. 44, de 1904, jul· 3a discussão do projecto n. 271 B, de 1904, 
gando que na petição do D. M;:.ria Pereira que fix:a a despeza do Ministerio da. Fazenda 
Guimarãe3, viuva do almirante José Mar- -para o exercício de 1905; 
ques Guimal'ães, quo solicita a concessão de 

t · d l · t - 1 d fi · 3• discussão do projecto n. 288, de 1904 .. 
mon epiO e a miran o, nao la o que e erir autorizando o Poder Executivo a abl'Íl' ao 
em face do que dispõe a lei n. 1.176, do 14 
de janeiro de 1904 (discussão unicn); Ministerio das Relações Exteriores os et•edi-

Votação do projccto n. 307, de 1904, auto- tos supplementares de 30:0008, papel, e 
rizando 0 Governo- 11 mandar construir no 45:000S, om·o, sendo o primeiro á verba la e 
Distr·icto Federal um edificio apropi·iado ao o segundo á 7a do art. 5o da lei n. 1.145, de 
se1•viço da justiça local e no qual possam 31 de dezembro de 1903; · 
t'uuccionar os tribuou.e3, escrivãe3 e tab.;l- sa discussão d_o projecto n. 300, de 1904, 
liãos, e dando outras pi'ovidencias (2a. dis- autorizan.lo o Poder Executivo a abl'ir ao 
cussão) ; Mini:lterio da Fazenda o credito extraordi-

Votação do projecto n. 2~5, de:5te anno, na.rio de 52:65?$400 para as de~peza.s com as 
que determina que a'3 legações do Brazil no obras de repar<tção de que necessita o predio 
Japão e nas Ropublicas <lo Venezuela, Equa- em que ostá installada a Alfandegado Recife·. 
dor e Colombia sejam regidas por ministros 
residentes, coadjuvados por 2°5 secretarias, e Levanta-se a sessão âs 3 horas e 30 minu· 
dando outras providencias (2' discussão); tos da tarde. 

1688 SESSÃO EM 10 DE DEZEMBRO DE 1904 

Presidenoia do S1·. Julio de Mello (f0 VicePtesidente) 

Ao meio-dia procede-se {t chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio de 
Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly,Jpaquim Pires, Bricio Filho, 
José Eusebio, Luiz Domiogucs, Chl'Ístino 
Cruz, Eduardo StuJ.art, Fonseca o Silva, Trin
dade, Elpidio l<'igueiredo, Epaminondas Gra
cindo, Rodrigues Doria, Domingos Guima· 
1•ães, Garcia Pires, Alves Barbosa, Paranllus 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, B~rnardo 
Horta, Mureira Gomes, Heredia do Sá, MeUo 
Mattos, Galvão Baptista, Silva Castt•o, Lau
rindo Pitta, Cruvello Cavalcanti, Mauricio 
de Abreu, Carlos Teixeira Brandào,Franoisco 
Veiga, Viria.to Mascarenhas, E::!tevam Lobo, 
Carlos Peixoto Filho, Carneiro do Rezende, 
Ad~tlberto Ferraz, Antolllo Za.carias, Car
valho Britto, Olyntho Ribeiro, Wencesláo 

- Bra~. Rodolpho Paixão, Mo1•eira da Silva, 
Domingues de Castro, F'rancisco Romoil•o, 
Arno1pho Azevedo, Amaral Cesar, Fenei!'a. 
ilraga, Eloy Chaves, Paulino Cu.rlo:;;, Cu.ndido 
Rodrigues, Joaquim Teixeira Bt•n.ndã.o, Costa 
Netto, Lindolpho Serra, Curlos Cav;.tlca.nti, 
Cu.t•vu.Lho Chaves, Soares dos Santos, Oot·· 
mano Hasslocber, Ja.mes Darcy, Cassia.no do 
Nascimento o Vespasia.no de Albuquerque. 

Abre-se a se~sü.o. 

E' lida e posta em discussão a v.cta. 

O Sr. Trindade (') -Sr. Presi
dente, estive presente hontem durante as 
votações e chamadas feitas para a verifica· 
çã·J dos Sr•s. Deputado:~ que SG au.::~entaram; 
no emta.nto, com sorpt•ezu. minha, vejo no 
Dim·io do Congl·esso de hojJ o meu nome 
comprehendido entre os dos St•s. Deputados 
que se ausentaram. 

· Attribuindo i~so a méro equivoco, peço a 
V. Ex. que so digne mandar faz~r a neces
saria rectificaçã.o, visto como estive presente 
ás referidas votações, segundo o meu cos· 
tu me. 

O S1•. Presidente~A Mesa man
<.la.râ fazer '' necessal'ia. rectifi.aação. 

Em seguida é a_pprovada. a acta da sessão 
anteconte. 

O Sa•. Pa•es;idell.te-0 Sr. Paula 
Guims.1•ães, digno Presidente d1. Camara,e3tá 
a.noja.do por tm• rtlaebido noticia do fa.lle-

l·) Edc discurl'lo niio f>Ji rovMo pQIO orador, 
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cimento d0 pessoct tlc suo. fa.milia. A 
vae ma.ndc.tl' de.:;anoj:w a. S. l~x. 

Pas.~a-so :_w cx:pctlirmto. 

Mosa Josta. Canuu'a, crea.ndo no me.:;mo corpo o 
loga. '' dG profussoe de gymnastica.-A quem 
fez o. requisição. (A' Commissã.o do Orç:t
mento.) 

O ~~a~ . ..;~lenc :_~.r < .1 u.inl. :Lrãos (1° 
8en·c!(~ri0) proceJ.e i'L loitur,t do seguinte 

Oííicio: 

Do Minist.e\'io da Justiç:tt e Negocios In
teriores, de 7 do corrente, em resposta á 
requisição desta. Carnara, no officio n. 349, 
de 21 do mcz ul!.imo, Ü'D,nsmittind.o o. infor
mação prestP..U.a pelo comm:1Udttnte do Corpo 
de Bombeiros desta Capital sobre o pt•ojecto 

Rcqucl'imentu: 
Da. Cnmpanlüa Geral de llfelhoramentos do 

Mn.ranh-ío, pmlindo pro1•og<tção de prazo par11 
o inicio das obras d t~ E~tt•ada de Ferro tle 
Caxin.s o.o Araguayn..- A' Commissão de 
O br .ts Publico.s e Colonizaçã.o. 

Telegl'amma : 
Largo do Machado, lO de dezembro de 

1904.-Pre.;;idcnte Camara Depatí1dos-Rio 
-Motivo molestia mou filh) nã.o compí1reci 
scssã.o hontem. SaudttÇÕ(}S.-Rodrigues Lima. 
-Inteirada. 

E' lida. e vae a imprimir, para entra.r na. ordem dos trabalhos, a seguinte 

REDACQÃO 

N. 263 D-1904 

Redacçlio (tnal do p1·ojecto n. 263, deste anno, que fi .. ;a a despe.sa do Ministei'io da; 
Inclustria, Viaçito e Ob1·as Puúticas parct o e.•;e1·cicio de 1905 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o E' o Presidente da Republica a.utorizo.do a despender, p3lo Ministerio dí1 In

dustria, Viação e Obras Publicas, a imporlin.ncia de 4.941:375$420, ouro, e 74.885:283$801, 
papel, com os sm'viços J.esigna(los nas seguintes verbas: 

l.n. Secretaria de EstaLlo ....•.. 
2.a Directoria. Geral de E~tatis-

tica •...••..•.......•.... 
3:c. Corroios - Nt~ consignação 

destinada a -Voncimen
tos o gratificações aos 
agontes, ajudn.ntcs, the
som'eü·os o fieis no to r ri· 
torio d.a RepÚblictt-, ac
cccsconte·so :-de accor
do com a, ta.bella orga.ni
zalia pela Dírcctoria Go
l'al dos Correio~ })ara o 
biennio tle H104-l905 ......:. 
inclusive a gra.tillcacão 
dos fieis das succursaes n<:L 
Capital Federal, a. das 
que furem nomeados em 
co:..nraissão pu.ra o tel'rito
rio da Republica e a dio.ria 
de que tra t<.tm os n.rts. 341 
G a42 dv decreto n. 2.230, tie 
lO de fevereiro de 1896, do 
Regulamento dos Correios. 
EliJ\'ada a sub-consigna
ção- Cu::;to do seUos e 
1ormulas da fl'anquia -
a 35:000$, papel, e di
minuída do 27:000$, ouro 
- Elevada.. üo 10:000$ a 

Vol. VIII 

Ouro Papel 

315:020$000 

332:592$500 
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consignação destinada a 
aluguel de casas para 
repartições postacs, afim 
de occorrer ao aluguel e 
adaptação tanto daquelle 
em que funccionar a ad
ministração ·· de Alagôas, 
como de um novo p;·edio 
para. a Agencia em Santos, 
Est:.~Jdo do S. Paúlo.
- Elevada a verba de 
270:000$, senú.o destinada 
a importancia de 230:000$ 
.para aconstrucção do edifi
cio do Correio em Bello 
Horizonte, e a do 40:000$ 
para reconstrucção do 
proprio federal onde func
ciona o Telegrapho em 
Campos, no Estado do Rio 
de Janeiro, e adaptai-o ao 
Correio ou p ~tra a acqui
sição de outro predio para 
o mesmo fi1n ••••.••.•••• 

ANNAES DA CAMARA 

4." Telegraphos - elevada de 
520:000$, "Papel, sendo: na 
primoira divisão, augmen
bda de 270:000$ a consi
gnaçã.o-Construcção e re
construccões -destinn.da :.L 
quantia do 10:000$ para a 
construcção da linha que li· 
gue a fortaleza da. barra do 
Paranaguá á. cidade do mes· 
mo nome e a. t~c 40:000$ 
pa1•a o prolongamento da 
linha de Gl'aja.hú, no Es
tado do Ma.r<Lhão, a Boa. 
Vista, no de Goya.z. No 
-material-das linhas e 
estações, destacada, da 
consignação para. - Alu
guel e reparação de casas 
a importancia de 480$ 
para aluguel dct em que 
funcciona o telegra.pho 
semaphorico na cidade do 
Natal, no Rio Granúe do 
Norte - Na ga divisão, 
augmentada de 250:000$ a · 
consignação - Gratifica
ções e ajudas de custo para 
gratificações de 20 °/o, nos 
termos da lei n. 1. 191, de 
28 de junho de 1904, aos 
empregados com 20 annos 
de effectivo serviço na. 
repartição •••••.•••. • • • .• 

5.a. Auxílios á agricultura -
Augmeutada de 230:000$, 
sendo: 100:000$ para dis
~ribuiçã.o de plantas e se-

130:000$000 11.517:835$800 

351:134$454 8.4t7:707$000 
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mentes aos agricultores e 
auxilio â. Sociedade Nacio
nal de Agricultura para 
a fundação de um horto 
(Viveiro de plantas fructi· 
fel'O.S e o1•namentaes e 
campo de experiencias de 
fructicultura) ; 100:000$ 
para auxilio aos agTbul
tores e criadores, aos go
-vernos dos Estado::; c mu
nicipios,destinada essa im· 
portancia,não só n.o trans
porte do animaes repro
cluctores de raça, a.dq_ui· 
ridos no estrangeiro ou 
no paiz,nos tel'mos do art. 
17, § 39, da lei n. 1.145, 
de 31 de dezembro del903, 
como ao estudo das epi
zootiase molestias infeccio
-sas dos animaes por pro-
1'issionaes,fornecimentos e 
applicação dos meios pro· 
:phylaticos e curativos em 
beneficio da lavoura e 
da criação de gado ; e 
30: 000$ para a Pl'opa
ganda ilas applicações in
dustriaes do alcool, con
forme as conclusões do 
Congresso para esse fim 
reunido na Capital da Ra~ 
publica. em 1903 ........ . 

-fs,• Agasallw e transporte do 
immigrantos ........... .. 

1.a. Subvenção a. companhiétS de 
navegação ••.•...•.••••• 

8,a. Garantia de juros ......... . 
. 9, a Estradas de ferro federa.es : 
1. Estrada de Fcr1•õ Central do 

Bra.zil (deduzidas as sub· 
consigllações cort•espon
den tos á c reação do loga
res de 1 segundo escriptu
l'ario, 1 terccíro escl'iptu
ra.río e 1 q uar co cscri-· 
pturario nas inspectorias 
do trafego: de 1 primeiro 
escripturario e 2 quartos 
escripturarios na inspe
ctoria do movimento e 
estabelecida importancia 
correspondente a 2 con
ductores de 2a. cln.sse e 1 
conductor de 3a classe) ; 
augmentada de 200:000$ 
a l'ubrica-Material da 4a. 
divisão-para acquisíc;ão 
de mate1•ial de grande to· 
nelagem, apropriado ao 
transporte de manganez e 

815$000 

., •••••••• & • 

211 

380: 000$000 

174:755$700 

2.800:061$692 
1.4i33:983$814 
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out:-os mincrios. Aug
mor.tada de 400:00!}:; <}. 
r·u L rico. - Matm'Ütl d~t 5'' 
divi~Io -na consignn.ç~ão 
de::;t~nn.Lla r~ cunservaç::.\ •.i 
d<t Enllu. e dos cdi(icio.~- , 
sc:a:lo uo:,tioaua a. imt:'Ol'
tancia de 150:000$ rm.L·:\ 
c•_,nscrvar,ãD dos i·ama.es 
d0 /;nrrr~t· dos H.ois c L~. 
vrus (ln~;smLl c m~1tcrb,l). 
Assim redigida a con
signação- Eventun.es :
« Para attcndor a qun.os
·quel' dcspezas imprevistas 
e necessar·ias ou á deft
cienciadecredito da verba, 
sendo 10:000$ como ~"'on
tribuição das estradas de 
ferro,foderaos pari1 o mo
numento do Visconde de 
Mauâ» ......•••.•..•••.. 

11. Est1•ada do Ferro Therezo. 
Christina (pessoal e ma
terial)- Augmentada de 
75:000$ pa1•a a conclusão 
das obras do trecho inter
l'ompido ont1•e os kilome
tros 98 e 105 e estudos d<1 
linha de Massiambú e Ara-
ranguá •... , •...•.......• 

UI. Estrada de Ferro Sant11 
Maria ao Uruguay (pes
Soi11 e material. •..•. , .... 

IV. Estrada de Ferro Oésto de 
Minas (pessoa~ e material) 

10.a Obras fcdoru.cs nos Esta· 
dos. Elevada. a consignação 
- Barra da Laguna.-(Pes
soal e material) a 200:000$; 
elevada a. sub-consignação 
-Barras o Portos dQ Rio 
Grande do Sul-(Pessoal e 
matol'lal) a 800:000$, papel 
e 450:000;i, ouro-(í'undo
ouro-cren.do na lei da Re
ceita ) . Augmentada de 
800:000$ a consignação des· 
tinad<1 a- Estudos e cons
trucção de açudes, poços e 
outras obras contra os effei
tos das aeccas, inclusive as 
que facilitem o transporte 
por terra e por agua - ; 
augmentada. de 35:000$ a. 
consignu.ção - Porto do 
Natal- para. acquisição de 
maf:~r-it\1 fiuctuante neces· 

illLbb Bit CPbhkitA 

• • . • .. . • • .. . 33. 061 :263$503 

··········· ............ . ........... 402: 000$000 

··········· ........... ............ 598: 000$000 

.......... ......... , .. , ......... 2' 228: 000$000 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:25- Página 6 de 41 

SESSÃO mvt 10 DE DEZE:\fDP.O DE J004 

sario á dragagcm-I ncluida 
a qua.utia do 100:000$ para 
os estudos e execução das 
o bras necess::Lrias ao me-
1Ilommonto da ancoradouro 
de Cabo Frio, á entrada 
da la.gôa .Araruama ... , ... 

ll. [1, Obras Publicas da Ca
pital Federal: 

AdministrD,ção Central: 
Pessoal ( suprimindo-se 
depois das palavras «Auxi
liares de cscripta » as se
guintes: «dial'ia 3$000» ... 

Diarias de 8$ ao Inspector Geral, 
7$ aos chefes de divisão, 
6$ aos engenheiros de 
districtos, 5$ ao condu
ctor ~-jeral dos encana
mentos o aos conductores 
technicos, 3$ nos auxililt-
res de oscripta ......... .. 

.Material (elevada a verba <<Expe
diente, publicações, e te., 
a 14:000$; re.luzida a de 
«Serviço tolcphonico» a 
4: 000$ ; reduzido. n. de 
«Limpeza<.loodificlodaRe
pal•tição e dos disti•ictos» 
~L B: 400$ ; accrescentadas 
{L rubrica «Reparos de 
pt•oprios nacionaos» estas 
pahvras: «e construcção 
ele pred i os ncccssados aos 
serviços do obras publi
cas da. Capital Federal»; 
ficando a .<somma d as 
verbas «~lu.toriu.l» o «Lim
poz<t <.los édiftcios, pessoal 
(~ matorbtl» elevada a ••.• 

Serviços di verso:::. , ....•..•.... 
Deposito central (como na pl·o-

post:t} .....•...•.....•... 

SomnH~ da consig·uttção «Admi
nistração Ucntrnl» ....••• 

la divisão: 
Vigilancia de mananciaes : Pes

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

Material ...•••.......•........ 
Conservação dos encanamentos 

conductm•es : Pessoal (co-
mo na proposta) ....... , . 

lVIa terial ..................... . 
Trabalhos de deso bstrucç~ão de 

rios e outras obras (pes-
soal c material) ........ . 

Estrada de Ferro do Rio do Ouro 
(reduzida a verba «Esta
ções e paradas)) a 46:203$; 

171 : 450$000 

36:500$000 

06:360$00(.) 
100:000$000 

36:645$000 

39:000$000 
2:000$000 

73:872$500 
13:000$000 

20:000$000 

·150: OOO$ÕOO 

410:955ífJ)OO 

213 

3 . PS: : 79"2~500 
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a de cMa.teria.l do Movi
mento» a 12:000$; eleva
da a V"erba «Combustí
vel, lubrificantes, etc., a 
l30:000$;rcduzirla a ver
ba «Material u'\ Via,. Per-

ANNAES DA CAMARA 

manente» a 74:000$000). 534:275$000 

Som~a. ~a consignação «la. 
Dl VlSa.O». . • . • • • • • . . • • . . • • ••••. , • • • . 682: 147$500 

·2a Divisão: 
Consei•vação das florestas (feito-

res e trabalhadores)..... 42:52'2$500 
Conservação dos caminhos e 

aqueducto da Carioca... 12:810$000 
Material necessario -para a con-

servação d:.\s florestas e do 
aqueducto da Carioca)... 6:400$000 

Conservação de represas, aque
ductos e reservatorios 
(pessoal e material, como 
na proposta) ....•....•.• 54:49~$000 

Conservação e custeio da rede de 
distribuição (reduzida a 
consignação «Pessoal ex-
tranumerario» a 40:000$; 
elevada a sub consignação 
«Ferramenta, remonta e 
acq uisiçã.o de carroças c 
animaes, forragens e di
versos necess:1rios ao SOl'-
vico» a 80:000$000) ...... 523:650$000 

Serviço de bydromctros(olevndo 
o numero de offi.ciaes me
cauicos a seis, com a dia
ria de 6$500 em 300 dias, 
e a respectiva sub-consi
gna.çã.o a 11:700$; redu
zida ~ sub·consigna.ção 
<(Material>> a 26:550$). 50:250$000 

lnspecção de ca.na.lisações e cai-
xas de agua. domiciliarias 
(pessoal e material)..... 20:éJ00$000 

Proseguimen to da 1•ede de dis-
tribuição, pennas de agua. 
e registros de incendio 

· (pessoal e material neces-
sario para este serviço) •. 200:000$000 

Conservação de col1ectores e 
galerias de aguas plu
V'iaes (pessoal, 51:065$ ; 
material: terramentas,ob
jectos para expediente e 
diversos, 6:000$; remoção 
de terras e residuos ex
trahidos das galerias,pes
soa.l e material, 9:000$; 
construcção de novos col
lectores e galerias; pes· 
soai e ma terial),25: 000$000 91 : 065$000 
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Serviços exti'aordjnarios e im-
previstos (pessoal o ma
teria!).................. 10:000$000 

Somma da consignação «2° Di-
-visão» ...•. o •• , •••••••••• , •••••••• o 

3a Divisão: 
Revisão da relc, e novas canali

sações, asquisição de pro
priedade que interessem 
ao abastecimento e outros 
melhoramentos do ser
viço, taes como: constru
cção de pequenos reserva
torios, inclusive o do Tra.
picheiro e a rcsp3ctiva ca
nalização concertos em re
serva to rios, reparação de 
calçamP-ntos necessarios 
ao serviço da revisão da. 
rede (pessoal e material 
necessa.rios para este ser .. 
viço) ..... o .............. 650:000~:)00 

1.~. a Esgoto da Capital Federal 
(reúuzida a vel'ba «Acqui
sição e conservação de 
apparelhos e moveis» a 
4:000$ ; a de «Eventuaes• 
a 2:000$, accrescentando
se ao «Pessoal da Repar
tição Fiscal» a sub-consi
gnação «Diarias» de 7$ ao 
engenheiro fiscal~ 6$ aos 
ajuúantes, 5$ aos a ux:i
liat•e3, em 360 dias, 
14: 400$000) .•• o o o ••••••• o • o • o •••••• 

13.a Illuminação publica.,.... • . o •• o o o. o 

14.a Fiscalização{augmentadade 
69:600$ a rubrica-Fisca-
lização de estradas de fer-
1'0, sendo: de 68:400$ para 
augmeuto das diarias dos 
engenheiros fl.scaes ; de 
9:6511$, na consignação 
relativa á Companlii11 
Great 1Vesten~ of B1 azil 
Railway, para mais um 
engenheiro fiscal 9:000$, 
para augmento de ajuda 
de custo para tomadas de 
contas, 600$ e para au-
gmento do expediente das 
est1•adas, 50$, supprimida 
a consignação de 10:650$ 
referente á Estrada de 
Ferro Central de Pernam-
buco, e elevada de 2:200$ 
os vencimentos do enge. 
nheiro fiscal das Estrad ·1.s 
de Ferro do Norte e Ti-
juca, addiccionada a estas 
a. Grão Pará até a estaçã.o 

1 . o 11 : 19,2$500 

. .......... ~ 
531 :,'~73$GG2 
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de Ligação. Augmen tn.da 
de 2:000$ a consignação 
destinada á fiscalização 
da.s obras hydraulicas do 
câes de Santos, para alu
guel de casa para o es
criptorio respectivo) .... 

l5.a Observatorio Astronomico. 
16.a Repartições e logares CX·· 

tinctos (diminuída das 
sub-consignaç:ões corre
spondentes a um .2° offi
cial da Secretaria de Es
tado, 4: 000$, e a um 2° 
official da Directoria Ge
ral de Estatística, 3:800$; 
e augmentrtda da do um 
porteiro-archivista da In
speetoria Geral de Terras 
e Colonização, I: 560$000 •• 

17.8 Eventuaes ..•............. 

ANN.Ã.ES DA CAMARA 

Art. 2. 0 E' o Presidente da Republica. autol'izado: 

3:600$000 ;')08:210$000 
87:600$000 

54:960~ 000 
150:ooO$OOO 

I. A abrir o credito necessarlo para o pagamento das gratificações decretadas pela 
lei n. 1.191, de 28 de junho de 1904, correspondentes ao exercício de 1004, aos em
pregados com 20 annos de effectivo serviço na repartição. 

II. A despender até a quantia de 250:000$, para auxiliar nos Estados e no Districto 
Federal u. fundaÇ'ão de estaç:õcs agronomicas e cenologicas, campos de expericncia e 
demonstração e postos zootecllnicos que a iniciativa particular ~e propuzer crear com 
intuito de apm•feiçoar as diversas culturas e a criação do gado. 

Nesta verba esta comprC'llendido tambem o necessario para a fundação de uma 
estação agronoruica na fazenda de Santa Monica, no Estado do Rio de Janeiro. 

Nmlbum auxilio, que só ~erá dado depois de preenchidas as condições exigidas no 
art. 17 n. V, pnragr:lpho unico da lei n. 1.145, do 31 dedezembrodc 1904, excederá de 

100:000$000. 
lll. A conceder á viuva do professor F. M. Draenert o auxilio de 15:000$ para. 

a impressEão da manual de 'YV. A. Henry « Fecd and Fceding » (Forragem e nutrição), 
traduzido pelo citado professor D1·aenert, obrigando-se a mesma viuva a entregar a 
metade dos excmplurrs das edições que fize1· ao Minlsterio da Inl:ustria, Viu.ção e 
Obras Publicas, afim de serem distribuídas por elle do modo c1ue julgar mais convr·niente. 

IV. A despender até a quantia 20:000$, 'Para auxiliar as edições em lingua 
estrangeira da obra de propaganda O Brazil Acttwl. 

V. A desrJender a quantia de 10:000$ em premios, á razão de 1$ po1• kilogramma, aos 
sericultorcs que apresentarem casulo~ de producç-ão nacionaL 

VI: A despender até a quantia de 60:000$, para a animação da industria da seda, ~endo 
15:000$ em premias, cujo maximo não exceda de 5:000$, aos sericicultores que provarem, a 
juizo tiu Governo, ter pelo menos 2.000 pés de amoreira, l'egularmente tratados, devendo 
ser os .Prerujos proporciunaes (t .importancia das culturas ; e 45:0:JO$, para auxiliar as duas 
primeuas fabricas que l'mpregarem na ·fiação unicamente casulos de producção nacional. 

VII. Auxiliar com 30:000$ a Sociedade Nacional de Agricultura, para a montagem 
de um laboratorio onde sejam preparados os fermentos alcoolicos seleccionados para a dis
tribuição gratuita entre os agricultores e distilladores. 

VIII. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com os arrendatarios das estradas 
de fe1·ro federaes, pa1'a o fim de ser substituída nellas a illuminação a petroleo pelas 
lampadas a alcool. 

Para facilitar esse accordo, .POderá o Pl'esidente da Republica admittir que figure a 
compra dessas 1ampadas nas contas do custeio. 

IX. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com as emprezas de estradas de 
ferro concedidas pela União o que go:sem de favores pecuniarios, para o fim de promover 
a ~ubstituição do petroleo pe1o ulcool na illumina.ção das estações, depositas, officinas e 
dependencias. 
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Pa.ra faciliLar esse accordo, poderá o Governo admi&tir que figul'c J. compra uag lam 
uadc\S nas conto,s· ele custeio. 
~ X. A mandttr procctlcr, na vigencia desta lei, (~substituição nn.:> cstradns de forro 
federaes dos mo:.orcs n. gazolina nu petroleo por motores a <.Ücool. 

XI. A despender <Lté 300:000$, no cxcrcicio desta lei, pa-:·n. :.t installaç~o na Capit~tl 
da Rcpublíca do pavilhão brazileiro da Expo~ição de S. Luiz. 

XII. A subvcncivnar com r. quantia tle 30:0008, anm1<1G~, a. comprln1üa uc navegaçio 
qr:e es1;abclecer linhas regulares de vapores cnt1·c: o:.; purtos do Slll du Estado uo Rio de 
Janeiro e o Distrlcto FcdL•.ral, ahdndo p::tt'a esse nm o nccossa1·io cPedito. 

XII!. A prmüoveY' os melhoramentos que facilitem a. navegação dos rios Paraguassír, 
no Estudo da Ba1lia, Itapicnr(t, no l~stn.do do :lvfa.ranhão, c Cuya.lnt, uo Estn.do de 1-Tatto 
Grosso, e. Goyanna. no3 limites do Estado de Pefn:uubuco com a Par<'thyba, c a dcsob
strucç.ão do leito do rio Sant'Anna, no Estado do Rio do .Janeiro, pollendo despender nessas 
obras até 300:000S;OOO. 

XIV. A despender dentro do exercício, até 800:000$, com a Gientção da. linha. da. 
Estrada de Forro Central do Brazil cntr,J S. Diogo c S. Cht•istovão. 

XV. A fazoe, conjuncta ou separadamente, ns opot'ações de crclito que mais ,~on
venhtJ,m, para realiza.r as acquisiçõcs e obras que teuham por fim melhorar e augmentar 
o serviço de n.bastecimento de ugua. á C;qJit:ü Ftider<~l. inclusivo o abastccim~Jnto da, rua. 
ViuvD. Garda (Inhattn1i1) e de Scpctiba, das ilh:ts do Govern<\(lor e Pa.qnetá, e do Viga.rio 
Geral. em It·ajtt, podeiJdo rasc1·var, pa.ra o serviço (le juros e n.mo1·tiza.çlo d.o c~~pital 
que Ieva.ntar ou dos tituloa que emittir, a renda de todo o serviço. 

XVI. A l'eforma.r o serviço do :tisea.liza.ção dus estradas do ferro c Ylas fltlvi:~cs, freando 
os respecth,os funccionttrios equiparatlus n.os demais ülUpl'Ogados }Jublicos fod.cra.es. 

XVII. A csta.belecel', por meio de accordo cllructo, o serviço de permutaç-ão de encom
mendus postaes (colis postea·ux) entre o Corroio Br<.lZileil'O c vs dos outros p<tizcs, quoí'azom 
parto da União Postal Universal e observadas as seguintes r.ondições: 

a) Direito ele percebee cada um dGs douil puizcs permutantes metr;de ela f:omma da.s 
-ljaxas de expedição c tl'a.nsito marítimo, cobradas por amlJos os paizcs sobre todas as cn· 
commendu.s rC'cehidas e expedidas; 

b) Faculdade a cada um e1os mesmos correios do cobrar ou não para si hxas addicio
naes, segundo seus interesses e conforme a Convenção Postal de vVa:shington ; 

c) Gratuidade de tra.nspnrte marítimo por pa1·te Jas companhias que gosam de priVI· 
legio de paquetes em qualquer dús paizas, para as encommcnda; a cxredir pelos correios 
brazileiros. 

§ 1. 0 Os accordos existentes serão denunciados e revistos de accordo com o.stas bases. 
§ 2. 0 O Presidente da RopulJlíca escolherá. entre as repartições postaes da Hepublica 

as que devem sm· cousideradas de permuta, adquirindo, por a.lugucl, armazuns apropl'iados; 
quando nas sédes daquellas repartições não houver o espaço suffi.ciente. 

§ 3. 0 P;.ea. sup-pl'lr a falta dos funccionariLiS do quadro indispen~>a.veis ao desempenho 
desse serviço serão non.l€ados outros, em conunissão, observadas as disposições do regula.
mento approvado pelo decreto n. 2. no, de 10 (1e fevereiro de 1896. 

X'Y Ill. A fazer as opemções de credito necessa.rias pam éxecução Li o ::.el'viço u. que se 
refere o numero antecedente. 

XIX. A entrar <·m ucco1•do com as diversas companhias de estradas J.e ferro com as 
quaes t( m trafego mutuo de tolegrarumas, para o fim ele novar os accordos ora existentes, 
mediante condições monos onerosas para v publico. 

XX. A adoptar rn•ovidenc:ias e celebrar os accordo,g que forem nccessarios para co
hibir o uso da lenha eomo combustivet nas lOcomotivas das eiiitradas de fm·ro st.ljeitas á. sua, 
administração ou fiscalização, incluindo essa prohibição nos contractos de arrendamento 

. que tenha de celebrar. ' 
Art. 3. ° Continuam em vigor as disposições constantes dos numeras I, li, III, IV, XI, 

(accrescentada a autorização para. aurir o necesilario credito o.té 100:000$), XII, XIII. XIV, 
XVI, XVI li (accl'escc.:ni.ada a autorização :para abrir o credito necessario para a ex.:~cuçüo do 
Eerviço), XX (excluídos os prolongamentos da Estrada de Ferro Central de Pernambuco 
para Pesqueira e da Conde d'Eu), e incluindo o prolongamento até a cld<1de de Diamantina, 
íazendo-s ligação àas duas grandes red€s -Estrada de Ferro Central do Brazll e EsJ,rada, 
de Ferro Victoria a Diamantina}, XXIH, XXiV, XXV, XXVI, XXVII, XXY'III, XXIX, XXX 
XXXII, XXXIII, XXXIV XL, XLI e XLII do art. 17 d<L lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 
1903, as dos a1·tigos 21, 22 e 23 da mesma lei e as dos numeres VIl!, XXII, XXVIII e XLI do 

.. art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902. 
Vol. VIU 28 
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Art. 4.0 O producto resultante da applicação das muHi1s regulamentares aos empre
gados da Estrada do Ferro Oeste de Minas contjnua.rá a ser recolhido á Caix:a. de Soccorros 
Oeste de Minas, pJ.ra constituir o patrimonio da mesma associação beneficente. 

Art. 5.° Fica approvado o contracto celebrado com a Companhia Geral de Melho
ramentos no Maranhão, om 31 de dezembro de 1903, em virtude da autoriza.ção con
stante do art. 22, n. XXIII, da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, para o serviço de 
conservação do porto do Maranhão e prolongamento do respectivo cães, devendo contar-se 
de 1 de janeiro de 1905 o prazo de cinco annos nelle ·estipulado. 

Art. 6.0 Na execução de serviços do Ministerio da lndustria, a pre.:;tação de contas do 
primeiro· adeantamento não indispensavel para. realização do segundo, não podendo, <m· 
tretanto, realizar-se o terceiro adeanta.mento sem que a prestação do contas do primeiro 
se ache liquidada, seguindo-se a mesma disposição om relação aos adeantamontos subse
quentes." 

Si o serviço continuar no a.nno seguinte, o segundo ade:1ntamento do novo exerci cio 
não poderá realizar-se sem que a prestação do contas do ultimo do exorcicio anterior se 
ache liquidada. 

Sala das Commjssões, 10 de dezembro de 1904.- Medei1·os e AtbHquewque. - Viriato 
J.liasca1·enhas. 

E' lido e vae a imprimir para entrar na· melhorado um1. dessas a.pprovações desde 
.ordem dos trabalhos o seguinte que, do aviso do Ministerio da Guerra, que 

PARECER 

N. 47 -19j4 

Indefere o reqtterimen.to em que fJ aZ(e1·es 
alumno Gregorio Po1·to da Fonseca pede 
licença 11ara p1·oseguir em. seus estuclos na 
Escola Militm· do BraziL mat1·iculando-~e 
no ctwso especial, com a condi.çtto de melho
,·m· previamente a approvaçiio de uma aula 
do 3° anno do Ct.WSO geral 

A Commissã.o de Marinha e Gue1•ra. ex
aminou como lhe cumpria a pe1iiç~ão em que 
solicita d.o Congresso Nacional o a.lferes
alnmno Gregol'io Porto da ~.,onseca licença 
para proseguir em sous estudos na Escola 
Militar do Bra.zU matd~ulando-sc no curso 
especial, com a condição de melhorai• pré
viamente a approvação da aula. do 3° anno, 
unica do cu1·~o geral om quo tem appro· 
vaçã.o simples. . 

O requerente, seg.:mdo consta de sua. fê de 
officio, annexa aos presentes papeis, obGove 
approvação simples, não om uma só materla 
do curso geral da escola a que se refere, mas 
em duas: Physicet, da 2a. cadeira. do I o anno, 
e Pe1·spectiva e sombra, da, aula do 3° anno. 

Nos te1•mos do regulamento em vigor 
(art. 93, § 1°) tem unicamen-te direito a 
prestar exame vago, afim de melhorar appro· 
Yação, o alumno que, concluído o curso ge
ral, conta1• uma unica approvação simples, 
e isto mesmo por uma só vez. 

O ofticial de que se trata não está. nestas 
condições, vjsto como no citado curso geral 
obteve dua.s a.pprovações simples, coaforme 
acima se most1•ou. Niio importa. que já. tenha 

fez-lho semelhante concessão, constava ser 
dada licença pal'<t melhorar, m}diante exame 
vago, a primein appruvação simples que 
tivera, uma vez que fosse approva!.lo ple· 
namente na.s matarias em que se achava 
matriculado, não podendiJ m:tis de ftttto·o 
gosm· ela facutdacle estabelecida no l!rt. 93 do 
vigente ?·egulmnento. 

A concessão requerida, suspendendo as 
exigencias da lei para o caso de que se trata, 
importa, portanto, numa graçi\ especial, de
cretada em favor do supplicante, que viria a 
fieM' em situação pl'ivilegiada rula1iiva
mento aos dem1is alumnos do estabeleci
cimento da insérucçã.!J acltn3. alludido. A 
Cornmiss5.o de .Marinha c Guert>a não se ccm
fo1'ml. com u. concessão do t :tl privilegio e, 
assim, ê de opiniã') sBj 1. indofdriJ.o o requeri· 
mento que faz objecto ~esto parecer. 

Sala lias Commissõas, lO de dezembro de 
de 1904.-.4Jues Barbosa, presidente.-Cm·
tas Ca~Jalcan!i, rehtoL•.-R. PaiiJ;.Yo.-Soa1·es 
dos Santos. 

São lidos e vão a imprimir P1l'a entr.'ar 
na ordem dos trabalhos os s9guintcs 

PROJECTOS 

N, 40B- 1904 
Emenda do Senado ao PI'O,jecto n. 40 A, deste 

anno, que autoriza o Ptesidente da Repu
bUca a concede1· ao Dr; Henrique Ladistào 
de Souza Lopes, lente de therap3utica da 
Faculdade de Medicina d'J Rio de Janeü·o, 
um. anno de licença, com. todos os venci· 
mentos, para tratamento de sua sa~ede 

Ao projecto n. 40 A, deste a.nno, ·ent:mdeu 
o Senado app~·ovat• emenda, no sentido do 
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ser concedida a licença ao Dr. Henrique ' cretarias de ~-;tado aos do Thesouro Na~ion:.~;V 
La.disl<1o de Souza Lopes, lente de therapeu- e da,n~o ao dtr~ctot' get·~l da Secrcta.rta das . 
tica dn, Faculdade de Medicina do Rio de ~elaçoe~ Exteriores, a titulo dr representa
Janeiro com ordenad~t e não com todos os Qao, 3:000$ annualrnente. 
vencim~ntos~ como dispõe o projecto da Som entPar nos fundamentos que podem 
Camara. ou não justificar a equipat•ação pt•oposta, e 

A Commissão de Petições e Poderes nada só enm~ra.nuo-a no . momento soh o ponto de 
tem a oppor ü referilLa emenda, que póde ser vistJ. de augmento de despoz ~-a Commissão· 
acceita.. de Orçamento, attendendo quo esta. seria. 

muito grande, a.ggra.vando ainda mais as 
Sala das Commissões. 9 de dezembro de condições óifficeis do Thesouro Nacional. 

1904.-Jose Eu:;ebio.-Felix Gaspo.,·, relator. é de parecer que a referida emenda. não deve 
- Sti Ji~·ei1·e • ser approva.Ja. ficando para tempos mais 

· folgados, em relação <ts finanças, a revisão 
Emenda do Se,zado co projecto n. 4.0 A, de geral e oquit,ativa dos vencimentos dos fun-

1904, da ('amara dos Deputados ccional'i·•S publicos. Este desideratum é anti

Onde se diz «Com todos os vencimentos», 
diga-se: com o ordenado. 

Senado Federal, ô de dezembro de !904.
A./fonso r1ttgusto JI01·eira Penna, Pr·esidente. 
-Alberto .Jose Gonçal·ves, lo Secretario inte
riao.-Joaquim Pen·e~ra Chf.!ues, 2° Secreta
rio inte1•ino. 

Projecto n. 4.0 A, de 1904, da Oamcn-a dos 
Deputados, que autoriza o Presi~ente da R,e· 
publica a concecle'i· ao Dr. Hen1'Jque Lad~s
lào de Snuzcr. Lopes, lente de tlterapeutica 
ela FaculdClde ele Medicina do Rio de Ja
nei1·o, um. anno de Uce?~Ç·~. com toclos os 
1:enC:mentos, para tJ·atamento de sua smcde 

O Congres.so Nacional resolvo: 
Art. 1. o Fica o Presidente da Repu blica. 

autorizado a concede1· ao Dr. Henrique La.
disláo de Souza Lopes, lente de therapontica 
da Faculdade de Medicina. do Rio de Ju.neiro 
um anno de licença. com todos os venci
mentos, para tratamento de sua. saudo. 

AI't. 2. o Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Cama1'a.dos Deputados,22 de junho-' de 1904. 
-Ji'. de Paula O. G~tim.arl.ies, Presidente. 
~Manoel de A.lenca1· Guima1·lles, 1 o Secreta.· 
l'io .-J. B. 'Wanderley de ;1/endortçct, 3° Se· 
cretario, sel'Yindo de 2°. 

o 

Pa1·ecet" sob1·a a emenda ap1'C.~J~tada ?~a 2, 
discussão do p1·ojecto n. 277, deste anno

8 que fixa o num~wo, class~s e 'Vencimentos do. 
empregados da Secretar~a dos Relações Ex 
teriores, e dá ot.ttras providencias 

Ao proJecto n. 277, do co~rente anno, que 
fixa o numero, classes e vencimentos dos em
pregados da Secretaria das Rolações Exte· 
riores, foi offerecida pelo Sr. Deputado Tho
maz Cavalcanti emenda. equiparando os ven
cimentos dos funccionarios das diversas Se-

go no seio dl\ Camara, j<i tendo havido tenta· 
tivas de o realizar, e logo quo se completa
rem os indispensaveis estudos a respeito, 
naturalmente elle SOl'tt conseguido. 

Cuhcrente com sou empenha de augmen
tar o menos possível a. despeza publica o em. 
obediencia à decisão da Ga.mara, que, a rnque· 
rimento de um do seus membros, mandott• 
ouvir a l'espeita da dospeza feit-.1 com a ado
pçã9 do mencionado projccto, pa1•eco á Com
missão CiUO se podem diminuit· sem prejuizo 
do serviço os vencimentos mal'cados nellc 
para os dil•ec~ores de secQão, quo podem pas
sat• a ter 7:.200$ de ordenado o 3:600.~ de gra
tificação, ficando assim pouco inferiores em 
vencimentos aos directores do Thesoum. 
Tambcnu pcn:;a a Commissão quo ao director 
gem.l se devo d:~r o or~tcna.•lo do 10:000$ e a 
gratificação de 5:00~J$, vencendo aquellcs
quo cxorccrorn osse cargo, quando tenham 
ma.i:3 do 40 annos du serviçJ, mu.is <~ gratift-
caf;i'i.o oxtrnordinat•ia, de 3: 000$000. 

Com estas modificaçõ3s pensa a Commissão 
ct ue o projecto n. 277 deve ser appruvado. 

Sa.I:1 dn.s Commissões, 9 do dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
-F,·ancisco Veig~, r•elator•.- CorneUo d't 
Fonseca,-Galeiío Carvathal.- U1·úano Sem
tos. 

Emenda a que se 1'e{ere o pare(JC1' sup1·a 

Ha longo tempo que os empregados das·· 
Secretarias dq E!3ta.do aspil•am melbor•ar om 
seus minguados rencimentoil, e ociosv fôra. 
mencionar as p!3ripecias de tão ju~ta pl'C· 
tenção depois do proclamada a Republica, 
em cujo regimen se teem elfcctiva o pz•ogres· 
si Vitmente alterado de modo profundo as
condições da vida social entre nós, por mo- 
tivos bem justificados. 

O esforço dos que constituem parcellas. 
minimas, porém essenciaes, da. forQa. admi
nistrativa, peças indispensaveis do appa- -
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rclho govePnamenta.l, em prol de uma, causn. 
cujo resultado íavoravel lhes dant alento no 
caminho do n.rduo dovcr de sna.s fu.,Jcções, 
t.em sido uma vcrdadeim luta pela vilL·., 
acoroçoada aliás pela opiniã.o publica ma·· 
nifestad;~ na imprensa. jol'llalistiea desta. Ca.
piti1.1 e pat.'ocinada. pelo proprio Go;rcrno. 

Ganhou a questão maior feevoe quando' 
em 1893, os n,llutlidos fuoccionarios respei-

• tosamente se dil'igiram ao Congr·e'!so ?{a
cionai pugnando pela. equida!le de t a.l pre
tenção que lhes assiste ainda. Não foi ou não 
pareceu ser de todo surda ao.:> seus reclamos 
a C9,mara dos Deputados, tanto que chegou 
a ser redigido p:1ra a 3a. discussão um pro
jecto concernente ao accrescimo de venci-
mentos de empregados das Secretarias de 
Estado, do Thesouro I!'ederal, da Alfa,ndega 
da C'a,pital, da Contadoria da Guerra e do 
Supremo Tribunal Militar, ao qnal, como 
se sabe, foram ufferccidas varias emendas, 
mesmo na sessão de 1893 e nas dos anno . .;; 
subse :~uentes. 

Na 1\Iensagom dirigida, em outubro ti0 

1894 pelo Poder Executivo ao Congresso' 
assim se exprimiu o Vice-Presidente da 
Republica, bonomerito rnareGhal I!'loriano: 

«As differentcs causas, que nestes ultirnos 
tempos teem peiorado as condições d<~ exis
tencia. cins classes menos a.!Ja.stadas, não po
diam deixa,!' de vir agg1•avar considm•n.vd · 
mente as dos so :•vjdores da Naç·ã.o, cujos 
rendimentos, já escassos, se toruam de <iia. 
a dia mais insufficientes para que possn.m se 
mnntor com o docôro inhcrcnto ó. po:;iç:lo 
social que occupam. » 

E!ram csLas as cxpr(' riStíes do mn PodOL' Pu
blico naquella época, em que ~olieilava. do 
outro Poder o necessal'io u.ugracnto de ven
cimentos dos funccional'ius civis c milita.rcs, 
tendo anteriormente, isto é, a. 30 do !t.gosto, 
o mesmo Vice-ProsülcRte negtt<lo seu assen
timento á resolução da Camar<L dos Depu· 
tados sobre o credito pt~ra fazer face a.o au
gmento de vencimentos dos empregados da 
Secretaria da mes1na Ca.nn~ra, entre out.rtLs 
mzões, pelas constantes J.o seguinte trechos: 

« Sendo goraes, como é notorio, os pc
diclos de melhoria do vencimentos por p::.wte 
(los empregados pu1Jlicos, attentas as difil· 
culdades com (lue lutam para manutent;ã.o 
sua e de suas famílias, é de justiça que tal 
conce~são, a ser feita, n branja toda a classe, 
observada a devida proporção. » 

Existindo uma Commissão especialmente 
nomeada. para uniformizar os vencimen-tos 
doa empregados 'fedel'aes, a ella foi sujeito o 
alludido projecto com as emendas apresen-

.tadas, otrerecendo a dita Commissão, em se-

t cmbro de 1895, um su1)stitut,ivo no qual 
for:~m estabelecida.~ qun.tro cln.sscs de repar
tições :publicas federa.es com o •. s respectivas 
tv.boHus de vencimentos. 

A a.pprovação de taf projccto afigurou-se 
di!ficil n. val'ios repre.::entantes da Nação, 
não só pelo augmento da desp::za publica que 
acar ret ava. de chofre, como tambam pela -
di scor·dancia havida entre os membros ria 
Camara quanto :1 classificação equita tiva das 
repn.rtições dos diversos Ministerios. 

Essas divorgoncias sugge :-iru.m a idéa de 
dos íi<W <.l,l'·se do projecto a parte concernente 
ás Sccrutal'ias de E:::;tado, unicas na especie, 
pelo. sua propria n11turoza, e, p01·tanto, con
stitutivas de uma só clnsso ou ordem, sur
gindo um substitutivo de equipa,r•n.ção dos 
Aüneimentos dos seus empregados aos que 
já. pt:rccbiam os do Thosomo Federal, os 
quaes, dcs .Le I do janelt'o de 1804, ~m acha
ram no goso do augmcnto, obtido simples
mente por inclusão do credito na respectiva. 
vm•ln. do Orcamento da Fazcmb, pal'<L o men
ciona<lu a.nno. 

A tal respeito, não vem fór·a do propoi3ito 
ten.nscrcve1• aqui o que publicou um dos jor
nu.os ,Iesttt cidade, e que consubstnucia tudo 
quanto foi dito pelus seus collegas : 

« Militamos com n.quellos que, cheios de 
l'azã.o, onten,lem que é tempo de pôr pu.ra
doiro no vertiginoso a.ugmonto que, desde 
188(}; tc~em tido entre nós as dospczas publicas 
do cai•actet• .improductivo. 

«O claflvit ot·ç~amenté~rio que nofJ assol>erha, 
aggra.va<lo do dia. em dia, para assim dize1•, 
pda u.caln·unha.doru. depreciação do moi o cir
cul;1nte, hrada bem alto pat•u. quo careçamos 
insistil• neste ~~.ssumpto de intuitiva il'anscen
dencia. 

«?o.'!' as lm despozt~s a cujo a.cct·cscimo cor
l'Cspondem dil·eitos e impGriosas necessidades 
a que não ê licito desn.ttendcr sem flagrante 
injustiça. 

<( Dentre essas, merece s.1r r econhecitla a, 
quo resulta1•â. do melhoramento cla.s vanta
gens que ora percebem os funcciouorios das 
Secretarias de Estado. 

«Em todos os tempos mal aquinhoadas, 
estas repartições a cujos se1·viços, lealdade e 
abnegação certn.mente não l'ecusarão seu 
honroso testemunho, não só Ministros do 
antigo regimen, mas tambem os Secretarias 
de Estado que se teem succedido na adminis
tração superior da Republica, devem confiar 
em que, agora que o CongrAsso Nacional vao 
se occupa,r da decretação das leis annuas, não 
deixará de fazer a concessão a. que ellu,s teem 
incontestavel direito. 
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«C::msi\lel'<J.do:; em a,1)soluto, 03 vencimentos 
actua,cs, deC:1'etrütos des(lc 1800, com ptwci
moni::L c1no desta:\ dn la, t•gueza. qnc pre,iditl 
{t a.utol'iz::ç!ão do outros tlisp!3nrlios, quee no 
l'ca·inlGn do Govcn10 Provisorio, q uel' :ünd <~ 
no

0

periodo consW;uciiJ P.nl, n'i\.o s~üisf;:tZ i}nl as 
not.orias ex!gcnci:1s da (~poc :t pt•csonte r.m que 
a: rnais ; :~10d.osta. subsis tenei;L t!m de <n·e:u· 
com a. f<tbulosa, cal·osi; i;), quo to:.to::; nós conhe
cemo:; p :_~ r dol ·.! r usa. exp8l'ionciu.. 

«E, entretanto, a -cl~lSSc dos funceionarios 
de que nos occupamos está obrigadtL a elo
cento representação. 

«Exige-a o decoro da administra,ç5.o, quo 
nãu é co usa p::tra dcs_pl'Cza.·:. 

«Como prova da alludída pa1•cimonia, si
não mesquinhez, citaremos apenas, pal'a não 
alongar escusadamente este artigo, os hono
rarios dos pl'imeiro$ officiaes d:~ antiga Sccre
tu,ria do Impel'io, os quaes recebcr<l.m o irri
sorio augmento de 200$ anuuu.es, correspon
dente a menos de 5°/o sobre o antigo venci
mento de 4:800$, ao passo que as remune
rações de outros empi·egarlos de repartições 
de segunda ordem foram galardoaLlos com o 
accrescirno de 100 °/o e ma.is ! 

«Mal avisado andará quem acreditar que 
sobre a execução de serviços variados e im
portantes, que exigem paciente estudo, não 
exercerá perturbadora inthwncla a prccarla 
situação daquelles que os tecm a seu cargo c 
são auxili::tres immediatos dos primeiros 
agentes da administração publica. 

«Em relação 'ts libeealida.Jes Pl'odigali
zadas a outras classes do funccionnlismo 
brazileit•o, a infel'iorida<le diJ,S vantngons 
pectmiariu.s, em cuj~ go::o se acham a8 Se
cretarias de Estado, não· ó menos in:msten
-tavel. 

«A nã.o scL' CJUC, pol' inoxplica.vol anomalia, 
se pretenda dcsclns.:dlicar cssa.g ropn.rtiçõo.':l 
de quo t.ã.o chcfe;J immodin.tos os proprios 
Ministrao, pass::tndo··as para o segundo plano 
e colloca,lhlo no pl'imeil·o as c1ue dependem 
daqueHas ou lhe.~ são nté subor•ilinad.as, ln
admlssiv(ll (\ recusar ús Sccrcta.l'ias [L pri
lUaílla a to rios os respeitos. 

« Fa.zemos estas observações con-vencidos, 
como éstamos, da SUa justiça, O qlli.'l'CIUIJS 
crer quo a notaria inf'orioriüauc d.o venci
mentos não pódo SOl' attl'ibuid[t sinão a.o 
facto de nã.o tor potlido o Congt•osso p1·estar 
a morecid;,t a.ttençã.o a este objecto na ultime~ 
sessüo, per·tub11dos como fo1·am os tl'<J. b:.~
lhos legi~htivos pelos acontecimentos poli· 
ticos de então. 

«Felizmente melhoraram hoje os tempos 
e, por·tanto, ,justo ê que a taholla om vigol' 
scju. revista do moLlo conveniente. 

<<A. e~te proposib, rclevi1 obsm.>\'<"l.l' que o 
Congt'C::l10 p~·ocm·ou tirm:tt' :1 1cgr:• de só 
melhorar voneimontos mGclia.nto lei espO!'ÍaL 
cons;gnanllo ao m-Jsmo tempo no Ol'9[~n:umto 
o.:; r.~c : n·so::: illJCGS::J<tl'io:; p ~tl'~t ocr~(•l'l'Ol' ao ac
crescimo. 

«D tixoa , pol' t': :·ll, de S3L' olJ:l;; rvath semc
llnn(; o 1\!f; l':.L qa:.Luto :l, UID<L tl:.ts r0p•n·ti.,.ões 

r~~::~~~~,el; 1~~~~ji ~f_';L~ :~g~~;~~:~~G:~: !;~~!C rl :~~rgs~.~~ 
r·am concedid1tS na. inrlicada couf,;rmldadc, e 
is i;o, notc.se bc>;n, com pl'ctoriçã.o <lo anda
muuto do pmjecto (h lei n. 133 B, Jo 1893, 
que reguhwa o;, novos vcncimonGos dtts Sc
ct·ctal'ias o jt'l. havia. siclo votndo em 2n. lliS· 
cussão na Cama.r'L dos Doputtl,düs. 

« N<to cabo agoea apreciar a l'egulari
dade da concessão ; que o acto prevaleceu e 
está produzindo seus beoeficos em}itos-é o 
q U(\ todos sabem ; si o Congpe,:;s;) nãu tem 
dous pesos e duas mcdidu,s, devemos esperar 
que, pelo augmento da consignação respe· 
cctiva na. vigente lei de meios, seja. de prom 
to reparada a gravo injustiç<t que, alr'm de 
Pl'Ojud.ical' legit,imus intol'es~es dm; funccio
na:dos por oll~t attingiJ.os, t1•aduzin-se, no 
bue rcspeitr~ (~ ccLtegocia elas r~}p,tPtíçõoi:l, em 
sodtc1·gaçã.o <la Stlp'~rioridu.de hierat·cllictt, 
que aos poderes publicos cumpl'C a c!\ ta.r. » 

ÜL'a, após esses tramites, quo nã'J são 
todo;;, ora du espcw<.w que alguma cousa SUl'· 
gisse em beneficio dos emp1•ega.dos dus Secre
tarias de Estu(lo, auxiliarc:5 pl'oximos do 
Governo, quando a tninhoaum: haviam sido 
já os do Thosou ·o Federal, que não é mais 
Jo quo a Secretaeia du Fazenda. Nenhum só 
passo, pot·t"·m, a.d.oantou-sc, e fical'am as 
cousas como outt•oJ•a, ou autos poiot•es, pol'· 
que as concliçÕt5S do vida não doix:tram de 
aggra.va1·-sc cada vez mais; si nü.o. vojamos o 
quo por nós di:& u illu::;tr<tclo Sen.,dor Oi~icica 
om u.L'~igo intiLuladt>-0 ma.l tin<tnccil•o o o 
seu L'omerHo-que publicou no Jol'nal do Com
mcn:io do 22 do muz llo julho elo 1139ü, cxpt'i· 
mind.o-sB assim: 

« Tomemos, llêt vllia. pl'aticu., um exemplo 
qualquer : t\ t.lo funcciunario publico, por 
ser- o que tnéds soJfl'u no momonto pre
sente. 

« O Govc~rno, ropre:.:nmtanrl0 u Nação, con
t.ractou om (~poca antG!'iOL' a 1889 um funccio· 
na.l'io para o sen serviço, prot)Jotl;enrlo pa
gar-lho mensalmente o vencimento de 300$, 
S<1 b a condição de dedicar-lho esso homem u. 
sua, uctivid:vlo em col'to c determinado tra
bf.l.lho; esta. v a o. es;~o tempo o ca,mbio a 'f:-7 d., 
c e~sc homem, cn.lculandJ o.s sttas despezn.s. 
verificou qne, com habitas de boa. eocnomia, 
o astipond.irJ aos seus serviços basbva-lhe, 
pa1•a. vi ver mo<lor::ta.rncntc e pôt' <lo pttrte. 
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uma pequena parcella para as previsões do 
futuro. Em 1890 começaram as emissões e 
.a moeda começou a depreciar-se; como con
·sequencia. obrigada, os generos começaram 
·a subir de valm• atê o ponto de, após essa 
emissão <1 mais de 427.000:000$, os generos 
haverem subido a 300 °/o do seu valor, 
.quando não tenha.m subido além, como se 
dá em gl'ande parte dos existentes no mer
cado, no dia de hoje. 

«Comparem-se os p1•eços de 18~0 e os de 
l1oje e achar-se-hão 200, 300 e 400 °/o em 
-objectos dos mais necessarios, dos impro.:cin
diveis ao funccionario publico, de:-;dc o ca,l
.çado até o livro.» 

Em 19 de setembro de 1899, o Sr. Alcindo 
Guanabara, apresentou um projecto de lei, 
marcando os vencimentos dos empregados 
da, Secretaria da Justiça e Negocios Interio
res; justificand;>-O dis3e o seguinte, como se 
vê do Diario Official; de 20 do setembro de 
1898: 

«O Sr. Alci1tdo Gttanabata-Sr. P1·esidente, 
tres Secretarias de Estado foram fundidas na. 
actual Secretaria da. Justiça o Negocios Inte
riores : a antiga Secretaria da Justiça, a do 
Interior e a da Instrucçã.o Publica.. A actual 
.Secretaria da Justiça e Interior reune, pois, 
o trabalho das tres secretarias a.n teriores. 

Em 1894, a reforma do Coog1•esso elevou 
os vencimentos do pes::;oal do Thesouro Na
cional e esse beneficio não aproveitou a ne
nhuma. outra. Secretaria de Estado, nem mas· 
mo â da Justiça, que tinha o trabalho de tres 
()utras sec1•etarias. Os Ministros de E~tado 
teem, desde 1893, reclamado do Congresso 
a equidade a qtie tom direito o pessoal dessa 
secret!\ria. Ultimamente, porém, aggravou
sa e situação em que se acham esses empre
gados lia Secretariu. da Justiça,, que não tive-

. ram augmento de vencimentos na Republica., 
aggravou-se pela circumstanci ; ~ de que o 
actualSr. Ministro da. Justiça, aproveitando-se 
da autor·izaçã.o que lhe f,i dada. o anno pas
·satlo, reformou a Sec1•etaria, reduzindo o 
pessoal. 

Essa reducçã.o veiu ainda mais aggravar a 
·situação em que está o pessoa.l re:~tante. 
Posto que houvesse reduzido considel'avel
mente o possoal, não pôde o Sr. Ministro da 
Justlç;.~, augmentu.r os vencimentos, porque a 
autorização dada. pelo Congresso obedecia á 
-clausula de reduzir o pe::~soal, mas de não 
augmenta.r a despeza. 

Conseguia ctrectuar uma economia de se· 
tenta. e tantos contos, mas essa economia~ 
injusta porque é feita á custa e em detri
mento dos funcciona.rios que lá ficaram mais 

-sobrecarregados de trabalho. 

Como relator da Commissão de Orca.mento 
não poderia propor o u.ugmeuto desses ven: 
cimentos porque a disposição reetimontal 
vota.~a.pel.a Cama.ra, não permitte a~gmenta1! 
oa d1mmu1r vencunentos em lei annua. At
tendendo, porém, a que é de absoluta. e ri
gorosa. justiça, que se remunere melbo1· o 
pequeno pessoal que lá ficou sobrecat·rega.do 
de todo o trabalho, tomei a deliberação de 
apresentar, sob a minha responsabilidade 
pessoal, o presente projecto de lei, que es
pero que passe o::; tnrnos da discussão a 
tempo de ser ifrcluido no orç.amento destê 
anno. 

Era o que tinha a dizer.» 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliJJe· 
ração, o seguinte 

P~·ojecto 

O Congresso Nacional dec1•eta: 

A1•t. 1. 0 Os vencimentos dos funccionarios 
da Secretaria da Justiça e Negocius Inte
riores serão os constantes da seguinte ta
bella: 

3 directores geraes a 8:000$ 
de ordena~lo c 4:000$ de 
gratificação ••••......•..• 

6 directures de secção a 
6:000$ de ordenado e 3:000$ 
de gratificação .•••••.•••. 

7 primeiros oftlciaes a 4:000$ 
de ordenado e 2:000$ de 
gratificação .•••••.••••.•• 

12 segu11dos oftlciaos a 3:200$ 
de ordenado o 1 :üOO$ lle 
gratificação ..•.•••..••••. 

24 terceiros ufficia.es a 2:400$ 
de ordenado e 1 :200$ de 
gt•a. ttftca.çà.o ..•••••••••••• 

1 porteiro com 3;200$ da or-
denado e 1:600$ de gratt-
ftcaçã.v ••••••••••••••••••• 

1 a,j111lante de porteiro com 
2:000$ de orJenado e 1:000$ 
·de gra.tiftcacão ••••••••••• 

7 contínuos a 1:300$ de orde
nado e 700$ de gratifi-
cação ••.••••.••..•.•.•.•• 

5 correios idem idem ••••.•• 

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 

Diz A Tribuna de 21 de ~gosto de t 901 : 

« Desigualdade injusta - Renovamos ainda. 
uma. vez o appello feito ao Congi'er:-so Na
cional para a uesapparição da desigualdade 
1n,justa que se observa nas tabellu.s de ven
cimentos dos funccionarios das nossas secre
taz·ias de Kstadl>, confrontada~ com a que 
ma.I·ca os vencimentos dos empreg~~dos do 
Thesouro Federal, 
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Já observamos aqui que ess3 facto, com 
cstétbelocer diiTerenças que não se ajustam 
ás funcções dos empregados das diversas se
·cretarias, crêa uma excepção odiosa o. favor 
<los seus collegas do Thesouro, que, por 
muito competentes e muito dignos que 
sejam, - e nó3 reconhecemos que o são -
não quererão parecer superiores aos de
mais companheiros com excecicios iguaes, 
com ,respous:J.bilidades identicas, trilha.ndo 
uma carrcil·<~ em tudo semelha.nt.e e para a 
qual, como os do Thesouro, pe1•correram a 
escala dos mesmos concursos, superando 
difficuldades congeneres. 

A manutenção desse desencontro em ta
bellas de vencimentos que a mais elementar 
justiça, o mais superficial exame condemna, 
aconselhando a sua equiparação, fere não só 
interesses quo consultam dP. perto orça· 
mentos domesticas, como accusa uma o:ffens:t 
ao estimulo o ao amot• proprio dos menos 
a.q n i nhoa.dos. 

Sabmnos que o defeito vem do longe, nasceu 
das refbrmas isoladas que foram sendo feitas, 
desde a p1·oclamação da Republicu., em cada 
uma. úas secretarias de Estado, sem um plano 
uniforme, sem obediencia a rogra.s que de
viam vísat•, nã.o uma l'ep:trtição, mas todas 
ellas. em conjuncto, porque são identicas no 
seu funccionamento, igua.es até na distribui
ção das categorias dos cal'gos de sGu pessoal. 

com os amanuenses, ar0llivistas, porteiros o 
continuos, porque, todos ~Hei!, n • propor
ção hierarchica. de suas funcções, partici
pam da mesma desiguu.ldade c da mesma iu
justiç.<t. 

'Mai:~ de uma. vez tem-se cogitado dessa 
equiparação do vencimentos que não offendc 
a ninguem e antes bitola o exercício de 
funcçõcs identicas por uma mesma cr.1veira 
e um mesmo criterio de justiça ; mas tantas 
vezes se tem discut.id() esse caso qua'ltas tem 
elle sido :.dia.do, inclusivo pela apresentação, 
na Camara., de um pr~jecto, na sessão de lü 
de setembro de 1899, justificado com as me
lhot•es, com as m:lis cxcellentes razões, a ·' 
proposito da reducção feita no quadro dos 
empregados da Secreta1•ia da Justiça, sem 
a.ugmento .f>:.tra os que ficaram mais pensio
na.1os de traba.lho, 

Agora que, po1• um p~·ojecto do illust1•e 
Se. Luiz Do mingues, se cogita de augmentar 
os vencimentos do magisterio superiOr, é li
cito voltn.r u, este assumpto e peiir áquolle 
digno Deputado o ao Congl'üsso quo ostcnJam 
a sua. attenção o a sua justiça. á. oquip:.~.ra.ção 
dos vencimentos dos empregados das secl'e
taria.s de Estado com os do Thesouro. 

Não queremos o:fferecer considerações e 
ana.lyse ao projecto que visa. augmontar os 
vencimentos dos docentes supel'iores, mas 
diremos que a justiça da causa que estamos 
p:ttrJcinanúo tornar-se-ha ainda mais avi

E é po1• isso mesmo que a desigua.lJ.ada fere dente, si considerarmos quo os funcciona.rios 
mais flmdo, mais avulta ao clamor, mais das seceetarias de Estado são prisioneiros 
injusta, se revela, mai::~ m•gente de rep::tro se da propria carreira, sem direito a buscar 
ostenta. o. vida em outro ramo do actividu.Lie, ao 

Lançando um l'a.pido golpe de vista para passo que os lentes das nossas academias, 
as tabellas de vAncimentos dos funcciona.rios com terem o accrescimo de 5°/o até 40 °/o 
das dive1•sas secretarias ue Estado, appre· em seus vencimentos, á medida que crescem 
hendo-se desde logo es~a anomalia inexpli· om tempo de SPrviço, não estão rot~trictos á 
cavei o fica-se extatico deante da extt•a.va- f'uncção da. ca.thedra, porque são qua.si todos 
gancia, sem se saber explica.l·a e muito medicas com clinica, advogados, professores 
menos ao que att1•ibuil-a, nos seus atreitos do da onsino particular, Doputado.s, Senadores, 
permanencia principalmente. · etc. 

As.:lim, pol~ exemplo: um dii'octo'L' geral do E si, do que doixamos dito, não resalta 
T 1 t evidente um caso de devida intervenção dos 

hesouro percebe 12:000$ annua men e; 0 podet•es publicos, corrigindo um defeiro pai
seu collega das Relações Ex.tel'iorcs, directol' pavel e restituindo um direito protrt~lüdo ha 
geral como elle, tem ll:00''$, os demais, longo tempo, então não sabemos o quo sc1a a 
tambem directores goraes, com responsabi· . , " 
dados identicas, com tirocínios iguaos, nas JUStiça · 
secretarias da Justiça, da Mar· inha,. da Guerra Desigualdade injus.ta ·- O edi ~oria:l . quo 
e da Industria, teem 9:000$, isto é, menos esc~evemos hontem sobre a notor1a ~ IDJUSta 
3:000$ que o do Thr~souro c menos 2:000$ desiguald~de ~u.s talJellas do. venc1~entos 
que 0 do Exterio1•, dos fuocmonar10s das socrotar1as de Esta~o, 

Por que ~ Ninguom sabm•á dizel-o confr?ntadas com as de cargos e categorias 
l · • identrcas do Thesouro Feuoral, valeu (t T1·i· 

Exemplitlcamos apenas com o cargo de di· buna applausos em cartas e visitas de agra.
rector ge1•al pa.ra não tornar maia longas decimentos, que aqui assignalamos porquo 
estas linhas; mas o mesmo confronto pode· ellas expressam um acerto jorna.listico, inspi· 
riamos fazer com os <Urectol'es de secção, com rado em sentimentos de uma causa. evidcnte
·os primeil•os, segundos e terceiros otHciaes, manto justa, 
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Por outro lado, i:3tJ mesmo fic1 dcmons- i Mas, :ünda :\s.:;im, os ordenados chs outra :~ 
tradu pGla. informaçilo que nos chega, de t secretarias são inferiores ; os da. Socrotarla 
que o illusLro o operoso Dc1mtn.do Dr. Luiz 1 do Extm·br em segundo lo.ff:;.r c o::; d.as outr<ls 
Dom.ingue3, convencido de quo ro~tlm::m l,o os : em terceil·o. "' _ 
vcncinwnto~l do fnnccional·ios c:)in oxcPci.cios í . . . . . 
e cator:o>'ia" jgtW"'' do:;·c 111 ol!•:·cl "C"\" ~ u;'~a; O . qn~d1·o compa.~·aGtvo que fu~ pnbllcado 

t ·-" -•J·> •· • '"'·"'·'· '' .u ·r. ,,,.,.l''l)'!'d·· 11··· li''' '"'l' "·• d"'' D·)p·I··ldo,··-··· 
iabella uniformo, a exemplo me~ :uu (lo que 1~ u/~" '~.:,.," '~"~··. :-"'.L·.l\~ -~'i'., .': · ~', ~/''. ~ 
sn dá. n·,c• cl':t"SCl" mPi'''l' '''' em 'Pl ' 0., ····ld ·s i lfil.LuJ clv,~t,C"-'"', s0.1ll ~ ...... t ,U"1,tl t- .. ,".1-. <1.., 

~v g.!'atl fl~açÕ~s ~ün Ln;;di'J;s p~~~~,~ p~tr~nt~;.s j ~:,:;~:;·?~'~:1:; c.Ls -~uni~ci~~~.<t l'~o~, }!~~~t =~~ ~'Ô}' ;,i:1 
enaop::Jl<t.3 arma::;, U..fH'IJSCntará Clll brovc ' ~u.L,lO:.L.J OSO:_della.J .. ,~ (,O~ cu-;--~t'ü"C.~ t>ê-

dia. '. á ca~ara de q uc é digno metnbl'O, um j 1 aos ~. ;1~ s?~r;ao ~ar,a ter uma Iaéa. exact~ 
proJccto VlZ;.mdo essa justa equiparação e o lç1ac deslou.tld~tU.~ ?~tratamento que o pro 
de:5~pparecimento da, anomalia con:mquentc !.JO to quer elirnm,t. · 
d~ reformas iso_la.das porque passari.'\m as j Um dirocto1' gera.l uo Thesonro recelJe an-
dtversaa ~ecretarw.s de Este!.Lto. ~ nua.lr~entc 12 Ci.;ntos ; o da Secr_etaria do 

(A 1.'1·ibuna de 22 de aO'osto de 1901 ) · Exter1~r 11 ; os das ot~ras secretar•w.s nove ; 
o · • um dzrector de secçao do Thesouro ganha 

A respeito do assumpto pondera a Gazeta. nove contos; os das outras Secretarias 
de Noticias de 3 de setembl'O de 1901 : '7:200$000. 

Funccionarios Publicas-Pende de decisã.o E assim se dá com todos os outros funccio-
no Podei.• Legislativo um projecto de lei eQui- l narios na escala. respectiva. 
~ara.n~o os vencimen~of:l dos funccionarios i Ora, 0 que é mais para notar é que os 
s:~ ~Iv~rs::ts ~ecretarras de Estado aos da funccionot•ios das diversas secretarias não 

re ar Ia da Fn.zenua. podem dedicar-su a outro'! trabalhos, não 
O projecto, bem inspirado o bem orien- teem esperança de um golpe de fortuna ou 

tado, encerl'a uma elevada, questão de jus- de um negocio bem estudado e bem condu
tiça que o Poder Lc~islativo não pôde deixar .~ zido ; não podJm pedir aos l'ecursos da sua. 
de toma1' em consiueração. l·intelligencia, dos seus estudos, do seu es-

0 · t ~ d "d , , d ~ t d forço pes:wal um meio de melhorar a sua 
s v~nCimen os. os servi OI es o Es a o l situação e de fazer face âs exiO'encias da. 

nas ~~Is secr~t~l'Ias, ent~e .Qas q_uaes ~stá j socie !aJ.e e que augmentam infeli~mente e~ 
repar t.tdo o ser Vlço da adJ?lill! .. traçao publica, t razão inver"a dos riO'ores de economia da 
representar:n tres.categorms de empl'e~_ad~s 1 admillistração publica~ ' 
q~e~ perante~ lei, teem a~ mesmas attub~l-1 Tomem, por exemplo, um dil·ector de sec
çoe.:; e a. m~s_m~ graduaçao,. m_as que nao 1 cão da Secretaria do Eldoi'ior oh'riO'ado a tra
t~e~.rctrtbu!ça? tg~al, nada, JllSttficando essa J tar dial'iamento com os menlbros 0 do corpo 
dtft'eiença de ortl~n , ~do. ~diplomt1tico, convidado continuamente para 

Essas t1•es categorias são assim repartidas: ~recepções e festas âs quaes a conveniencia e 
a primeit·a comp1•ehend1.} os empregados do j o intei'cs:.!e do seu cargo nã.o lhe pet•mittem 
Thcsunro Ferleral, a. segunda os da. Secretaria! faltar ; como poderá. sahir-se com a misel'ia 
do Exterior, e a tel'ceira os funccionn.rios <.la l de 600$ monsaes,si,para. um simples casu.l que 
Sec1•et;_u·b <la Justiça, da Guor·ra da. Marinht~ I queira viver mod.estamenG3 em uma casa do 
e dtL lndustria, Viação o Obl'as Publicas. 1 pensão, pvl' cau:ja das gPaves difflculdades 

O po::so<tl do Thcsouro representa quasi 1 que se encontl'am pu.ra tm• casa propria, cj 

uma cla:-Jse privllegi2.ua; não queremos comj apems sufficiente o ordenado inteiro ~ 
isto affil'mal' que soja favo1•ecido p:da sorte, 1 Que dizer doJ contínuos~ Estão na situação 
porque nas condições actuaes os minguados l mu.is afflictiva : devem estar em con·&acto 
ordenados que recebem os seus empregados; com o pnhlico, representar «.t administração 
mais gl'adua.dos são apenas suffi.cientes para 1 publica, e o Governo exige, c eom razão, que 
as respectivas fu.miliu.s não p~l.SSarem neces-l se aprasentem clecentamen·te, porque a mise
sidades. l en-scene das repat•tições publicas faz parte 

Um uirectol' geral, quo é retribuir! o com j do credito do paiz ; como pode.rão esses in.fe· 
um conto de réis por moz, cousidel'u.ndo lizes ma.nter até a. arJpurencia. de decencia 
as obt'ígaçõcs que o sou cai'go lhe impõe J CJli!. um ordenado de 100$, 120$ e no maximo 
perante a. socicLI.u.dc, acha-se em peiorcs \150~; mcnsa,es? E como hão de viver as fa
condiçõGs qtu um caixeil'inho ou um co·! milias ~ Pl'ctendcrú. o Estado que olles roprc
piador de ca.rfia,s de uma casa, CIJIUmorcía.l, I sentem umn. anomalia na sociedttde ~ 
qu~ vi v c com tresentos mil réis mousaes, i Qum• um funccionalismo de solteirões ~ ou 
uma. pensão moú.esta, sem a prcoccupação 1 de uogonePados ~ 
de l)Qder deslustrar, por faltt~ de meios, a i Comprohendcmos quo o f,~sta.sma das eco. 
rep1·c;1entaçí1o de sou cargo. ; nomius pertttrbao Poder Executivo e o leJiS. 
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lativo,mas antes de tudo a 1Joa economia con
siste em collocar os instrumentos do funccio
n::tlismo nos seus verda,.Leü•os eixos: obrigai-os 
a passar necessidades eprivações, e preten
der que sirva,m com deJicação e fhlelhlade é 
um absurdo. 

çados e os indolentes. ~vias, por toda a parte, 
a. despeito de critic :~s. que no mundo inteiro 
são as mcsmtts, o fuo.ccionalisrno se mostra 
cada dia. um apparolho mais nocessario. Ao 
passo que as funcções do Estado vão cre
scendo, elle cresce tambcm. 

Não temos a menor duvida sobre as qua
lidades superiores do moralida,de -do nosso 
funccionalismo, mas por que hav-emos do 
pretender que o funcdonalismo publico dova 
ser synonimo de sacrifi.cio? 

- O quo o projecto apresentado 1)ede actu:tl" 
mente é apenas cquipaeu.r a condição de 
todos os funccionarios do Estado a.os Llo Thc
som·o ·; pede apen~s um acto ele justiça, c 
esperamos que tal o considePem o Podel' Le· 
gislativo e o l~xecutivo. Trata-se de um au· 
gmento po 169 contos no orçamento geral, 
o que quer dizer uma quantitt insignificante 
em uma, dospeza de mais de 300. 000 contos, 
o em vista. das receitas quG augmen tam o 
dos saldos existentes em certas sccreta,ria.s, 
como, por exemplo, a do Exterior. 

O Congresso que sabe quão grande ê a 
cooperação que lhe pr·est11 o funccionalismo 
publico, no desempenho das suas altas func
ções, o Congresso que tem occasião todos 
os dias de avaliar quantos esforços e quantas 
dedicações se escondem diarjamente nas 
repartições publicas sem gloria e sem espe
rança. de conseguil-a, sem outra recompensa 
moral que a satisfação do comprimento do 
dever, poderá cumprir um acto de jnstiça 
fazendo desapparecer differenças injustas 
entre os servidores do Estado, elevando ao 
mesmo nivel economico homens que a ma 
collocou no mesmo nível moral e na. meseil 
consideração do serviço publico.» 

( Gazeta ele Noticias de 3 de setembro 
de 1901.) 

O Paiz de 9 de setembro de 1001 so pre-
nuncia do seguinte modo : . 

« Ha em discmsão na Camara um projecto 
equiparando os vencimentos dos f'unccio· 
narios das diver.~as Secretarias de Estado aos 
dos empregados do Thesouro Federal. A me
dida não pôde sel' mais justa. 

Em geral, esta questão não interessa ao· 
grande publico. O humorismo dos jorna.listas. 
faceciosos e a verve dos caricaturistas crea
ram o typo de empregado publico, como um 
individuo ocioso, gordamento remunerado, 
que, ou não vae á repartição, ou, si vae, ê 
para dormir, para conversar, para passar o 
tempo, 

E' uma accusação quasi sempre desarra· 
zoada. Nessa, como em todas as outras 
classes, lla os laboriosos c os ociosos, os csror

Vot, VIII 

:mm alguns logares, garª'ntcm qne olle 
tende <.t fica.r excos~üvo. 

Entt•e nós, porém, essa affirma.çKo não 
póde -ser feita. De 1880 para. c<í o numm'o 
de Secretarias ele Es~ado dimiô.uiu, dimi
nuindo n~l!a'l o r c:;pClctivo pc:Boat. Quando 
a Republica fui prochmadtt, oncontrou sete 
minlstcrios e nm conselhu J.o l~stado. Des
ttpp:i.recetl o conselho d•J E:•tl.tdo o reJuzi
ram-!e a seis os ministel'ios. Mais tarde, a 
essa primeira eeduc~:ão jnut::team-se outras : 
varios ca.rgos foram su_9pl'imidos em quasi 
toda.s. 

Nada, portanto, faz suppoe que haja 
actualrneute, em nenhuma, pessoal em ex
cesso. Si, mesmo no Congrl)sso, se tem avan· 
çado o contrario, em vc:.ga.s accusações ao 
funcciona\ísmo, é sem provas, repetindo o 
que se diz, só porque se diz. Quando, entl·e
tanto, Deputados o Senadores quizessem 
acceitar as indica<;ões da maledicencia popu
lar, âcerca. de suppressõos, começil.riam 
pela propl'ia ... Esta consideração lhes deve 
mostrar a con veniencia de serem mais ca.u
telosus no a.cceitarem, sem exame, increp;.~
ções inf'undadas. 

Das diversas Secretarias do Estado uma. 
existe que reuno na sna competencia os as
sumptos mais divel'3os e mais importantes : 
é a da Jtistiça e Negocios Interiores. Nella 
se juntaram as r.aaterias dantes tratadas 
pelo Mínisterio da Justiça, pelo elo Interior c 
pelo da Instrucção Publica.. 

Foi um mal. O quo deve determinar a 
divisão dos ministorios não ú a quantidade, 
mas a qualidade de trabu.lho. Ditllcilmentc, 
por isso mosmo se encontrará quem tenha 
ao mesmo tempo a competencia de um me· 
dico, para bem gerir os negocios da, saude 
publica ; de um jurisconsulto para attender 
aos tla justiça,quor federal, quet• deste distri
cto ; de um pedagogista, para decidir a.s 
questões complexas do ensino tcchnico e su· 
perior ; do um adm,inistradm·, para cuidat' 
da policia, de serviços como os de bombeiros 
e outros. Tutlo isto, actualmento, está enfei
xado nas mãos de um só ministro ! 

Pareceria, depois deste facto, que n. se
cretaria. a. seu cargo deveria, pelo menos, 
estar ao ni vel das qu:e mttis alta gradação 
tivesse, si, como a Constituição indica., não 
croando, como não crcou, categol'ias entre 
os minis&ros, todas ellas não devessem ter a 
mesma importancia. 

2) 
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A verdade, porém, é que, ao menos ·em : Estado contra a inj~,~stiça de que são victimas, 
vencimento, ha desigualdades manifestas en- mas ningucm os ouve; são todos surdos. 
tre o~ empregados dellas, e a do Intel'ior.está ; Annualmeute, nos seus relato rios, cha
pre~Is~mente no nume7o das menos f~'VO· . mam os ministros, friamente, a attenção do 
~eCidao, ao. passo que a , d~ Fazenda é de , Congresso Naciona.l para a exigttidade dos ve1~-
todas a mais bem rernuneractt. i cimentosquepel'cebem aquelle~ funccionarios, 
Porque~ j em relação aos quo ganham empregados 

. · . . , - . ' de outt·as repartiçõeiJ publicas. 
Por uma snnplcs I azao..: P01'9Ue os em- ; E' incrivel que sendo as secretarias de 

~1~e~~dcs do Thesouro. estao mats i' pert~ ~o : Estado repnrtiçõcs de primeira ordem, de
MI~Istro que faz os orç.~mentos. Ji;sta Ia,z~o : vendo estar collocadas em plano superior, 
pód~ ~a~ecer ~uperfiCia! ou., disparatada.: ~ estejam, entretanto, os servido1•es da Repu
mas :praticamente .ê a .v..erdadena. Ha ~ra~- blica,que nellas teem exercício, em condições 
de vant;gem e.m .Ast,ai_ JUnto de quem dtstu . infel'iOJ·es ao~ seus collegas de outros depar
b~e !JoS 5,raças · na um~ama. ·~o~na-se .-sempr.e tamentos da administração. 
posslvel .ftcn;r ·Com ,:por.çao .ma:~tor · · Mas essa é a. verdade, como vamos de-
oom~o ê·:rra See11et~ria de ;Fa2emla que se monstrar. 

el~'l:rrotam rtts !})r&.}lOsilas · dt:tfini~tvas das 'leis·de Um officin;} da .Secretaria da·CamaPa .ganha 
Im:#t!ls, ·o·se-cre"bavio ·do ministPo, o·seu ofti· 600$ mensaes, fóra as boas relações ,que 
ciDl de gabinete9 todos os que privam ·de d . · . 
perto com eJJ.e, teem .occasião, nosso momen- a qUJre no convlVlO com os I!epr.esentantes 
to, de lhe fazer ·sentir é\S necessidades :pro· da Nação· 
:prias, .que .sã0 i.amlJem .as necesidades de E quanto percelm· um official das alludidas 
seus .collegas. A-ssim, anno a anno, .elles vão Secretarias "? 
conquistando pequenas vantagens, muito No antigo regimen, um ·primeira official 
mais facilmente do que poderiam conseguir da Secretariado Imperio,que é .hoje represen
os empregados de outms repartições. Fv.- ta.da ;pela fusão de tres ·Secretarias ( Ju~tiça, 
zero-se ou:vir mais eloquentemente. Interior e ,Jnstrucção Publica) e onde os.dtf-

0 .mesmo succede aos .empregados das Se- ferentes serviços cresceram ·extraordina
cr.etarias da Camara e do Senado., cujo tra- l'iamente, ao ponto do só a arrecadação dos 
balho, ·sendo .dos mais leves, são tarnbem emolumentos pages pelos officü~es da Guarda 
dos mais bem aquinhoados : a :Proximidade Nacional te r u.ttingido., no anno passado, a 
em que estão dos que 'Votam os orça- mil e .tantos con,tos, como ·é facil verificar-se, 
mentos lhes permitte alcançM'em melhor re- e isso devido ao grande numero de paten
compensa. tos que foram ·expedidas ,e ao ·não menor 

Certo, nem os empregados do Thesouro, numero de nomeações publicadas no JJiari.o 
nem os da Camarlt ou do Senado teem ven- Officiol, .rp,cebia mensalmente o vencimento 
cimentos excessivos. O qu(l elles recebem é o liquido de 392$, po1· pagar .apenas 2 °/o :de 
razoavel. O mal está em que os de outras imposto~, e huje, tendo sido- augmentodos 
repa1•tições não obtenham o mesmo e, desse consideravelmeme os mesmos imvo:nos, re
modo, se veja que os do Interior, os da cebe eHo sómente ·a. importancia de ::591$780. 
Guerra, os da Marinha, os da Viação e os do 
Exterior, embora da mesma cate~oria e em 
numero muito menor, não chegam ao mesmo 
resultado. 

Dirão quo a differeoça é insígnitlc<lntissi· 
ma, mas tu.mbem devemos desde logo consiM 
de1·ar que clla é para menos e não para 
mais, o que quer dize1• que, de facto, esses 
fuuccionario.s tive1·am reducção de .venci· 
mentos, au passo que outros foram cunside
Nvelmente favorecidos com .gol'das par
cellas a maJOr. 

Por isso, o projecto que pende de delibe
ração da Camara precisa ser approvado. A 
trabalho igual, recompensa igual. Nada jus
titica que fllncciona.rios da mesma catego1•ia. 
COJID as mesmas respqnsabilidades e onus, . 
se am diversamente remunerados conforme Poderíamos fu.ze1• uma comparaçã0 geral 
estejam mais perto ou mu.is longo dos que ent1•e os vencimentos que ganhu.m os ou.tl•os 
propõem e dos que votam os orçamentos. empregados das socret11rias, po-1•ém julga-

Trata.·se de uma despeza pequena, mas de mos mais di> qu11 autnciento o exemplo que 
uma .equidade grande, que deve ser feita., n.hi apl'osontu.Ulos. 

(O Paiz de 9 de setembro de 1901.) Já que nos 1•ot'orlmos ao tmtlgo l'ogimen, 
0 C · ·d M, h ·d 12 d tn b d .não 'POdOIDOS DOS ('IJlltU.~' U.O de\•cn• UO uizor 

. orreto a. an ã, e _e se "m ro 0 .quu,nto ga11lua.vu.m os u.nUgos ministt•os c 
1901 faz a. segumtes ponderaçoes : . .quanto ganham os AOtWlo~ • 

.cSecretaria.s de Estados.- Desde 1893 que, Naquelle tempo u. lel ot•oo.ment ~nlil\1\xa.va. 
clamam os funccionario:~ das Secretarias de . 1em sua.s tabellas a importu,nci& de 12:000$ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201515:25- Página 20 de 41 

SESSÃO EM 10 DE DEZEMBRO DE 1904 227 

annuacs para os ministros de Estado, mas a 
Republica, mui justamente, e attendendo ao 
estudo geral das cousa.s e ás condições socia-es 
exigidas para cada um dos collaboradores di
rectos do chefe da Nação, elevou aquella 
somm:J., ao triplo, i::;to é, a 36:000$. sendo 
dessa quantia destinados 12:000$ para repre
sentação. 

E' justo que só os ministros devam tor rc
J)resen tação~ 

Absolutamente que não~ pois os demais 
funccionarios d:~s suas secretarias tambem 
são obrigados a manter certa decencia, como 
exige o proprio exercício dos seus cargos, e 
não podem, portanto, continuar com os anti
gos vencimentos a que alludimos. 

O Congresso deve equiparar os vencimen-
tos dos empregados das secretarias aos que 
percebem os d'.ts da Cmnal'a ·e Senado, não 
só como meditla de inteira justiça, como 
tambem 11or serem essas as pl'imeiras na or
dem hiera1•clüca do funccionalismo. 

Escrevendo este ar·tigo, cumprimos apenas 
um dever de jornalista em favor de umíl. 

·classe de cidadãos que estão sempre prom
ptos a prestar leaes serviços á Republica. 

Ante.~ de terminar, devemos dizer que aos 
ministros cumpre a iniciativa de um pro
jecto, por meio dos seus amigos nu. Camara, 
que sane tão flagrante desigualdade, pois é 
sabido que si elles não intervierem no 
assumpto nada se fará a tal respeito. 

Si tal fizerem, não tratem sómente de 
aquinhua.1• os chefes o dü•ectores, mas lem
brem-se tambem de_ que os que mais preci 
sam são justamente os que m~nos ganham, e 
estão sujeitos, como os outrus, 1l ropt·os<m
taçiio. 

Cópia-Ministcrio dos Negocias da Guerra 
- Rio do Janeiro, 27 de setembro de 1901 
N.3~ . 

sel'viço publico, mas tambem para. dcs
obrjgal' aquelles funccionarios das criticas 
circumstancias a que cstf.io reduzidos, sendo 
que o augmento de 23:000$ na tab,Jlla. res
pectiva se reduzirá a 1:200$ pela suppressão 
de 7:200~ dos vencimentos de um chefe de 
secção addido, que pa.ssou para o quadro 
effectivo. -

Saudc e fraternid<Hle.-J, N. de Medeiros 
Jfallet. 

Dit•ecção Geral de Contabilidade da G11erra 
- Infoi'maçã.o n. 1. 386 - A Secretaria da 
Camara dos Deputados, em sou officio junto 
n. 206, de 25 do corrente, em virtude de re
quisição da Commissã.o do Orçamento, pede 
informações sobt•e a ptausibilidade do au
gmento de despeza constante do p1•ojecto 
n. 179, de 19()1, relu.tivamente a equiparação 
dos vencimentos dos empregados da Sc
cretn.ria de Estaclo d<L Guerra. aos de 
identica. categoria no Thesouro Federal -
Recommelldado como se acha o assumpto 
por S. Ex. o S1•. D"arechul Ministro díl, 
Guerra, á ptLgina 251 do relutorio apresen
tado ultimamente a S. b:x. o S1•. Presidente 
da Ropublica, nos seguintes termos: «Ten
do-se meU1o1'ado os vencimentos dos ompre
gados da Direcçã.o Geml üe Contabilül ~de da 
Guerra, creada pot• decreto n. 2.893, do 5 
de janeiro do corrente anno, é de toda justiça 
e(1uiparur as vantagens dos funccionarios 
destu. Secretaria. de Estado ás que se acham 
c!Jnsignadas nesta. tab:.Jllíl. annoxa áquelle 
decreto, nã.o só em attenção á categoria 
desta 1·epai•tiçã.o, mas tamiJem aos multi .. 
pios assumptos que por ella correm o dão 
logal' ao seu <l.Vnlta.do expe(Uente, pal'ece 
úe toda justiça. :1 u.dopção úo projecto, nü.u só 
como um incentivo pal'a o born dosernponho 
do serviç·o publico, como .pa1•a de~obt•igar 
o:':l reforid.os l'uncciona.rios, em sua totalidade 
paullOrrimos, das criticüs circurnstancia.s u. 
que estão r•eduzidos, d.ovido aos mesquinhos 
vencimentos da tabella actual, .tanto mais 

Sr. lo Secretario da Carnara dos Depu· lJUanto o augmento de t.lespeza é t~penos do 
tados.- Do posse de vosso otficio n. ~06, do 23:400$ annuttes. Outrosim, u.imta mais se 
25 do corrente, em que., remettondo o pro- justifica o .procedimento thvora,vel, tendo em 
projecto que equipara os vencimentos dos tcttençãoque a Directorh do Expediente, sub
funccionarios ·das Secroiia1·ias t.le Estado aos stitutiva no Ministeri.o da ·Fazendo. da· .an
do Thesouro Federal, solicitaes esclai•ecl- tiga sccl.'etaria de Estado, hu. muito que está 
mentos úe conformidade com o que requí- de posse dos pretendidos vencimentos.
sita a Commissão do Orçamento, sobre u. S. Es:. o Sr. marechal Ministro da Guorra. 
plausibilidade do augmento de despeza quo á vista do exposto, rna.mla.rá. o qu!:l melhor 
dabi resultará, vos envio, para que vos par.ece1• em sua sabetlol'ia. - O chefe, 

. digneis submettet• á consideração da mesma Claudio Fe1·rei1·a dos Santos. - Con
Commíssão, a inclusa informação, que está .cardo e act•oscento quo o augmento do 

. de accurclo com a minha opinião, prestada a 23:400$ na tabelJa 111. se relluzirá a 16:200$ 
tal respeito pela. Diroc.cão Geral de Contabílí· pela suppressão do 7:200$ de um chefe do 
dado da Guerra. e da. qual se verifica ser de secção addido que passou para o quadro 
justiça. a adopção do p1•ojecto citado, não só elfectivo. l!~m :;6 de setembro de 1~01.
com.o inccnrivo pat'a o bom desempenho do Lage, 
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Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
-Directoria de Contabilidade, 2a Secçã.o
N. 2.162-Rio de Janeiro, 7 de agosto ele 
1903. 

Sr. 1 o Secretario <ln. Camara dos Deputados. 
-Accuso recebido o otficio de 5 do corrente 
mez, no qual solicitaes que, -POl' este Minis
teria, sejam pre.3ta.U.as novas informações, 
conforme requisita a Commissão de Orça
mento, para qne esta pos~a cmittir parecol' 
sobre o projecto n. 179, do 1901, equiparanU.o 
os vencimentos dos fuoccionarios das Secre
tarias de Estado l1.0S do Tllesouro Federa.!, 

Em resposta, c do accordo ciJm n. opinião 
manifestada em o rclatorio que a 7 de abril 
ultimo tive a honra de apresentar ao Sr. 
Presidente da Republioa, cabe-me dizel'·vos 
que considero tal equiparação medida de 
inte.ira justiç11; convindo accrescontar que a 
desigualdade notada, e que data de 1894, é, 
segundo penso, inoxplicttvel o odiosa. 

Esta opinião tem sido uniformemente ex
ternada pelos meus dignos antecessores, en trc 
outros actos,noaviso do l de outubro de 1901, 
fii'mado pelo ex-Minüstro Dr. Sabino Barroso 
Junior. 

Junto envio dive1•sos documentos relativos 
ao assumpto. 

Saude e fratornidade.-Dr. J. J. Sealn·a. 

Relat01·io do Ministet·io da Justiça e Negocias 
Inte1·iores apre.~entaclo em nw1·ço ele 1891 

Secretaria do Estado-A organização que 
a este clepu.rtamento minist :rial foi dada 
pelo decreto n. 3.191, de 7 de janeiro do 
anno passado, vae :rwoduzindo os mais satis 
factorios resultados. De um lado, uma dis
tribuição mais racionu.l e equitativa dos va· 
riados assumptos a cargo da secretaria., U.o 
outro, a diligencia e actividade do pessoal 
que, não obstante a evidente ~xiguid.ade dos 
sens vencimentos, se esforça dedicadamente 
em bem servil• á causa publica, mui to teem 
concorrido pa1'a que o se1•viço se faça com 

illusfre antecessor, devo pedir a vossa. at-· 
tenção para. n. exiguidade dos vencimentos 
que percebem estes auxiliares da a1hninis. 
tração publica, vencimentos muito inferiores 
aos de que ora gosam os funccionarios do 
Tribunal do Contas e do Tllesouro Federa.l, 
de igual categoria. 

E' medid.a de inteira justiça. u. equiparação; 
a desigualdade apontada é iocxplicu.vol o 
odiosa. 

No Congresso Nacionu.l existe a talro~peito, 
entre outros, o projocto que deu lugar <.i. 

expedição do u.viso de l de outubPo de 1901, 
endereçado ao lo secretario da Ca.rnara dos 
Deput:üLos pelo meu antecessor, Dr. Sabino 
Barroso Junior, e assim concebido : 

Em resposta ao pedido de informações 
constante do oflicio n. 204, de 25 de se
tembro ultimo, acerca do projecto relativo 
aos vencimentos dos funcciona1·ios d.us Sc
Cl'eta.rias deEstado,cabe-me decla.rar-vos que, 
~endo estes considerados em t.ouos os tempos 
como pertencentes a repartições de primeira 
orU.em, continuam, entreta.nto, a pct•ccbm• 
exíguos venoimentos,muito inferiores aos do 
Thesouro Federal, Tribunal de Contas e das 
Secretarias do Senado e da Camu.ra dos. 
Deputados, de igual categoria. 

Parece, pois, de justiça. que seja reparada 
essa falta, tanto mais sensível quanto as 
razões allegadas em favor da.quelles cujos 
vencimentos foram mais de uma voz au
gmentados não podem deixar de militar em 
fu.vo1• dos das Secretarias de Estu.tlo, c1ue se 
acham em identicas condições. 

Relato~·io a1n·esentado em ab,.,:z de 1903, pelo 
Dr. J. J. Seab1·a 

Secretaria de Estado - Desempenharam 
sati;;factoriamezJta as resp3ctivas funcções
os empregados desta repartição. 

o maxima presteza. e regularidade. 

Conforme se vê dos anteriores rclatorios, 
a respectiva ta.bella. de vencimentos desde 
muito tempo carece de ser re vista. Neste 
sentido já me manifestei em aviso de I de 

, outubro do anno passado, dirigitlo ao 1 o Se· 
Relr.tto1·io do llfiaiste1·io da Justiça e Negocias cretario da Camara dos Deputados, pela 

Inte1·iot·es em ma~·ço de 1902 tórma seguinte : 

Secreht•ia de Estado-Embora curto ainda. 
o período de minha gerencia no departa
mento dos Negocio.s da. Justiça e do Interior, 
já posso dar testemunho do zelo e da intelli
gencia com que a Secretaria desempenha 
seus dovetes, prestando, assim, o1Hcaz a.u· 
xilio á administração publica. 

Reportando-me aos anteriores rclatorios 
dci;te Ministerio, e especialmente ao do meu 

«Em resposta ao podido de informações, 
constante do ofllcio n. 204, tio 25 de setembro 
ultimo, acerca do projecto relativo aos ven
cimentos dos tucccjonu.rlvs das Soei•otarias 
de g..,tado, cabe-mo declarar que, sendo estes 
considerados em todos os tempos como per
tencentes a repartições do prímeír·a ordem, 
continu~~m, entretanto, a percebor exíguos· 
vencimentos, muito inferiores ao;.; do 'l'ho
souro Federal, TribunZI.l de Contas e das Se~ -
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·~ret.arias do Senado e da Camara dos Depu
tados, de igual ca.tegoria. 

Pn.rece, pois, de justiça. que seja reparada 
essa faltét, tanto mais sensivel quanto as 
razões :11Legadas em fa.vo1• daquelles, cujos 
Yencimentosforam mais de uma vez augmen
tados, não podem deixar de militar em favor 
dos <hs Secretarias de Estado, que se acham 
·-&m iden t,icas conclições. _ 

Justifica o augmento a necessidade de 
melhor remunerar os multiplos c importan
tes serviços executados na Socretaria de Es
tado e que podem ser apreciados pel:t se
guinte estatistica dos trabalhos que ahi se 
effectuaram durante o anno de 1901 : 
Decretos numerados. . . . . . . . . . . . . . 47 

» sem numero .. , .•• ,...... 984 
Expoiiições do motivos........... 10 
JYiensagens .•............. , •.... , 34 
Instrucções. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 8 
Portarias de nomeação, demissão 

e licenças. . . . . • . . . • . . . . . • • . . . 605 
Titulos de naturalização.. . . . . • . . 3.~3 
Avisos expedidos................ 4.84!~ 
Officios » . . . . • . . . . . . . • • . . • I. 288 
Telcgra.mmmas expedidos. . . • . . . . 170 
Certidões........................ 25 
Patente.~ ............... , ... ,.... 4.363 
A postUla:.; .... ,.................. 24!.i 
Avisos recebidos................. 165 
Officlos » ......... , • • .. .. • 4.606 
Requerimentos rucebidos......... 2.554 
Tolegrammas ~ gg 

Mioisterio da Induatria, Viação o Obl'M 
Publicas-Rio de Janeiro, 28 de outubro de 
1003--Gabineée. 

Sr. lo Secret:Lrio da Camwa dos Deputados 
-Tenho a. honra. do vos restituir o incluso 
exemplat• do prujecto da Camara dos Depu
tadod n. liO, de 1001, cquipa.rando os vonci· 
mento3 dos funccionarios das secreta1·ias dos 
ditfereutes Ministerios aos dos do The.~ouro Fe· 
dera]. Cumpre-me informar-vos quo,do accor
do corn as iuéas oxpendidas no relatorio que 
apresentei ao Sr. Presidente dá Republica, 
julgo conveniente uma revisão geral de 
todos os serviços e repartições fc.1der·aes com 
o !lm de re?rg_a~izal·os, alterando as respe
cttvas attr1bmçoes, quadros o voncimentos 
do pessoal, de conformidade com as oxi(J'on-
cia,s dos respectivos trabalhos. 0 

Saude · e fraterni lado. - Law·o Severiano 
Jliülte1·. . 

Ministe1•io da Marinha-Rio de Janeiro, 29 
de agosto elo 1903-la socçãu-N. 1.516. 

Sr. 1° Secretario da Cama1•a dos Depu~ 
ta.dos-Respondeodo ao otHcio n. 182 do 5 do 
~orrento, communico-vos quo este MinisteJrir> 
Já prestou, em aviso do ao de setembro de 
1901, de guc vo~ r_emetto a inclusa cópia, as 
.nformaçoes sollclt:~da.s pela Commissã.o de 

Orçamento dessa Camara sobre o projecto 
de equiparação dos vencimentos dos cmpre· 
gados das secreta1•las de Estado aos dos do 
Thesouro Federal. 

Saudo e fraternida,(le. -Julio C esm· de No-
1'on1La. 

Cópia.- N. 1.266- P secção - Miois. 
terio J.os Negocias da M<~rinha- Capital 
Federal, 30 de setembro de 1901 -Sr. 1° se· 
creta1•io da Cama.I·a dos Deputados -- Atten
dendo á-solicitação cünstantc do vosso officio 
n. 207, do 25 do corrcpte, em c1uo pedistes 
infol'm:tções solJro o projecto apresentado 
a essa, Camara, equipa.ra.ndo os vencimentos 
dos empregados das Seet•dtarias de Estado 
aos dos funccionarios do Thcsouro Fodora,l, 
tenho a declarar·vos que a Constituição 
da H.epublica (art. 49) não estabelecendo 
distiucção a.Iguma entre os ministorios em 
que se divide a Administração Federal o a 
lei n. 23, de 30 do outub1•o de 1891, que 
reot'ganizou os so1•viços a.:ffectos aos mesmos 
Ministcrios, nonhumrt procedoncia creando 
do uns sobro outros, o que mostra evidente· 
monto que o traba.llto, a responsabilidade e 
a categot'i:t dos respectivos_ emprcgadus. são 
oq·.üvalentes, nenhum mot1vo ha, em mtnho. 
opinião, ·para que d~vcrsos ~eja!!_l os. seus ven
cimentos, tanto mats cgmnto sao 1guaos as 
SUl\S condições do existcncia e as ex1gcncias 
de repl'esentação a. que tcom d.c sati::>fazer. 
.Julgo, pois, do tod.a a justiça a e(lUipat•ação 
do que tt•ata o projecto aoima. alludido e per
feihmente pla,usivol o pequeno augmento 
d.e dospeza que ella trttrá aos co1'ce.3 pu
blicos. 

Saude o frator•nit.ladc.-Jose Pinto da Ltt~. 
Confcre.-Mario B. Cm·1wi1·o.-.MüUer. 

A Gazeta de Noticias de 4 do agosto do 
1903, ainda se pl'onuncia : 

«Notas c notioias-Equiparaç~ão de venci
mentos - Está na Com missão da Cama,ra, 
para ser estudado, o pro.jecto equiparando os 
vencimentos dos empregados das secretarias 
n.os vencimentos dos empt'egados do Tho
souro. Muita gente ha de tel' impctus de 
grande indignação com esta tentativa, por· 
que uma vez alguem pensou em fazer uma 
phrase e fel-a dizendo que o Br:J.zil era a 
tert•a. dos ba.chareis e dos cmpt•cgarlos pu
blico.~ •• , 

Como nós gostamos muito do phrases, 
principalmente pola pt•eguicu. do estudar os 
assurnptos, a affirmação passou á categoria 
de sentença; e hoje não se falla no funccio· 
nalismo sinão. para dizer que é um «exer
cito » e não se falia nos vencimentos sinão 
para dizer que é um « escantlalo », não 
occo1'l'endo a nioguem a. Iemb1•anca de ir 
examinar por si mesmo o que vale esse 
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"trabalho obscuro das repartições, essa igno- O accrescimo dado ao director geral da . 
rada mola do mecanismo da administração. Secretaria das Relações EKteriores estava 

Ha a este respeito um caso característico. 
Lembram-se todos da grita, da enot•me grita 

i levantada, sempre que se tratava da In
tendeucia, contra uma imaginaria legiãG do 
empregados inuteis, dizendo-se que era abso
lutamente impossível reorganizat• as suas 
finanças, sem pôl' . no olho da rua a maior 
parte do pessoal •.. Poii; esse mesmo pessoai 
foi reputado bom e trabalhador pelos pre
feitos Drs. Cesario Alvim, Xavier da Sil
veira e agora pelo Sr. Dr. Passos. 

justificado pela propria natureza do cargo 
naquelle Ministerio. 

Substitua-se o art. 1° pelo· seguinte : 
Os vencimentos dos funccionarios das Se

cretarias de Estado :fk1m equiparados aos 
do Thesouro Federal. 

O director geral da Secretaria das Relações 
Exteriores terá mais, a titulo de represen
tação, annualmente, 3:000$000. 

Sala das sessões, 2& de novembro de 1904 • . 
-Thomaz Cavalcanti. As :finanças municipàes vão ent1•ando fol

gadamente 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 aliás 
de creação de empregos, mas, como dissemos, 
de equiparação de vencimentos. An·tes de 
tudo, é incomprehensivel a disparidade de 
vencimentos entre funccionarios da mesma 
categoria om repartições que por sua vez 
occupam tambem a mesma categoria na or
ganização administrativa; em segundo logar, 
dd.-se até o caso de funccionarios de repar
tições dependentes das Secretarias de Estado 
terem vencimentos superiores aos dos co l
legas que occupa.m cargos iguaes nas pro
P1'ias Secretarias ; e pol' ultimo toda a des
peza calculada com essa equiparação não 
attingc a 150:000$000. 

Ainda assim, é possível que haja quem 
· diga que isto va.e causar um gl'ande trans
torno á estabilidade financeira da Repu
blica .• , 

Em vista do exposto, fazemos um appello 
, ao sentimento de equidade e justiça dos 
· Srs. Deputados e especialmente da illustre 

Commissão de Orçamento, para que não seja 
mais procl'astinada a solução de um assu
mpto de tanta magnitude pelos . seus mul-

. tiplos e complexos effeitos no. vida do f~nE
cionalismo federal, collocado em pos1çao 
precaria perante a situação difficil em que 
se acha já pela defficiencüt de recursos ma
teriaes, já pelo abatimento moral em que 
está, vendo que os funccionarios de·repal'· 
tições de igual categoria á sua, o o:utros 
de categoria- inferior, teem vencimentos 
:maiores do que os seus. 

Assim pois, tendo em aonsideração todas 
essas razoes justificativas da necessidade de 
melhorar os vencimentos dos empregad:os 
da.s Secretarias de Estado, oft'erecemos á 
consideração da Camara dos Deputados a 
seguinte emenda ao art. 1 o do projecto 
n. 277, de 1904. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1904. 
- Thomaz Ca-ualcanti. 

Tabellas 

SECRETARIA DA MARINHA 

(/l 

o Vencimentos 'tj 
<a 
bO 
~ o ...... 
~ 

FUNCÇÕES c.. 'tj~ 

1 ~ 
11.1 lll ~ o o <I) 

'O "C~ 
Q) ~~r: 'O Actuaes 1:';1 Q;) o 
o g,.~~ 

'"' 
... c..::s 

<I) c:l s o 
1::1 $<1)~ ; rn..d z ~e-. 

Dh•ector geral. •..• 1 9:000$ 12:000$ 
Directores de se-

cção .•.•...••.•• 3 2l:600f. 27:000~ 
1 os officiaes ........ 5 25:000$ 30:000,. 
2os oíllciaes .•.•.•.. 4 16:0001. 19:200$ 
Amanuenses ..•••.. 4 12:000' 14:400$ 
Porteiro .....•.... 1 3:000$ 4·:800$ 
Ajudante do por-

1 2:000$ 3:000$ teiro ..•...•.... 
Continuo ..•...•••. 1 1:600$ 2:000~ 
Correios ••.....••• 3 4:800$ 6:000; 

Somma •....•• 95:000$ 118:400$ 

: 

Augmento ...•• .. 23:400$000 

.. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 15:25- Página 24 de 41 

'?}l~~C:.f.!:.~Iff..'t-:_;;~--;...;;;;r;;fi:..=r:;:.~.·:-F::;~'".e..g_.~~,:~':~?~'f-.o-: :·.: . .,;..;~~..,..,-~:à~~f:"'!·r...""·"·~•":;:p.,...'!-"'·; ..: -: .. -~: o.'lo.,. .... ,. .. .,.,,'""' .. ~:.:.~· . . . . ___ - ~·-n ·-~·-" . .,. ,._,. 
·"' .·, SESSÃO EM 10 DE DEZEMBRO DE 1904 231' 

SECRETARIA DA GUERRA SECRETARIA DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

" 

FUNCÇÕES 

Director •..•..•..•. 
Chefes de secção •.• 
los officiaes .•....•. 
2os officiaes .••••..• 

manuenses ....... A 
p orteiro .•.....•.. 
Continuas .•..•...• 

Somma ..... 

A ugmento .••..... 

"' o 
o;:l 
ro 

~ 
~ 
p.. 

s 
Q) 

Q) 

o;:l 

o 
;.., 

~ 
a 
z 

1 
2 
5 
6 
6 
I 
4 

.. 

.. 

Vencimentos 

o,_. 
"'"d ro 
o "' "" ro o <ll 
rJlo;:l~ 
o <::l Q) 

Actuaes 
o;:l bO~ 
ro <ll o 
;... ~ $.4 
ro ~:::1 
P..:=o -;; ~ ~ 
i::l"rJl.,.d 

~~8 

9:000$ 12:000$ 
14:400$ 18:000$ 
25:000$ 30:000$ 
24:000~ 28:800$ 
18:000 :· 21:600$ 
3:000$ 4:800$ 
6:400$ 8:000$ 

99:800$ 123:200$ 

23:400$ 

"' o Vencimentos ~ 
C':l 
eon 

FUNCÇÕES 
Q) 

~~";;; ... 
p., 

a ~ "' ... o Q) 
<ll l:ll'"d"'::l 
o o Cll C) 

'"d 
Actuaes 

o;:l bO~ 

o 
ro <ll o 

"" ... '"' "" Cll P..;:l 
Q) ~:=:o s ...... - cn 
;::: :::1 Q) Q) 

z b1w...c 
r::l_g8 

Director geral •••. l Il :000$ l2:000!t 
Directores geraes .. 4 28:800$ 36:001 1°5 offl.ciaes ........ 4 20:000$ 24:000 
2°5 officiaes .•..•.. 4 16:000~ 19:200 .' 
Amanuenses •...•. 7 2l :000. 25:200. 
Archivista. •.•..•.. I 6:000$ 6:0001 
Porteiro .......... 1 3:000$ 4:800. 
Ajmlante do dito .•. 1 ~~400$ 3~000$ 
Contínuos ..•..•.•. 2 3:200$ 4:000~ 
Correios .•••.•...•. 2 3:200$ 4:000 .• 

Somma •...•.• 114:600$ 138:200$ 

Augmento ......... 23:600$ 
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Secretaria da Induslria 
Viação e Obras Publicas 

SECRETARIA DA JUSTIÇA 

FUNCÇJES 

til 
o 
~ Vencimentos 
to 
Q; 1---------... 
o. 
:= 
õ 

Actuacs 

-----------------------1--------
Dirt?ctores geraes. . 3 
Directores de se-

cção............ 6 
} 06 offlciaes........ 6 
2os ofliciaes ..••.•. - 7 
Amanuenses •..•••. 15 
Porteiro.......... 1 
• <\.judante do por-

teiro............ 1 
Contínuos. . .. . • • . . 4 
Correios........... 4 

27:000$ 

43:200:5 
30:000~: 
2s:ooo$ 
115:000~ 
3:000$ 

2:000$ 
0:400~; 
6:400$ 

191:000$ 

36:000$ 

54:COO$ 
30:000$ 
:33:000$ 
54:0!30$ 
4:800$ 

3:000$ 
8:000$ 
8:000$ 

23i:100$ Somma ...... ,. ··I 
1--~------~--------

Augmento., ••. 46:-100$ 

til 
o 

"::: 
~ 
I: O 
o .... 

FUKCC'ÕES ~ 
5 
Q) 

"::: 

o .... 
Q) 

:= 
8 z 

Dmctores gcl'aes •• 1 3 
Directores de se-, 

cção .....•...... 6 
1 os officb.es ....... 7 
20S ditos .••..•••.. 12 
3vs ditos .. , . , . , ... . 24 
Porteiro .... ,., ... 1 
Ajudante do dlto .. l 
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27:000,? 36:000$ 

43:200$ 54:000$ 
35:000$ 42:000$ 
48:000$ 57:600$ 
72:000.} 86:400$ 
3:000$ 4:800$ 
2:000$ 3:000~ 

11:200$ 14:000$ 
8:000$ 10:000$ 

249:400$ 307:800$ 

58:400$000 

58:400$ 
23:600$ 
23:400$ 
23:400$ 
46:400$ 

175:200$ 
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N. 320-1904 

ReleiJa da p 1·escdpçtí.o em que inc.ori'e1·am os 
ven r.~imentos do archivista da Sec1·et(!)·ia das 
Relações EtteriJres, lútgenio Jieri·az de 
Ab1·eu, 1·eZ.atívos ao tem.po decon·ido de 11 de 
ab1·U de1893 a 21 de maio de 1894 

A Commissiu de Fazenda. c Inrlustl'ia, a 
quem fui presente a petição de Eugenio 
Ferraz de A breu, attendemto aos numerosos 
precedentes approvados pela Ca.mar<t,é de pél.
recer que s~ja. adopta.do o seguinte projecto 
de lei: 

O Congre~so Nacional resolve: 
Art. l. o Fica relevado da prcscripção em 

que incori'Ou o archivista. da Secretari<.\ de 
Estado das Rcll\·::ões Exteriores Eugenio 
Forraz do Abreu, para o fim de rccebet• sou .~ 
vencimcnt0s do 17 de abril do 1893 a 21 do 
m~tio de 1894, pcriodo em que e>Jtcve em 
commis.3ã.o no estran.!.:;e;ro. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposi~~ões em 
contrario. 

Sala das Commissõcs, 9 do dezcml1ro de 
1904.-.J . ...1. Nei.va, presideute.-JíaL~ricio 
(le Ab1·eu, rela.tol'.-..1/fonso · Costo. .-Jtmcnal 
J11illc1·. -Galdino L01·eto. 

Vêm á Mef:la., s;ão lidas, a.p()ia.uu.s e postas 
conjnnctamente em discussão as seguintes 

E:I!E:"iDAS 

A.o pi·ojedo n. :?71 B, de 19J4 

(Orçamento da Fazenda) 

Onde convier : 
Continúa em vi,e:'Ol' o n. 14 llo art. 26 da 

lei n. 1.145, de ::;1 de ciezembro de 1903, que 
autoriza. o Podce Executivo a entrar em 
a.ccordo com os governos elos Estados e dos 
Muuicipios, a.fim do Jlles tra.nsferit·, inde· 
pcndont~ de hasta. publica., os proprios n:l.· 
cionaes q ne cllcs pretendm·em adquirir. 

Sala das sessõGs, I O de dezembro de I004. 
-Jose E~ czeuio.- Clt;·islino C1·uz. 

Art. O Thesonro Federal, llelogJ.cias 
fiscaos, alfnndegas e ID!}sas de rontlas reali
zarão, em vis ta. elas gulas que lhes forem 
aprosonb dn.s pelos funccionarios a.ctivos ou 
in<v·tivos, civis ou militares, nomc[l.dos, re
movidos ou dn rfsidencia transferida.. o ex
pedidas velas r .: pttréiçlíe;; fcderacs, n paga
mento dos vencimeni:os. gutUlcí.lçõcs, <.l,jtHlas 
de custo, tcnç~as, ponsõ8s o montepio, índe
pondentemonte de quaesqucr o;1erações ou 
transfet'cnclo.s dn credi tos rDalizadas en&t•c o 

O St·. Presidente -Tem a pa- TheBOUl\) o Tl'ibunal de Contas. 
lavra o S1•. Antero Botelho. (Pausa.) Art. A repartiç,ão que expedir a guia 

Não osttt presente. Não lli.\ ma.is oradores 
insc i·iptos c, si nenhum ~r. Deputado qu :;r l)C 
utilizar da pa.hwra na horil do cxpodioute, 
pa~sarci <L ordem do dia. 

consignn,râ. torlos os elementos necessarios á. 
cla.ssitlcação (la, dospeza, do acc :>rdo com a 
lei ot•(;amentaria. e co:a a~ ordens quo auto
rizaram a de s-pozu no.q uella rcparti:::lo e o 
saldo da l' '~spoctiYa ,-c!'b;t quo lhe foi consi· 

o Sr. Elo,; Chave~_ Pcç.J a pa· gnada. no exercicio corrente om C!Uesc dor a, 
1 · transí'eroncia. da. dcspeza. 
avra. Art. A Dil•cctorh de Coahbilidado. as 

O Sn. PRESIDENTE - TL~ll1 a p<ün. Vl':l. o Jolcga.cias fiscaes, alfu.ndegn.s e mesas tle 
S1·. Eloy Chaves. l'Cndus deverão pa.rticipar immcdiatarn!mte 

o S;.", Eloy Cb.a.ves- Sr. Pl'e
siJonto, pedi a. pa.lavt•a unicamnntc· pa.ra 
levar ao conhecunonto de V. Ex. que o men 
collegtt de bancada, o S1.•. Rebouças de Ca.r
vn.lho, não tem comparecülo ás sessões por 
achar-se <locnte. 

ás repart.içõe.;;; inte1·essa.das om taos dcsp-~zas 
J?Or este modo transü~L·ida.!-), do fórma a se 
regula.rimr a cscriptm·açã.o dos crcditos dis
tribuidos e oscripturados no Th~souro o Tri
bunal de Contas, sem prejuizo do portadores 
das guia.s, Ieg~ümente expedidas do uns pa.ra 
outro~ Esta-dos on replrtições fedoraes. 

Art. Nenhum empregado ou funccio· 
O Sr. P J.'esi<.lente- A Mosa fica nal·io será. desligado de sua repartição,tLuando 

inteirada. commissiona.do ou tt•aosferido, sinão em vir
tude do acto que lhe der direito ao abo:w de 

ORDE:VI DO DIA ajuda de cust:.~. e passagens de accoPdo com 
• _ a legislação em yigor, facilitando-se por esse 

O Sr. Pre~ud~nte- Nao h~vendo modJ o seu tt•a.nsporte, cumprindo á l'epar
numel'O pa1•a as Y?taçoes .das mat~r1as ~n-·· tição em que se achar servindo n.justu.r suas 
cerradas, passa.·se a materw. em d1scussao. contas e expedir a competente guia :pat'a os 

E' annunciuda a 311o discussão do projecto 
u. 271 B, de HJ04, que fixa a despeza do Mi
nistol'io ila Fazenda pa1•a. o exercicio do 1905. 

Vol. vm 

devi<.los e.fl:'eitos. 
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1904. 

-Crwl)ello Ca'Valcanti. 
3) 
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Art. E' o Governo autorizado a recolher 
á Repartição dos Proprios Nacionaes todo o 
archivo da Fazenda de Santa Cruz, mediante 
inventario de tudo quanto nelle existe; a 
fazer arrecadar pela Recebedoria, onde pas
sará a servir o cobrador, a renda desse pro
prio nacional; a reduzir o pessoal a um en-

. car1•egado da cobrança de pastagens, que 
.zelará as matt.as, campos e predios, auxiliado 
:por campeiros em numero necessario (Lei 
n. 652, de 22 de novembro de 1904, art. 3, d). 

Sala das sessões, ll de dezembro de 1904. 
-CruveUo Cavalcanti. 

.A.ccrescente-se onde convier : 
Na verba «Aposentados» estão compl·ehon

didos os aposentados da Estrada de Ferro 
Central do Brazil. 

Accrescente-se onde convier : 
Os t1•abalho.l de impressão, lithographia e 

outros, preparados na Imprenstt Nacional 
para di versas repartições puiJlic:.~.s, continua
rão a ser feitos no referhlo estabelecimento 
ou poderão ser adquiridos, dentro da verba 
votada, em casas commel'ciaes, desde que a 
Imprensa Nacional não possa sen·il• com 
presteza o vantagem. 

As aC'quisiçõos no commorcio serão feitas 
mediante concui•roncia publica. 

Sttla das sessüos, 1 O do dezeml.Jro de 1004. 
- Bricio P.z tho . 

Ao ::trt. 1°, n. 10 (Caixa do Amortização) 
- Em vez de 100:0008, ouro, diga·so -
90:000$000. 

Ao mesmo al'tigo n. 11 (Casu. da Mooda)
_\.ccrescante-so no mate1•ial, para acquisiçã.o 
do machinas, no estrangeieo, 10:000$, ouro. 

Ao ai't. 2°, n. 4-Accresconte-se: e da Es· 
trada de Ferro União SoroctLbana. e Ituana. 
. Ao mesmo art. 2°, n. 5-Accrescente-se: 

hoje repr~sentados pela Companhia City Im
provements, de Santos. 

Ao art. 6°-Supprima·se. 
Ao art. 7°, que passa a ser ô", depois das 

palavras-dezemb1•o de 1901-AcCl'escente-se: 
e art. 27, lottra. a. 

Ao art. 1°, n. 12 (ImprensaNacional)-Sub
stituam-se as palavras que se seguem á pa
lavra-Nacional-pelas :;eguin tes: substi tu ida 
a respectiva ta.bella expU cativa na parte re
ferente á secção de artes pela seguinte : 

SECÇÃO DE ARTES 

O(ficinas 
Pessoal permanente 

1 inspector technico 
das officinas .. , .•• 7:200$ 

ajudante do inspe
ctor technico •.... 
me~ tre da officina 
de composição .... 
contra-mestre da 
mesma officina ... 
chefe de revisão .. 
mestre da offi.cina. 
de impres~ão ..... 
mestre da offi.cina 
de f u n d i ç ã. o de 
typos ....•....... 
chefe do serviço de 
stereotypia e g:.tl
vanoplastia •.....• 
mestre da officina 
de serviços accas-
sorios •....•...•.. 

1 contra-mestre da 
mesma offi.cina ... 

1 mestre da. oflicina 
de gra.vura. ...... . 
mestre da ofiicina 
de impressão litho· 
graphica ........• 

1 chefe de serviço de 
rep ~Lros de machi-
nas •....... , ..... · 

1 Idem idem de ex.p(>· 
diçã.o .........•... 

l idem iclemde pau-
tução ...........• 

l machinista. dos 
tnotorc.s ...•..•... 

1 che"fe do serviço de 
carpintaria ........ . 
apontador geral.. 

1 agente do almoxa-
rifado ..•...... : .. 

1 archi vista. .....•.. 
1 ajuJante do inspe

ctor technico no 
Diario Offioial • ••• 

1 chefe derevisão no 
Dia1·io Of(lcücl •• ••• 

1 chefe da composi-
ção idem ....... .. 

1 chefo da. impressão 
idem .•..•.. .- .•... 

lO escreventes ...•..•• 

. Pessoal amovivel 

Revisores, conferen
tes, chefes de tur
ma., aprendizes, 

6:000$ 

5: 100;~ 

3:840$ 
3:600$ 

4:200$ 

4:200$ 

3~600$ 

4:200$ 

3:600$ 

4:200$ 

4:200$ 

3:600$ 

3:600$ 

3:600$ 

3:600$ 

3:600$ 
4:200$ 

3:600$ 
3:600$ 

6:000$ 

4:200$ 

4:200$ 

4:200$ 
36:000$ 

137:940$· 
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empregados avul
sos, ar ~istas pagos 
n. jJl'nal ou po1• 
obra feita e serven-
tes. . . . . . . . . . • . . . • 871 : 260$ l . 009: 200.~ 

Sala das sessões, 10 de dezembro de l904. 
-Francisco Veiga, relator. 

Ao art. 1°, n.ll (Casa da Moeda)-Accres· 
cente-se: sendo a despeza com o material 
distribuído do modo seguinte: 

Papel, pennas, tinta, livros em \ 
branco, impees::;os, etc ....... . 

'Luz para o corpo da guarda e para j 
dias de festa; nacional, •........ 

Concerto e reforma de moveis ... 

Asseio do edificio e despeza.s di
versas, 

15_:000$ 

10:000$ 

Na. ruhl'ica n. lO (Caixa de Amortização) 
-Retire-se da consignação assign :~turas de 
notas a importancia de 4:000$, afim ele · 
serem distribuídos repartidn.mento como gl'a· 
tificação de quebras pelos oito fims do thesou· · 
reiro. 

SaJa das sessões, lO de dezembro de 1904 . . 
-Soares dos Santos. 

Ao art. 1°, n. 17-Alf:.mdegas-Se.ia dosta.
cada da consignação de 600:000$ dest,ina,dos 
ás despezas imprevistas e a supprir· as pt'e
vistas urgentes nas divers ts alfandcgas a. 
quantia de :~00:0008 para coostrucçãu de um 
ed.ificio destinado á Alfandega de Pm•to 
Alegre c 200:000$ para a. recoostrucção tlos 
armazena da do Rio G1•ande <lo Sul. 

Sala das sessões, lO de dezembro do 1904. 
-Som·es dos Santos. Reagentes, cadinhos, tijolos, etc. 

MaterJal para a fa1Jricação das 
moedas do uickel e bronze ... . 5:000$ O Sr. Presidente-Si nenhum Sr. 

GO:OOO$ Deputado quer usar da palavra, encerrarei a 
discussão . ( Pa·usa.) Combusti vei.s ..... . ............. . 

Papel, tinta, oleos, vernizes, goro
ma (para sellos, estampilhas. 
etc.) ......................... . 

Ferro, aço, graxas, madeiras, etc. 
Sacco~ para conducção de nickel, 

cobre prata e lm~as para os tra
balhos dos fornos. : •........... 

65 :000$ O Sr. Soat•es dos Santos
L2 :400$ Peço a pt~ltwra. 

Machinas e utensis ............•. 
Materiaes para :1.;: obl'J.S ........ . 
Consumo de agua .............•.. 

5:000$ 
:10:000$ 
20:000$ 
2:340$ 

Sala das sessões, lO tle dezembro de 1904. 
-Francisco Veiga, rül1ttor. 

Onde convier: 

Accrcscente-se ao fundo des-tinado ás obras 
de melhOl'LtmentOS : ÚOS porto.~ O pt•odncto tliL 
taxa até 2 ''/, ouro sobre o va.lot• official da 
importaoã.o feita pelas AU':mdcg-its do Rio 
Grande do Sul, na fórma decretada. na lei da 
Receit<t. 

Saht das sessões, 10 de dezemb1•o de IÓ04. 
-Oassiano do Nascimento. 

Additiva ao art. 2. o: 

Fica o Poder Ex:ecutivo autoriz;.tdo a alte
rar os dispositivos da lei n. 641, de 14 de 
novembro . de 1899, exclusivamente na parte 
em quu o decreto do Poder Legislativo esta
tuiu medidas de alcance regulamentar : para 
o que expedirá o Governo li'ederal novo 
regulamento a respeito, adoptando outras 
providencias de fi~calização como entender. 

Sala das sessões, 10 de dezemb1•o de 1904. 
-Erico Ooellto.-J. O. Teiweira Bt·andão.
Henrique Bot•ges.-Sil"'a Cast1·o •. -Oruuello 
Oa"'alcanti.-Ga~"'ão Baptista. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra O 
nobre Deputado. 

O Sr. Soares dos Sa,u. tos -
Sr. Presidente, o motivo que me tt·az ú. tri
buna é a. jusLiticação de uma emendtt quo 
prr.tondo a.prosontal' ni.L 3n. discussão do pro
jecto do Orçamento d<.t Fazenda., destacando 
da t,aho!la. n. 17, rubric<t -Material- ver
In:~ dc~nrimina.Jas para a construcçã.o de um 
edificio destinado <.i. Alfn.ndega do Porto Ale- · 
gt•e, o reconstmcção do~ armo.zens da. do 
Rio Grande. 

Não me dn,I'ia, n, esta, posição incommoda, 
si pol'von!.ura não Lobrigas~Je nas palavras 
ria hom•ada Commissão de Ot·ça.monto, con
tidas no sou parecer, relativo a uma emenda 
identica, apresenliad<.t por membros d·~ ban
cada rio-grandense, a meltwt· justificativa 
da necessidade desses melhoramentos, que 
envolvem os interesses das dua.s principaes 
praças commerciaes do meu Estado. 

Foram as palavra,s da honrada Commis:lãO 
de Orçamento, muito na.tur:~.lmente inspir•ada. 
delo desejo de hem servir á causa pnl.Jlic:t, 
quando encareceu a conveniencitt de sorem .. 
realizadas as obras urgentei e os melhora-. 
mentos de que precisa.m al<5:uma.s ua.s al
fandegas do pa.iz que me. induziram á apre
sentação da emenda, que sob a minha re-· 
sponsabilit.lade individual venho apresentar 
na. ga. discussão do projecto. 

E' que eu estou convencülo, Sr. Presi
dente, de que, apezar dessa urgencia reco-
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nhecida, a solução proposta pela Commissão 
de Orçamento nito resolve absolutamente o 
{problema, quer dizer que com os 600:000$ 
·consignados na tabella para attender aos 
melhoramentos e obra5 de que precisam as 
varias alfu.ndegas do pa.iz, fica o Governo 
impo::~sibilitado de levar a effeito no exerci· 

··Cio futuro a constmcção de um edificio de:3-
. tinado á Alfandega do Porta Alegre e as 
·obras de quJ c~rec·~m os armazcms da do 
Rio Gea.nde. 

Vem 'de longe, Sr. Presidente, a minha 
.ogorlza a esse systema de atacar ao me~mo 
tempo muitas obras com verbas restrictas, 
o que tem dado Jogar a que, uma vez ex~ 
gottada.s estas, resultem grnndes pre.juizos, 
pela. cessação dos trabalhos o consequente 
deterioração do material. (.c1po·:aclos.) 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- E conse· 
quente ruina das obeas novas. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Chegarei lá.. 

O que se dá em taes casos, S1•. Pl'esidente, 
·é qtle as obras realizadas, não tendo sido 
devidamente protogiélas, so:ffL•em a acçã.o do 
tempo e não podem ser devid<unente conser · 
vadas, dando i:3So Jogar a desperdicios, com 

, quo são sacrificados os dinhoirus do Estado. 

0 Sn.. CRUVELLO CAVALCANTI-E aos nba· 
timentos dos direitos <las mercadorias arrui
nadas pela chuva nos m•mn.zens, ou expostas 
ás intempel'ios nos mies. Isto so dlt em quasi 
todos os Esta.dos. 

0 Srt. SoARES DOS SANTOS-E' por isso, 
Sl'. Prosidonto, que as ob1·as realizu.Jas por 
particuta.res sã.o setnpt•e 1'8Has om condições 
economicas, ao passo que as cmpr~hendiJ.as 
,polo Govm•no, pot• conta do Esta,do, conso ... 
mem sempPo do thesom•o pulJlico impol'· 
tancias muito superiores ttS cslimatiVi.tS 
orça,mcntarias. 

0 SR. CR.UVELLO CAVALCANTI-São obras 
de Santa Engraciu.; nunca acabam. 

0 SR. SOARES D.JS SANTOS-Foi por ter 
·comprehendido que a solução npprovada pela 
Camara dos Deputados, em 2a dis(}ussão do 
Orçamento da Fazenda, absolutamente não 
satisfaz as necessidades que ella pretendia 
favorece!'; foi por saber justamente que com 
a consignação de 600:000$ o Governo não 
poderá attender ás muitas ob1•as de que pre
cisam varias alfandogas do paiz ; foi por 
assim ter entendido que me resolvi a insistir 
no assumpto pedindo o. attenção da Cama1•a 
para. o estado em que se e:1contra.m as pt·inw 
-cipaes alfandegas do Rio Grande do Sul, 
cuja.s obras precisam, evidentemente, serem 

.eoncluidas a bem dos interesses da Fazenda 
nacional. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Em alu~ 
gueis de al'lm~zons externos para a. .Alfan
dcga de Porto Alegre tem-se gasto quantia 
maior a. qua seria nccessaria pa.1•a fazer 
uma alfandega nova. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Chegarei lá. 
Devo dizer preliminarmente á Çamara: si 

ou estivesse convencido de tJUe as obras pe
didas na emenda que vou ter a honra de 
apresentar serviriam unica.mente para au
gmentar a~ contribuições com que já se 
acha onerada a ft.tzenda publica, poupar-me
hia a essC' trabalho, pol•qne não desejo con
correr para àugmen tar as dcspezas da 
União. 

Mas, é bam · ao contrario, torna-se facil 
mostrar que essa medida, por mim proposta, 
serviria par·a melhor fiscalização da. rendn e 
conseqnentemente para augmentar a. arre
cadação da receitu.. 

A alf'andega d:.t cidade ào Porto Alegre 
funcciona em varios p1•edios particulnres 
que absolutamente não se prosta.m ao :fim 
a que se rlcstina aquella util repartição 
:fiscal. 

Por esses differonbs editicios que não estão 
ligados, que se acham destaco.~ os de tal sorte 
que 03 armazens ficam distantes da adminis
tração; por esses di:fferentes edificios, paga 
o Estado o aluguel mensal de um conto de 
réis por cada um clelles, sem qne cüm o~ta 
circmm>tancia so possa dizer que a. alrandega 
esteja. devidamente apparelhada pa.1•a deft3u~ 
der os interesses da J:i'azenJa Nacional. 

Tenho aqui commigo, Sr. Pl'esidente, um 
memorial dirigido ao Congresso Nacional pela 
praça, do commercio <la Capital de meu Es
tado, documento que descreve de uma. ma .. 
neira nítida a situação em que se encontra 
aquellét praça, devido á fa.lLa do um euillcio 
para alfandega. Ne.5SO mesmo dJcumento 
vem mencionado o prejuízo que lm tido o 
referido commercio no valor estimativo de 
2.000:000$ p::n• occasião de um incandio que 
destl'uiu um elos a-rmazens da alfanclega con
tendo mercttdoria.s, cujos dil·eitos já lltwiam 
sido pagos, mas não foram restítní·ios aos 
nogocian tes sa,crificados. 

Eu peço licença c"t Cama1•a para lm• alguns 
p01;iodos desse memorial, c por elles se 
vorá claramente desenhada a situação af
flictiva em que se encontra presentemente 
e por motivo de abandono por parte do Poder 
Federal, o commercio impo1•tado1' da ca· 
pital de men Estado. 

São estas as justas referencias contiJas no 
alludido memorial : « ..• Funcciona. a Alfan~ 
degu. em predios alugados, som as necessa
rias condições de commodidade, de segurança 
e de asseio a um serviço que reclama con
stante vigilancla, extrema rapidez o a. ma-
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xima !!arantia. contra. possíveis desvios de 
mercadori:ls, incendios c furtos. 0:~ arma
zcns, scp·wa.dos da n.d.ministraçft.o, fóra. da 
direcção c inspccção dos fancciona.rio3 supe
riores, encarregados dessa espinhosa ta
refa, não offerocem tranquilli~ade algumn, 
áquellcs que tecm a desventura de Vêi.' as 
~nas merc:tdorias entregues <t guarda, adu::t
neira. 

<<A falt::t de elementos indispensavcis em 
wma ropartiçfio dessa natureza,, a a.usencia. 
de guindastes para descargas, a insufJicien
cia de pessoal fisca.liza.dor e a collocação em 
r1uc se acham os dcposHos d11 1\lfandeg<t, 
occasion<~m lamen tiL vcl morosi•lade que 
muito perturba a acção do commercio, o 
qual não pode e nem <leve ser interrompido 
na sua funcção economica de distl'ibuidor 
das riquezas. 

«Posteriormente uo re.stabelecimonto da. 
Alfandcga desLa. cidade, u~ condições peiora
ram extra.ordinarin.mente o e<thiu sobre o 
commercio impol'tu.dor uma verdadeira. ca
lamidade~ pois que as mercadorias sobrccar
rega.das com pezo.di.ssimas despezas de juros, 
:pela d.umoru. que resulta das diffi.cultla<les de 
toda ordem, embaraçando o despacho uos 
generos que devem transitar pelos rudimen
tares trapiches de descarg~~s e armazenn.gem 
e de deposito. 

Tod.os os dias, indivi1lual e collcctiva
mente, o commcrcio tem necessidade de l'e
clama~ providencius energicac.; ao S1•. inspe
ctor da Alfa.ndega, á.s quaes esta funcciona
rio uã.o pódc attonde1· p:.~rque á sua funcção 
escapa. a u.dopção de medidas todas dependeu
tos do esphera superior. 

As diíllculdades desb praç:.~o avolum:un-so 
<lia, a dia., em virtwlo do CL'escento desenvol
vimento commcrcial, qne se bom pódo avaliar 
pela. circumstancia. de haver em pleno fun
ccionamoo·to de suas tran~acções quatro ban
cos, dos quaes dous nacionaes c dous estran
geiros, operando constante e inin~errupta
men&e com um elevado movimento do caixa. 

Continuar o serviço aduaneiro nas condi
ções actuaes, equivale a votar-se esta praça 
a prejuízos desnecessarios, volumoso:; c que 
affectam simultaneamen-te as rendas da 
União. 

Ainda e.3tâ na memoria. de todos a avul
tadn. peL·da de 2.000~000$ em merca
dorias consumidas pJ1o pavoroso incendio 
que destruiu, no espaço de algumas horas, 
um armazem da Alfandega, situado num 
ponto da cidade quo a prudencía maí~ vul
gar mandava recusar para tal mistér. 

O commercio desta praça havia pago os di
reitos dessas mercadorias, muitas dellas 
ainda por despachar, â falta de pessoal, e ou
tras ja despachadas,mas ainda armazenadas 

nos depositas d:\ Alfandega, simplesmente· 
devido á. escassez de braços que as retirassem. 

Aindu hoje os inte.rass<~dos estão no <les
cmbolço dc.:;sa importancía, que, entectant.o,. 
vence,juros, de modo que o prcju:zo avolu· 
ma·sc diariamente, contionantlo toJos ex
postos á. repetição de outro dcs::~.str·e idcn
Hco e de m<üores proporçõc.~. pJis quo na 
mesma situo.ção, sujeitos ao mesmo pcrigo
C:lti'io os re.)ta.ntcs armazens da Alfandcga.. 

AttenJcndo <t touas c::itas razões que se· 
:.dlguram poderosas c dignas de consideração. 
it Praça do Commcrcio dcst.1 C<1pital vem. · 
soliclt:w do c.,ngrc;;~o N<.tcionul Ulllil. mo
d.idu que pormHt~ a consLrucçJo ile urn edi· 
ficio onde possa funccionar conveuier1temento · 
a Alfandega. de Porto Alegre. 

O result\1do da falta de cmnprimcnto de· 
um<1 providencia que satisfaça a essa neces
sidadB tão urgentemente reclamada pelo 
commercio da Capital do meu Estudo, ahi. 
está., Sr. Prcsillonto, gl'avuda na diminui· 
ção das rendas qne tem tido o T1Le8ouro· 
publico, proveniente dns c;1.pa.taztas o arma· 
zenagem, visto como o commcl'cio, pa.ra 
mais ga.rantia, procma despachar as :mas 
roorca.dorias sob1·o agua, afim de precaver.:;;o 
coutra 0s imprevistos que possam. mais umtt 
vez sacrificai-o. 

Uma estatística que u.comp:~nha o mesmo 
memorial nos traz a convieção da. por·tlu. de 
renda, provoníonto ue capatazias o ttl'llm
nagcm na. Alfandcg;t de Porto Alogt•o, tH'C· 
cisando quo c.-;sa renda tom sitio ab:3ot•vida, 
uã.o só com os aluguei .-; do cu.s:1, a tplll hn. 
pouco so rol'oL•iu, cumo conhoccllut· do ns· 
snmpto quo ll, o Sr. Deputado CruYollo Ca.
valcu.nti, como pelo p:tgaml)uf;o do pc.~soal 
portcnccnto tbl c:.~p:Lti:~zias. 

E' este o qu·.\ut•o a ql1o :lO L'cforc o ml!lno
l'ial. 

O S~t. CRUVELLO CA YALCA::'\TI - Esstt dos
poza. é supol'ior <\ ronda. 

O Sn .. SoARES nos SAxTos - E' superior, 
ha. sempl'e um deficit, como se ,·orá do. 
quadro q uc pusso a ler : 

«1'omaodo-so para base a rend:.t de capa
tazias e armazenagem no exer~icio de l \:>03, 
verifica-se o seguinte : 
Capatazias ............. , , • : • • • 30: 448$550 · 
Armazenagem................ 114: 17!1$~49 

Total da rencb...... 144:6~78820 

No mesmo per·ioclo a Unifl.o despendeu 
com este serviço - aluguel dos di1l'erontos· 
a.rrnazen.s occupa.dos, 48:000$ ; despoz:t com 
o pessoal das capatazias, 91:108$500, to
tal l3():10G$500; úiffcrença. para mais .•...•. 
5:5518399. 
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O memodal mostra como este saldo não é 
sinão apparen:te .porque houve realmente 
·um dejicit, si attendermos ás despezas de 

. outra ordem, que foram feitas ·pela verba
Eventuaes-e que aquella praça ·não pôde 
calcular por ftüta. de dudos propeios.» 
A~nda m:üs, .Sl'; Presidents, o quadro 

mostra que sómente com alugueis de ca~a 
paga ú Governo .48:000$. cJmprehendidn.s 
nestas despcza.s algumas outra.s roferenLes a 
material. 

Ma:;, sl o honrado Ministro da Fazenda 
· attender, como é possível, a novas reclama
. ções feitas pela referida praça do commercio 

no telegra.mma, que peço licenç:.l. para ler, 
pela insufficiencia de predios o Goveeno 
terá de ~•lugar um novo armazem, pagando, 
como jâ está ajustado, l: 000$ de aluguel por 
mez. 

O telegramma é este : 
«Achando-se Alfandega desta capit!1l 

lutando com serias üifficul<la.dea p::tra des
carga de mercadorias despachadas solJro 
agua e que transitam pelo trapiche da guar
da-moria, que não offerece necessariu.s ac
commudações para immediam descarga, 

·devido agglomeração ca.l'ga que sempre a.hi 
se dá., P1·aça do Commercio, ~ecundanclo re
clamaçi\.o inspector, sulicita.-vus cuncessão 
do cr·cdito do 12:000$ pal'a. .se!' alugado ontro 
armazt:)tn dest.in:~do exclusivamente ao trau
sito tio taes mcccu.doriu.s.» 

0 SR. CRuvgLLO CAVALCANTI-Quanto a 
accummoda.ções, não tom nenhuma. 

0 SR. SoARES pos SANTOS- Quer di~er, 
porta.nto, quo o Goveeno, si attonder ao jJC
dido daquella IH'a.ça, ir·<.t (lespend~ll' com alu
gueis do casa a quu.utia de 60:000~ po1' iLUDO, 
:para bem u.ttendm· ao sm•viço du. Alft~ndogt~ 
de Purto Alegre, 8cm quo, ainda umu. rez 
repito,po~sa comliuel'u.r-se devidamente atten
didu u ::;erviço ndua.neiro o l'.:sal va<Los o::; in
teresses da Fazenda Nacional. 

0 SH.. ÜRUVELLO CAVALCANT[-Esses v.rma
zens nenhuma gara.ntia o1fet·ecem, quee ao 
:fisco, quer· aos partLcularos. 

0 Sn.. SOARES DOS SANTOS-Uma circum
standa preciso accentuar nos considemndos 
que venho fi1zendo e é que, apnzu.r de tuüo 
isto, u. _reoda da Alfandega de Pvrto Alegre 
tem c1·escido succr~ssivamente. Assim é quo, 
em J90J .essa renda foi de 4.u55:905$000; em 
1902 creseeu a 5.4\J8:244$;om 1903 ellu. attin
giu l~ 6. 707:460$000. 

Quor dizer, portanto, que o movimento 
commercial tem a.ugmentado naquolla ci· 
dacle. 

.outra. circumstanoia, que preciso tambem 
-- assignular e que se destaca .do relatorio do 

ultimo anno, do Sr. Ministro da Fazenda, é 
sobee o movimento de volumes na referida 
repartição. Verifica-s3 que, ao passo que nos 
armazens ns. 1 e 2 occupados actua.lmente 
pela Alfandega os volumes ent1•ados no ul
timo exet'clcio foram em nume1·o de 3t .266, 
e sabidos em numei'o de 30.316, os despa
chos sob1•e agua fol'am de 256.60(). 

0 SR. CRuvgLLO CAVALCANTI-O inspector 
nã.o é obrigü.do a. dar o despacho sobre 
agua. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Perfeitamente; 
mas a conclusão a tirar desses algarismos é 
que, como melhor garantia para si, o com
mercio desvia suas mercadorias po1' não ter 
confiança. nos armazens da Alfandega. 

0 SR. Ü.EWYELLO CA VALCA.NTI- Não é O 

commercio que desvia p::>rque queira desviar; 
é o Gover•no que não tem onde recehor essas 
mercadorias do commercio. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS-Da modo que 
vão us a.emu.zens ·P-~rticulares desviantlo as 
rendas que deviam entrar para os cofres pu
blicos. 

São c:;tcl.S a.s considerações quo eu prcci
sava fazet' S·Jbre a. Alfu.ndega. de Porto 
Alegre. Mas a. minha emenda vao ainda 
tocar á Alnmdega da cidade do Rio Grande 
do Sul. 

O SR. Cm.:vELI.O CAVAr.CANTI- O.s i.1l'ma.· 
zens dessa estão em ruinn, ha. muito tempo. 

O Sn. SoAnr~s nos SANTOS- Não pt•eciso 
dizer muitas pnllt\·ras em justificativa do 
que proponho, attondendo ú. bou. disposição 
mu.nil'esta.da pola Hl ust1·o Commissfto dl! O r· 
ça.monto o p.-incipu.lmentc pelo hont•ado re
lator do 0l'ÇU.IUC11tO ua F<~ZOlldit, o digno 
l'oprcsentt~nto do Mio11s, St•. F1·ancisco Veiga. 

A Alfu.ndcgtt tia cidauo do :Rio Gran le do 
Sul não l;em a sua ronda augmontarla como 
a. de Pot•t,o AlcgL~e; pelo contrario, a ronda. 
tem diminuído nos tiltimos exerciclos. 

Não se póde dizer, entl·etan·to, que esse 
pl'ejuizo seja a consequencia da fLLitu. de fis
calização ; elle pro vêm da. circumstancia. 
apontada. pelo inspector da mesma alfa.n
dega, fnnccionario dlstmcto, na informação 
pot' elle pees~ada ao Governo e qu,l vem 
transcripta. no ultimo relatorio do Sr. Mi· 
ni~Ll'O da. ~'azencla. 

0 Slt; CRUVEI,LO ÜA VALCANTI-0 COJllffiOl'· 
eLO d.e Pelotas i~porta directamente. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS-E' devido sobre .. 
tudo ao estado perigo.so da barra do Rio 
·Grande do Sul e á falta de recm•sos com que 
luta. presentemente · a repn.rti~Jão da pratica
gem da barra, que não posme ·siquer um re-
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boca.dot' pa.ra proteger os navios que deman- portos platinas mais modicos, o commer<lio• 
dam aqueHa cidade. que se nutro do especulação, encaminhou, até 

Peç.o á Ca.mara perdão pela insístoncia agosto ulLimo, suas mercadorias para aquel
·COm que vou lendo estes pontos em que apoio les portos, a.fim de recebei-as pela. rron
a minha justificação; mas isto é necessario, teira, menos sobrecal'l'egada.s de ouus. 
porque não t1•acto do augmentar a despeza Dis.~u ...-ciu para os .cofros publícos ... » 
publica o parece-me que po::;so guardar a. 
-convicção de que tr:.tto de acautcllar os in- O SR. CnuvELr.o CAYALCA!\TI - V. Ex. 
tcresscs da Fazenda Nacional. dá licença para um apa1·te ? As mercadorias 

pelos portos platinós, coutralmndenda.s c so-_ 
0 SR. CRUVELLO CAYALCANVI- I-la despe- brccal'l'Cg"Hdas de do.~pr:zas grande::;, como S[LO 

zas productivas. as d.o cont1>:.dnnJu, mesmo as-sim vêm a chc-
0 SR. SOARES DOS SANTOS_ Tenho aqui gar ás praças <lo interior do Rio Grande o da. 

uma pagimt do ultimo relatorio do Sr. Mi- barra, com quasi 50 a,' o ele differonça. 
nistro d<t Fazenda em que vem con&ignada a O SR. SoARES DOS SANTOS - « Disso, 
causa determinativa do desvio das rendas da veiu par<t o;, cofres pu hlicus o pl'ejuizo dos 
Alfandcga do Rio Grande. Transcrevendo as d.lreitos dosvü ... do~. a de ri v<1çáo da nu. vega.ção 
palavras do inspector daquella alfandoga, par.t os porto'~ dos paizos limitrophcs, !e
diz esse documento: «Chamo êt .:~.ttençã.o dos va.ndo-llles :t vida. conuncrcial. e ai nua mais, 
nobres Deputados para. esta parte. quo é cs- o escoamento da riqueza üo Estado, prove
sencial, para verem como estão sendo preju- nionte dos pruductos que, tr-ansponú.u a fL·on
ilicad.os os cofl'eS publicas, deviuo á. fttlt<~ de teha. dmn;wda.rn o litGot';d daquollcs P<tizes, 
providenciu.s sobre a barra. do Rio Graudo do em procul'a do coodue~üo fct'Jil, mpitla o mo-
Sul. nos dispendiosa. 

«De fac.•to, diz O inspector, aquella ropar- 0 SR, CRUVELLO CAVALCANTI- A politica 
tição (a praticagem da !Jarra), não possue aduaneira no Rio Gt·<mdc tom s~do sempt•e 
nenhum rebocador pa1·a o serviço inherente do horizontes muito estreitos. 
ás suas funcções. Assim, dupendendo tlu 
material de uma companhia particular, o O SR. SOARES oos SANTOS- V. Ex. con
respectivo funccionario não pódu 1.er• livre a funde a politlca Ctllll as providencias a.dua
sua acçãu, o, por força das circumstancias, ucira.s. 
deixou cahir nas mãos dessa companhia a 
sorLe da. navegação. E a. com~.anhia, bem O SR. Cn.uvELLO CAVALCANTI-Digo a po-
appa.rcllJacla como se achtt, tom tirado pro- litica a.luaneim, da Unü1o. Por quo não se 
vaito uc ta.nta. imprevidencia... dá .., transito livre tu.mbrHn polo nosso torr.i-

toi·io, para libertar a nosi5a ii'tmLen-u 1 
·O SR. Cu.UVELLO CAVAJ,CANTI-Elle sub- 0 Sn .. SoARES Dos 8,\!'iJ'O.-;-Eu continúo : 

linha ost<L expressão-u.pparelhada ~ « Esses productos, pu.ssando a figurar· 
O SR. SuARES Dos SANTos-Não, mas t•u como riqueza uaquelles, dcíxaL·am-llws os 

poderei ~uulinhar para atte'nder ao peclido de pr·oventos dos transporte; em suas \'Íal'l for
V. Ex. « ••• afastando a concorrencia em de- roas. lluviuc::; c marítima~, além dos dil'Oitos 
trimento dn commercio e das rendas puhlicas, tlo sahtda. Por• esta pt~llhla exposiç:l.o nfL,, bO 
e impuntlu-se, como indispcnsavel neccssi- pód.c duixa.r de affirmar qnc a mmsa pl'imor
dade, ao tr·ansporte de mercauorias por cabo- tia.l do eníhtquecimento ua remi<t é o (•Siíado 
tagem. . . da ba.rl':t dos &a cida.de. » 

Depois dussa assevcPaçft.o, contida no rola· 
0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Não lta toriu do actual Sr. :Ministro da Fazeudu., tlca 

·duvida.; unde não -ha concurrencia., é isto que n. Cama.ru. sabendo que us obras de quo care~ 
succede. cc a. IJ<u·.·a. d.o Rio Granue do Sul, si, por um 

O SR. SoARES nos SANTOS - « Eis a latlo, facilitam as cc~mmunicações e b neli
razão pur quo, quanJo os navios, quer na.cío- : ciam o meu ~~taflo, niio ,paliem tambe1t1 fi.l!ar 
naes,quer estL·angeiros, ,precisam de um sim- róra da:-.; cogitações uo Governo Federal, como 
ples reboque, exigem-lhes logo importancia um trabalho nacional que se prende igual
dupla ou tl-ipla tlo valor úos fl'mes. Taes aiffi- mente aus interesses dos cofres publwos. 
culda.des. ulém do p1•ejuizo do torrw.r mnno.'S ( Jlluito vem.) 
procuradiJ o porto,onêt•u.m considera.velm•·nte Não encontrei, St•. Pt•os.dentc, no relato· 
o commcrcio com posa.dissimu.s despezu.tt de t•iu do u.ctual Ministro da Fazenda, nenhuma 
.fretes, seguros, etc. OH ínuonvunitllltes quo . obsar•vaçã.o, que chamasse a minha attoaç~U.o, 
dahi resultu.m não são diffkcis du p~rccbet·. quunto ao tJI:ita.do em quo se encontre.~. a AL· 
A vasta t'l·onteira, como ó sabido, ofl'o,·cco fa.ndoga tlo Rio G1•a.nde. isGo ó, qua.ntú 11. cxi· 
probabilidade de facil introduccão clandes- g-uidade do l'ecut•sos com que luta os1.1a rutJar
.tini1, e, sendo os fretes ·e seguros para os t.ic;;ão relativamente t~o material do que d1s ... 
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põe; mas voltei a traz e, compulsando o rela
torio do Ministro que cumpriu o funding, o 
Sr. Joaquim Murtinho, relativo ao anno de 
1902, nclle encontrei prccisa.mente relacio
nadas todas essas fa.lta.s, que já eram sentidas 
naq uellc tempo . 

Assim é que, quanto ás necessidades de que 
se resente a Alfandega da cida.dc do Rio 
Gra,nde, encontea-se,à pagina 167 do rcfei'ido 
rebtorio, o seguinte : 

« Que .desde já, clta precisa: 
1 °) de reparos no cllficio principll, de no

tavol bellezn. archHectonica, m·~s muito ar
ruiuado, não oiferccendo garantia, <1 boa, 
guardtt e conscrvaçã.o das merc:.tuorias con
fiadas a seus depositas, nem perfdto abrigo 
aos empregados, porque chove em todos os 
seus comp[trtimentos; 

2°) do iguaes reparos no edificio que se1•ve 
de nJojamento aos gun.rdas destacados na 
barra; 
_ 311 ) de concertos não menos urgentes nos 
quatro armazcns interno . .,, e nos dous subsi
<liu.rios que servem de deposito junto ao 
caes.» 

E agora, Sr. Presidente, si não estivesse 
t1•atant!o de assumpto tão scrio, eu diria que 
o qne se segue é pittol'esco; 

« ••. Falta de um guindaste novo: 
4°) do um guindaste novo, pois está servin

do 'lln por emp1•estimo d[l, directoria da Es
trada de Fer1•o, visto que os duus, que foram 
assentados, quando se edificou a. Alfandega., 
ostãn arruinados e exigem grande pessoal 
para fazol·OS mover~ 

5°) de uma barca d·.J vigia e de uma lancha 
de marcha surda para 1isc[tlizn.ção no porto; 

Ô") de completa reforma. do materi<\l ro
dante para sa.tisf<~zeL' a.o se1•viço dus capattt
zias. » 

Depois de tudo isto, Sr. P1·esidente, per
gunto a mim mesmo : qual a. razão por que 
até hoje não foram re[l,lizados esses mclho
ramnntos, quando é um facto preciso que 
elles representam providencias urgentes, 
necessar<as, como bem allegou a. honrada 
Commissão de Orçameato para a defesa dos 
interesses dos cofres publicos ~ 

Eu compreheodo, Sr. presidente, que o 
Govet•no passado, quo tivera. sobre os seus 
hombros a g1•ande resp . .~nsa.bilidade de re· 
solver a. cl'ise :financeim, quê avassalára o 
paiz, não pudesse cuidai' de taes melhora
mentos, tarefa de que se incumbiu o Governo 
actual em uma escala, aliás, que desafia a 
nossa. medi ta.ção. 

Não cansarei, St•. Presidente, de bem 
dizer a linha reata trilhada. pela direcção 
dos negocias da Fazenda no periodo do Go
ve1•no do honrado paulista, o Sr. Dr. Cam-
pos Sallcs. · 

Inabalavel na sua convlCçao, e tendo a. 
comprehensão d[l, grande responsabilidade 
quo lhe advinha do alto po:3to de confiança 
politica. que lhe delegára a Naçã0, cumpria
lhe enf.rcntat• o p1·oblema, sem desfc~lleci
meniios; c elle assim foz, resolvendo favora
velmente [l, CL'isa financeira e prapara.ndo o 
paíz para um Ia1•go surto de felicidades. 

Para que bem avaliemos qun.cs foram os 
servjços peostadQS pot• esse Governo, que 
tão malquisto foi, entretanto, pelo espirito 
faccioso, quc.jà a esse tempo campeava nesta, 
Ca.pihl, b:tsta qua lancemos um olhar re
trosp(lctivo para a situaçã.o precarla em quo 
se cncontra.va o Thesouro Publico ao tempo 
em que o;Io :~c:sumiu a direcção suprema do 
paiz. 

No quatriennio de 1894 a 1898 firmára-se 
no paiz o regimen do clcflcit. Neste ultimo 
anno, então, a differença entee a remela ar
reca.tl.a e a despeza effectuada fõra desola
dora, sendo certo que, para conter a baixa, da. 
taxa cambial, que seguia. em uma carreira. 
vertiginos[l,, o Governo de então, do hon-
rado paulista, o Sr. P1•uctente de Moraes, 
teve necessid<~de de lançar mão de pe1•to 
de dous terços da renda arrecadada, espe
cir~lmcnte destinada a manter a. differença. 
c.J.e cambio. 

Não é 1ndilferente trazor para a Cama.ra. 
e;:;tas recordações, porque ellu.s acc;mtuam 
quaos as responsabilidades que temos tido 
aqui c qua.es as que precisamos assumir, 
afim de velar pelo futuro da Rcpublicét. 

0 Sn, CRUVELLO CAVALCANTI - E' uma 
verdaue que a administL•ação Ca.mpo.J Salles 
é U.igna de elogio. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Da situação fi
nanceira em que se encontntra o paiz em 
fins do 1898, póde se fazer o seguinte inven
tario: 

«Pagamentos suspensos ; circulaç:ão de pa
pel moeda olovada a 788.3G4:614$500; res
gate a realiz:te-se em virGudo· do convenio 
de Londres 115.997:710$000; taxa cambial 
7 3/ 1a; o.~ títulos da divida publica com 
uma depreciação, nas cotações da bolsa es· 
trangeira de 50 o I oi além <los encargos pro
venientes dos contra.ctos por encommendas 
de material de guerra no valor de 274.6!14 ~' 
como prestações, e de 832:386$726 pr·oveni· 
ontos de contractos já cumpridos. 

Para satisfazer a estes e a outros encargos 
não enumerados existia apenas como re
cursos : no tbesouro, 5. 4~2: 854$0u0 ; na 
agencia de Londre3, ·5:: 81.713. 

Finalmente a existancia de um r.leficit 
avultado para o qual concorreu a impoL·tan
cia de 18ô:000$0UO, empregada em ditfe
rença de cambio.:. 
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Vê-se assim que, perto de dous terços da 
ronda arrecadada naquelle exercício, forão 
consumidos por essa verba. 

Pois bem, foi esta crise deploravel atra
vessada pelo Thesouro Publico, que motivou 
o accordo de Londres, o qual devia ser cum
prido, e o f vi realmente, com a. manutenção 
perfeita do credito do paiz, no GoveenJ do 
digno homem do Estado, o nobrJ Sr. c~~mpos 
Salles. (l\1Hito bem). 

Já om 1899 a situação financeira desenha
se me'hor. Sahimos do regimen apertado do 
deficit, para apresenta e o sa.ldo com que se 
accentua a situação de Thesouro. 

E é precis.o a.ccrescontar que, nesso cxm\~i
cio a quantidade de papel moeda foi dimi
nuída pelo resgate de cerca de 72.000:000$ , 
não só pol' conta do accoruo do fanding -loan, 
como por conta de debitas com o Banco da 
Republica e descontos de notas. 

Resulta do exame que se fizer desse exer
cicio que houve um augmento na arrecada
ção da renda, ao pa.:sso qus a desp9za dimi
nuiu, comparadamente com a do exercício 
anterior, da.ndo logar ao apparecimento de 
um saUo que póde assim ser computado, se
gundo a nota que tenho presente. 

«Saldo de 1899: 
E 11 papel : 16.250:957$434 e em om•o : 

5.325:o6LI$296. 

0 S.a; C.R.UVELLO CAVALCANTI-Mas, com· 
putados os crerlitos, V, Ex. ainda achou 
esse saldo~ 

0 Sa. SOARES DOS SANTOS-Sim, senhor, 
V. Ex. não ignora que já esta vamos no 
regimen do funcling. 

0 SR, CRUVELLO CAVA.LC.t\NTI-Ah! Bem ... 
0 SR. SOARES DOS SANTOS-Já alludi a 

isso. O que accentuo agora é que em 1899 
não foram feitos pagamentos no exterior, 
provenientes dos compromissos de nossa di· 
vida externa, mas não se po:le tambJm negar 
que esse resultado lisongeiro foi obtido á 
custa de economias, de subida gradativa. da 
taxa cambial, do lançamento de novos im· 
postos e, sobretudo, da melhor at•reca.dação 
das rendas. 

Sabe a Camara que o Governo passado foi 
obrigado, pelas ch•cumsta.ncias de momento, 
a d1minuir, a reduzir o pessoal do exerc.tto ; 
mas então o Governo tinha deante de si um 
contracto que devia ser cumprido em prazo 
determinado. 

0 SR~ CRUVELLO CAVALCANTI-E diminuiu 
quanto. ás praças de p1•et unicamente. 

0 SR. SOARES DOS SAN:TOS-Nem podia 
deixar de ser assim, porque só fez o que 
estava dentro da lei, e a lei não podia revo
gar o que a Constituição estabele~eu relati-

Vol. V!ll 

vamente á e.ffectividadc de posto dos offt·. 
ciaes. 

Isto, porém, são do talhos. 
Dizia eu que nas sommas citadas, que o 

meu digno co.Uega. acha oxaggeradas, aind;). 
podia se1• computa.da a importa.ncia do papal 
incinerado por conta do ftmding locm, o que 
traz geande elevação. 

Apenas vou a.ccentnando isto para norma
lizar a minha situação política. nesta C:.~sa. 
desde o governo passado. · 

No anno de 1900, a.peZM' das despezas ex
tt•aordinarias a: roalizar,obtivemos ninda,com 
a diminuição da dcspe~a ordinaria e regular 
al'reca.dação das rend<ts, o seguinte saldo : 

ÜUl'O 15.410:00.28878; p.:tp81 9.0J6:027$l39; 
sendo do rtot-at· que nesse resultado deve ser 
incluída a impot•tancia. entregue ao Banco da 
Republica, por conta do deCL·eto n. 3.606 de 
26 de fevereiro do 1900, importancia essa no 
valor ~~ 1.345.000 e 2.000:000$ papel. 

Finalmente, qu~tl era a situação financeira 
do pa.iz até ao fim do eKercici() de 1902,quando 
assumiu a gostão dos negocias publicos o 
o actual Sr. Prsidents da Republica, dil-o 
em tet•mos inillwliveis a. sua primeira men· 
sagem onviad,~ ao CtJngresso Nacional, na 
qual se destaca o seguinte período, que pre· 
ciso recordar á Camara. 

Encontra-se <.t pagina 45 desse nota.vel do
cumento: 

«E' sa.tisfactot•ia a situação financeira do 
paiz, como se vê pelo augmcn to dos nossos 
depositas no estrangeiro e Banco d .. ~ Repu· 
blica. e pola alta cotaç{í.o dos nossos títulos 
internos e externos.» 

E' a mais justa. recompensa. quo polia ter 
desejado o seu digno antecessor, comi) reco
nhecimento dos esforços por ello omprogados 
para. melhorar, as finanças tia Republica.. E 
foi essa iafluoncii.t de umil prosperiJade rela.
tiva,quo facilitou a.'J governo actual a tarefa 
que se impoz de cmprcha :1dor os melhora· 
mentos materiaes que est(~ realiztmdo nesta 
Ct\pital e as tentativas de rea.liz ~ção de ou
tras obt•as de suporior importaocia, nos Es· 
tados. 

Como se vê, a a.cçã.o dos dous governos se 
completam, pa.recendo, entretanto, queo Go
verno actual nunca devera esquecer a. si
tuação ftna.nceira do paiz na escolha. dos re
cursos a empregar para satisfa.zm· o seu pro
gramma de administra.çã.o. 

Ao alto critério du Se. Presidente daRe· 
publica, não passou, por certo, despercebida 
esta. circumstu.ncia, qultndo S. Ex, allegou em 
sua ult.ima monsagem a neccssidad~ de ser 
mantido o equilibrio orçamontu.rio, reduzindo 
as despeza3 ao limite determinado pola at•ro· 
ca.dação das rendas, 

Ao contra.1•io do que seria de esperar com 
este salutar conselho, o que se vê é que as 

31 
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despeza.s se fa.zem desproporcionadas nos I Vem de longe esta. minha comprchensã.o da 
Yarios ministc~'ios, .cujos chefes parecem n~o es?ola política. na qual. tem sJdo scmp~e ln
procnrn,rem agu· umformemente, mas que sao Sl1Ira<la. a mmha orlentaç;w republicana. 
levados por prcoccupações pessoaes, que po- Apag.!,l-a. agol'ét, a.1Jund.oual-a nesta phasc, 
üem compromette1· a resp::msalJilidade legal peio receio í.le ver compromettidos os prc
do horn'aLlo Chefe da Nação. tensos ü1~ cn·0sses ind.ustr·iacs do lUo Grande, 

De tiü fórrao, tom sido ccrcca.da. a inicia- corrG~lponr1c a esquecer os cunselhos do mestre: 
tive~; do peimciro magistrado da Republica amadu, qn:_~ aimJ.;,t ago~a. foram contirm;•dos 
q_ue C\ hoje difficil ou vir Cdlar dos al!í.os pelo acLnal chefe do pa.rtido repub!ic::t.no 
:partidos oxclusi vamento de sua, rec1Jnhecic1v, Rio Gr·[tndnnsc, nest~s 1)alavras gloi'iosas, 
autorida.;Jc, 1m~s toJos toem visto o:x<ütar 

1 
c:;nti•léJ.8 tl <.\. sua uHima. mensagem, que eu 

o ministro A ou o minisüo B, que cOl'l'e-
1 
relJetlroi tL Cama.ra, como um testemunho de 

spondem·talvcz a uma. aspil'ação pa.rtidaria e 1 minha lealdade política o do muito amor 
toem os seus compromissos nom os represcn-

1
: c1ue ainda guardo pelas tradições honrost~s 

tantas de varias circumscripçõos estaduaes·. (LO miuha terra nahl. 
tO Sa.CauvELLO CAVALCANTI - Cada um São palavras do manifesto de 21 de março 

di:z -da festa como lhe vae ella. do 1891: 

.0 .Sn.. SoARES DOS SANTOS- Não me hão 
escapado cert.a.s prefe1•encias, que sôam como 
um clarim chamando os fieis nos u.rrai ~es 
on<le pretendem talvez solemnizar alguma 
proxima victoria. 

Entretanto, com estas cousas nada ~er·ia 
eu, si dellas não pudesse retirar a lição pro
veitosa com que procuro collima1· a minha 
conducta no apoio consciente que presto ao 
Governo cunstitucional do meu paiz. 

Esta atmosphera de desconfiança que es
tamos respirando nos conduz infelizmente a 
resultados imprevistos e soi.uçõt·s difficeis 
como a. em que se encontra presentemente o 
hom•ado Sr. Ministro da Fa.zunda, o q ua1 já 
sente a realidade do de(lcit, mas, como não 
tem forç3, para. combater a febre reformadora 
de seus collegas, limita-se apenas a enco · 
lher as cift•as no seu ministcrio e exi ta em 
realiz ~r medidas urgeutes, como essa que se 
contem na emenda que vou ter a hunra d(l 
apresentar, avezar üo que taes obt·as, no 
meu entender, se pl'endo111 a uma molhur 
arrecadação das renda~ fodomes. 

Póde sor que este~ conceitos, o:<pondidos 
com convicção o sincoridatle. sirvam ainda 
para a.ggravar as fu.ltas que, pol'ventura,, eu 
tenha commettido! por não querer mantm· 
uma solida.riedade illimituúa •.• 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Incondicio
nal é o termo hoje adaptado. 

0 SR. SoARES DOS LANTOS_: • ,,. no apego 
com que tenho visto recommonda.r serviços
por que não dizer ? -providencias adminis
trativc~S que julgo n:ão merecer a minha ap
provação. 

Sr. Presidente, seria menth• ao meu pas
sado político, seria romper com as tradições 
do propri.J partido que aqui me collocou, si, 
pelo facto de pretender guardar uma grati
dão hypothetica., eu pudesse 1'eom1ciar ao di
reito que me dá a Constituição de ser um 
fiscal dos actos do Poder Ex.ecu ti v o. 

« Perante os seus governos, a nossa a.tti
tudc continu<tl'á a se1' a de sempre: nem go· 
v~rnistas incondicionalmente, nem opposicio
nistas Jlor· systema. O governismo incondl
c.iona.l é tão cun tr·ario â nossn. educação o aos 
nossos habitas como a opposição systematica 
ou obseccada, que se torna pre:~a de todos os 
desv;>rios, por despeito ou por paixões in
continentes. 

Ao governo, agora como antes, prestare
mos o apoio digno de nós e dclles. o apoio 
livre, consciente e reflectido, que consiste no 
acatamento devido ao poder publico consti
tuído e no applauso aos actos ace1•tados e 
convenientes, cum u. natura 1 exclusão do 
louvor aos acf.os censur<t\'eis sujeitos á nossa 
independente apreciação.» 

0 Sn. CRUVELLO C.\ VALCA.NTI-E é o apoio 
que honra o Govel'llo; é esso. 

O ~n .. SoARBB nos SANTus-,\gora, St•. P1·e· 
sülontc, para sei•vir-roe da pln·ase uv illustro 
Dnput.ado que me aparteia, que a Canm.ra. 
perdôa cs1e idyllio, col'ta do quo, I'esolvendo 
de a~·cordo com <~ mudidu. que• cu lH'oponho, 
olla não tem cuidado Llos interesses do Rio 
Gl'all1.lu do Sul, clla tet'á defendirlo expt•ossa
mentc os inturcssus fiscaes da União. 

Tenho concluído. (Mt1ito l1em, m1tito bem.) 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo
rim, Hosa.nnah de OJi'\roira, Urbano Santos, 
Anizio de Abr·eu, João Gayoso, Bezeni l Fon· 
tenelle, F i·ancisco Sá, Frederico Borges, João 
Lopes, Alberto Maranhfw' Pauta e Silva, 
Abdon Milanez, olzidro Leite, Affonso Costa, 
Celso de Souza, Medeiro,:; e ,'\lbuquorque, Pe
reira de Lyra, Esmeraldjno Bandeira, Cor
nelio da Fonseca, -Perlro Pernambuco, Angolo 
Neto, Olivolm Valladão, Noiva, Tosta, Felix 
Gaspa1•, Eugenio Tourinho, Augusto de li'rei
tas, Galdino Loreto, Corrêa, Du.tra, Osca1• 
Godoy, Sá. Freire, Americo do Albuquerque, 
Erico Coelho, Hem•ique Borges, . José Boni· · 
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· !acio, Gastão da Cunha, ~ntaro Botelho, 
Lamouniee Goclofreuo, Henrique Salles, Ca
millo P1•atcs, Galeão CarvallwJ, Valois de 
Castro, Fcrnn.ndo Prestes, José Lobo, I~er
mcneo-ildo ue Moraes,Costa Netto, Bencdrcto 
de So~za Elis:Ju Guilherme, Victorino Mon· 
tciro, D~mingos Ma.scarenhas c Diogo For
tuna. 

Deixam de comparccct' c . .nn causa partí
ei:patia os St·s. ·wanderley de Meud.onç<t, Sá 
Peixoto, Enéas Martins, Raymunuo Nery, 
Passos Miranda, Arthur Lemos, Carlo~ de 
Novêl.CS Rogerio de Miranda,Ind.io elo Brazil, 
. \ntoni~ Bastos, Thomaz Cavalcanti, Gon
çalo Souto, Pereira Reis, ·walfredo Lea._J, 
José Marcellino, Moreira Alves, Estacw 
Coimbra, Arthur Orlando, Euzeuio de An· 
drade, Joviníano de Carvalho, Felisbello 
Freire. Leovigildo Filgueiras, Castro _Re
bcllo, Satyro Dias, Vergue J.e A~reu, Pwto 
Dantas, Rodrigues Lima, T?lentlno dos ?a:l
tos, Eduru·do Ramos, Marcoltno Moura,Irme_u 
Machado, Nelsun de Vasconcellos, Ftdelis 
Alves, Joã.o Baptista, Belizario do Souza, 
Bezamat, Julio Santos, João Luiz, PeoiJ.o 
Filho,Da.vid Campista, Francisco Berna.rdmo, 
Bueno de Paiva, João Luiz Alves, Leonel 
Filho, C:Ll'los Ottoni, Manoel FulgtJncio, No
<YUeira, Líndolpho Caetano, Olegario Maciel, 
Pa.dua Rezende, Jesuíno Cardoso, Rebouças 
de Carvalho, Leite de Souza, Alva.l'o de Car
valho, Azevedo Marques, Ro .. olplto Miranda, 
Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro, Caodido 
de Abl'tlU, Paula Ramos, Abdon Baptista, 
Luiz Gut~lberto, Marça.l Escobar, Angelo Pi
nheiro, Rivadavia Corrêa, Campos Cartier e 
Bom em de Carvalho. 

E sem causa os Srs. Cunha Machado, Di as 
Vieira, Virgilio Erigido, Sergio Saboya, 
E:Ioy de Souza, Teixeira de Sá, João Vieira, 
:Mala.quia.s Gonçalves, Raymundo de Miran
da. At•roxellas Galvão, Bulcã.o Vianntt, Prisco 
P;raifO, Jos6 Monjardim, Bulhões Mal'cial, 
Auau:;to de Vasconcellos, Paulino <le Souza, 
Be;'narJo Montaii'O, Ribeiro Junqueira, As· 
tolpho Dutra, Bernardes de Faria, Ca.míllo 
Soares Filho, Calogeras, Su.bino Barroso, 
Bernardo de Campos, Costa Juniol', Fl'ancisco 
1\f:alta, .Tuvenal Miller, Barbosa Lima e Al
fredo V al'ela.. 

O Sr. Presidente- Continúa a. 
3a diseuS8ão do projecto n. 271 B, de 1904, 
que fixa a dospeza. do Mioísterio da. Fazenda 
Para o exercício de 1905. 

o Sr. Cl"uvello Cavalcanti
Peço a palavra. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra O 
nobre Deputado. 

O Sr. Oruvello Oavaleant.i
Sr. Pl'csidcnte, depois de termos ouvido o 
brilhante discurso, que, sobre o projecto de 
cJ.espcza do Ministerio d<t Fazenda, acaba de 
pronunciar o illustre Dcputarlo pelo Rio 
Grande do Sal, entoando, com louvavel pa
triotismo, um hymno ao seu E::Jtado nn.tal c, 
ao mesmo tempo, pondo em relevo as ne
cessidades llllltoria.cs Llc que se rc>entem 
as rcpa.rtições Ui1(tuolle Estado, pouco podm·ei 
dizer· sobre o mesmo as3umpto. 

S. Ex. pcrmittirá quo eu tt•atc, em come
ço, do mesmo thema por S. Ex., aliás, tão 
brilhantemente tlesenvolvido . 

0 SR. SoARES DOS SANTOS-E' hondade de 
S. Ex. 

O Sa. CauvELLO CAvALCl~NTI- Comeca1·ei 
affirmanrlo, Sr. Pl'esidcnte, que o prejuízo 
que advem · ás l'Cndas publicas deve ser im· 
putado mais ~ falta de exacta e completa 
arrecadação que ao desvio pela improbidade 
dus fuaccíonarios, que, em regr•a., são de 
Cllmprovadu. hones tidade e como taes repu
tados em todos o::; tempos. 

O Sr. SA' ~REIRE-Apoiado. 

0 SR. CRUVELW CAVALCANTI- Os factos 
que actualmente a.pparecem de desvio dos 
dinheiros publicas coo~tUuem, felizmente, 
rara, comquanto la.mcntavel, excepção. 

O modo porque es~a.s rcu· ias são a.rrecada.
da.s e a fórma por que são os impostos regu
lamentados concot•rem,em gt•ande pat·te,para 
a dimioui1;ãl} dessas ronda.s. 

Eu potleria tomar p[1l'<L ex:emplo do que 
acabo de affirmar as referendas que o il· 
lustre representante do Rio Grande du Sul 
ac<1 ba de fazer sobre o modo porque ~ão arre 
cad adas as l'endas aduaneiras no seu Es
tado. 

O Governo não tom o dit>eito de coagir o 
commercio a recolher suas mercadorias on 
estabelecimentos ou edificios quaesquer, H'ID 
lhes proporcionar todos os mt:ios de bôa ac
cnmmudação, segurança e conservação, 

Não é de admirar que os edifi.cios das a. l
fandegas do Rio Grande do Sul estejam no 
estado em que os <lescroyeu o nobre Depu
tado, porctue ha mais de 20 annos que o 
commercio da ca.pital do Rio Grn.nd.e clamas 
pela con~trucçã.o do uma alfaudaga ; innu· 
meros teem sido os projectos c som conta o 
adiamentos. 

A ren(la das capatazias é consumida com 
o pagamento de aluguel de armazena para 
guardtt de mercadorias, ar!llazens que ~ão 
teem a segurança necessarra, porque nm· 
guem poderá. responder :pela existoncia. das 
morcauol'ias no dia immediato ao de sua 
entrada para ta.es a.rmttzens. O Governo, 
além da renda :propria desses armazens, con 
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corre ainda com maior quantia para paga
mento de elevados arrendamentos a titulo 
precario. 

A Alfandegada cidade do Rio Grande, que 
é propriedade da Uniã.o, construída especial
mente para esse fim, edificio que honra a 
nossa engenharia, está_ em completa ruína. 
Basta dizer, como ha pouco lembrei em 
aparte, que_, quando chove, os funccionarios 
tra.bllham de guarda-chuva aberto s_obre as 
mesas e o commercio tem os seus volumes 
avari.ados em alta proporção. 

E' em um edificio nestas condições que o 
Governo quer coagir o commereio a depo
sitar suas me1•caloria.s, no valut• de milha
res do contos. 

Esta é a historia de todos os edificios 
aduaneiros nos demais Estados. 

Não ha muito tempo que a Alfandegada 
capital do Amazonas desabou, não sacrifi
cando o :pessoal porque este desastre se dou 
á noite. 

O passoal da u.lfandega foi recolhido por 
caridade a um trapiche da visinhança, que 
nlli o ho3pedou durante dous annos. 

Como consequencia disso, temos a multipli
cidade de armazens alfandegados e,portanto, 
profundo golpe nas repdas de armazenagem 
e capatazias. O Governo, de vez em quando, 
manda fazer pequenos reparos em um des&es 
editicios, mas isso é uma despeza improdu
ctiva e inutil, porque manda muitas vezes 
fazer concertos que, sommados, dariam de 
sobra para. a. construcção de um novo edi
fi.cio. 

Si tratei deste assumpto presentemente, 
Sr. Presidente, foi po1•que pal'& elle chamou 
minha attenção o meu illustre collega, re
presentante do Rio Grande do Sul. 

- Não querendo alongar-me na discussão 
deste projecto, cuja. votação sou o pl'imeh•o 
a reconhecer que é urgente, permihirá 
V. Ex. que eu trate das emendas por mim 
apresentaflas nesta. discussão. 

Reproduzi, Sr. PL•esidente, a minha emen
da. sobre as guias aos funcciona1•ios civis, 
porque quero appellar, do Hlustre relator uo 
Orçamento da Fazenda mal informado, para 
esse- mesmo illwstre relator melhor infor· 
mado. . 

S. Ex. terá tido occasião de verificar que 
razão eu tinha vindo em auxilio da admi
nistração, porque outra causa não traduz 
esta minha emenda. Antes, porém, permit
tir-me-ha uma pequena observação sobre o 
seu discurso produzido em relação a essa 
emenda, na. 2a. discussão. 

O illustre Deputado não está nas condições 
do orador, que pôde impunemente avançar 
da tribuna qualquer proposição, porque a 
ella não está ligada, nem se ligará, a mesma 

importancia que tem a palavra do illustre · 
representao te de Minas ... 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Não apoiado. 
0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI - • . . cuja 

opinião neste recinto constitue doutrina .•• 
0 SR. FRANCISCO VEIGA- Não apoiado. 
0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI - ..• e· 

arrasta os collegas na votação ; eu, que sou 
um daquelles que mais acostumado.3 estão a 
a?ompanh-al-o, porque me acostumei, como. 
dtsse, a recebei' como verdade tulo quanto 
por S. Ex. é pronunciado desta. tt'ibuna, 
como fructo do estudo e da experiencia dos 
negocias pnblicos, não pude deixar de clas
sificar como um perigo a opinião po1· s. Ex. 
externada em relação ao nosso orça.mento. 

Disse S. Ex. que o Ol'Çamento era uma 
lei especial, que tinha sancção prévia, que 
nós nelle não poderíamos incluir cousas que 
não fossem do agrado do Governo. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA.-Bem entendido : 
disse nas condições especiae.:; em que nos
encontramos, isto é, decretando o orça
mento á ultima hora, de fórma que nem 
ao menos a outra Camara pódo exercer o 
seu direito de apreciação, quanto mais o 
Presidente da Republica. 

0 SR. CVRVELLO CAVALCANTI- Não sabe 
V. ~x. quanto me alegro com esta. expli
caçav .•. 

0 Sa. FRANCISCO VEIGA -Eu j:í. a havia 
dado. 

0 Sa. CURVELLO CAVALCANTI-•.. porque;. 
inclinado, como sou, aacompanhal-o quando. 
omitte a sua opinão sobre ossos atJsumptos, 
poderia incot•rer em e1•ro si intel'pretasse 
o seu p(msamento de accordo com o que 

S. Ex. enunciou da tr·ibuna. 
Póde muita-s vezes o Governo se oppor a·. 

uma medida aqui apresentada e, no em
tanto, sor elle quem esteja em erro. 

A admittir-se essa doutrina, desa.ppvre
ceria a coliaboração do Congresso na conw· 
fecçü.o das leis orçamentarias e não seria 
maiH privativa delle a votação das leis de 
recai ta e despesa. 

Tratando da m~nha emenda, accrescen
tarei ao que já disse em 2n discussão apenas 
o seguinte. 

Não conheço argumento mais conveniente· 
do que seja o exemplo. Eu apresentei a· 
s. Ex. o exemplo de quanto era prejudicial 
ao serviço publico o processo estabelecido, 
presentemente, relativamente ao pagamento 
de funccionarios quo, em serviço, viaja.vam 
de um Estado para outro. 

Citei até o facto do juiz de direito que estâ. 
servindo no Alto Juruá e que, tendo deixado. 
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. aqui p, consignu.ção de 1:000$ á sua fa
milia, esta até hoje não conseguiu, desde o 
mez de maio, receber um só real dessa con
·signotção. 

Accrescentarei mais que o inspector da 
Alfandega do Rio Grande do Sul, o Sr. Cres

. centino de Carvalho •.. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Funccio
nario muito d1gno. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-•.. Funccio· 
nario muito distinctu e que por isso mesmo 

·foi nomeado para o Rio Grande do Sul,como 
inspector da sua principal alfandega, ainda 
não recebeu um só vintem dos seus venci
mentos, .tendo alli vivido unic::tmen·.e úas 
quotas mensaes SJhro a renda. 

Ainda ha bem poucos dias, o illustt·e 
S1•. Ministro da. Fazenda teve occasião de 
escolher tambem um funcciona1•i.o di::itincto 
de um dos E8tados para ir organizar uma 
mesa de rendas em ponto ft·onteiriço. Esse 
funccionario que, do logar onde residia devia 
seguir para deante, teve de vir aq_ui á Ca
pital Federal para cuidar <los meios de re
ceber os seus vencimentos. 

Aqui se demorou durante alguns mezes, 
.gastou todo o dinheiro c1ue havia trazido de 
·economias suas e terminou pedindo por favor 
que o clemittissem, que elle não iria mais 
exercer tal commissão. 

Referirei agora um outro caso em qt1e fi
cará ainda uma vez demonstrado quão pre
judicial é a pratica hoje seguida no Thesouro
contr:.t a qual protestam todos os funccio, 
na.rios. 

Temos uma classe especial de flscaes, que 
são representantes do Ministro da Fazenda, 
que os manda, quando el}tendo conveniente, 
·fiscalizar as 1•epartiçõcs dos di versos Esta.-
· dos. Ha pouco tempo, foi nomeado o Sr. 
P1•oença Gomes para fiscaliztu• as reparti· 
ções da Bahia. 

Lá esbva no exercicil) dessa commissão, 
quando, pouco depois, por telegrarnma., teve 
·ordem para seguir em cpmmissão urgente 
píl.l'a o ~stado de Sergipe e, desde que par 
tio até hoje, está sem receber seus venci
menios. Por que 1 Vou explicar aos illustres 
collegas, que desconhecem o caso. 

0 SR. ERICO CoELHO-E' edificante isto. 

O que se dá é que o Governo nomeia para. 
diversas repartições fuuccional'ios da Capital 
Fede~al, como fez o inspector da. Alfa.ndega. 
do Rw Grande do Sul; feita a nomcaçio, é 
preciso um processo moroso, meticuloso, ar
chaico para se annuUar aqui na Alfandega. 
a parte do credito referente aos voncimentos 
desse funccionario, e, annulladas essas quo
tas do credito, é que então lá, o funecionario 
pôde receber os seus vencimentos o De modo 
que esse funccionario que se acha no Rio 
Grande do Sul, em commissão, desde janeiro 
até agora dezembro, isto é. ha um anno, não 
recebeu ainda os seus vencimentos. 

O illustre 1·elator, faltando sobre o mollo 
pot>quo são pagos o militare:::, disse que assim 
era porque os militares ::le movla.m em massa. 

Contesto o facto fazendo sentir que o nosso 
exercito é por natu:reza se<lonta.rio, movendo
se apenas quando succede haver um levante 
como ainda ha pouco. Os offic~aes é quo 
isoladamente viajam, como fazem os func
cionario civis; e, p<Ll'a o cD.:::o, pouco importa. 
o numero. 

0 SR. FRANCI~CO VEIGA-Não fallei em nu
mero, mas sim, em rapidez. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI -Devo dizer 
que o funccionJ.rio de Fazenda quasi que se 
move como exercito, pois com muita ur.c;en
ria recebe ordens de partida para pontos 
muito distantes e eu entendo que o Governo 
não tem o direito de lançat• mão desses func
cionarios sem providenciar sobre o paga
mento dos seus vencimentos, vivenJ.o elles 
nos Estados cheios de necessidades e co !loca- . 
dos em posição deprimente, á mercê de cre
dito pessoal que são coagidos a supplicar. 

A minha emenda restr~belece o que se fazia 
antigamente, mas com outras medidas e 
cautelas, pois a guia que aqui é creada não 
é a.quella primitiva: mando incluir nella o 
credito, fazee a deducção, tudo isso porque 
as annullações de credito dão em resultaúo o 
que ~e passou com o juiz de direito do Alto 
Juruá. O credito estava no Amazonas, o Go
verno telegraphou a 26de junho, para a annul
lação e a Delegacia não respondeu ; a f'amilia 
não tinha quem pedisse por ella, até que, â ul
tima hora, solicitado o Gove1•no por um ami
go, foi, em novembro, passado novo telegram
ma, I'epetido ainda no dia 30, para vir are-

0 SR. CÍtuvELLO CAVALCANTI - Antiga. sposta de que estava annullada lá a impor
mente, ou antes, até 1902, o -funccionario tancia correspondente a consignação deixada 
que seguia para um Estado, e.lfectivo ou em aqui pelo juiz a sua familia o em 18 de Maio, 
commissão, levava, como levam hoje oR mi· Cuidam, entreta.nto, que ficou assim?- De
litares, uma guia, para que recebesse os pois do processo estar no Tribunal de Contas 
seus vencimentos em qunlque1•logar em que vem novo teleg1•amma (lizendo que estava. 
se achasse. errado o calculo, que havia. uma di.fferenca. 

Foi expedida uma circular, que dizia : de sei::;centos e tantos reis; e, por esses 
« Não podendo, actualmente, constituir seiscentos e tantos reis em seis ou sete con-

transferencia de credito, etc.» . tos, volta o processo pu.ra lá, e ainda não é 
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este anno que a família do magistrado re· 
cebe o subsidio para sua alimentação ! 

E, si cahir em exercícios findos, quando 
· l'eceberá ~ 

Diga S. Ex. o que quizer, é para por 
termo a essa anom;~lia que reproduz;) a 
emenda, e, como disse, appello para S. mx. 
hoje melhor informado. -

De accordo com a minha idêa está a 
opinião do pessoal U.irigeni;e do Thesouro, 
de todos os dieectorc1s; jii, nã.o f<~llo na minh~;, 
opinião, que nenhum valor tem. 

O Sa . . FRANCisco VEIGA- Não <:tpoia do; 
basta a opinião de 'V. Ex. que é muito auto
rizada. (.Llfuito bem.) 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Não, ne
nhum valor tem a minha opin\ão; mas o meu 
digno collega. sabe que nunca apl'e,;ento me
didas destas sem procurar se1• aqui, como 
Deputado, um auxilhr, nas provitienci:.ts (lc 
administração, do Governo que apoio com 
toda a convicção e com toda a sinceridade. 
E os Llistinctos Deputados hão de tet• ob.'lur
vadoquc minhas emen·.tas são semp1•o nmon
das de auxilio á administl'<Lç:ão, de molhura 
do serviçJ, são ~empre a traduccão em fac!.o:-; 
das solicitações do Sl'. Minü~tro da Fazenda. 
em seu relatorlo. Mesmo assim, enteet<.tnto, 
não confio em mim: quando redijo essas 
emendas, vou ouvir as autoridades compe
tentes, aquelles que <tinda estão no exei'r.icio 
dos cargos, ao facto dos ultimos l'egulamen
tos; e, depois de ouvH-os, é que me convenço 
que estou com a verdade e tt·aduzo em 
emendas aquillo que tenho em mente. 

Quanto a essa emend~, era o que eu tinha 
a dizer. 

Apresento uma segunda emenda, que já 
constit.ue o art. 3°, lettra d da lei ot•çamcn t<L
ria n. 652, de 23 de novembro de 1899. 
Co~o, porém, ha duvidas qua.nto a estar ou 
não caduc<t essa tlisposição e como o Governo 
precise de lia para agil• c :n relação D, um 
proprio nacion11l que desafitt dia1•iamente a 
attenção e as vistas da administração, pelos 
factos anomalos que alli se passam, entenui 
de necessidade repi'oduzh• na lei ne o1•ç t· 
mento que se discute esse dispositivo que 
muitos julgam e~ta.r caduco. 

Quero me referir â Fazenda Nacional de 
Santa Cruz. O Governo tem mandado áquella 
Fazenda di versas commissões e ellas teem 
apresentado seus relatorios. 

V. Ex.permittirá que eu diga com aquolla 
pratica que tenho de administeaçã<J e com a 
que tambem tenho de fazer relatorios, que 
elles nada valem e apenas lit.aita.m-so a. pô L' 
em relevo todas as faltas pa·1·a, afinal, surem 
archivados sem solução alguma p:u•a. as pt•o
videncias nelles pedidas. 

Tempo houve que o Governo teve de · 
m<mdal' enc'tdernar rela.torios de um fuu, 
ccionario que, em commi::;sã.o, percorreu as 
antigas províncias do norte e tantos volumes 
produziu que nunca foeam lidos e hoje jazem 
idnda ompoeirados nos archivos do The
zouro. 

A verdade é que es;;es relatorios consti
tuem outl'as tantas comesainas p:J.r<t as traças 
e o que vemo3 ê que o ultimo rela to rio é a 
reprod.ucção do penultimo, co1no o penultimo 
do ante-p:;nulthno. 

Desejando que o Governo possa agir 
com inteil'a liberdade, com relação a.os pro
prios nacionaes, como o da fazenda, de Santa 
Ct•uz, autorizo a omprega1• as medidas que 
entendei' convenientes. 

Dechtl'O que apresentei esta emenda uni
camente porque a ; opiniões divergem. Eu 
penso, que a lei e::~ tá. de pé e o Governo 
pótlo utilizar-se d.el.la. 

Desde, porém, que ha opiniões em con
tr•.u•io reproduzo a disposição, sem comtudo, 
obrigar o Governo. 

App1•ovoito a occasião de e:::tar na t1·ilmna 
pal'a poriie ao illu >trc relator da fazenJ.a, 
que mais de perto priva com o illustre 
Ministt•o da, Fazenda, que lhe auxilia muitas 
vezes com seu sabee, experiencia e conselhos, 
que são sempre acceitos, que chame a atten
ção do S. Ex. para o p1•oprio nctcional dc
n.>minado - Fazenda Nacional de Santa 
Cruz - , onde se passam os almS)S os mais 
uensm·a v eis e os mai>J i ntolera v eis, as fru.udes 
mll.is grosseiras e indignas de um G werno 
presidido por um homem da estatura do 
actual Presidente da Republica e de que faz 
pctl•te o Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões, (1liuito 
bem, muito bem.) 

O Sr. Francisco Veiga -
Sr.Presidente, pedi a palavra simplesmente 
para dae uma satisfação aos honrados orado
res que se occupttram do Orçamento d:t Fa
zendi.~. 

SS. EEx. defenderam emendas que apre
sentaram e sobre ê1S quacs não me é licito. 
antecipar a minha opinião porque tenho de 
ouvir os meus collegas ue Commi.:;são. 

Nestas condições, deixo de responder já, 
para fazel-o quando entrar em discussão o 
parecet· sobre as emendas e tomar em cJnsi
deração as observações feitas pelos meus 
honrados co1legas. (11i'uito bern . ) 

Ninguem mais pedindo a pala vrc:t., é encer
rada a discus.:;ão e adiada a vocação, att} que 
a respectiva Commissão dê parecet• sobre as 
emendas oiforecidas. 

E' annunciada a 3(1, discussão do pt•ojecto 
n. 2B8, de 1904, autorizando o Poder Ex· 
ocutivo a abrir ao Ministerio das Relaçõe.!! 
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~--------------------------------------------------------------------
Exterio!es os cre~itos . supplementares ~e 

1 
Min}stel'io da yazenda o credito extraordi-

3U:OOO~, papel, e 4:J:OOO$, ouro, sendo o pr1- narw de 5·2:652$400 para n.s despezas com 
meiro á verba la e o ssgundo á 7a do art. 5° as obras de reparação de que necessita o 
da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903. predio em qus est(l insta.lladn. n, Alfandegado 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada Recife (3a discussão) ; · 
a discussãó e adiada a votação. Votação do projecto n. 288, de 1904, 

E' annunciada a 3a discussão do projecto autorizll.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
n. 300, de 1904, autorizando o Poder Ex- Ministerio das Relações Exteriores os cre
ecutivo a abrir ao Ministerio da Fazenda o ditos supplementares de 30:000$, papel, e 
credito extraordinario de 52:652$400, para 45:000$, ouro, sendo o primeiro â verba 1 a e 
as despszas com as obras de reparação do o segundo â 7a do art. 5° d:1. lei n. 1.145, de 
que neces3ita o predio em que está installada 31 de dezembro de 1903 (3"' discus~ão); 
a Alfandega do Recife. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discus;ão e adiada n, votação. 

O §r. President;e- Esgotadas as 
materias da ordem do dia, designo para 
segunda-feira, 12 do corrente, a seguinte 
ordem do dia: 

Votação do projecto n. 241 A, de 1904, re
conhecendo como de caracter official, em 
todo o territorio da União, para todol'l os 
e.ffeitos legaes, 03 diplomas conferidos pela 
Escola de Pharmacia de S. Paulo, sendo va
lidos, nos establllecimentos federaes de en
sino superior, os exames nella prestados 
(la discussão) ; 

Votação do projecto n. 295 A, de 1904. 
:fixando o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do Lazareto de Tamandaré, :ficando 
o serviço sob a direcção do inspector do 
2° districto sanitario da Republlca (ta dís· 
cussão) ; 

Votação do projecto n. 315, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fnzenda o credito extraordinario 
de 24:686$034, ouro, e 913:316$796, papel, 
pal'a elfectuar o pa.gamento das dividas de 
exercícios findos constantes da relação que 
indica (:!"'discussão); 

Votação do projecto n. 297, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Industria, Viação e Obt•as Publicas 
o credito especial de 60:826$955 para paga
mento ao engenheiro AlfreJo Novi8, de uma 
indemniz11ção pela reducção de 25 % nos 
fretes da Estrada de Ferro de Baturtté, •1e ac
cordo com o decreto n. 3.684, de 19 de junho 
de 1900, no período de 9 de jur1ho de 1900 a 
29 de abril de 1901 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 57 A, de 19()4, in
stituindo o subsidio de 10:000$, pot' uma só 
vez, a cada uma das socieda los que perten
corem á Confederação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres das Commissões de Marmha e 
Guerra e de Orçamento (la discussão) ; 

Votação do projecto n. 300, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Votação do projecto n. 289 A, de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 500$, repar
tidamente, á vinva e filhos do tenente-coro
nel Innocencio Fabricio Ferreira de Mattos, 
com pareceres das Commissões de Pensões 
e Contas e de Orçamento, e substitutivo 
olft:ll'ecido pela primeira (ta discussão) ; 

Votação do projecto n. 264 B, de 1904, 
que fixa o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do LaboratOl'io Nadom1l de Ana
lyses da Alfandega. do Rio de Janeieo (3& 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 176 A, de 1904, es
tabelecendo que .a Alfandega da Parahyba 
passará a ser regulad11 pela tabela L,relativa 
á de Santa Cathaeina, com parecer e substi
tutivo da Commissão de Orçamento (la dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 2 B, de 1904, re
dacção para 3a discussão das emendn.s ao Pro
jecto n. 2, deste anno, do Senado, autori
zando o Governo a promover a constmcção 
de uma estrada de ferro entre as cidades de 
Caxias e S. Luiz, no Estado do Maranhão, 
nn,s condições que estabelece (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 287, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisteri.o da Guerra o credito extraordinario 
de 16:419$750 para occorrer ao pagamento 
devido a Robert Blossel & Hermanos, de for
necimmtos feitos em 1893 á Colonia Mi.lital' 
junto á Foz do Igua.ssú (2a dis3ussão) ; 

Votação do projecto n. 310, de 1904 . auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito extraordinario de 
43:498$966 para restituir a Rosa & Carva
lho, negociantes, estabelecidos no Estado da 
Bahia, os impos!;os de importação de xarque, 
que lh.es foram indevidamente cobrados du
rante o anno de 1897, de acJôt•do com a sen
tença do Supremo Tribunal. Federal (2a dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 299, de 1904, auto
rizando o Poder Exscmtivo a a brit• ao Minis
teria da Guerra o credito de 80:113$948 
parn. paga·nento ao marechal reformado Ru-
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:fino Enéas Gustavo Galvão da importancia 
das differenças do vencimentos entre o pGsto 
de marechal e o de general de divisão, de 
accôrdo com a sentença do Supremo Tri
bunal Feder3l (2a discussão); 

Votação do pruJ3cto n. 316, de 1904, auto
rizando o Pole1• Ex:ocutivo a abl•ll• ao Minis
terio ria Fazenda o credito ext.ra.ordinar:o de 
8:752$900 para restituir a Fernand.es Mes
quita & Comp., negociantes, estabelecidos na 
Bll.hia, os impostos de impol'tação de xil.rque 
que lhes foram indevidamente. cobraJo3 em 
1897 (2a discu;:;são); 

Votação do prvjet:lto n. 301, de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a :tbrir ao Minis
teria da Marinha o credito ex.trao1•dinario de 
500$ para pagamento a Jorge & Santos, pelo 
aluguel do prJ:lio em que funccionou a Escola 
de Ap1•end.izcs Ma.rinheil•os no ::\ftt!.'anhão 
{2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 188, dcs&c anno, 
que releva ao ex-Deputado Antonio de Amo
rim Garcia a proscripçã.0 para recebimento 
dos subsídios col'responllentes ao tempo de
col•rido de 18 elo dezembro tle 1891 a 22 de 
janeiro de 1892, aos quaes tem direito como 
membro do Congresso NacionJ.L n:.\1_uella 
época, abrindo p~ua esse fim o credito espe
cial de 2:700~ (3a. discussã.o) ; 

Votação do pr..>jec&o n. l ::l5 A, de 189:5, que 
crea no Sttpecmo Tribunal Federal o set•viço 
tacbygeaphico, c dandJ outras pro ;iuencia-; 
(2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 79 B, de 1904, re
dacçã.o para 3" discussão do projecto n. 79, 
deste anno, qt,e autoriza o Governo a 
adquirir, para a galeria da Escola Nacional 
de Bat!a~ Arte:~, os qu:.l.'lros do fallecido pinto L' 
Victor Meirellcs de Lima, despendendo atá 
a. qua.ntia de 50: 000$000 (3a discussão) ; 

Votação do pr.:>jecto n. 2LO, de3to anno, 
em 3& discussão, creando no Di~tricto Federal 
mais dous officios de hbelliã.cs de notas. com 
as denominações de 9° c 10° (3a discussão) ; 

Votação do pt>ojecto n. 131, deste anno, 
que concede a pensão mensal de 500$ á viuva 
do ex-Sen:tdor do Impcrio Dr. Gaspar d~~o 
Silveira Martins, com parecer e emenda da 
Commissão de Pensões e Contas (2·' discussão); 

Votação do projecto n. 278, de 1904, au
torizando o Poder Ex:ecutivo a concedel' a 
Francisco Barbos:t dos Santos, fiel do the
soureiro da Caixa de Amortizo.~ão, um anno 
de licença, com o respectivo ordenado, em 
:prorogaçã.o áquella em cujo gi)SO sg acha, 
:para tt•ata.r de sua saude onde lhe convier 
(discussão unica) ; 

Votação do project:> n. 270 A, de 1904, 
d!spensando o resto do tempo que fa.lta ao 

Externato Aquino para completar os dous 
anno.3 de !:i:;calização prévia exigida pelo 
ad. 366 do Codigo de en.sino (la discussão} ; 

Votação do projecto n. 133 A, de 1904. de
clarando da competencia do chefe de policia 
e dos delegados do Districto Federal proces
sar e,,~-officio os delictos definidos nos arts.277 
e 278 do Coligo Penal, e dando outras pro
videncias, com parecer e emenda da ma.ioria 
da. Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça e voto em separado do Sr. Estcvam 
Lobo (la djscussão) ; 

Votação da projacto n. 225, deste anno, 
que determina que as legações do Brazil no 
Japão e nas Republicas de Venezuela, Equa
dot• e Colombia sejam regidas por ministros 
resitlentes, coadjuvados por :~os secretarios, 
e dando outra.s providencias (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 259, de 1904, dando 
ao Ministe1•io da Marinha a incumbencia de 
fiscalizai' e policiar a pesca nas aguas ter
ritoriaes da Republic:1, e dando out1•as pro
videncias, prccedenclo a votação dos reque· 
rimentos offel'ecidos pelos Srs. Luiz Gual
berto e Bricio Filho (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 302, de 190-1, auto
rizando o Podee Ex~cutivo a conceder, pelo 
Ministerio da Marinha., â Associação Pror• 
tectora <los Homens do Mar o uso-fructo d:.l. 
ilha da Boa Viagem e de suas bemfeitorias, 
para o fim de s:Jr estabelecido nella um 
posto de soccorros e deposito do respectivo 
material dut•antc o prazo de 30 a.nnos (2& 
disc ussão) : 

Votaçã.o do projecto n. 282, de 1904, con
cedendo ao bacharel Podro Percil•a Cher
mont Raiol. juiz substituto seccjonal nl se
cç ã.o do Parâ, oito mezes de licença, sem 
v cncimentos, em pro rogação da que lhe foi 
concedida pJlo presidente do Supremo Tri
bunal Federal, para tra ta.r de sua saude onde 
llle convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 291, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a ~.,ran
cisco Augusto de Mello, conferente de 3n classo 
da. Estrada de Ferro Central do Brazil, seis 
mezes de licença, com ordena.do, pal'a. t1•:.l.tar 
de sua saurle onde lhe convier (discussão 
unica) ; 

Votação do projecto n. 292, de 1004, auto. 
riza.ndo o Podm• Executivo a. conceder a. Luiz 
Silveira do Pilar, agente da. estação de Ou1•o 
Preto, na Estrada de Ferro Central do Brazil, 
licença por um anno, com o respectivo orde
nado, pttra tratar de sua saude onde lhe con
viet• (discussã.o unica) ; 

Votação do projecto n. 82, deste anno, que 
devolve a D. Cat•olina Nabuco do Ara.ujo a, 
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pensão de 3:600$ a.nnuaes, concedida á sua 
finada mãe o. Anntt Benigna Barreto Nabuco 
J.e Araujo, viuva do S,!nador Josê Thomaz 
Nabuco de Araujo (2a discussão); 

Votação do projecto n. 29G, de 1904, auto
rizando o Governo a applicar ao preparador 
de histologia da Faculdade de Medicina. da 
Bahia. Dl'. Julio Sergio Palma., a disposição 
da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, e 
danclo outras providencias (2a discussão); 

Votação &o projecto n. 17 A, deste ànno, 
que manda substituir a disposição Ja lettra 
-c- do art. In, s 2° do decreto n. 1.171 A. 
de 12 de janeir() de 1904, pela seguinte: á 
fixação das taxas pelo aluguel do material da 
praticagem e serviço do p~ssoal u vu1so da 
mesma, devido pelas em llarcaçõcs que de
mandarem o porto e de nccôrdo com o regu
lamento de 28 de fcverGiro de 1854 (3" dis
cussão); 

Votação do projecto n. 98 A, de 1904, 
crcando na Secretaria do Supramo Tribunal 
Federal mais tl'es lagares, sendo um de offi
cial e dous de amanuenses com as mesmas 
vantagens dos actuaes de igual categoria 
(P· discussão); 

Votação do parecer n. 44, de 1!)04, jul
gando que na petição de D. Maria Pereil•a. 
Guimarães, viuva do almirante José Ma.r
ques Guimarães, que solicita a concessão de 
montepio de almirante, não ha. o que dcfc
ril•, em face do que dispõe a lei n. 1.176, de 
14 de janeiro de 1904 (discussão unica); 

Votação do projecto n. 307, de 1904, au
tol'izando o Governo t.t mandar construü• 
no Districto Federal um edificio apropriado 
ao se.eviço da justiça local e no qual possam 
funccwnar os tribunaes, escrivães, e tabel
liãe~, e dando outras Ln·ovidencias (2a dis
cussao); 

Votação do projecto n . .28G, de 1904, rele
vando a p1·esctipção em que incorreram as 
congruas do bh;po de Goyaz D. Eduardo 
Duar·te Silva, como conego da ex- Capella. 
Imperial, com pareceres das Commissões de 
Constituição, Legislação e Justiça c de Or
çamento (2a discussão); 

.~a discussão do projecto n. 3 !8, de !904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Gueeea o credito do 50:41::?8500, 
supplementa1• á ·verba da. rubrica 15a do 
art. 12 da lei n. l.l-15, de 31 de J.ezcmbro 
de 190:~. na sub-consignação-Vantagens de 
fol'I'agens e ferragens ; 

Discussão unica do pro,iecto n. 208 A, de 
1904, mandando que se appliquem aos in
cursos na.s disposições dt• tratado de ·Madrid, 
de 14 do abr!l de 1891, o processo o a pe
nalidade do c.Jntrabando, com pa1·ccoros das 
Commissões de Diplomacia e Tratados e 
Constituição, Leg1slação o Justiça e substi
tutivo da primeira destas Commissõos ; 

P· discussão do :projecto n. 226 A, de 1904, 
reorganizando o quadro do pessoal do La.bo
ratorio Chimíco Pharmaceutico :Militat·. 

Levanta-se a sessão ás 2 h01•as e 15 mi
nutos dtt tarde. 

1698 SESSÃO EM 12 DE DEZEMBRO DE ·190 t 

Presidencia c]o Si·. Julio ele .lfello (fn Yice·PJ·esl:clentc) 

Ao meio-dia procede-se â chamada, a que 
respondem os Srs. Julio de Mello, Pereira 
Lima, Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, 
Joaquim Pires, Luiz Domingues, Cunha.1\,Ia
chado, Christino Cruz, Dias Vieira, Bezerril 
Fontenelle. Eduardo Studart, Gonçalo Souto, 
Fonseca e· Silva, Pereira Reis, Trindade, 
Teixeira de ~á, Esmeraldino Bandeira, Cor
nelio da Fonseca, Pedro Pernambuco, El
pidio Figueiredo, Rodrigues Doria, Domingos 
Guimarães, Gal'cia Pires, Vergne de Abreu, 
Alves Barbosa, Pa1•anhos Montenegro, Ber-

vol. VIII 

nardo Horta, Hcrodia de Sá, Coneit\ Dutra' 
Mello Mattos, Amcrico de Albuquerque' 
Gal'lão Baptista, Silva Castro, Mauricio de 
A breu, Carlos Teixeira Brandão, Estavam 
Lobo, José Bonifacio, Carlos Peixoto Filho, 
Adalberto Ferraz, Antonio Zacarias, \Ven
cesláo Braz, Rodolpho Paixão, Moreira da. 
Silva, ht.o ~·nardo de Campos, Domingues de 
Cast1·o, Fr J.ncisco Romero, Amaral Cesa.r, 
Paulino Carlos, Candido Rodrigues, Hm•me
negildo de Moraes, Joaquim Toixeir11. Bran
dão, Costa Netto, Candido de Abreu, CtU'· 

32 I 
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valho Chaves, Ca.1•los Cavalcanti, Paula Ra
mos, Germano I-Iasslocher, Jmnes Darcy c 
Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a Bessão. 

E' lida e sem debate n.ppro\·cda a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao CXl)ediente. 

O Sr. Presidente- A ~.'lesa acaba 
de receber uma mensagem t.lo Podm· Ex
ecutivo, que o Sr. lo Secretn.rio YaG ler á Ca.
mal·a·. 

O !h·. Alencar Guhnarães 
(1o sec~·eta;·io) procede (t leitura. da S:}guinte 

ME~SAGEl\f 

Srs. membros do Congresso Nacional-De
vendo terrnina.r no dia 15 do c01•rento mez o 
pl'ttZo do osbdo de sitio deci•ota.U.o pelJ Con
gresso) NiLCional, vcnhJ submettor-vos algu
mas considerações a respeito dr~sle assumpto. 

Cumquanto a ordem publica já so a.che r0· 
stabelecida, conforme tivo occa::nã'> de com
municar-vos, todavia nã•:> foi ainda. no:;si nJl 
colhm' os delinquentes e cvnclnh• 0s inqnol'Í
tos a que se e::!.á procedendo a.fim de ap111'at' 
a respon:;;a.bilitlade de cn.da um dos indivi· 
duo., que contl•ibuira.m pam a g:·a.vo com· 
moção interna. de que tendes conhecimento. 
Para isto muito concorreu o racto cLJ su ba,
vor l'amifi.oado a conspil•ação pot· al;~u.ns dos 
Estados da Repnblica, de sol'tc qtH~ sn tornon 
necessariu tambem roalizal' alli diiigencias 
no intuito de colhe,J.• os delinqnentcs e obl;er 
documentos que devem instruir• os alludirlos 
inqueritos o cuja remessa. o GovoPoo aguardo.. 

Ccsrsando com a pt>oxima tm•minação do 
prazo do est<tdo de sitL> a facnltlnüc,que com
pete ao Puder Executivo, deeífectmtr, som os 
limites que em circmusta.ncbs Ol'tlinat•ias 
lhe são impostos, as diligencin.s impt•e.~cindi
veis, pat•a. que se po:o:~su. elucidn.l', ptw com
pleto, a verdade o Pl'Orrlovel' <L puni~,~ü.o <lus 
culpados, julguei imlispunstwel 8Cicn ~i ficar
vos do que o ~cor1•e, afim do que vos digneis 
tom:~r :1 providoncb que, om vos:;a st1bcdo· 
ria, entonrlordes acertada. 

Rio, 12 de dezembro de 1904.- F,·cotcisco 
de Paula Rod1·igues ill"'es.-A' Cummis;:;ão de 
Constituiçãu, Legislação c Justiça. 

O §I•. Alen.car Guhnaràe@ (1° 
Secreta.l'io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do Sr. 1 o Secre~al'io do Senado, de 9 do 

c.one~te, communictmdo que o Senado acl-

optou e nessa data enviou á sancção a reso
lução do Congr?.sso Nacional concedendo um 
anno de licença com ordenado a.o Dr. José 
Lopes da. Silva Junior, medico do Hospital 
de S. Seba.stião, em prorogação â que lhe foi 
concedida pP1o decreto n. 1.084, de 26 de 
outubro de 1903.-Inteiraua. 

Do mesmo senhoe, de igual data, commu
nicando que o Senado approvou e nessa data 
envi 1U á. sancção a proposição desta Ca.mara 
autorizando a abertura do credito ex&raordi
ntLrio de l: 178$567, para pagar o ordenado 
devido ao mestl'e de musica aposentado da 
extincta Companhia de Apl'ondizes At·titlces 
J.o Al'senal de Guer•ra do Rio Grande do Sul 
Lourenço Ffd.ncisco da Cunha.-Inteirada. 

Do mesmo sonhol', de 10 do corrente. com
municando que pelo Sr. Pre;:;idente da Repu
blica fol sanccionaúa <L resolução do Con
g1•esw Nacional, da qual envia um dos auto
gL'aphos, abrindo o cretlito J.o 20:440$ para 
pagamento das diarins que competGm aos 
engeuheieos e au:dtial'OS da Rio de Janei1·o 
City lmp1·ovements Com.pany, limited. -Intei
ra.da .. A.echive-so o autogru.pho. 

Telegrammas : 

Largo do Machado, 12 J.e clezembt•o í.lo 1904 
-Pro.~itionte C<.l.ln;wa. Deputa. los- Rio- In
commodo sa.ude impode-me comparecer ses
sõ.o.-Sei·gio Saúoya.-Inteirada.. 

Maceió, 12 elo (lezambl'O de 19!1<1-Depu
tado Alonc,u• Guimn.eães, lo S'1Cr'eta.l'io -Peço 
communica.r Camu.ra. não tenho comp:.t.eecido 
motivo molesti:.t. SauJ.ações. - A1·ro:»eltas 
GalvCío. -In te i t•a.dtt. 

E' lido e vae a imprimir, parn. entrar na 
orclem üos trabalhos, o seguinte 

PR.OJECTO 

N. 321- 1004 

Concede a Ile1wique G. Dal Veme pe;·misscío 
para, ?JOt si OL~ em,preza que o,.gctnizar, 
p1·ocede'· á e[cplo1·açito das .Qale1'ias que se 
suppüe ~~.dsti1· no~ 1ltOl'1'0 do Castello, e cld. 
outras pl'oviclencias 

A' Cummissão de Fazenda e Inclustl'ia foi 
prosnute a petiçi'í.o do engeuheil·o e inJustrial 
Henrique G. Dal Verne, membro de uma 
o.ssociação a.rcheologica, residonte no Brazit 
ha. mul!ios annos, na qual 1•equer ao Con
gresso Nacional lhe concedn, permi.:~são pat•a 
fazer o levantamento das planta.s das ga
lerias subterranaas, que diz su.ber ex:i:ltirem 
no Morro do Castello desta cidade, con
struídas pelos religiosos aqui estabelecidos, 
em seculos anteriores, e examinar a sua. con. 
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strncção, fól'ma c direcção e, bcn1 n.sslm n. Art. 2. o _\.o conce.;;siona,rio fica o di.rcito 
natureza. do solo. de pr:rmittir a.o publico mediante conl.ri-

Jú. 0 peticlona,rio havia, feito identico roque· buiçiio razon.vcl a, entrada, n~~ss•Ls g;Llerias 
rimeoto aos Ministet'ios da Guerra e lltt F,~- depois de convenientemente illuminadas o 
zenda, e anteriormente, como consta, do p1•0 • em conuições de hygiene e se.:.rm<tnç~tt. 
cesso submettido ao estudo -da Commissn.o• Art. ~1. o O conce.:;siona.rio terá. dit·oito, na 
.se verifica: que em aviso do Minist.et'io <la. fórm:.L da lei, {L m lb.dc dos thoS•)Ul'os ~1uc 
Guerra de 18 de dezembro de l9U l, José Ale- forem encontrados nesses subteet'annos e 
x<~nc.lre Pereira. Codeço obtive I"a. do mosmo suas J.eponüencU.ts, tí:I.:Js con.1o: obr~ts de arte, 
lVIinistet•io, depois de info(•maçõos favoraveis bihliothecn, metctcs, pe ll'as prccio:~as, mocilas, 
das rep;wtições militttres, permissão p~n·a mobiliitrio, objGctos ele religiii.o o de culto o, 
explot•a.çã.o do edificio do I-Iospit:tl Milita. r outros porventura. ali rlc:>cubertos. 
do mo1·ro do Castcllo e dessa.s gal;Jri~ts Ar-t. L!." O cunce.~sionario fu.r<l estes tr~t
subterra.nea:3, conforme commuoic:u~ão :w balltos de maneira a não d:.tmnificat· as con
Ministcwio da Fazend[L om avtsu n." l. 07,J 1 stmcçõcs ot·a oxisten tes no referido tn!Jrt·o, 
de 21 elo me .. srno·mcz c anno; flltC. di)poi:; dc.sso I S8ndo lllo prohibiflv o empeego de explosivos 
acto Abel Pereira. Guimarães. em reqae- nas de:-;obstrucções ths g•tlerias. 
r~monto ~~ ll. Lle setembro de U)U2 dil~i- 1 ,\rt. 5.o Todos 0 ~ tr,1bll.lhos sorã.o fisca
gzdo ao Mmzster10 d:.t Fazer~t<t, tambem pe:.!zu liza•.los pol' nm erH<mltei ,.0 üo nomcaçã.o do 
para fa.zer c~t11 cxpl~raç~to, t;ondo lt:.LVHlo Mini~tori:J da. Fa.zen.Ja.o q11a.l temi uma g 1·ati
~rut~sto ~a p~t:te ~~ l oretra ?,o<lcço, con~o Jica.çã.o por contn. rlo Cdl1l\!!S:Üon:trio. · 
:56 ve J.o seu requ...,Llmonto. de.:> du outubto Aet. fi." o pea.z() dosL:t concus::;ão scr·<.t de 
do mesmo ai?-no ; que n.eos estes ~:Lm~cru einco annos a. começ:H da, di11i<~ Ja assign:J.
requoreri1m Igual concosila.o ou!.ro~ ?Ida.dao~, turn. t.lo contracto, srm<!o obl'igar.lo o concos
sem apl'Gsetü trem, eomtt~Jo. l~ütetos maL~ siunario n, inici;tr as ubra; no pt'i.tZ .J imneo
ou. m0no:s seguros da. e;(Idtenclil, de:;tas.ga· roo·avel 1:.e seis mezes d:t me~ma da,ta,. -
lcrms, como fizera Co.luço ; que, :mbmet tidos "' .,. . . _ 
estes l'equal'imcmos aos Minisr.et'ios üu, Fa- J~Et. 7 ,o [llt1flo o pt•at~.o r?vcet~t'it~ p:u•tt. ::1. 
zemla e d<.t Viaçã.o, <.t':i infol'macuo:-3 sãu f<.t- Umao ~od:ts. <t~ b .:m.fmtot'lit.-; it~I f• .. lJtas pc.lo 
voravei::> a concessf'i.o requori.la. · pol' Hem'i- conco~stO~aciO, som n :~nhum du·eL!;o <lo m
que G. Dal Verno, socio o procuru.Llo1• em dcrnni;r,:~çll.o. 
ca.usa pl'opt•io de Jos:i Atoxa.ncL·c Pcrcit'it . Art .. 8. u D<t pal'te qnc coubcl' ao ~on?cs
Codeço, não so julgando 0 Minlstcl'io de!. swna.r1o J.os v:tloeesdoscubol'tos ~<Ll'n. cmco 
Faz0nua <:i.utol'iza.J.o para, f'azcr esta couces ;ii.o, por. ce~lto p:~tra. o o::voi'IIO ~tppltcat-os em 
em vist.a. úo pa.recoi' do consulGLH' ge 1•ttl ua. m;tltuws do In:;trllcç:ao e Ci1t'Iditdc. 
Republica.. que disse cctbor ao Congr-cs:so Na- Art. n." ltl.lV<Jgt~íYH->13 as ili::!po:=;içõtJS em 
ciona.l deduir subro a referida prctenção. contl'ario. 

Considerando, portanto, uão h<Wül' nc· Sa.la. chs Commi~:sút.lS, G de llozemhl'o do 
nhum .inconycni.entc nn. concel:is.io .solicita.u:.t' l!J04.- Vil',tJitio BI"Í(Jido, J'Olü.tut•.- r11funso 
nem onus p:n·a tt União, e sontl'.l nacossr.~rio Costa, com as rcstl'ieçt'ló;; cousta.IIto; lias 
Métba1·-se de vez l!om tt lon:!n. COt'PonCo ll:t razõm; aba.ixo.- Accniti~ll\u::l o p:tl'e,~Bl' :v~
ox.ü;tench de thosouros u.IH cleixa.llO:>. é c~ cor·de com as C!lll.li1J.as u.pi'O~on Li.1dtts pelo 
Commil~são de parec<n> que soj1t feita a con- Sr. Alf.Jnso Cosl.tt,- .1. ll. .Nâva, pr.J:::itlontc. 
cessão pedida e ofi'm•ecc à considet'a<;ão do - GahUno Lo1·clo.- Jllattrioio ele ;1b,·ett, 
Congeesso o seguinte pl'ojr!cto de lei: 

O Oungresso Nu.clonalrosoi vc: 

Art. 1.° Fica. c0ncedida a Henriqu n G. D:r.I 
Verme permissão pnra, por ~.i or1 umpi'CZi.L 
que o.t·g;:tnizat', pt•oc9rlel' á oxplm'açã.o dttS ga
lerias que so ~mppõem existir nu Iv!orro do 
Castello, nesta Cu.pitu.t, com ramificações for 
outl'os pontos da. cidttde, podendo fa2er as 
deaobstr11cções dos respiradouros natnr;.tes e 
as installu.ções no~ess.J,Tia.S para ventilttção 
e Hluminaçã.o elect,rica.s, lovantameoto da 
planta dessas galet'i&~ e ingresso no predio 
do antigo Hospital Militar,no mesmo morro, 
sem pl'ejuizo dos trabalhos de rcpn.ração que 
nello estiver fazendo tt Santa. Casa de Mise
rícordía. 

Tendo ('.IH vis~i\ 11 petiçi'i.l) que t~o Congre)SO 
Nacion:tl en·.Lot•cr,:on Lfe;a•iq ue G. Dal V1~rne, 
impel;e:.Lndu peL·mi:.Jsã.r> para, por si uu cm
lH'CZi.L qitC Llrg:.LIÜZ>H', Pl'o<:cclee á. explora.
çãJ da;.; g.del'ia.s ctuo suppõo ex.btir no an
tigo cdificio occntn<.lo outr'or.l. QtJlo:; jJsuitas 
no mo1•ro do Cas~otLo nesta. C<.Lpltal, podemlo 
fazor pa~·a, esse fim ue.-:~obstruções do3 res
piradouros na.tnraes,in::;tu.lla·.~ões necossn,rias 
pam ventil<1ção e illumin-açã.o clecteica.s,etc., 
e examina.ndo tambem os documentos que 
a acompan·liam.infJrcn ·Lções do difftJrentes re
pn.r•tiçõos fodcraes, pu.1·ecer do honrado re
lator o pro,jecto por esGe apresentado á. Com
missão uc Fazend'.t, sou do opiniü.o que o 
mesmo p1•ojoc!;o póJe ser acccito, fazendo-se-
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-lhe alg11mas modificações, que se me afigu
ram necessarias. 

E' crença antiga, baseada em tradição 
oral e tambem em documentos escriptos, 
antigos e modm•nos, que nos subterraneos do 
antigo odifi.cio em que estabelecido foi o 
convento dos padres da Companhia de Jesus. 
no morro do Castello, existem vastas rique
zas representadas em ouro, olJjcctos de arte, 
etc., alli deixados por aquelles religiosos, 
quando daqni foram obrigados a sahir sem 
que pudessem dar destino a. tantos c tão 
accumula.dos valol'es. 

Para explorar essas riquezas que, si aos 
olllos de alguns não passam de fahula, na 
opinião de muitos são elev<~tlissima.s, alle · 
gando razão, mais ou menos, plausiveis, so 
teem apresent~do varios pretGndentcs, todos 
atfirmando ter a direcção segura dessas ga· 
lerias snbterraneas, c entre outros figura o 
cidadão José Alexandre Pereira Cadeço, re
Pl'esentado, agor·a., pol' Henrique G. Dal 
Verne, que, desde lH de dezembro do 1901, 
se dirigiu ao l\Hnisterio da Guer·ra, requ .~
rendo a autorização de que carece para rea· 
lizar a exploração a. que se propõe. 

Em :1 de setembro de 1902, Abel Pereira 
Guimarães fez identico pedido a.o Ministro 
da Fazenda, a quem lhe pareceu cabol' a com
petencia pa1•a autorizar a exploração reque
rida, pois so 1J a guarda e direcçã.o desse 
mlnisterio se acham os propl'ios nacionaes. 

Ahi, depois de longo c demol'ado proces
sado, ouvidos varios serventuarios, inclusive 
o consultor de geral da Republica, que, jul· 
gando não haver nenhum inconveniente na 
exploração projectada, opinou, muito juridi

·Camente, (;}Ue ao Poder Executivo fallecia 
competencia para da1• autorização, nos ter
mos em que tinha sido impetrada, foi, em 7 
de maio de 1903, indeferida a petição do re· 
querente. 

Presente a esta Commissão o requerimento 
de Henrique G. Dal Yerne, foram pedi•ias, 
a respeito do assumpto, informações ao 
81•. Minisb•o da Industria o Viação, por• pa.· 
,recer á Commissão quo a opinião de S. Ex. 
melhor poderia oriental-a no sentido de bem 
deliberar; c S. Ex., em 14 de novembro de 
1903, embora em termos geraes, opinou pela 
concessão, lembrando apenas ser conveniente 
acautelar a seguranca e conservação dos 
proprios nacionaes, cujo subsolo vae ser ox· 
piorado, garantindo-se tambem,tanto quanto 
possivel, o direito dos par·ticulares. 

A' pretenção do peticionaria, como a dos 
·que posteriormente requereram identico 
favor, era sério embaraço o decreto n. 758, 
de 18 de setembro de 1890, que, autorizando 
o at•raza.mento do morro do Castello, dava 
. .ao concessionario a posse da metade dos 
.thesouros, objectos úe arte e documentos 

historicos,que estivessem, por acaso, occultos 
e fossem encontrados durante os trabalho~ 
do arrazamento e excavações. 

Encampa.da, porém, ultimamente, essa 
concessão, conforme nos scientifica o Minis. 
terio da lnuustria. e Viação, desa.ppal'ecou a 
diffi.culda.do que podia. tolher ·~ acção do 
Legisla,tivo. 

Deste modo, reconllecitlo o direito da 
União aos thesouros que porventura existam 
nos snbterra.neos c galerias mencion:;tdas, 
em face da ca1•ta régia de 19 do janeiro de 
1759 e alvará de 25 de fevereiro de 1761. e 
mais legislação em vigor, não revogada 
pelas leis da Rcpublica, não encontro ne
nhum inconveniente em se permittü· o favor 
que S) nos solicita, acautelando-se, do modo 
efficaz os intel'esses da Fazenda Nacional e o 
direito dos particulares que po::lsuem nas 
immediações das obras a se realizarem pro
dios que possam ser damnificados dumnte a 
exploração e trabalhos acoessorios. 

Tratando-se, porém, de uma autorização 
que só poderá p1·oduzir os seus eft'eitos depois 
de reduzida a. conteacto entre o p3ticionario 
c o Poder Executivo, e como este, pela sua 
p1•opria natureza c meios promptos de que 
dispõe, é o mais apto para. julgar da convo
nicncia de c:.Jrtas medidas a serem <.tdoptada.s 
nessa exploração, e do sua opportunidado 
penso que, em vez de conceder-se a,o reque
rente os favores quo solicita, como propõe o 
honrado relator, se antot'ize o Governo a 
fa.zel·o. 

O Pl'azo de cinco annos estaboleeido pelo 
projecto tambcm me pare~e longo, estando 
convencido do que, dentro de tres annos, 
poderão perfeitamente ter inicio e remate 
os trabalhos de exploração a que se propõe o 
peticionaria, sendo, u.liás, o Sr. ~inlsu•o da 
Industria e Viação de p:trecer q uc o prazo do 
clous annos seria o ra.zoavel. 

Não pódll se1' indifferente ao pou.m• publico, 
neste caso, o maior c menor prazo, poil.) uma 
concessão por tempo longo pódo Pl'ivn.r o Go· 
verno de pôt• em pratica qualquer medida, 
que, de í'utut'o, lhe pareça preciso adoptai' 
em relação ao morro do Castello, cujo arra.
zamento, om totlo ou em parte, ~em sido 
muitas vezes lembrado. 

Assim, proponho a adopç~ão do pr~jecto 
com as seguintes emendas: 

Ao art. 1.0-Em vez de -Fica concedida
diga-se : Fica. o Podel' Executivo :.mtoriz<.c.do 
a conceder. 

E o ma1s como está no pt•ojecto. 

Accrescente-se : Art. O concessionario, 
por si ou em preza que organizar, só poderCL 
iniciar as obras, a que se propõe. depois de 
te1• depositado no Thosouro Nacional uma 
caução em dín heiro, a.polices feder aos ou 
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predios, capaz de garantir o prejnizo que· é necessa.rio, e eu não posso absolutamente· 
possa tl.dvir dessa exploração <l União e aos obrigar o Jornal do Commercio a conformar·-
particulares. se com aquillo que eu disse. 

Pa.ragrapho unico. Essa. caução será arbi- Outro ponto da censura do Joi·nal do Com-
trada pelo Ministerio da Fazenda no acto de nun·cio foi relativo ao facto de ser o arren
Iavrar·se o contracto não poderit ser inferior daroento feito ao Estado do Paraná. 
a 50:000$ ( cincoenta contos de réis). Demonstrei que nã.o se havia dado esse ar-

Ao art. 6. o - Onde se diz: cjnco annos- rendamento ao Estado, que o arrendamento 
diga-se : dous annos. se havia effectnado com o engenheiro Carlos 

Rio, f!9 do novembro de 1004. - .i\fjonso Wct!terman. OJroreci ao exame da C:tma1·a c 
Costa. do Jomal o acto do governo do Paraná pelo· 

qual se tinha feito a subrogaçi'io dos direitos 
do Estado nesse ongenlleiro. O .Tornol não 
acceitou essa demonstração, nem se confM
mou com ella. 

(.) Sr. President.e-No impresso 
da orde!ll do dia de ~wje distribuído aos Sr.). 
Deputados encont.ram-se alguns cngaa.os. Fi
guram para 3·' discussão os projectos ns. 3GO 
e 308, quando foram dadas para votação. O 
:projecto n. 308 A, que tambem figura nesse 
impresso para discussão, unica foi incluído 
na ordem do dia para la discussão. 

O Sr. Alencar Guhnarâes
Sr. Presidente, pouco tenho a accroscentar 
ao que disse aqui em duas sessões anteriores, 
a proposito do ar1•endamento da Estrada do 
Ferro do Pat•aná ao engenheiro Carlos Wes
tcrman, arrendamento que tão criticad:J foi 
pelo Jornal do Commercio. 

Em «Varia» de hontcm, o notavel orgão de 
publicidade desta Capital ainda voltou ao 
assumpto, para. insistir em suas primitivll.s 
arguições. 

Venho hoje assignalar á Camara apenas os 
factus apontados pelo Jornal do Oommercio e 
as demonstr·ações que julguei conveniente 
fazer em contrario ás censuras desse jor
nal. 

O .!orna~ affiL•mou, criticando a solução do 
Governo, que havia illega.lidadc no acto 1lo 
honrado S1•. Ministro da. Viação quando de
cretou o al'l'Ondamcnto ao t•cfeL'iuo Sr. Wes
tol'ma.n, por•quo, pelas clausulas do odital da 
concurroncia, o contracto do arr•enda.mento 
daEst1•aua do Forro do Parttnâ sm•ia inil•ans
ferivel. 

Demonstrei que não se havia dado ne
nhuma t1•ansferencia de contracto; que 
apenas· se tratava de uma sub rogação de 
direitos do Estado do Paraná em favor do 
engenheiro Carlos Westerman, da proposta 
que aquelle E:;tado tinha apresentado na 
concm•rencia aberta a 30 de dezembro do 
anno passado, 

O Jotnal insistiu em suas primeiras affir
mativas. Li á Cama.ra documentos compro
batorios das declarações que aqui fiz em 
contrario. 

Es!as documentos constarão na integra. 
dos dous discursos que proferi a respeito, de 
modo quo não sinto mais necessidade de in
sistir neste ponto, A demonstração foi feita. 
tão cu.lnl.l e tiio completamente quanto era e 

Não posso obrig<:tr o Jontal a acceítal-a.. 
No meu discut·so da sessão de 9 do cor

rente constará a integra do decreto do Ex
ecu~ivo do Estu.do do Paraná fazendo essa 
subrogação. 

Uma outra affirmação do Jornal, conde
mnando o arrendamento sob o falso supposto 
de qu~ o arrend·tl.ario era o Estado d.J Pa
raná,foi que aquelle Esta.úo era inidoneo p~tm 
conte;~ct<.tl-o. 

Demonstrando qual a situ:tção financeira 
do Estado o sua idoneidade para este con
tracto, ainda mesmo que com elle fusstl rea
lizado, li então á Camara tt·echos du ultimo 
relato rio do illustrc ex-Secretario de FinançaS· 
do ~stado do P.~raná, fiz refcrcncia a par
cenas do orçamento vigente e domon:::trei 
'lue nenhuma das affirmaçõcs do Jornal ora 
verdadeira. 

O Jornal insiste, pedindo á repi·csentaçã.o 
do Paraná que oxhiba esses documentos otri· 
ciaes a que se referiu, para mostrar que a 
situação financeira do ~:-ltado ó lisonjeira. 

Além dos docllmcntos que consr.u.ra.o do 
meu primeiro discm·so, offereço ao exame o 
critica. do JO>·nal o bala.nço get•al da despcza 
c rocoita. do Estado do Paraná, no ultimo 
excrcicio financciL•o, l 90:3 a. 190'1. 

lte!cri-mc, na cuntestu.ção que oppuz ao 
Jornal, ao estado da divida fundada do Pa
raná o procurei demonstrar com p<davr•as 
do relu.torio do Secrct~.~orio de Finanf.~as e 
documentos otHciacs, c1uc então apro::;ent.ei á 
Cama r a, q nc o Estado se achava com sua 
divida fuudada muito reduzida, ma,,tinha 
com perfeita regula.rida.ue todo;-; os seus pn.· 
gamcntos o não tinha divida. fluctua.nto. 

Trago hoJe ao conhecimento ela Cama·ra o 
do Jornal os quadros demonstrativo; does
tado dessa. divida c farei insm·H-os no meu 
tliscurso. 

Para completar os elementos de infor
mação quo devo prestar ao Jomal do Com· 
mercio, att.endendo á sua solicitação fin:~l na. 
«Varia» de hontem, transcreverei o topico se-
guinte do relatorio do Secretario tle Fmanças 
com l'elação á divida do Paraná para com o 
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--------------------·-------~--------------------------------
Ba.nco União fie S. Paulo, que so comprc
hontle tambom n:• divida fttnda.da do Estmlo. 

30 de junho <lo Ii:nO, a quJ.l determina 
q•te ~tljltiu publica.r1os na. imprensa. desta. 
6apiml o n:1. d:t Gn.pit(l.l Federa.! o~ nn
inm·o-1 tlos t it ulos qno forem sorter.dos, 
(t proporçii.o que fe vencer em as llriJ· 
staçõcs contl't•ctuacs respectiva.> . ~ 

EL~ o t•lJlico: 
« JJanco Unil.ío de 8 . Pcmlo- Contin úa 

m~nti tlo rip:ol'o;;ament.c em dia o serviço 
dn amol't. i ?~?. Q.iio o Juro do o111prestimo 
quo o Estatlu cont t·altiu om wao nn 
~} • nco uniá o ile S . P--.ulo. Ho.)o mesmo 
foi paga a. c~ :;o O!iGabelccimento l.mn· 
.~n.r-io a prc:-,h:.çiTo ~en~e~ r,;.·(• L que, u:1 
:õt·ma do rOS}Jecth·o contr;lcto , se venceu 
no:,;,n tlata . 

A escrupulosa. rcgul:wida.dil que o go· 
vet•no tem procurado ilnpJ• lmir M se!'· 
viço dessa divirl:i., p agando pontual
mente, como aind<J. :tgora o t'llz, suas 
p resla çõe:;, i<~m bom ha. oontr ilmido para 
11, J'oconhccida oluv:~çiio tlo Cl'CJito do 
l~sta•lo. que ~egm·:Moou te ved~ bom 
cot:1,\o~, s i for•.>m lnnç~tdos c~ pt•aç~t, os 
1itulo~ repr!HClDl<'l l,ivos tln.quulle om· 
p t'CS&i mo. 

i•:m omcio que <l:rlgi á. rlir octnria. do 
b;uwo solicitei o cun.pr·irnoo tu da cltt lt · 
sul(~. 6'' do « Tct•roo do obrig<.~.ção geral» 
do empi·csti.mo, a.tmexo a.o contrac>o de 

Do·co t\ccre~Mntar :.to que aqui se lô. plt'n. 
inteiro c·mlwcimento üo JorM/. , que e.'>~á fli. 
vida.. a prit~ci,pio de ~.000: 000$, csü1 l'<~lllt
zi ri;~ ltoj, a 6!J0:(100$ mais on munos. 
Totio~ o> documcnto.s (;íliciaes que offereço 

r, a.pr•ecictf;ão do Jonw/., d;t CiHOa.l'3. c llo Paiz 
l'e.!orem-sc , St· . !?residente, ao per·iodo qml 
attinge a data Ue .3! de dezembro do <J.IIJIO 
findo. Sã.o o;; documento3 oti!ciu.es mn.is re· 
ccntes que cu pD!Ha. t r azer. P or o•les, a. 
Ca.m:\l'<l., o Paiz e o Jon;at formarão juizo 
seguro a respeito da situação tinaucciru. uo 
Esc .. do tio Paru.n:i, que V.llllllncioi ser lí~on
joir·a. c cuto eJntl t•rno como l'ca.lmcnte lisoa· 
j lliL'a, neste momento . 

São e;;t.a.s a.s considera.~ões \!UC tenho a 
fazet' a resrJei to das utt.im~ obscn<~.çõcs <lo 
!onwl do l'omme•· cio, r·<:laUVt\~ ao at·rcntb,· 
:mento da. e~tr:vla de feno do Parao à.. 

Tenho concluillo. (Jl>ti!c bam; muito bem .) 

Documento a qu e se ref~re o Sr. Alencar Guimarães 

BALAN(.IO GERAI, DA R.RCE I1'A l' DESPEZA DO ESTADO DO P AJt,\N,\ DO EXJ>RCIClO DE Hl03 .. 100,1 
=o::::·:!"::=~-=-:-:-==j·--'=""=.o·-

1 
R~ClliTA 

DENOMINAÇÃO DA ~~ _ 

Dll'FERENÇA. 

I.· I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

R ECEITA 

l luquiuos ospirituosos ... 
2 Pol vo1-:.t o twmus de f•J:.:u 
3 Arren•a.t<L<:·'iO judicia.l 

" Im110Sto sobr~11Di~ao~ ~ 
(i )) » g.ld.• ());;· 

podado. • • .. . . •.•. 
ô [odustrias o proli.%Õ<ls. 
7 1/ 2 y. sobro demandas 
8 T!'ansmiss5.v de pr oprie-

d<.tdeg ... .... . . ... .. . 
I) Exportações tli vcr;;a_g .. 

10 Gado p tu•a cuos(jmo ... . 
li !O ~; ad<licional ...... 
12 Taxa das uaneira.s .. ..• 
13 Sal pa.r:\ consumo ...•. 
14 Sellos etc •• , .......... 
15 Pu. tento commercia! ... 
16 l!:xportação du hcrl'a~ 

mat&o •• •.• . •• . .• • • 

Orçada 
! 

52:.'~()1~ 184 1 
il : 31J!~ IOO 
!J:766$ ·152, 

:;)0: l 7G~~I30 I 
200 :0()0$.000 

5: I Hll;';o:~3 

176:95ffi7R5 
·15: t;5(J:i;2~1) 
1:3: 1 sus~3?. 
5:j : H69$10-! 
5..'> :7U4~t83 
50:904$122 

2U8: li0QS{I37 
é50:000~1JOO 

850: OOO!i;OO(l 
17 Concessões o pri vilegios B: !JO,;~OQO 

Sobre ínvernaua.s ... . .. 18 ·i> 
19 Di vlt!n. a c l i V LI ••• , •• ••• • 26 850$382 
20 Ui viela colonial .. ,, .... 75 !J.:!5:>;H3!'J 
21 l1t•ntes o passagens ...•• IH 85U~2~) 

Arrecadada Pal'a mais I Para menos 

i 
4S : li)G~ LOO ..... ... : .. ·1 
(i:30· ·~00 ... ~~ ~~~~~, !1: HJ6.')<';14 

87:2!!48!!\JO 57: 118.~800 

l:;i l :H!JH$7GfJ ~ ...... .. ... .. 
5:582$7 13 •Ji!.':j680 

187: 000::;755 1 O: I 0/:~!!70 
4!!: üJOSj5S 3:15 \8 130 
i.~ : 8(!.'~;.;;(148 3 :(3 4~1(;2lG 
57 :O.~O:j&'í!J :l: 151$755 
31 : :'i55.~! Jíl6, . . ........ . . 
55: !.l2:J~?·ao!l 5:0208%7 

2l0:0.1~:DO ..... ....... 
557: 873~32 7:873~~32 

l. 27,1: ~38,(;!) 17 424 :238.~917 
:2 ooO$'J<lO .. .... ...... 
l (i33.';4!81 I :63:l~l8 

20 576~i80 2:7~;1!)8 
87 Tli!'>il77 ..... ....... 

i il'.J 160~1}7() i 24: 30i\:t;841 ' 

4:155$084 

569$63S 

18:101$234 

24: 148$2!17 

79:046$707 

l :000$000 
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SESSÃO EM: 12 DE 'DEZEl\I'BRO IIE 190! 

RECI::ITA 

DENOMINAÇÃO DA !-----····-·· -----------------

2&5 

DIFFE:RENÇA 

Orç~da .Al'!'-:leaJ.:t:.ln, Par_tl. mnis Pa.r~ monos 
RECEITA I 

Receita, oYentnal ...... ·i 15:829$891 l2:3'i? ~·3~.21. ........... I 3:4m;;;26D 
l~mPl'estimo d.e d.ioliciro I 

de orphãos....... .. . . . 32: lll s3G l 11: .; : o.;-tri7 ........... . 1 2', :70 0~)D5~ 
T~xa o~cola.e .......... ·1 ::lO:QlJ(l~UOO ll::",:l-2.-..:~ 4 ........... ·1 W:4G7~l76 
Imposto do pl'op. ~ga.nda.. ~; 4fi: G6-h70G ·iG:\·64~700 

------- ------- ------ ----- ---
2.750:7408202 3.1 :15:072.-:;0::!1 5D3:306t:4l0

1 

207:074$1181 

EXTRAORDINRTA I 

De depositos.............................. :::4:477S041 
Dil beneficio de loterias . . . . . . . . . • . . . . • . . . . GO: O osooo 

i 

I 

De supprimento do Caixa d.:l l!JOl- lüo2.... 6">0: l52sü33 
De sa.ldo do oxercicio anterior .............. 

1 
6~H:::J!J~5l3 

~--------

1 4.518:022:5108 

-------------
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DlFFERENÇA ~ I <!< DENOMINAÇÃO DA 
E:: ~ 
~ DESPEZA 

DESPEZA 

..: 

- -1---------
Orçada I __ P_a_g_a __ ,_P_ar_a_m_a_i_s Para menos 

4.o 

5,o 

I Palacio do Governo..... 30:600$000 
2 Secretaria de Estado. . . . 67:868$000 
3 Repartição Central de 

Poli.cia • • • . . . . • . . . . . . 67: 980$010 
4 Congresso Legislativo... 76:480$000 
5 Magistratura........... 229:480$000 
6 Força publica.......... 524:4711$000 
7 Instrucção publica...... 364:376$000 
8 Serviço sanita rio. . . . . . . 25:200$000 
9 Auxilias e subvenções.. 76:660$000 

lO Pessoal inactivo........ 67:312$7!6 

38:045$200 
98:012$514 

7:445$200 
31:044$514 

96:216$755. 18:236$755 
73: 35>l$896 ........... . 

257:475$868 27:995$868 
618:578$329 94:099$329 
503:890$531 139:514$531 

29:931$683 4:731$683 
84:623$642 7:963$642 

3:121$104 

ll Presos pobres. • . . . . . . . . 20: (J()0$000 
12 Eventuaes . . . . • . . . • . . . . 6:000$000 

l--:-1.=55:-:;:6-: 4=35"""'$-=7~16 

80:490$8\J8 13:178$182 
51:995$950 31:995$950 

5:984$4.50 . . . . . . • • . . . 15$55o· 
------,~-=: 

l. 929:504$716 376:205$654 3: j 36$654 

I Secretaria de Esta,do .... 88:1111$000 95:364$051 7:252M5I 
2 Arrecadação das rendas. 120:545$000 174:2 4$u63 53:659$ú63 
3 Junta Commercial. .•... 9:740$000 8:632$\!50 ............ ·I : 1 07$050· 
4 Pessoal inactivo ....•... 14:7.25$170 15:1 V$694 388$524 
5 Divida fundada .•..•.... 603:397$520 550:835$087 ............ 52: 5Ci2$433 
6 Auxilio a industria e 

agricultura ... , .•.•.• 20:000$000 11: R67$1l00 ............ 8:133$000 
7 Exerci cios finJ.os ••.•... 40:000$000 662:664$147 622:664$147 
8 Eventuaes ............. 2:000$000 1:741$010 • o ••••• o • ~ •• 258$990 
9 Restituição de dinheit·o 

de orphãos ........... 20: 000:~000 10:52R$i59 ............ 9:471$241 

918:511!$690 1.530:950$761 683:963$785 71:532$714 

1 Secretaria de Estado ... . 
2 Catechese . ......... ... . 

68:840$000 75:551$169 6:711$169 2:843$400 
3:0U0$000 156$600 

3 Obras publicas em geral 
4 Eventuaes ............ . 

2 11 :944$886 376:759~115 164:814$229 300$000 
1 :000$000 700$0001 

284: 784$tl86 1 --4~53::-:-,-l6::-::6:7$8-:-. 8:-:4 171 : 525$3981 = .;;;;;3 :;;;;;1;;;;;40-'$;;;;;40;;;;;00 

Despeza ordinaria das tres secretarias.. 3 .913:622$361 

EXTRAORDJNARIA 

Com a questão de limites ............. . 
Com a Exposição Permanente ........ . 
Com a publicação do Diccionario Histo· 

rico ......•.•.....................•• 
Com o auxilio ao Instituto Becker ..... . 
Com o funeral do Dr. Beltrão ........•. 
Com restituição de depositas .......... . 
Com restituiçao de impostos .. . ......•. 
Supprimento ao Caixa de 1903-1904 ... 
Saldo que passa para o mesmo exercicio. 

37:399$800 
20:529$495 

3:000$000 
l:OOO$ll00 
2:189$790 

64:066$il14 
26: 3ÇJ5~~961 
64:658$233 

385:160$454 

4.518:022$108 

Curityba, 31 de dezembro de 1903.- O director, Alfredo Bittencourt. 



QUADRO N. 1 

Quadro demonstrativo do resgate e juros de apoliceiiot das tres emissões 
da divida publica do Estado, a contardejaneiro a31 de dezembro 

Resumo das apolices das tres emissões da divida publica do Estado 
resgatadas até 31 de dezembro de 1903 

de 1903 

Emissões Resgate Juros Total Emissões Resgate Juros Total 

La. 
1,a Apolices: 

2 Apolices de 200$ •... 400$ 66$656 466$656 1.199 de 500$ ~ 995:500$ 134:337$198 1.129:837$198 2.a l. 980 » 200$ .. " .... 
Apolices: 2.a 

179 da 500:!; ~ 150:700$ 15:167$679 165:867$679 Apolices: 
306 de 200$ " .•. " .. 666 de 500$~ 

3.a 1103 » 200$ ..... , .• 553:600$ 84:452$307 638:052$307 
Apolices : 3.a 

lO, de 1'000$\ Apolices: 
105 » 500$ 180:100$ 99:748$346 279:848$346 141 de 1:000${ 
86 » 200$ •• " • " • 151 )) 500$ 
74 )) 100$ 118 )) 200$ • " ... 250:700$ 113:951$556 364:651$556 

106 » 100$\ 

\ 
331:200$ 114:982$681 446:182$681 1:799:800$ 332:741$061 2.132:541$061 

Directoria da Secretaria de Finanças, em 31 de dezem,bro de 1903.-0 director, Alfredo Bittencourt. 

SUPPLEMENTO AO QUADRO N. l-A 

Relação das apolices da 2• emissão resgatadas até 31 de dezembro de 1903, a contar da janeiro 

Valor Rs. S00$000 

20-21 96 161 217 271 331 385 437 500 566 630-631 675 14 
23a 27 101 167 228 273 333 388-389 444 504 569 637 684 17 
29-31 105 170 230 .286-287 339 a341 394 455 506 572 641 688 16 
36-37 108 173-174 233 290 345 404 457 510 578 643 690 14 
41-43 112 177 235 a 237 293 351 411 461 521-522 587-588 647 697 17 
58 a 60 ll4 182 241 300 353 414 463 524 592 650-651 700-701 .... 

'16 -< 
63-64 133-134 185 245 308 358 416 472 543 595 657-658 703 E-< 15 o 

66 137 187 252 310-311 362 418 474 547 598 661 708 E-< 13 
69 145 192 254 3l9-320 371 422 a 424 478 549 608-609 665 711 16 
75 148 196 258 322 373 427 486 550 617 667-668 714 13 
78 152 206 260-261 326-327 279-380 429 488 555-556 620 670 716 16 
93 156 . 211 265 3.29 382 432 495 560 625 672 719 12 

23 13 13 15 16 15 15 12 14 14 16 13 179 

'Valor Rs. ;~~D00$000 

8 99 205- 206 303 405 504 611 a 613 718 846 942 1050-1051 15 
lO 103 210 a 214 306- 30:' 408- 409 506- 507 622- 623 722 a 725 849 945 1056 22 
12 1- 105 218 309.,...-, .310 4ll- 41~ 509 629-- 630 733 ·-- -~ 851 Jl49 1073 14 
21 107 221 312 414- 415 513 ·- ... 636 739- 740 855- 856 951- 952 1083 15 
28 1ll- 112 233 317 418 518 644 750 860 956 1087 12 
32 122- 123 238 319 426 520 647 753 a 755 863- 864 970 1089 15 
37 129- 130 241 323 a 325 428 522 652- 653 757 a 759 869 972 1097 17 
42 141- 142 244 333- 334 431 527 659 763 875 974 1101 13 
44 145 247 337 434- 435 532 662 770 881- 882 987 1104 13 

46-47 152 249 340 437 535 666 774 888- 889 991 1121 .... 13 
51- 52 157- 158 254 ~67 445- 446 537- 538 669- 670 776 893 994 1124 E'S 16 

56 163- 164 257 . 71 457 541 676 779- 780 895 1006 1138 o 13 E-< 
59 167 259 ~,,; 373 463 543 680 783- 784 898 1008 1140 12 
62 169 261 :4 ftj'::l75 471 548 683 805 900 1010 1149 li 
68 170 263 378- 379 473 551 690 a 692 808 905 a 908 1024 1155-1156 18 
73 171 271 382 475 554- 555 694 817 912 1031 1164 12 
77 176 273 385 478 a 480 558 700 819 916 a 919 1034 1172 16 

82-83 179 278- 279 388 484 573 704- 705 823 922 1036 1175 14 
90 184 a 186 286 390 486 587 707 825 a 827 927- 928 1038 1178 16 

92 a 94 191- 192 295 394- 395 490 593 710 833 931 1045-1046 1195 16 
97 199 298 398 496 602- 603 716 842- 843 939 1048 1200 13 

--
26 :'lO 27 28 28 25 30 34 32 23 23 306 

Secretaria de Finanças, 31 de dezembro de 1903.-0 director, Alfredo Bittencourt. 

NOTA : Estão escripturadas sob ns. 222 e 1.618 as duas apolices da ia emissão do valor nominal de 200$ cada uma constantes do 
i o destas quadros. 

V~:~l, Vlll 256-1 



SUPPJ,EMEN1'0 AO QUADRO N. 1-B 

Relação das apvlices da 3• emissão resgatadas até _31 de dezembro de 1903, a contar de janeiro 

Valor R.s . 1:000$000 

6-7 99 1811 234 288 379 518 619 682 858 11 
9-20 104 184 247 290 416-417 523 627 691 1005 12 

34 107-108 187 249 300 422 533 631 705 1007 11 
44-45 123 192 251 303 436 545 638 7P5-796 1009 ~ 12 

50 .· 152 198 262- 263 309 453 552-553 653 810 1011-1012 ... 13 
72 167 206 267 323 474 562 664 814 1014 o lO 8 

74-75 170 208 269 332-333 48::! 573 669 831 1032 12 
80 172 225 273 372 492 589 674 836 1034-1035 11 

83--84 178 230 277 376 494 598 677 838 1042 11 

14 lO 9 lO lO lO lO 9 lO 11 103 

Valor Rs. S00$000 

140 1 
ll 

9-ll 234 332 489 561 689 774 916 989 11 
17-19 147 256 359 493 588 727 791 933 994 12 
31-41 150 266 395 505 590 741 807 940-941 997 14 
48-75 155 286 404....:405 524 596 745 828 943 a945 1020 ..:I 12 «: 87-93 164 290 4~9 534-535 600 747 840 951 1031 8 ll 

101 187 298 431 537-538 643 753 854 961 1033 o 12 8 
Il8 195 301 457 559-560 

' 
659 762-763 868 972 1043 ll 

124 197 311 462 570 669 769 898 981 1045-1046 
133-134 205 316 465 . 579 685 773 908 987 1057 

.. ... 

15 9 g lO 12 9 lO 9 12 lO 105 

Valor Rs. ~00$000 

5- 8 111 206 324 403 502 617 684 765 824 ll 
19- 38 138 209 328 409 511 622 692 768 836 ll 
613- 67 145 227 334 413 516 631 709 7";3 838 ..:I ll 
15- 86 155 230 343 428 524 640 711 780-781 846 «: 12 

95 164 254 3-9 442-443 533 642 710 793 852 8 
ll 0 - o 

100 174 257 355 451 539 667 717 801 894 E-< lO 
107 179 264 366 462 544 669 721 819 896 10 
109 204 288 395 495 601 679 727 821 900 lO 

·--·-- ·--- ··· ··· 

12 8 8 8 9 8 8 8 9 8 86 

Valor Rs. 100$000 

24-29 86-llO 214 268 386 442-443 531 552 669 705 13 
35 119-124 224 276 396 457 536-537 556 674 733 ..:I 12 

46-47 133-148 231 302 417 468 a 470 540 580-581 679 736 < 15 
58-59 154 233 320-321 426 494 544 585 681 765 8 12 o 

68 175 242-243 333 432 498 548 602 684 774 8 ll 
70-71 -· 185 263 376 439 510 550 643 690 797 ll 

10 9 7 7 6 9 7 7 6 6 74 

Secretaria de Finanças, 31 de dezembro de 1903.-0 director, Alfredo Bittencourt. 
Yol. VIII 255 - 2 
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SESSÃO EM 12 DE DIEIDIBRO DE 190 ~ 257 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero par<.~. so procoder ás votações da ma
teria encerradll., passa-se :1 m:!.teria em dis
cussã.o. 

Em seguidn. 6 sem dcba~e encerl'auo em 2"' 
discussão, o artigo unico do project.o n. 318, 
ue 1904, autoriz:wtlo o Poder Executivo a. 
abrir au Ministerio da Gum•ra o credito de 
.50:412$500, supplementar á verba. da ru
brica 15.,. do n.rt. 12 d.'1 lei n. 1.145, do :H 
de dezembro de 1903, mt sub-consignação
Vantagens de forragens e ferragens; ficando 
adiada a votação. 

E' a.nnunciadn. n. l" discussão do projecto 
n. 208 A, de 1904, mandan .o que se applí
quem ttos incursos nas disposil;ões do Tra.
tado <lo Ma.drirl, de 1,1 de abril r.le 1891, o 
processo e u penalidade do contralJando, com 
pat·eceres das Corumissõcs de Diplomacia e 
TratBdos e Constituição, Legi:;lação e Justiça 
e substitutivo da primeira destas Com
mi~sões. 

O S•·· Presidente-A este projocto 
a Commissão de Constituição apresentou um 
substitutivo, que só será tomado em consi
deração si o projccto passar á2" discussão. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
(liscussão e adiada a votação. 

E' annunciada a la discussão do projccto 
n. 226 A, de 1904, reorganizando o quadro 
do pessoal do Laboratorio Chimico·Pharma
ceutico Militar. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

o Sr. Presidente-Estando esgo
tadas as materias em dis··ussão, consti1ntes 
da ordem do dia, suspendo a sessão até 
haver numero rara as votações. 

Suspende-se a sessão ás 12 horas c 45 mi
nutos da tarde. 

Reabre-se a sessã.o á 1 hora e ·15 minutos 
da tarde. 

Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, 
Enêas Martins, Aurelio Amorim, Hosannah 
de Oliveira, Passos Miranda, Arthur Lemos, 
C·• rlos de Novaes, Indio do Brazil, José 
Euzcbio, Urbano Santos, Anizio de Abreu, 
.João Gayoso, Francisco Sá, João Lopes, 
Alberto Maranhão, Paula e Silva, Abdon 
Milanez, Izidro Leite, Affonso Costa, Me
deiros e Albuquerque, Celso de Souza, Bricio 
'Filho, Pereira de Lyra, João Vieira, Angelo 
Neto, Raymundo de Miranda, Oliveira Val
ladão, Castro Rehello, Tosta, Bulcão Vianna, 
-Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Augusto 

Vol. VIU 

de Freitas, Eduardo Ramos, Galdino Loreto, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, 
Oscat• Godoy, Angnsto de Vasconcellos, Sá. 
Freire, Erico Coelho, Fidelis Alves, Belisario 
do Souza., Francisco Veiga, Gastão da Cunha, 
Henrique Sa!les, Calog!ll'as, Sa.bino B:1l'rozo, 
Cat•valho Britto, Camillo PJ'1ttes, Galeão Ca.t•
vulhal, Valois de Gastt·o, Rebouças <lo Car
valho, Fol'Daodo P1·estes, Ferreira Braga, 
gluy Chaves, José Lobo, Lintlolpho Serra, 
Luiz Gualberto, Soare:> dcs Sttntos, Juvcnal 
Millct•, Victorino Monteiro, Diugd Fortuna. o 
Homem do Carvalho. 

Deixam elo compariJCCI' com cau~a. partici
para o3 St•.;;, Pa.ula Guimt1rã.cs, \Vanrldrley 
do l.lendonr;a, Raymundo Net•y, Rogel'io de 
Miranda, Antonio Bastos, Thomaz C:J.val
canti, Sergio Saboya, Walfredo Le;1t, José 
Marcellino, M•n·eira, Alve.~. 1\rthur Orlando, 
Estacio Coimbra., Eusebio de .c\ndra·:le, Arl'o
xellas Galvão, Juvíniano de C:trvttlho, Fclis
bello fJ'Olre, ?\'eiva, Leovegildo Filgueiras, 
Satyro Dias, Pinto Dant<J.~, H.odl'iguos Lima, 
Tolcntino dos Santos, Marcolino Moura., 
Irineu Machado, João Baptista, Bez~tm;lt, 
Julio Santos. Cruvollo Cavalcanti, Bernardo 
Monteiro, João Luiz, PeniJ.o Filho, David 
Campista, Francisco Bel'llardino, Anthoro 
Botelho, Bueno de Paiva, João Luiz Alves, 
Leonel Filho, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen
cio, Nogueil•a, Lindolpho Caetano, Olegario 
Maciel, Padua Rezende, Jesmno Cttrdoso, 
Arnolpho, Azevedo, Leito de Souza, Alvaro 
de Carvalho, Aze\redo Marques, Rodolpho 
Mil•anda, Bernardo Antonio, Aquino Ri
beiro, Abdon Baptista, Marçal Escobar, An· 
gelo Pinheil•o, Rivadavia Corroia, Vespa
siano J.e Albuquerquo e Campos Car~ier. 

E sem causa os Srs . Virgílio Erigido, 
Frederico Borges, Eloy de Souza, Epaminon
das Graci ndo, Prisco Paraizo, Rodrigues Sal
danha, MoNira Gomes, José Munjardim, 
Laurindo Pitta, Henrique Borges, Paulino de 
Souza, Viriato Mascuronhas, Ribeiro Jun
quoira, Astolpho D•tra, Carneiro de Rezen
de, Bernardes de Faria, Lumounier Godof::oe· 
do, Camillo Soares Filho, Olintho Ribeil•o, 
Custa .Junior, Francisco Malt:J., Benedicto de 
Souza, Eliseu Guilherme, Barbosa Lima, 
Domingos Mascarenhas e Alfredo Varela. 

O Sr. Presidente- A lista da 
porta. accusa a presença de 122 Srs. Depu
tados. 

Peço aos nobres Deputados que occupam as 
suas t·a.deiras. 

Vae-se proceder ás votações nas materias 
indicadas na ordem do dia. 

E' annunciada a votação do projecto nu
mero 241 A, de 1904, reconhecendo como de 
caracter offlcial, em todo o territorio da 

33 
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2[}8 ANNAES DA CAMARA 

União, p.1ra todos os effeitos legae:}, os di
plomas conferidos pela Escola du PluLrmacia 
de 3. Paulo, sendo válidos, nos estabeleci
mentos federaes de ensino superior, os ex
ames nel!a prest.adoi:l (l n. üis::nssão); 

O S1•. P.resid.en.te- Yae-se votar 
o projer.to n. 241 A Ü3 1904, em la. discussão. 

A Commissã.o cb Ins ~ mcção Publica, to-· 
mLmdo conhecimento do PL't).iecto apresen
tado pJlos Srs. C<tntlido Rodig·ues e outros 
Deputados, o.fferecett um substitutivo. Este 
sulJstitutivo .não póde ser tonndo em consi
deração nastu; discussão; vou, pól'tanto, suh
metter a votos o prüjccto primitivo. 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em la discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 241 A -1904 

O Cong1•esso Nacional dec1•eb.. : 
Art. 1 . o São reconhecidos como de cara

cter ofilcial, em todo o tel'ritorio da União, 
para. todos os efteitos legaes, os diplomas 
conferidos pela Escola <le Pha-rmacia de Sã.o 
Paulo, sendo vn.lidos, nos estabelecimentos 
federaos de ensino supe1•ior, os exames nella. 
prestados. 

Art. 2. 0 Revogam-~e as disposições em 
contr<~rio. 

O Sr. Valois de Castro (pela 
ordem) roCJ.uer e obtem dispensa de inters
tício para o projecto n. 241 A, da 1904, on
t1•ar na ordem li. o dia da sessão seguinte. 

Post9 a votos é appovàdo em 111. discussão, 
o segumto 

PltOJECTO 

N. :2\'15 A- 1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o E' creado o possoal para o ser

viço do Laz·1.reto de Tamandal'é, sob a dire
cção do inspectm• do 2° districtJ sani'tario da 
H.opublica, e oonstituido dos seguintes func
cionarios: um medico-ajudante, um pharma
ceut\co, um porteiro almox:arife, um escri-
pturario e um atlministrador. . 

§ ! . o Além do pessoal acimu, mencionado, 
o estabelecimento terá ma'is um enferme.L·o, 
doms· serventes-gual'das e um cozinheiro. 

§ 2. o Os vencimentos do pessoal serão os 
constantes da tabella anoexa. 

Art. 2. 0 Para occorrer aos vencimentJs do 
pessoal, á.s despozas de installações e ao ma
tel'ial n.o exercício de 1905, o Governo fica 
autorizado a abl'ÍL' o credito necessario. 

A1•t. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

TABELLA A QUE SJJ REFERE O PROJECTO 
EUPRA 

director (gratiflcal(ão 
ao inspectot• rlo 2'' 
distl'icto sanitarlo.. l: 200:) 

medico ajudante (com 
3:200$ de ordenado 
e l:GOO$ de gratifi-
cação)............. 4· tH)fi$ 

pha.rmaceutico (com 
2:400$ de ordenado 
o 1:200$ da gratifi-
cação). .. .. .. . .. . . 3:600$ 

I almox:arife o · porteil•o 
(com l:600$de orde~ 
nado e 800$ de gra-
tificação).......... 2:400$ 

escripturario ( com 
1:600$ de ordenado 
e 800$ de gra. tifica-
ção).. ... • • .... . .. . 2:400$ 

administador das pro
priedades desapro
priadas e obras de 
abastecimento de 
agua (com 2:000$ de 
ordenado e 1 :000$ 
de gratificação).... 3:000$ 17:400$· 

Pessoal sem. nomeação 

I enfermeiro . .•.....•. 
2 serventes-guardas ... 
1 cozinheil'O ...•. ~ ....• 

Material 

Medicamentos, diétas, 
objeotus de expedi
ente, illumin.ação e 
outras despezas ... , 

Total. •..... 

1:800$ 
2:400$ 
l :200$ 5:400$ 

7:200$ 

30:000$ 

O Sr. El pidio Figueh•edo (pela 
ordem) requer e a Co.mara concede dispensa 
de interstício para o proj.ecto n. 295 A, de 
1904, ser dado para. urdem do dia da p1•oxima 
sessão. 

Posto a votos, é approvado em 2:~. dis-
cussão o seguinte artigo unlco do · 

PROJECTO 

N. 315- 1904 

O Congresso Na.cional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da. Fazenda o 
credito extraordinal'io de 24:686$034, ouro, e 
913:316$796, papol, P~\ra effectuar o pa.ga.-
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SESSÃO EM 12 DE DEZEMBRO . DE 1904 

lU<lnto drts dividas de oxercicios findos, con~ sociedades que pertencerem à Confederação 
stante.s da relação seguinte: do Tiro Brc~zileiro. 

Ouro Pa pcl São condições indispens~weis para perten~ 
cor á Confedcrn.çã.o: l\linisterio da. 

Marinha ... 
~Iinisterio U.a 

Iadustda ..• 
Jtlinistorio a~~ 

Justiç:a ..... 

t .001$110 364: 48S;~l85 a) i,er, pelo monos, 500 socios contri-
lmintes; 

205:308$0!4 b) pl'ovar o pn.trimonio de 5:0~JO:), reco-
137: 146~78,1 lhiLI.os .á Cai.xa Economic<~ pelo conselho di~ 

.23:684$924 

Ministerio da 
Guerra .... 

'11' rector, que devorá se compo1' do chefe do 

120 :9531[-228 município, do commandante de um dos cor-
'~' pos da guarnição militar, ou, na falta, do 

Ministerio da 
Fazenda •.. 

11linisterio elo 
Exterior .... 

commaudante de um dos batalhões, de força 
77:229$994 estadual o do presidente da sociedade ; 

1. 189$691 c) submetter á approva.çã.o do Estado-
• · · · · · · · · • · " Maior do Exercito a organização, regula-

revogadas as disposições em contrM'io. l m.eutos, iustrncções, plantas e orçamentos 
para as linhas de th•o ; 

O Sr. Paula RaiDos (pe~a ordem) 
requer e obtem dispensa de Interstício pa1•a o 
projecto n. 315, de 1904, que acaba de ser 
approva.do em 2a discussão ; entra amanhã 
em 3a. discussão. 

cl) ficar sob a. immedía.ta. fiscalização do 
Estado~Maior, que deverá ter um seu repre~ 
seotante junto a cada uma das sociedades, 
podendo ser um olflcial effectívo ou refor
mado do exercito ; 

Posto a votos, é approvado em 
cussão o seguinte artigo unico do 

ll'\ dis- e) fazm· os exercicios de til'o com as armas 

PROJECTO 

N. 297- 1904 

O Congresso Nacional decret:~: 
Arl;igo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado n. abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito especial 
de 60:826$955, para pagamento ao enge
nheiro Alfredo Novis de uma indemniza.ção 
motivada pela reducção de 25 o /o nos l'l'Ertes 
da Estrada de Fer1•o de Baturitê, de accordo 
com o decreto n. 3.684, de 19 de junho de 
1900, no período de 19 de junho do 1900 a 29 
de abril de 1901 ; revogadas as disposiç!õos 
em. contrario. 

O Sr. Studart (pela ordem) requet• 
dispen~a de intersticio paL'a que o projecto 
n, 297, de 1904, possa figurar na ordem do 
dia d~t sessão seguinte. 

O Sr. Presidente-Foi concedida 
a dispensa. (Pattsct.) 

O Sr. Drieiio Filho (pela ordem) 
requer verificação d:_t votação. 

Feít<t :.t verificação reconhece-se que a 
dispensa foi concedida por 106 votos. 

Posto a votos é approvado em l n discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 57 A- 1904 

portat~is regulamentares do exercito ; 
f) franquear ae linhas de tiro aos corpos 

do exerci to e ás guarnições dos na vi os da 
a1•mada nacional ; 

g) em caso ne dissolução da socieda.ue, re
verterão á nação todos os bens moveis e im
moveis. 

Art. 2. o Para. faeilidaúe da acquisjção dos 
terrenos indispensa v ois ás linhas de tiro, as 
sociedades incorpora,das ti Confederação go
sat'ão das garantias inhet•entes á lei n. 8l6, 
de lO de julho de 1855. 

At•t. 3." Crea.do o set•viço mililiar ouriga
torio, os socios civis tla Confederaçã•), que 
houverem PI'cstn.do perante uma commissão 
nqmea.da pelo g::;tu.uo·Maior do Exercitt> exa
mes relativos ao conhecimento o manejo das 
armas pJrtatcis, ú. esc<.Jla do soldado e <t de 
secção lica.rão obrigados apenas u. um torço 
do tempo de serviço no exercito activo. 

Ar L 4. o O Goveeno instituirá, por inter~ 
mnuio do Estado·MttiOl' do ExercHo, pt•emios 
pu.ra os concur.:;os quo as sociedades reali· 
zarem a 14 de julho, na Capital Federal e a 
15 de novembro. no3 E:::tadus. 
. Art. 5. 0 A 's sociedades da Confederação o 
Governo, a jmzo do Estado-Mu.ior do Exer
eiGo, fi>rnecerá o armamento e a munição 
ínc1ispensaveis, üo que so indomnizar1L pelo 
preço do custo. 

Art. 6. 0 O Govm•no r\Jgu!amentará, de 
accorclo com esttt lei, a Confederação do Tiro 
Brazileit·o. 

Art. 7. o Ficam abertos os necessarios cre
ditas. O Congresso Nacional dec1•eta : 

Art. 1,° Fica. instituído o subsidio de Art. 8." Revogam-se as disposições em 
10:000$, p:n' uma. só -ve-z, a cach .. tuna. dM contru.rio, 
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O Sr. Juven~l Müller (pela 
m·dem)-requer e obtem dispensa de intersti
cio para o projecto n.57 A, de 1904,que acaba 
de ser votado em la discussão, entre a manhã 
em 28 discussão . 

Posto a votos é n.pprovado em 3a discussão 
c ,~nviado (L Commissão de Reda-cção, o se
gi:1nle. 

PRO.JECTO 

N. 300,- 1904 

O Congresso Nacional decrata: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao 1Iinistcrío da Fazenda o 
credito extra.ordinario de 5t. 652$400 para as 
despezas com as obras do reparação de que 
necessita o predio em que está installada a 
alfandega do Recife; reYogadas as disposi
çõe:3 em contl·ario. 

O Sr. Dricio Filho (ljela o;-clem) 
-Sr. Presidente, hoje é dia do dispensa de 
interstício. Este projecto, purém, não pre
cisa de dispensa, pois já está em 3a dis
cussão. 

Pergunto a V. Ex. si a redacção final já 
está sobre a Mesa, porque então peço dis
pensa de impressão, afim de sm• immediata-
mente discutida e votada. · 

O Sr. Presidente- E:;tá sobre a 
mesa a redacção final e vou consultar. a 
Camara quanto ao requerimento do nobre 
Deputado Sr. Bricio Filho. 

Consultada a camara, é eonoodida a dis· 
pensa de impressão da l'edacção final do pro
jacto n. 300, de 1904, l'equm•ida pelo Sr, Bricio 
Filho. 

· Em se uida é sem dehate appl'OYada a 
seguinte ·' 

REDAC(,!ÃO 

N. 300 A- 1904 

Bedacção {lnaZ elo p1·ojecto n. 300, deste am~o, 
que autori.za o P·tesidente da Repubtica a 
abrir ao Ministe1·~o da Fazenda o credito 
extraordinario de 52:652$400, para . as 
despe~as com as obras de repw·açao de que 
necessita o p1·edio em. que está instaUada a 
Alfandega elo Recife 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministel'io 
da Fazenda o credito extraordinarlo de 
52:652$400, para as despezas com as obras 
de repa1•ação de que necessita o predio 

em que esti installada a Alfandega do 
Recife. 

Sala das Commissões, 12 de dezembro de 
1004. -lliedei~·os e 11lbuque1·que. -Domingos 
Guirnco-c7es. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, é appeovado em 3J, tliscutJsão 

e enviado (t Commissão dê Redacç:ão, o se
guinte 

PR)JECTO 

N. 288- 1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

torizado a abrir ao Ministerio das Relações 
Exteriores os creditos de 30:000$, papel, c 
45:000$, ouro, sendo o primeiro supplemen
tar á verba P· (15:000$ -Pessoal e 15:000$ 
para-Material) e o segundo á ver-ba 7a do 
art. 5f) da lei n. 1.145, de 31 de dezembrd 
do l\103 ; revogadas as disposições em con
tl·ario. 

Posto a votos, é approvado em Ia discus
são, o seguinte 

PROJio:CTO 

N. 289 A- 1904 

O Congresso nacional resolvo: 
At•t. 1. 0 E' concedida a pensão mensal 

de 5' O$ \Í, viuva e tllhos do tenente-coronel 
Innocencio Fabricio de Mattos. 

At·t. 2. 0 A 1•eferida pensão será distri· 
buida assim : â viuva caberá 250$ e os ou
tr·o'i 250$ se1•ão ignalmonte repartidos entro 
os filhos, revortondo em favor da vi uva os 
q:d.nhões pert(mcentes aos quo, nos te1•mos 
legu.es, us i'oL•om pei•dendo. 

Art. 3 .'1 Todas estas concossaes serão 
ú1Tectivas quanto á viuva, mantendo-se a 
mel3ma em estado de v.iuvez e, no caso 
contrario, reverterá seu quinhão, em be • 
netlcio igual, aos filhos menores e filhas 
solteiras. 

Art. 4.° Fica o Governo autorizado a 
abrir o-creuito necessario para immediata 
execução desta lei • 

O Sr. Gonçalo Souto (pela m·dem) 
reque1• e obtem dispe11sa de intersticio para 
que o projecto quo acaba de ser votado em 
ta discussão entre, na proxima sessão, em 
2a discussão. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 264 B, de 1904, que fixa o numero, classe 
e vencimentos do pessoal do Laboratorio Na· 
cional de Analyses, da Alfandega do Rio de 
Janeiro (3a discussão) ; 
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O Sr. President.e-A este projecto 
foi oíferecída, pela Commissão de Orçamento, 
uma emenda que deve preceder á votação 
do projecto, na fórma do Regimento. 

Posta a votos, ê approvada a seguinte 
emenda da Commissão de Oroamento, offe
recida em 3a. discussão ao projecto n. 264 B, 
de 19Õ4: 

Ao art. la-Accrescentc-se : 
Art. 2. 0 Na insttffkiencia da V<Wl'a '!:Jota da 

pa;·a o se1·viço do Lab01·ato1·io Nacional d~ 
A.nalyses, dct Al{andega do Rio de Janeiro, o 
Governo abti1·d o 1n·eciso c1·edito 1uo·a a e:;,;
ecução desta lei. 

E' o projecto .approvado em 3;1 discussão 
assim emendado e enviado á Com missão de 
Redacção. 

Posto a votos, ê app1•ovado em P discussão 
o seguinte 

PH.OJEGTD 

N. 176 A -- 1904 

O Co:1gresso Nacional dee1•eta 
Ar. lo. A Alfandega da Paeahybn. pu

sará a ser regulada. pela tabelia L, relativa 
tt do Santa Catharin<l. e ann~Jxa ao decreto 
legislativo n. 1.178, de 16 de janeiro do 
1904. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõ3S em 
contrarío. 

São successivamente postas a votos e a.p
provadas as seguintes emendas da Commis
são de Obras Publicas: 

Ao art. 1. 0 - Accrescente-se : -s·\lvo si o 
contract:.> de a1•rendamcnto for feito com a 
mesma pessoa ou emprcza. que contractar ~t 
con::.trucção. 

Ao§ 1° do mesmo a.rtigo- Snpprimam-se 
a palavra mensalm.ente e a phrase ftnn.l:
reservados 10 °Jo para. garantia da conser
vação da, mesma obra. 

O § 2° do mesmo artigo redija-se pola 
fórma seguinte : 

«A importancia total das ohras sertí deter 
minada. á vista dos estudos approvados. » 

O art. 2° redij.t-se pela fórma seguinte : 
«A estrada será constl'llida pelo traçado 

que for julgado mais conveniente para. serviL· 
á villa do Rosario e ao porto de Itaqui. » 

O para.grapho unico do mesmo artigo re
dija-se assim : 

«Em Caxias ligar-se·ha a estrada á linha 
ferrea dessa cülade a Caja,zeiras, mediante 
accordo c:>m a re:;pectiva ompreza. » 

ACCl'OSCCll te-se: 
· «Art. 3. 0 O Governo ab1•írá c1•edíto~ n.t~ no 
max:imo de 200:0JO$ p~\ra rcaliz<t~~ão dos e . .,. 
tudos, que sol•ão f~itos por mlministl•;u.~ã.o.>• 

E' projecto o appL'O rt\<lo em :3'\ discussão. 
assim emendado e dovolvitlo ao s ~ na•.lo, indo 
antes á Commissão de Rcdacçüo. 

O Sr. llzidro Leite (pela. m·clem) - o Sr. Francisco V<~ig t. (pela 
Peço a V. Ex. que consulte a Camara si con- o1·dem)- St·. Presidente, estando sobt·e a 
cede dispensa de intet•sticio pa1•a que o pro- mesa. a 1·edaccão do projacto n. 264 B, do 
jecto que acaba do ser Yotado possa. figura1• 1904, pL•ojocco qno a.ttonde : ~ urntt l'cclamaçii.o 
na. ordem do dia da proxim<L sessão. aqui feita em mensagem do Sr. Pt'L\Si,lente 

Consultada a Camara, é concedida a dis· da H.epublica, peço a y. E:<. quo se dlgnP 
pensa. pedida. consultar a Casa. si conson·r.o na tlispous:.~. de 

E' annnnciada a votação do p1•ojecto impL•cssão, afim de quo elle S<'ja. immfJdia.h· 
n.2 B, de 1004,-redacção para 3a. discussão das mente votado. 
~mondas ao J?1'ojecto n. ~, deste ~nno, d~ o Sa. PR.ESIDI~~TE-0 projccG:l fol cmen
:senado, aut2r1za.ndo o Governo a promov.ei dado . no emtanto a sua redacçã.o ftna.L estii 
a co.nstl'ucçao de :uma estra~a de fer·ro entre I sobre' a mesl. · 
as culades de Caxtas e S. Lmz, no E::Jtado do 
Maranhão, nas condições que estabelece O ·sR . FRANCisco VEIGA - Sim, senhor; 
(3a discussão); e3tá perfeitamente redigida, com as emendas. 

Consultada a Camara, ê concolida 11 dispensa pedida. 
Em seguida e sem debate approvada a, seguinte 

REDACÇÃO 

N. 264 A-1904 
Redacção fina~ do projecto n. 264, deste anno, qu~ fixa o nume1·o, claS!lM e 1umci~nentos 

do pessoal do LaiJol·ato1·io Nacional de Ana.lyses da Al(ancleg.t rto Rw de Jane~ ro 

O Congresso Nacional decreta : 
. Art. I. o O numero, classe e vencimentos dos emprega.d.os do Laboratorio Naciona.l 

de Analyses da Alfandega do Rio d\) Janeiro será o constante da. tabella. annexa a 
esta loi. 
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Art. 2. o Na insufficiencia da. verba v0tada para. o serviço do LalJoratori o Nacional 
de Analyses da Alfandega do Rio de Janeiro, o Governo abrirá o preciso credito para 
a execução desta lei. 

Sala, das Commissões, 12 ele dezembro de 1904.- Dom,ingos Gttimanies.- Medeiros 
e Albuquerque. 

TABELLA A QUE SE REFERE O PROJECTO SUPRA 

Numero, classes e vencimentos dos empregados do Lahoratorio Nacional de Analys~s 
da Alfandega do Rio de Janeiro 

•. 

PESSOAL ORDENADO QUOTAS TOTAL 

1 directo1· •.•.......•........•.••...•........ 8:000~000 41 8:000$000 
4 chimicos de 1 a classe ......... · ............. 4:800$000 25 19:20 (J$000 
6 ditos de 2a. classe .........••.....•....•...• 4:000~000 21 24:000$000 
4 ditos auxiliares •..........•....•... • ...... 2:400$000 14 9:600$000 
1 escripturario •...•................•........ 4:000$000 20 4:000$000 
I ama.nuense ...• o .. o o ...•... o ....... o o .. o .• o 2:400$000 12 2:400$000 
4 auxiliares de escripta ......... o ... o ........ 1:600$000 8 6:400$000 
1 conservador porteiro ....................... 2:600$000 13 2:600$000 

400 quotas na razão de 25 °/o sobre a renda 
40:000$000 até o maximo de 160: 000$000 .••.. o o ... ..... , ......... ········ -------

116: 200$000 

Para salario de 4 se1' ventes .. . ........... . .. . .••.•... o ........... o . . . . . . . 4:800$000 

Material 

Livros, ,iornaes scientiftcos, .objec&os de expediente, talõos e publicações .... . 
Acquisição de t•eactivos o do instrmnontos o cunservação destes ...........• 

ó:500$00U 
8:000$001) 
1 :300*000 
1:600$000 

Consqmo <.le gaz .... o o ................................. o ............. o .. . 
Despezas oxtraordina.rias c oventuaes, inclush'e assoio do edilbio .. . .......• 
Para. acquisição de mosu.s de trabalhos chimicos, at'!Uat'ios e nl)va. canaliza· 

ção de gaz o agLia ....... o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 6:000$000 
------

143:400$000 
Sala das Commíssões, de d·1zembro de 1 Q04,- Dom,ingos Guimm·ttes .- Jleclei1·os e 

Albuquerque. _ 
E' o p1•ojecto enviado ao Senado 
Posto a votos é approvado em 2adiscussão, Po3to a. votos é appt'ovarlo em 2 · ~ discussão, 

o seguinte artigo unico do o S3guin te artigo unico do 

PROJECTO 

N. 287-1904 
O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unico. E' o Poder ·~ecutivo auto· 

rizado a tc.brir ao Ministerio da Guerra. o 
ct•edito extraordinario Lle 16:419$750 para 
occorrer ao pagamento devido a Itobert 
Blosset & Horma.nos, de fornecimentos :f,3itos, 
em 1896, á Colonia. Militar junto (~ fóz do 
I gua:'3S11; revogadas as disposições em con
·t rar1o. 

PROJECTO 

N. 310-1904 

O Congt•esN Na.clonü decreta: 
Artigo unicoo Fica. o Poder Executivo au

toriza. do a abril• ao Ministerio da Fazenda. o 
credito ext1•aordina.rio de 43:498$966, para 
restituir a Rosa & Carvalho, negocian t0s as
tabele cidos no Estado da Bahia, os impostos 
de importação do xarque que lhes foram 
indevidamente cobrados duranto o anno de 
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1897, de acco1•J.o csm a sentença do Sttpremo 
Tribunal Federal, passada em julgado; revo
gadas as disposições em contra1•io. 

Posto a votos é approvado em zn. discussão, 
o seguiu te artigo uoico do 

PRO.TECTO 

:N. 299-de 1904 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl.igo unico. Fica o Poder Executivo au• 
torizado a. abrir ao Min"isterio da Guerra o 
cr~dito extraordinario de 80:113$948 paru. 
occorror ao pagamento ao marechal refor
mado Rutino Enéas Gustavo Galvão da im
portancia da.s differenças do vencimentos 
entre o posto de marechal c o de goner;1l do 
divisão,de accordo com a sentença do Supre
mo Tribunal Federal, passada em julgado; 
revogadas as dbposições em contr·ario. 

O Sl". Eloy Chaves (pela o;·dem) 
pede ao Sr. Presidente que consulte a Ca
mara sohre si concedo a dh:pensa do imprns
sãopara a redacção fi.naldo projecto n.~H4A, 
de 1904, que se acha sobt·e o mesa. 

Consulta.dn. a Camara, é conce'tlida a dis
pens<t podida. 

Em seguida. é sem debato approvadê1 a se
guinte 

HEDACl,'ÃO 

~ . .284 A- 1904 

lt'edacç(io firw.l d/) p1·ojedo n. 3·18 A, de 1903, 
emendada pelo Senado, tomando e.densi'IJas 
aos p!·ofessm•es e repatidM·es dos Institutos 
Benjamitt CO!Ist1mt e Nacional de Surdos 
Jludos o acr·l·escim~ de 'IJencimentos que ti· 
1)8/'mn os lentes do Gymnas1:o Nacional, em 
'17irtucle de varios aclos de 1890 a 1892 

O Cong~·esso Nacional decreta: 

Art. l. o Fica extensivo, da data. desta lei 
em deanto, aos professores e repetidores tlos 
Institutos Benjamin Constant e Naeional de 
Surdos Mudos, o accrescimo de vencimentos 
r1ue tiveram os lentes do Gymnasio Nacional 
pelos decretos ns. 1.075, de 22 de novembro 
de 1890 e n. 1.194, de 28 de dezembro de 
1892, de accordo com o disposto no art. 210 
do regulamento annexo ao decreto do 17 de 
,maio de 1890, e art. 7° da lei n. 957, de 30 
de dezembro de l902,fazendo o Governo, para 
esse fim, a necessaria operação do credito. 

Paragrapho unico. A dictante copista do 
Instituto Benjamin Constant torá o mesmo 
accrescimo de vencimont0s que tiverem os 
repetidores. 

Ar~. 2. 1 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sa.la das Commissõos, 12 de dezembro de 
l 004.-Domingos Guímatães .--Jlledei1·os e ;tl
buquerque. 

E' o pr•ojGcto enviado (~ sancção pPesiden
cial. 

O Sr .• Jon<JUilll Ph .. es (pela oi·
dem) reque1• dispensa de interstício par<t 
quo o projecto n. 299, de 1904, que acaba de 
ser votado om 2a di:::cussão, possa ser da.do 
parao Ol'dem do dü.t seguinte om :31), dis
cussão. 

Consultada u. Casa, é concedida a dispensa 
de interstício. 

Posto a. votos, é approva(lo om. 2n. discussão 
o sognint(:l artigt) unico do 

PRO.JECTO 

N. 316-1904 

O Cong!'e:::~;o 'N<.wional decreta : 

Al'tigo unico. Fica o Poder Executivo au· 
torizado a abrir ao Minbterio da Fazenda o 
credito extraord ina1•io de 8: 752S;900 pttl'a 
rcst.ituir a Fm·nandes Mesquita & óomp .• ne
gociantes, ostu.belecidos na, Bahia, os impos
tos de impo1•ta..ção do xa.rque, quo lhos foram 
indcvidamcuto eobradus durante o anno de 
1H97, de accordo com a senterH;a do Supremo 
Tribunal Fedel'al passaua em Julgado; revo· 
ga.das as disposições om contrario. 

Posto a. votos, ~~ approvaúo crn 211 (tiscussão 
o seguinte a.r•tigo nnico do 

PRO.TECTO 

~. :301-1904 

O CongresBo Nn,cionall'osolvo : 

At•tigo uni co. Fica o Poder Executl vo au· 
torizado a abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito extrao1·dimtrio de 500$ para paga
mento a .Jo1•ge & Stmtos pelo aluguel do 
precJio em que funcciona a Escola de Apren
dizes Marinheil•os do Maranhão, dura.nte o 
ultlmo trimestre de 1893, revogadas as dis
posições em contrario. 

E' annunciada a votação do projecl;o n. 188, 
c.lcste anno, que releva ao ex·Deputado An
tonio de Amorim Ga.rcia a prcscripção para 
recebimento dos subsídios correspondentes 
ao tempo decorrido de 18 de dezembro de 
1891 a 22 de janeiro do 1892, aos quaes tem 
direito corno membr•o do Congresso Nacional 
naquella época., abrindo para esse fim o cre· 
dlto especial de 2:700$ (3n· discussão) ; 
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O Sr. Presidente- A Com missão 
de Orçamento, dando informações sobre a 
emenda apresentada, é de parecer que seja 
acceita-e offerece as seguintes sub-emendas: 

« Em vez de 20 de janeiro-diga-se: 22 de 
janeiro. 

De:pois de-abrindo-se, diga-se: para esse 
fim o credito especial de 2:700$ ; (o mais 
como estâ).» 

Na. fórma do Regimento, vão ser votadas 
em primeiro logar as emendas. 

Posta. a votos, é a1)provaua a seguinte 

El\IENDA 

Procetlendo·Sll á verificação, reconhece-se · 
terem votado a favor 30 Srs. Deputados e 
contra 84; total, 114. 

O Sr. Presidente-Foi rejeitado o 
art. lo do projecto. Ficam prejudicadas as
demais disposições do projecto e as emendas 
a elle offerecidas. _ 

Posto a votos é rejeitado em 1a. discussão 
o projecto n. 79 B, de 1904, q~e autoriza o 
Governo a adquirir, para a .galeria da Escola 
Nacjonal de Bellas Artes, os quadros do fu.lle
cido pintor Victor MeirelJes de Lima, despen
dendo até a quantia de 50:000$000. 

Da Com missão de Orçamento ao p1•ojecto O Sr. Germano Hassloeher 
n. 188, de 1904: (pela ordem) requer verificação da. Yotação. 

Em voz de-credito necessario-diga-se: o Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
credito extraordinario de 975$001). tet•em votado a f:a.vor 40 Srs. Deputados e 

Posta a votos, é a]Jprovada a seguinte contra 73; total, 113. 

SUB-E:\IENDA 

Do Sr. José Lobo: 
Accrascente-se: 
Art. Fica ]gua.lmente relevada a pre

scripção para recebimento dos subsidios cor
respondentes aos dias l a 12 de novembro 
de 1892 aos quaestemdireito,como membro 
do Congresso Nacional, o Dr. Augusto de 
Oliveira Pinto, ex-Deputado pelo Estado do 
Rio de Jc~.neh•o, abrindo-se pat•a isso o cre
dito nocessario. 

E' o projecto, appt·ovado em ga discussão, 
assim emendttdo e enviado á Commissão de 
Redacção. 

O Sr. Presi<lent'e-A sub-emenda 
do Sr. José Lobo ao pt•ojocto n. 188, de 
1904, que acaba ue ser approvada, será 
dostaca.da., pa1•a. constituir projecto especial, 
do accordo com o Regimento. 

E' annunciada. a votação do projecto 
n. 135 A, de 1895, que crea no Supremo Tri
bunal Federal o serviço tachygraphico, e 
dando outr,ts providencias (2° discussão). 

Em s~guida_ é posto a votos e a pprovado 
em 2a d1scussao (salvo a emenda) o seguinte 
art. 1° do 

PROJECTO 

N. 135-1004 

(309-i906) 

O Congresso Nacional decreta: 

O Sr. P:t .. esicleu:te - O p1•ojecto 
foi rejeitado po1• 73 contra 40 votos. 

E' annunciada a votação do projecto n. 210, 
deste anno, em 3a discus::;ão, creando no Dis
tricto Federal mais dous officlos de tabelliães 
de notas, corri as denominações de 9° e 1 OI) 
(3a. discussão) . 

O Sr. GerDlano Hassloeber 
(pela m·dem)-S1•. Presidente, são novamente 
apresentadas a este projecto emendas que, . 
om nada, adeantam, e que, bem informadas, 
só podem conduzir a Commissão á 5Ua l'ejei
ção. A primeiru.,de um honrado Deputado pelo 
Districto Federal, vem reformar a nossa. le
gislaçãot quasi por completo. Uma outrat 
sobre cartorios, manda quo os cargos de ta
belliães sejam providos po1• concurso. A pri
meira, mandando nomem• para os co.rto1•ios 
no Brazil os cidadãos que tenham sorvido na 
gum•ra do Paraguay, e a segunda, mandando 
que estes cargo:s sejam providos por concurso,. 
nfio teem razã.o de ser, pois ambas esta-s 
idéas já estão consignadas em lei. 

Era o que tinha a dizer, encaminhando a 
votação, para que as emendas sejam re. 
jeitadas. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e r(3jeitE~odas as emendas sob ns. 1 e 2. 

E' considerada prejudicada. a emonda dO. 
Sr. Bricio Filho á ultima p1rte da emenda. 
do Sr. Americo do Albuquerque. 

E' annunclada a votação da seguia te 
emonda, sob n. 8, do S1•. Bricio Filho: 

A1•t. J,o Fica creado no Supremo Tribunal cAcoresceote-se: 
o servioo tachygra.phico. § Terão pret'ereocia. no provimento dos 

loga.res de ttibelliio de notas os que apresen· 
O Sr . .João VIeira. (pela ordem ) ta.rem servicos no exercito e na armada em 

requer verificação da votaoão. . tempo de guerra. Para o preenchimento doe. 
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l'efericlos lagares serão observadas as dispo· Pam o preenchimento dos re{e1·ídos logares 
sições das leis vigentes, dispomlo sobre con· se1·Cío observadas as disposições elas leis vi-
curso.» gentes clispondo sobre concui·so. 

O §r. Bricio Filho (pela ordem.) 
-Sr. Presidente, a emenda, cuja votação 
V. Ex. acaba de annunciar, compõe-se de 
duas pa1•tes : uma dellas providencia sobre 
o concurso para os logares de tabellião ... 

O SR. GEmrANo IIASSLOCIIER-E' de lei. 

O Sr. Bricio I1'ilh.o (pela 01·clem) 
-S1•. Presidente, peço a V. Ex. se digne de 
proceder á verificação desta votação. 

O Sr. Ger~nano Hasslocher 
-Peço a palavra pela. ordem. 

O SR. BRrcro FILHO-... a outra parte dá O Sr. Presidente-Vou proceder 
prefqrencia áquelles cidadãos que tenham á verificação da. votação, conforme requereu 
prestado serviços á ar•mada ou ao exercito o nobre Deputado por Pernambuco. 
em tempo de guerra. 

O SR. PAULA RAlVIOS-BJa emenda. 
O Sa. GERl\IA.:'-Io liASSLocuEa-Ta.mbem é 

de lei. 

0 SR. BRICIO FILHo-Ora, Sr. Presidente, 
parece-me que estas duas partes da emenda 
merecem ser approvadas. 

0 SR. GER?t!ANO HASSLOCIIER-São desDe
cessarias. 

O SR. Barcro FrLuo-A Commissão tanto 
não achou desnecessa1•ia a primeira parte 
da ·emenda que não deu parecer contrario 
á idéa, mas apenas disse que não devia ser 
approva.d ~ por já ter a Commissão rejeitado 
a emenda em 2a discussão. 

0 SR. GERMANO IIASSLOCIIER-Porque jú. 
era lei. 

0 SR. BRICIO FILHO- Nestas condições, 
parece-me que o facto da Commissão haver 
rejeitado uma idêa em 2a discussão, não é 
<.t.rgurnonto pam ser rejeitada em 3'1, mosmo 
porquo melhor orientada, pmterá mudar. 

E' o que tinha t~ explicar â Casa, pat·a que 
depois não se venha dizer que não é neces
sario o cuncurso, que não ê ncccssario reco
nhecer os serviços de guerra, por moti ro da 
rejeição da emenda nesse sentido. 

Sr. Presidente, póde daqui sm•gir ~rma. 
interpretação historica que dê em resultado 
a. admissão de individuas que não estejam 
nas condições dos apontados pela emenda. 

Er<~m estas as explicações que eu preten
dia dar. 

Em seguida é posta a. votos e 1•ejei tada a 
seguinte primeira pa1•te da referida emenda 
sob n. 3, offerecida pelo Sr. Bricio Filho: 

Acci•escon te-se: 
§ Terão preferencia. no provimento dos 

loga.t•es de tabelião de notas os que apresen· 
tarem serviços no exercito e na armada em 
tempo de guerra. 

E' igualmente posta a votos e I'ejeitada a 
segunda parte da seguinte emenda, sob n. 3, 
ofl'erecida pelo Sr. Bricio Filho: 

Vol. Vlii 

0 SR. GERl\IANO HASSLOCHER-·EU pediria 11 
V. Ex. que me permittisse dar, em duas pa-' 
lavras, uma explicação á Camara. 

0 SR. PRESIDENTE- Absolutament!:l nãO· 
posso permittir, visto que já foi iniciada a 
votação. 

Procedendo-se á verificação dJ. votação da 
2a. parte da emenda, reconhece-se que vo
taram a favor 58 Sri3. Deputados e contra 
44. Total, 102. 

O Sr. Presi.dente - Vota1•a.m á 
ftwor da 2a parte da emenda 58 Srs. Depu
tados e contra 4'1. Total, 10.2. 

Não ha numero; vae se procade1• á cha
mada. 

P!'ocedendo-se á chamada, vel•iftca-se te
l'em-se ausentado os Srs. Sá Peixoto, Ani • 
sio de Abreu, Pereil'a Reis, Raymund.o de 
Miranda. Bulcão Vianna, Eugenio Tourinho, 
Vergne do Abreu e Hercdia de Sá. 

O 81•, Pt"el'"li<lente- Responucram 
á chamada 115 Srs. Deputados. 

Hu. numero para. se proseguir na.s vota
ções. 

Em seguida, é de novo posta. a votos e 
appt•ova.du. a seguinte 211 parte da emenda 
sob n. 3, offertcida. pelo Sr. Beicio Filho: 

«Para o preenchimento dos refuridos loga
res serão G bservadas as disposições das leis 
vigentes! disponJ.Q sobre concur·so,» 

E' o projecto appeovado em 3a. discussão
assim emendado e enviado cL Commissão de 
Redacção. 

E' annunciada a vottção do projecto n.l31, 
deste anno, que concede a pensão mensal de 
500$ á vi uva do ex-Senador do Imperio Dr. 
Gaspar da Silveil·a Martins, com parecer e 
emenda da Commis::;ão de Pensões e Contas· 
(2a discussão). 

O Sl". Ja01es Darcy (pela ordem) 
-Dirijo um appello aos sentimentos de 
justiça da Camara e peço me permitta dizel'
lhe que ha delicadezas que nós todos devemos 
respeitat•. 
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Dar <i viuva de um ex-Senador do Imperio, 
que dur11nte toda, a sua vida teve tratamento 
e representação, 300$, e não 500:~. como pede 
o projecto e sempre em casos seme!lnntes 
temos feito, é não querer respeitar taes 
delicadezas, é, no ca.so, proporcionar á -viuv<1 
daquelle eminente brazileiro que se chamou 
Gaspar da Silveir._~ Marr.ins (apoiados) vexa
mes, privaçõos e provações (apoiados) a que 
o só geande nome que ella traz deveria 
semp1·e e sempre libertai- a, onde quer ctue se 
encontrasse. (Muito bem; apoiados.) 

Sr. Presidente, sou tarnbem contrario á 
generalidade dos favores pessoaes, que aqui 
constantemente concedemos. Assusta-me, 
-enche-me do apprehensões a onJ.a m•escente 
do dispendios indefensaveis dos dinheiros 
publico;;, que acarretam. 

Mas, não podemos agir aqui como uma. 
força cega, ceifando á esquerda e á direita; 
devemos pesar a exacta situação de cada. um 
dos casos sobre os quaes nós temos de 
pronunciar. 

Ainda hoje votâmos uma pensão á viuva 
do valoroso soldado Fabricio de Mattos c 
quem a propoz foi o meu ·nobre amigo, leader 
des·ta Casa, e, o que é mais, presiLI.ente da 
Commissão de Orçamento, sempre lnfenso 
aos dispendios dos dinheiros publicod não 
justificados. (Apoiados.) 

Ainda ha JIOucos clias um desses raros 
insubmissos a que desde muito me habituei 
a admirar nesta Casa; um dos que pela alti
tude do seu talento e largo descortino de 
sen espil•ito se levantam ordinariamente 
acima dos assumptos pcsspa,es; um. que eu 
semp1·e considerei gloria desta tribunn, lo· 
vantou-se pn,ra pleitear hmbem inte1•essos 
que, á primeira vista, podem pa1•ecer mora
mente índividuaes, mas que, entretante, im· 
:portavam no reconhecimento de que era 
tempo de salda1• uma grande divida que a 
Republíca tem para a com a veneranda pro
genitora do Silva Jardim. 

Retiro-mo n.o nobre Deputado Sr. Erico 
Coelho. 

O SR. GAr.DINO LoRETo-A Republic<.t nada 
deve a Silveira Martins. 

0 SR. JAMES DARCY-A Republica deve 
muito a Silveira Martins (Apoiados.) 

A Republica, quo é a Patria, deve muito 
aos que á Patria serviram com honradez, 
com lealdade, com bt•ilho, com grandeza. 
(Muito bem ; apoiados.) 

A Republica deve ainda muito a Silveira 
Martins porque, no Impel'io, foi elle o seu 
verdaJ.eiro precursor. (Apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu
tado que restrinja as suas observações. 

0 SR. JAMES DARCY-Duas palaVL'aS mais 
pn.ra, consoante as velhas e inabalaveis tra
dições desta C11sa, encaminhar a. votação, c 
as concluirei com um requerimento. 

O proprio relator do parecer sobre o pro
jecto declarou que Sílveir,t Martins era uma 
gloria do Brazil e da, America. 

O SR. VICTORlNO MoNTEIRO -.A bancada Llo 
Rio Geanrle está de accordo com o projecto 
primitivo. 

0 Sa . .JAMES DARCY-A bancada do Rio 
Grande do Sul, qu'J, em se tratando de repu
blicanismo, não deve esperar de ningucm 
ma.is exumplo ou incentivo, a bancada do 
Rio Grande ... 

O Sa. VIOTORINo Mo;-.;TEIRo-Que luctou 
com Silveira Martins e que, enteeta,nto, é:~ 
primeira a fazer-lho justiça. (.tpoiados.) 

0 SR. JAMES DARCY-... OS soldados de 
.Julio de Castilhos, adversario tão g1•ando de 
Silveira Martins quanto grande ora clle pro
prio, a banc11da considera. uma questão de 
honra para si e pede á Camara a appro
vação do projecto que apresentou. Será 
a-inda uma prova de que de torlo não dosap· 
pareceram os sentimentos cavalheirosos da. 
naçã.o bra.zileira e de que a velha alma ma· 
gnanima dn Patria ainda vibra e vibra mais 
do que nunca quando resoam aqui os nomes 
gloriosos dos filhos m.aioros que teve. 

O SR. PEagmA. LIMA.-Apoiado, é um acto 
de justiça.. 

0 SR. J.Al\II~S DARCY-E' um acto de jus· 
tiça, disse multo bem o nobre Deputatlo ; e 
um acto de justiça, parece que leio na con· 
sciencia do tod.os os demais collegas, e acre· 
dito que legisladores republicanos não ne
garão esse inequivoco testemunho de admi
l'ação o respeito pelo grande liberal, pelo 
maior tribuno da nossa raça., fazendo á me
moria delle aquíllo a que fez jus po1• patri0· 
tismo o valor: impedir que seu nome ful
gente rasteje humilhante na misGria dos pe
didos. Impeça a Cama1'a que ·a viuva do 
prodigioso batalhador, do grande liberai, 
ande de poi·ta em porta a pedir esmolas, 
como um attestado vivo de ingratidão da. 
patria para com os que mais a en,lça.ram. 

Era. o que tinha a dizer, pedindo prefe· 
rencia, para a votação do p~ojecto inicial, 
que espero seL' approvado em prejuiz() da. 
emenJ.a apresentada pela Commissão. (Muito 
bem ; muito be-m.) 

O Sr. President.e - Os Srs. que 
concedem a preferencia requerida queh•a.m 
se levantar. (Pausa,) 

Foi concedida. 
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Vae se votal' o U.l'tigo I o, c, 
approvado, fica,rü. prejudicada a 
Commls;ão. 

sendo elle complct~tr os dou.;; annos de fiscalização 
emenda dn. prr!via exigida })elo art. 366 do Codigo de 

Ensino. 
Em seg-uida é posto a votos e approva.do 

em 2a discussão o seguinte artigo 1° do 

PRO.JECTO 

N. 131 B-1904 

O Congresso Naciont\l decreta: 

Art. l. o E' concedida a pensão mensal de 
. uOOB á viuva do ex-Senador do imperio Dr. 
Gaspar da Silveir:1 Martins. 

E' considerada; prejudicada a emenda 0ffe·· 
recida pola Commissão, reduzindo a pensão 
i't 300s mensaes. 

Posto a votos, é tambem approvado o se
guinte n.rtigo 2". 

Art. 2. 0 Revogél.m-se as disposições em 
contrario. 

Posta igualmente a votos, é approvada <t 
seguinte emenda dos Srs. Carvalho Brito o 
outros: 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' igua.lmente concedida a pensão 

mensal de 300s repartidamente íts filhas sol
teiras e uos filhos menores do finado goner~l 
Dr~ José Cesario de F~ria Alvim. 

O Sr. Presi<len1:e-A emenda quo 
acaba de ser approvada set·á destacada. para. 
constituir projecto especial, na f()rmu. do Ro· 
gimento. 

Posto a votos, é a.pprovatlo om discussão 
unic~ e envüt::lo á. Commissão do Redacção o 
segmnte 

PRO.IECTO 

N. ~78-1904 

O Congresso NaciontLll·esolvo: 
Artigo unico. E' autorizado o Pode1• ·Éx

eootivo a. conceder a Francisco Barbosa dos 
Santos,fiel do Lhesouruiro da Caixa de Amor
tização, um anno de licença, com o réspecti
vo o1·denado, em prorogação áquella em cujo 
goso se acha, para tratai' de sua saude onde 
lhe convier; revogadas as disposições om 
contrario. 

Posto a votos, é approvado em 1 a discussão 
-o seguinte 

PROJECTO 

N. 270 A-1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. l. o Fica dispensado o resto do tom .. 

JlO quo falta ao Externato Aquino para 

Art. 2. 'J Re\'oga.m-se as disposições em 
contr·ario. 

O §r .• Jo~quirn Pires (pela o;·. 
dem) requer e ol)tem dispensa <!o interstício 
pal'a que o projecto n . . ~70 A, de 1904, c1ue 
acaba de ser voti.4do, faça parte tla ordem do 
dia da seguinte sessão. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 13:3 A, de HJ04,declarando da competencia. 
do chefe de policia. o do.'l delegados do DistriM 
cto FcderBJ proccssae ex-of'{tcio os dclictos 
definidos nos aets. 277 o 278 do Codigo Penai. 
o dando outras providencias, com parecer e 
emenda d~ maiul'ia da Commis::;ão de Consti
tuição, Legislação o Jnsti<;~a c voto em septt
rado do Sr. Estcvam Lobo ( l n. discussão). 

O Sr. Bricio Filho (pela onlem)
St·. Presidente. ao encaminhar ;t votação, 
chamo a attcnçã.o tla Casa para o projccto 
que vae sm• Yotado : é o que passa t'uncções 
jurlicial'ias, nos ca.::os de lenocínio, para a 
autol'idadc policia.l, 

São as unicas palavras que tenho a profe
rir, no sentido tle encaminfw.1• "" vot,ação. 

Em scguidn é posto a votos c approvado 
om lu. discussão o seguinte 

l'RO.JECTO 

N. 133 A-1904 

O Congresso Nacional rcsol vc : 

A1•t. 1. o Compete ao chefe do policia e 
delegados no Dbtrícto Fetlm•,tl pruccssa1• e:tJ
offido o~ delictos dcfinülos no.-; m·ts. "!i7 o 27R 
do Couigo Penal. 

§ l . ,) No caso de prisão em flagrante, sel'á. 
incontinenti l~vrado o competente tLuto, om 
quo, depois rle qualificado o rúo, ~ot·ão ouvi· 
das as testemunhas aerola.dn.s, rccouundo om 
seguida. a ::tutoridade a defesa, esct•ipta ou 
verbal. No üiu. immediato serão ouvidas as 
test.emunhas de defesa o, intol'roga.do o rêo, 
serão juntos os documentos e allegações que 
o mesmo apresentar e, acto continuo, remet
tido o proce.:>so ao respectivo pretor, para 
~;eu julgamento. 

§ 2. 0 Nãu tendo havido prisão em flagrante, 
o processo sera iniciado por portaria da 
autoridade e. citado o réo para comparecer, 
24 horas depois da citação, serão inquiridas 
em sua presença as testemunhas arroladas 
pela autoridade, seguindo-se os demais ter
mos do paragrapho antecedente, salvo o 
caso de revelia, em que se encerrará logo 
o processo. 
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§ 3. 0 As testemunhas numerarias não po
derão exceder de seis. 

§ 4.o O prazo improrogavel para o pro· 
cosso é o do uma a.udiencia, devendo, dentro 
desse prazo, ser feitas tojas as diligencias 
necessarias para a prova do delicto. 

Art. 2. 0 Apresentados os autos ao pretor, 
mandará este incontinenti intimar o accusado 
para, dentro de 48 horas improrogaveis, 
contadas dn. intimação, requerer as dHígen
cias legaes que tiver por convenientes á sua 
defes~~. devendo i.aes diligencias ter logar 
nas 48 ·horas seguintes e na presença do 
accusado o, si este nad ·.~ requerer ou for 
revel, seguir-se-ha o julgamento immediato. 

§ 1.0 Do julgamento cabe appellação para 
a Camara Criminal do Tr·ibunal Civil e Cri
minal, a qual será. interposta em 48 horas 
depois da intimação da sentença ao réo ou 
do recebimento dos autos pelo Ministerio 
Publico, si for este o appellante. 

As razões do ré o (pt\ra as . quaes se lhe 
dará vista. dos autos em cartorio) serão olfe
l'ecidas conjunctamente com o requerimento 
de appellação. 

§ 2. o Interposta a uppellação, que inde
penda do termo, se !ará immediatamento re
messa dos autos ao p1•csidente do Trilmn·tl 
Civil e Criminal, e o juiz, a quem fol' dis
tribuído o processo, o apresental'á a jul~a
mento na primoira sessão da Camara, inde
penden-te do-visto-dos outros juizes c <la 
audiencia do Ministet•io Publico. Sondo, po
rém, este o appolla.ntc, ter<i o réo o prazo de 
48 horas, em cartorio, para responder ás 
razões da appollttção, e o julgamento se ef· 
fectuat•á na sessão que se seguir a este 
termo. 

§ 3.•) O promotol' publico dirá verbalmente 
sobre a appellação, apó~ o relatorio feito na 
Camara. Nn mesma sessão, ou quando muito 
na seguinte, SOl'(t Llvra.do o accordno jul
gador. 

Art. 3. 0 Não será a.dmittiua fiança nos 
crimes definidos nos arts. 277 e 278 do Co
digo Penal. 

Art. 4, 0 Será deportado, após o cumpri· 
· mento da respectiva pena, o estrangeiro que 
soffrer condemnação por um dos referidos 
delictos. 

Art. 5. 0 Revogam·se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Drielo Filho (pela ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo·se á verificação, l'econhece·se 
terem vota.do a. fa. vor 60 Srs. Deputado9 e 
contra 40-total- 100. 

O Sr. Presidente -Não ha. nu
mero. 

Vac-se proceder á chamada. 
Procedendo-se a chamada, verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Sá Peixoto Eaéas 
Martins, Aurelio Amorim, Hosannall de 
Ollveiea, Arthur Lemos, Dia.s Vieira, Gon
çalo_Souto_, Pereira Reis, Cornelio da Fon
seca, Raymundo de Miranda, Bulcão Vianna, 
Vergne de Ahrou, Augusto do Freitas, Edu
ardo Ramos, Galdillo Loreto, Heredia de Sá. 
Oscar Godoy. Galvão Baptista, Domingues de 
Castro, José Lobo e Homem de Carvalho. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 100 Srs. Deputados. 

Não h a. numero para se proseguir nas vota
ções. 

Esgotadas as materitts da ordem do dia, de
signo para amanhã a se.;uinte ordem do dia: 

Continuação da. votação do projecto nu
mero 133 ~. de 1904, declarando di1 com
petencia do chefe de policia c do.3 deldgados 
do Districto Federal processar ex-officio os 
delictos definidos nos arts. 277 e 278 do 
Codigo Penal, e dando outras pt'_9videncia.s, 
com parecei' e emen!.l.a da maioria da Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça. 
e voto em sepa1•ado do Sr. Estemm Lobo (1° 
discussão); 

Votação do pl•ojecto n • . ~25, deste anno, 
que determina que M legações do Bl'azil no 
Japão c nas H.epublicas de Vanezuela, Equa
dor e Colombia sejam rJgidas por ministros 
residentes, coadjuvados por 2os sccratarios, 
e dando outras proviJencias (2'· discussão); 

Votação do p1•ojccto n. 302, dJ .1004, auto
rizando o Podel' I~x:ecutivo a concedm•, pelo 
Ministerio ela l\Iarinha, á ·Associação Prote· 
ctora dos Homons do l\'Iar, o usorructo da 
Llha da Boa Viagom e do suas bemfeitorias, 
para o fim de ser estabelecido nella um posto 
U.o soccorros e deposito do l'especti vo mate· 
rial durante o- prazo de 30 annos (2o. di8-
cussão); 

Votação do projecto n. 17 A, deste anno, 
que madn. substituir a disposição da. lettra c 
do art. 1°, § 2°, do decret) n. 1.171 A; de 12 
de janeiro do 1904, pela seguinte:-á fixação 
das taxas pelo aluguel do mate1•ial da pra· 
ticagem e serviço do pessoal avulso da 
mesma., devido pelas embarcações que de
mandarem o porto e de accordo com o regu
lamento de 28 de fevereiro de 1854 (3a. dis · 
cussão) ; 

Votação do pt•ojocto n. 259, de 1904, da.ndo 
ao Ministe1•io da Marinha a. incumbencia de 
fiscalizar e policjar a pesca nas aguas terri
toria.es da Republica, e dando outras provi 
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dencias, precedendo a votação dos ropueri · 
mantos otferccidos pelos Srs. Luiz Gualberto 
c B1•icio Filho (2a. discussão); 

Votação do projecto n . . 282, de 1904, con
cedendo ao bacharel Pedro Pereira Cher
mont Raiol, juiz substituto seccional ntt sec
ção do Pará, oito mezcs de licença som ven
cimentos, em pt•ot•ogação da que lhe foi con
cedida pelo presidente do Supremo Tt·ibunal 
Federal, para tratu.r üc su<.L saudc onde lhe 
convim· (discu1são unica); 

Vota.ção do projecto n. 201, do 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceüe: n. 
Francisco Augusto de Mello, conferente de 3a 
classe da Estra~la de Ferro Cent,ra,L do Brazil. 
seis mezes de licença, com ordenado, para 
tratn.t' de sua saude onde lhe convim' (di.s
.cussão unica) ; 

votação do projecto, n. 292, de 1904, au
tol'lz :.ndo o Pc;der Exot:luti vo a concedúl' a 
Luiz Silveira. do Pilar, agente da Estaç~ã.o de 
Ouro l'rcw, na E::;tru.da d.e Ferro Centl'al ilo 
Bmzil, licença, por um anao, eom o ref;pecti· 
vo or·dcna.do, para. tratar dG sua sa.udc onde 
lhe convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 82, dest3 anno, que 
devolvo a D. Maria Carolina Nabuco dll 
Araujo a pensão de 3:600$ annuaes, conce· 
.di da á sua finada mãe D. Anna. Benigna 
Barreto Nabuco de Araujo, viuva do Sena
dor José Thomaz Nttbuco de Araujo (2a. dis
cnssão); 

Votação do projccto n. 307, de l 004, au
torizando o Governo a mandar c lDStruir no 
Districto Federal um eJificio apropriado ao 
serviço da justiça local e no qual possam 
funccionar os tribunaes, esct'ivã.os e tabel· 
lião:;, o dando outras providencias (2a dis
cussào); 

Vot<1ção do projecto n. 286, de 1004, rele
vando a prescripção om (1 ue inco1•reram as 
congruas do bispo de Goyaz D. J~dua1·do 
Duarte Silva, como conego íh cx-cap.olltt 
imperial, com pareceres da~ Commissões do 
C uStltuição. Legislação e Justiça e do Ül'ça
mento (2a discussão); 

Votação do projecto n. 08 A, de 1904, 
creando na secretaria do Supremo Tribunal 
Federal mais tres lagares, sendo um de olfi
cial e dous de amanuenses com as me::~mas 
vantagens dos actuaes de igual c:~tegor~a 
(la discu:;;são); 

Votação do parecer n. 44, de 1904,julgando 
que na petição de D. Maria Pereira Guim.~
rão~, viuva do almirante José Marques Gui· 
marães, quo solicita a conce::!Bão de montepio 
do almil•anto, não ha. o que deferir, em face 
do quo dispõe a lei n. 1.176, do 14 de j:meiro 
do 1904 (discussão unica) ; 

Votlção do peojecto n. 29ô, do 1904, autori· 
zanclo o Governo a applicar ao preparador 
de histologia da Faculdade de Medicma. da 
Bahia, Dr. Julio Soegio Palma, a disposição 
da lei n. 138, de 21 do junho de 1893~ e dando 
outras providencias (211 discussão); 

Votação do proj:lcto n. 318, de 1004, auto· 
rizando o Po.Lcr Executivv a. abril• ao Minis
teria da. Gum•ra o credito do 50:4l2ii500 
snpplcmental' á. vor·ba d't rubrimt 15a. d~ 
ar L 1.'2 !.la lei n. l.l45, de ~H de dezembro 
de 190:3, na sub-consigna<,lilO -Vantagens de 
fvrragens e ferragem~ (2"' discussão); 

VotaçãrJ do projccto n. 208 A, de ·HI04, 
m•mdanrlo que se u.ppliquem aos incursos nas 
disposi~õe.~ do TL·ar.ado de MadPid, de 14 de 
abril de 1891, . o processo o a penaiida.U.e do 
contrabando, cem pareceres das Commis~ões 
de DiiJlomacia e Tratados o Cunstituição, 
Legi::;lação c Ju::;tiça e substitutivo da, pt'i
moira destas Commissõos (la discussão); 

Vuta<;ão dí) pf'ojecto n . . :!26 A, de 1904, 
l'uOl'gunizando o 'tU:dl'o <lu pcs:-;oal do Labo
ratorio Chimico-Pharmacoutico Milita1• (lu. 
discussão) ; 

2a. discussão do projecto u, 2,11 A, do 190,1, 
reconhecendo como de caracter official, em 
tudo o tet•ritorio da União, pat·a todos os ef· 
f0itos legaes, os diplomas conferidos pela Es
cola dQ Pharmacia de S. Paulo, senJ.o vá
lidos, oos estabolecimeotos federae~ de cn· 
sino superior, os exames nella Pl'e8tados ; 

2a discussão do p1·ojecto n. 295 A, do 1904, 
fix'.l.nJ.o o numoro, classa o vencimentos do 
pessoal do Lazareto de Tama.ndarê, ftca.ndo 
o set•viço sob a direcção do inspoctor do 
2" districto sani,al'io da Republica. ; 

3& discus3ã.o do projecto n. 315, do 1904, 
autorizando o Poder Executivo a. abt•ir ao 
Minister-io da Fazonda o cr·o(lito extru.or•di
nariv de 24:68H$034. ouro, o 913:31G$706, 
pu.pcl, par:t cíl"ectna.l' o pa.gamnnLo das divi
das de exm•cicioll findos constantes (Ia l'olação 
que indica ; 

3a. discussão do projecto n. 297, do 1904, 
autorizando o Pm.hw Ex:ocuti vo a abrir uo 
Mini::;terio da Industria., Viação c Obras Pu
blicas o ct•editJ especial de 60:826$9:15, pa.ra 
pagamento ao engenheiro Alfredo Novis de 
uma indemnização pelu. reducção t.~e 25 o {o 
nos ft·etes da E~trada de Fe1•ro de Bat.urité, 
de accol'Jo eom o decreto n. 3. 684, de 19 do 
junho do 1900, no perioJ.o de 19 de junho de 
1900 a 29 de abril de 1901 ; 

2a discus~ã.o do projecto n. 289 A. de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 500$, reparti
damente, á viuva e filhos do r;enente-coronel 
lonoc<3ncio Fabricio Ferreira de Mattos, com 
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J?aPecores das Commis:;õe3 de P,;nsõcs c Con- fino ~néas Gu;:;tavo G,~lvà•l f.b irnportancia 
tas e de Orcamento, e substituti \"O ofreeecido da.s d11ferenças elo vcnctmentos ontt•o o posto 
J?Ola primeira; de marechal e o de general do divisão. de 

2a discussão do projecto n. 57 _A,, ele HJ04, accorüo com a sent::mça do Supremo Tri'lm
instituinrlo o subsidio do 10:0008, po~· uma nn.l Federal; 
só vel, a cada. uma thts sociod:ules que prlr- 2• discussão do projecto n. :~ií) A, de 190"1 
tcncerem tí. Confede:·ttçfi.o. do Tiro Braz i leiro, dispensando o resto do t:mpo quo falta a~ 
com parecere~ Jas Oomrn1ssõos do M<tl'lnha e ExternatJ Aquino pí.t1'<l. complota.r os dou" 
Gueua o 1lc Ot·çu,rnento ; anno.-: de fbcaliz:.tção pré\rh exi(J'ida pelo 

2a discussão do pl'tljccto n. 176 A, de l904, art. 366 do Codigo de Ensino; "' 
estn,belecendo que <t Alfamle.~·a da, Parallyba Discussão unica do parecer n. 277 A, ele 
pn,ssará a ser regulada pela tabella L, rola- 1904, sobre a, emenda apr0seotad.n, na 2a J.is
tiva tiidc Santa Catharina,com pi1rccee e sub- cussão do projacto n. 277, deste n,nno, que 
stHutivo da Commissão de Ül\~amento; fixa o numero, classe:; e venci.mcntos dos 

3a ~iscussão do projecto n. 299, de 1904, enipregados da Secretaria das Relações Ede
autorlzando 0 Poder Executivo a, abrir ao rios, e danuo outPas providencias. 
Ministerio da Guerra o credito de 80:113$948, Levanta-se a sessão ás 3 horas e 20 minu-
para pagamento ao marechalrefo1•mado Ru- tos da tarde. 

1708 SESSÃO EM 13 DE DEZEMBRO DE 1904 

P1·esideacia elos Srs. Julio de MeUo (1° Vice-P.resiclente), Perei,·a Limo. (2a. Vice-Presi
dente) e Jttlio de 11:leUo (1° Vice-Presidente). 

Gualherto, ~oares dos Santos, Juvenal Miller, 
.ramos Da,rcy, Cassia·no do Nascimento, Ves
pasiano de Albuque1•que e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida o sem debn,te apprcv:1dn, a, a.cta da 

sessão antecudeate. 

Ao meio-dia procede-se <t chamada, a que 
l'eSpJndem os Sr-s. ,Julio de Mello, Pereira 
Lima, Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, 
Joaquim Pires, Antlíuro Botelho, Luiz Domin
gues, Cunha Macha,do, Thomaz Cavalcanti, 
Frederico Borges, Gonçalo Sou·to, Fonseca. e 
Silva, Alberto Ma1·anhão, Paula e Silva, zi
-tlro Leite, Affonso Cos1itt, Celso do Souza,iBri
cio Filho, Corneliu da Fonsec~t, Elpido Fi· O Sr. Alencar Guhnarães 
gueire;lo, Angelo Neto, Felisbello -Freire, OU- ( 1o SeCJ·etal'io) proce.le á loitnrt1 üo se
veira VaHa.dão, Garcia. Pil·es, Alvos Ba,rbo~<1, guinte 
Roclr·igues Lim<t, Para.nhos Montenegeo, Ro- -EXPEDIENTE 

Ofiicios: 
clriguPs Sa.ldanha., Galdlno Loroto, Mello Mat
tos, Neh;on de Vn,sconcellus, Americo de Al
buquorllue, Erico Coelho, João Baptista, Gal
vão Baptista., Silva Castro, Mauricio d.e Do 1° Secretario do Senado, de 12 do cor-
Abreu, Carlos Teixeira Brandão, Pauhno elo rente, communicando.que o Senado adaptou 
Souza, EsteviJ,o Loho, .José Bonif'acio, GastíJ,o e nessa datl~ enviou á sancção do SI'. Presi
da Cunlla.,Adu.lberto Fe1•ra.z,Antonio Z11ca!'ias, dente da Republba a proposição desta Oa
Henriqut~ Saltes, Ccwvalho Bl·ito, Olyntho mara a.bl'intlo o crmlito exGra,ordina.rio de 
Ribeiro, Wencesláo Braz, Rodolplto Paix:ão, 554B :51, para pagamento ao Dr. Raul de 
Galeão Carvalhal, Moeeira ela Sllva,Bermmlo Souza Ma1•tins, juiz federal do Estado doEs
de Campos, Domingues de Castro, Francisco pirito Sanco, do que lhe é devido, em vir
Romeiro, llobouças do Carvalho, Fcrnu,ndo tude de sentença..- Inteira.d::t. 
Prestes. Fm·reira Bt·t~ga, Eloy Cluwes, Pi1ll· Do mesmo senhor, de igual data, commu
lino Cltrlos, Cn,nclido Rodrigues, Hermonegitdo nicando que, pelo Sr. Presidente da, Repu
de :Moraes, C:.tndicl.o <lo Abreu, Carlos Cavai·! blica foi sanccionada, a, resolução do Con
ca.nti, Carvalho Chaves, P<.wht Rr.~.mos, Luiz grosso Nacionu.l, da, qn:J.l onYla um dos at1.to-
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gru,:pllos, concedendo um mmo do licença, 
para trata.e do sua sn.ude, ao a.Lfcres ~lo 12° 
batalhão de infa.ntil.l'ia :\l.fecclo Hmnao dos 
;\njos.- Inteimd:..t; archi.ve-sc o <~,utogrtLpllo. 

Do mesmo senhor, de igu:•J cLI.a., commn
nicanrlo que o Scn::do n.rloptou o nessa cla.ta 
enviou ú sancção do Sr. Prui;ídcmt·; da. Itc
puhlicn. a re ::olução t!o Congresso Naciunal 
abrimlu o ct·c lito do l :76ls :::-;o P<W:L pa..!.:"a
mento ao Incharei .Joaquim ün C:.unpos Pot·to 
da gral.iíicação curno dircctor interino do 
Ja.1•dim Botanico, no pel"iotlo de 21 de março 
a 2[ de agosto de 1897.-IntoiJ~a.da. 

Do mesmo senhor, de igual datn., enviando 
as emendas 'do Sena.do á pl'OpO!>ir,:ão desta 
Camara. :fixando a despeza do Ministerio da 
Guerra no exercício de 1905.-A' Commissão 
de Orçamento. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicandu que nessa data., o Sen;.~do enviou à. 
sanccão presidencial o decreto lLO Congresso 
Nacional auLoriza.nd.o o Governo a mandar 
const.t•uir, pu.ra. a Armada. Naciona.l, yarios 
navios tl.e guerra.-- Inteirada. 

Do mesmo senhol', de igual data, tJ•n.ns
mittinuo a emenda do Senado à. proposição 
desta Camara concedendo um armo de li
cença, com todos os Yencimentos, ao Dr. 
João Ba~·balho Uchôa. Ctt.v:.~.lcan&i, juiz do 
Supt·emo Tribunal FeJ.era.l.- A' Commissfio 
de PeLiçõos e Poderes. 

São lidos e vão a imprimie, para entl'aJ• 
mt ordem dos traba.ltws, os seguinte.;; 

PROJECTOS 

N. 80 C- 1_904 

Parecei' SOVJ"e emenda.~ onel'ecidus na 8'' clis
cussrío do projecto n. 80, deste annn, que 
declara in.stituiçr.To <le ulit~dr.rde pu.úlica a 
A.cademia rio Cornmercio do Rio ele Jwwi1·o, 
1·econhece os diptomas po1· eUa con(<31'Úlos 
como de cm·cwteJ· official, e dâ outra.~ pJ·ovi
dencias 

Examinando a.s emendas oiT'erocida.s :·to 
projecto n. 80 B, dw;te anno, rcln;t.i vu á Aca
demia do Commol'cio desta. C<lpittLl, a Com
missão de Insti·ucr;ão e S:1wie Publicu, ernit Le 
seu pareem· pela, fôrma segni nte : · 

Ji~menda n. l : 
«Entre as pala vra.s do § o o do art. 1" -elo 

sommercio - c - nao con.stituem - accre
ceento-se : com.o os dos institutos de ensino 
secunda1··io e supe1·io1·. » 

Substituam-se as palavms do mesmo para
grapho-as fmlCções-pelas pnLtvra·~ ·-cw·vo$ 
2ntbticos. 

O § Ô" ficaria assim rodigido: 
«Os diplom:1s conferidos J:oh Academia dl) 

Comalül'Cic, como os dos institutos de ensino 
sccH;u/al"io e superior, não eon:stitucrn privi
l! • gi?~ Jni~f> impurtcLm :1 pi'<:SaJnpção logal 1ie 
IL<~b:llt:l.çao pn.I'a os cw·r1os pdJti r: os a. quo cllcs 
::o I'Of'ilt'em, dispcns:.:.ndo v> lw.bilii.:t.uJcs do 
uUtl'a,::; 1H'OVü.S C de COI1éUl'S\). » 

A t:m r~nüa. pl'etomle lPgisla.r soln·c os tliplo
mas tlos c: si.ahelechneutos de ensino secunda .. . 
rio o superior. 

Ül'tl., além de não sot· muito pl'o:prüt a 
oGcnsíão para tra.ta1' de.ojte assumpto, inci
dcnGemoate, em um simples paragrapho, 
qnu.ndo o projecto sórucnte se l'ofere a diplo
mas da Acauemia do Commercio, outros in
convenientos resultam du. emenda. 

Si ella fosde acceita, muita.s disposições de 
incontestavel aGilidade, actualmente em 
vigor, ficariam alterada.s. Assim, os concur
sos para os cargos de lentes nas cscohs do 
ensino secuodario e supe.t•ior, a prova da 
Pl'i~tica forense ou.ra os ca.egos jutl.iciarios e 
outras justas cxigencia.s desapparecoriarn, ú. 
vista dessa disposição favol'avel<Los :porta
dores de diplomas. 

Vê-se quo a omcnda envolve o pensamento 
de da.r ao art. 72 § 24 da. Constituição uma 
in r.erprotação que não é mtds corL·enLo e 
a.ccehavel. 

A CornmisBão entende quo não lhe com
pete discutir agora esse clelica.do a.~sumpto, 
o quaJ, pela suct importn.ncia., não podcrl'ia seL· 
lu.t·~amente üobati :o no fim de uma sessão, 
llUa.údo a confecção de leis orçamontarhts 
reclu.ma o tempo e a attenç~ão do::; legislado
ro::;, nem a Ca.maP::.t deveria sobro el te pro
nuncittl'-SC sem umn.. <liscussão ampla.,cm quo 
t'ossom cstuJadas todas as suas tacos o per
fuitamentc meditado.:; todos os argumen
tos. 

A emenda <leve ser rcjcita.d:1. 

N. 2 

Supprima.-se () § 8° do art. 1° 
A Commissã.o não vê inconveniente algum 

1U disposiçfi.o do prujceto. Ahi se diz: <m Aca
dnmia. tlu Conmwrcio fica sendo considerad<t 
CO!llü u1•gã.o de coosulti1 do Govc~·no em m;
;:;umptos que interessem o comrnerclo o a. 
indu::Jtria. 

Sem cr·ear quaosqner cmlxu·aços ao Go
verno, sem obr·1gal-o a ouvir o attcnd.er a~ 
opiniões da Academia, esse disposWvo ape
nas pl'estigia o instHuto, indicando-o como 
orglw de consulta. 

.Não 1m motivo pal'a a approvação da 
emen(l[t. 
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N. 3 

São extensivas as vantagens da presente 
lei aos diplomados pelo extincto Instituto 
Commercial do Districto Federal. 

Os diplomados a que se refere a emenda 
:fizeram regularmente o seu curso no Insti
tuto Commorcial quB durante alguns annos 
aqui fun~cionou, m11nt.ido pela. Municipali
dade. E' de justiça quo os seus diplom~s obte
·nham as vantagens d'1 lei. A emenda deve 
ser accoita.. · 

N. 4 

Ao art. 2° acCl•escente-se: e ao Instituto 
Commerclal desta Capital. 

A Commissão não conhece ainda os sei•vi
ços do Instituto Commercial a que allude a 
emenda, parecendo-lhe que não está. olle 
nas condições dos outros dous referidos no 
:projecto. A Academia do Commercio tlesta 
Capital, fundada em 1902, e a Escola Praticu. 
do Commet·cio de São Pitulo, teem tido urna 
vida muih regular, adoptando um cut•so fle 
real proveito para seu::~ alumnos e dispondo 
de profes-sores de indiscutivel compotencia. 
Dos seus serviços a Commissão e a Camara 
tiveram minuciosa. noticia pelas publíca.çõ{js 
feita~, em que bem se podia aquilatar da sua 
ímpm·tancia e utilidade. 

Parece á Com missão que a emenda. não 
deve ser approvada. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1904-
J. O. Teixei,·a Bl'andão,presidente-Josd Boni
{acio, relator - João Viei1·a - Valois de 
Castro-Sd Peixoto. 

N. 112 À- 1904 

Parecer sobre emendas offerecidas na 2a. dis
cussa:o da p1·ojecto n, 112, deste anno que 
institue o pd'llilegio (homestead) isentando de 
penhora o ímmovet rural pe1·tencente a 
brasileiro nato ou ftattwaUzados que fiz e r a 
declaração constante do modelo annexo 

Já se pronunciou a Commissão de Consti· 
tuiçãJ Legislação e Justiça pela convenien
cia de a.dopta.rmos o institutQ geralmente 
conhecido pela. denominação de homestP.ad, 
que lhe ê dada nos Estados-Unidos, de onde é 
originario. 

Medida do maior alcance politico e finan
·ceiro naquelle paiz, por lhe attrahir a immi· 
gração e estimular-lhe a producço.ã.o, tudo 
induz a crer que igual virtude terá entre 
nós. 

Et certo que, ao em vez do que se dá nos 
Estados-Unidos, pertencem- entre nós a.os Es· 
ta.dos as terras devolutas; porém tambem 
ao em vez do que alli se dá, compete entre 

nós â União legislar sobre o direito civil· 
e é de direito civil a isenção da penhora d~ 
qualque1• porção do patrimonio privado· e o 
homesteacl consiste p·,·ecisamente em isdntar 
desse onus os bens que constituem o lar do 
agricultor. 

Não ha, portanto, invocat• dil'eito (los Es
tados contr:.t essa. competencia dc:t União ; o 
decretando o homesle(!d, sorve esta. ao in ter
esse capital dos Estados, porquanto nunhiiUJ 
teem elles mais palpitante que o augmento 
do sua população e producção. 

l\'Iantcndo ~esses- tm·mos o seu primeiro 
parcce1', accCita, portanb, a Commissão, 
úc entre as emendas apresentadas, apenas as 
que não contrariam o objectivo do instituto, 
convindo por isso, ella propria, em reduzil-o 
a. medida permanente ruraL. 

Quer dizer que é a Commissão contraria ás 
emendas suppressivas, additívas e substitu
ti.vas ~os illustros Deputados Srs. Leovigildo 
F1lgumras e Be1•nardo Horta, votando ape
nas pela <l.dditiva ao art. 2°, que resalva da 
benção da penho1'a os impostos fuderaes, 
cstaduues ~ municipaes, allás tamhem pro
posLa. pelo tllustre membro desta Comrnissão 
St•. Estevão Lobo ; - pela suppressiva. do 
art. 8°, que permitte a alienação do immo
vel com exclu~ão do privilegio; e pela que 
dá ao homestead o valor maximo de 20: OOOS 
nas capitaes, de 10:000$ nas demais cidades 
e de 5:000$ nas villas e povoações. 

Acceitando, porém, aquella. emenda addí
tiva, propõe a Commissão que, em vez de 
constituir um artigo, como propõe :::eu il 
lustre autor, sej 1. incorporada ao art. 4°, sob 
a lettra c, nestes tet•mos: 

«C, de pagamento de impostos fede,·aes, es· 
taduaes e municipaes». 

Já. sendo exigida pelo art. 5° do projecto a 
condição da residencia no homestead, consi
dera a Commissão prejudicada a. emenda do 
Sr. _LeovigUdo FHgueiras na parte que a 
propoe, como requi:üto essencial do privi· 
legio. 

Assim, é a Commissão de parecer que 
sejam acceitas as seguintes emendas ao pro· 
jecto. 

Ao art. 3°: 
Accrescente-se (da emenda substitutiva. 

sob § 3°, do Sr. Leovigildo Filgueiras ao al"t. 1 o 
do projecto : «nas Capitaes, a 10:000$) nas 
demais cidades e a 5:000$ nas 'Villas e po-
voações.» · 

Ao art. 4°: 
Accrescente-se (da emenda additiva dos 

Srs. Estevam Lobo e Leovigildo Filgueiras): 
«C, de pagamento de impostos feáero.es, es .. 

taduaes e rnunicipaes. » 
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.Ao :11•t. 8° (emenda. do Sr. Leovigildo) : I de custo, tenca.s, pensões c montepio!. inde-
Supprima-se. penclentem~nte de q?aesque~ operaçoes ou 

9 . _ tra.nsferenClas de cre<Jltos realizadas entre o 
Aos arts. 11 e L., (emenda dn, Comnussao) : Thesouro c Tribunal de Contas. 
Substituam-se pelo seguinte: Art. A repartição que expedir a guia 
«No caso de f<1llecimento de amhos os con- consignará todos os elementos neccssarios á 

juges, passará para os filhos menores a pro- cl<;t~sificação d~ dcspcza, de accordo com a 
priedaúc do homestead, administrando-a o leL or•ç:t!JJentana e com us o1·dens que auto
tutot•. rizararn a d·~spcza nttquclla repartição e o 

Parag1·apho unico. Chc.;;a.ndo á maiot•idade saldo da r8spec.tiya verln que lhe foi consi-
o ultimo filho, extinguir-se-ha. o privilegio, gna.da no exerc1c10 corrente em que se der a, 
procedend•J-se â partilha do lwmeslead na tr<1nsft.mmci<1 da despeza.. 
conformidade do direito commum. Art. A IJirnctvria d:~ Conbbilidade, as 

. . . - . delegacias fisca,os, a.lf'audegas e mesas do ren-
Sala das. Commi~soes, 3: de o~tubro de das d.cvcn·ão paeticipar immeúiatmncnte á~: 

19~:·- P~1 anhos /l1~nteneg1 ~·. ?ees1dente:- repa,l'tições intcrcs:Sudas em t ~es dcspczas por 
Lut .. Dom:ngues, relator.- Grn mano IIasslo- esse modo transferi<.hts, de fôrma a se re-· 
ch~r, yenc1do · -:-Jliello Matt?s.::;-Estevam Lobo· gubrizar a escripturação dos credi tos distri
Tetxet1·a de Sá, com rostr1cçocs.- Bernardo buidos e escripturados no Thesouro 0 Tribu 
de Campos· nal de Contas. sem prejuízo dos portadores 

N. 271 C- 1904 

Parecer sob1·e as emendas apresentadas na 
sa. d-iscussa:o do projecto n. 271' deste anno, 
que fiiJ;a as (lespezas do J.1linistetio da Fa
zenda po.ra o eiJ;ercicio de 1905 

A Cemmissão de Orçamento, examinando 
a;s emendas offerecidas na 3a disccussão do 
projecto que fixa a despeza do Ministerio úa 
Fazenda para o exercicio futuro da 1905, 
vem sobre as emendas dar seu parecer. 

EMENDAS 

N. 1 

Onde convier: 

Continúa em vigor o n. 14 do art. 26 da 
lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, que 
autoriza o Poder Executivo a entrar em 
accordo com os governos dos Estados e dos 
municipios, afim de lhes transferir, inde
pendente de hasta publica, os proprios na
cionaes que elles pretenderem adquirir. _: 
Sal~ das sessões, lO de dezembro de 1904. 

-Jose Ettsebio.- Christino Cruz. 

A Commissão acceita. a emenda, visto não 
ver inconveniente na continuação da dispo
sição de que a mesma trata. 

N. 2 

Art. O Thesouro Federal, delegacias 
fiscaes, alfandegas e mesas de rendas reali
zarão, em vista das guias que lhes forem 
apresentadas pelos funccionarios activos, ou
inactivos, civis ou militares, nomeaclos, re
movidos ou de residencia transferida, e ex
pedidas pelas repartições federa.es, o paga
mento dos vencimentos, gratificações,ajudas 

Vol. Vlll 

das guias. legalmente expedidas de uns parD, 
outros Estados ou rep:trtições fedcraes. 

Art. Nenhum empregado ou runccio·· 
nario serll desligado de sua. repartição quando 
commissiouado ou transferido, sinão em vir
tudo do acto que lhe der direito ao abono 
do ajuda de custo e passagens, do accordo com 
a legislação em vigor, facilitando-se por esse 
modo o seu transporte, cumprindo á repar
tição em quo se achar servindo ajustar suas 
contas e expedir a competente guia. para os 
devidos oifeitos. 

Sala das sessões, lO do dezembro de 1904. 
-Cruvello Cavalcanti. 

Esta emenda é a mesma que foi apl•csen
tada em 2a. discus::;ão o que, de accordo com o 
parecbr da Commissão, a Camara rejeitou. 

Continúa a Commissão a pensar que a ma
teria do que trata a emenda não deve ser 
Incluída. em lei de orçamento, pelo que, é 
contraria â approvação da referida emenda. 

N. 3 
Art. E' o Governo autorizado a recolher 

â repartição dos Proprios Nacionaes todo o 
archivo dt\ fazenda de Sa.nta. Cruz, mediante 
inventario de tudo quanto nelle existe; a 
fazer arrecad;_~r pela Recebedoria, onde pas
sa1'á a servir o cobrador, a renda dosse pro
prio nacional; a reduzir o pessoal a um en
carregado da cobrança de pastagens, que 
zelará as mattas, campos e pl'edios, auxiliado 
por campeüos, em numero necessario (lei 
n. 652, de 22 de novembro de 1904, art. 3, d). 

Sala das sessões, ll de dezembro de 1 00,1. 
-Cn"veHo Cavalcanti. 

A Commissão ac0eita a emenda,redigida do 
modo seguinte: 

35 
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Art. E' o Governo autorizado a recolher 
á repartição dos Proprios Nn.cionn.es todo o 
archi:vo da fazenda de Santa. Cruz, mediante 
inventario de tudü quanto nella existe; a 
fa.zer arrecadar pela Recebedorin. a renda 
desse proprio naciomtl; a. reduzir o pessoal, 
podendo applicar o peoducto das economias 
que realizar a melhoramentos do mo&mo 
proprio. 

N, 4 

A.ccrescente-se onde convier : 
Na verba-Aposentados-estão comprehen

didos os aposentados da Estrada de. Ferro 
Central do Brazil. 

No projectc em discussão ha verba para 
os aposentados existentes e para os que o 
possam set• no exerci cio futuro. 

Ao mesmo artigo n. ll (Casa da Moeda)
Accrescente-so no material, para acquição 
de machinas, no estrangeiro, 10:000$, omo. 

Ao art. 2·l, n. 4-Accrescente-sc: e da Es
trada. de Ferro União Sorocabana o Ituana. 

Ao mesmo art. 2(), n. 5-Accresccnte-se: 
hoje repl'Gsentados pela Companhia City Irn- . 
·provements, de Santos. 

Ao art. 6°-Supprima-se. 
Ao art. 7°, que passa a ser 6°, depois das . 

polavras-dezembro de 1901-Aecrescente-se: 
e art. 27, lettra a. 

Ao art. lo, n. 12 (Imprensa Nacional)-Sub
stituam-se as palavra~ que se seguem á pa
lavra-Nacional-pelas seguintes: substituída 
a respectiva tabella explicativa, na parte re
furent.e á Secção de Artes, pela seguinte : 

SECÇÃO DE ARTES 
A emenda, portanto, não é precisa e não 

deve por isso ser approvada. Officinas 

N. 5 Pessoal permanente 

Accresdente-se onde convi o r : 
Os trabalhos de impressão, lithographia e 

outros, preparados na Imprensa Nacional 
para diversas repartições publicas, continua
rão a ser feitos no referido estabelecimento 
ou poderão ser adquiridos, dentro da verba 
votada, em casas commerciaes, desde que a 
Imprensa Nacional não possa servir com 
presteza e vantagem. 

As acquisições no commercio serão feitas 
mediante concurrencia publica. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1904. 
- Bt·icio Filho. ' 

A acceitaçã.o desta emenda importaria na 
cendemnação, por parte do Poder Legisla
tivo, do p1•incipio em virtude do .qual se 
fundou e se custeia a. Imprensa Nacional. A 
obrigação de serem feitos nella os trabalhos 
g1•aphicos das repartições existentes na Ca
pital Federal é consequencia dá lei que a 
fundou e das diversas leis que toem provi
denciado aobre a sua despezt e respectiva 
receita. Diminuir esta mantendo o estabe
lecimento, que custa centenares de contos, 
póde ser proveitoso á indnstria particular, 
mas traria a ruina daquelle e enorme pro
juizo para o Thesouro, menos na actuali
da.de, em que a Imprensa está perfeitamente 
montada para fazer melhor e mais barato o 
seu serviço. A Commissão não acceita a 
emenda. 

N. 6 

Ao art. 1°, n. lO (Caixa de Am01•tização) 
-Em vez de 100:000$, ouro: diga-se-
90:000$000. 

1 inspector technico 
das officinas ..•••. 

1 ajudante do inspe
ctor technico .•... 

l mestre da. officina 
de composição .... 

1 contra -mestre da 
mesma officina ..• 

l chefe de revisão .• 
1 mestre da officina. 

de imp1•essão ..... 
1 mestre da. officina 

de fundi ç ã o de 
typos .........••. 
chefe do serviço de 
stereotypia e gal
vanoplasita •.••.. 
mestre da officina · 
de serviços acces-
sorios •••••..•••.• 

l contra-mest1•e da 
mesma officina ... 

1 mestre da offi.cina 
de gravura .••... 

1 mestre da officina 
de impressãolitho
graphica .••....•• 

1 chefe de servi co de 
reparos de machi-
nas ...•.......... 

l idem idem de ex
pedição .........• 

1 idem idem de pau-
tação .••...•.•... 

I machin ista dos 
motores •....•... 

1 chefe do se1•viço 
de carpintaria .••• 

7:200$ 

6:000$ 

5:100$ 

3:840$ 
3:600$ 

4:200$ 

4:200$ 

3:6008 

4:200:5 

3:600$ 

4:200$ 

4:200;!!; 

3:600$ 

3:600$ 

3:600$ 

3:600$ 

3:600$ 
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apontr.,,dol' gera.l .. 
agente do almoxrL
rifa.do ...•....•.. 

l are h i vista ...... . 
l n.judétn"tc do inspc-

.. ctor technico no 
D·ir.wio O:flc-iaJ. .••• 
che I c de l'Cvisão 
no Dim·-i ~~ Official. 

l chefe da composi
ção, i<.ll3m .•.••..• 

1 chefe da impres
são, idem .....•.. 

10 escreventes ..•..• 

N. B. Os vencimen
tos da tabella supt•n. 
se dividem em duas 
partes : dous terços 
ordenado e um terço 
gratificação. 

Pessoal amovivel 

4:2008 

3:600::; 
:3:GOO~ 

6:ooos· 

4:2008 

4:200~ 

4:200$ 
36:000$ 

137:9-.1:0$ 

Revisores, conferen
tes, chefos de tur
ma, aprendizes, 
empregados avul· 
sos, artisms pagos 
ajorna.l ou por obra 
feita, serventes... 87l :260$ l.009:200$ 

Saln. das sessões, 10 de dezembro de 1904. 
- Francisco Veiga, relator. 

N. 7 

Ao a1't. 1°, n. 11 (Ca.sa. da Moeda.)-Accre
sconte-se: sendo a dospoza com o matorlal 
distribuído do modo seguinte : 

Papel, pennas, tinta, liv1•os em) 
branco, impressos, etc ..•.••.• 

Luz pa1•a o corpo da gua1•da e para 
dias de festa nacional......... .15: 000.~ 

Concerto e rerorma de moveis .. 

Asseio do ediflcio G de.~pezas di-
versas. 

Reagentes, cadinhos, tijolos, etc. 
Material para a fabricação das 

moedas de nick.cl c bronze .•.• 
Combustíveis .................. . 
Papel, tinta, oleos, vernizes, goro

ma (para sellos, estampilhas, 
etc) ................•...••. , .• 

Fel'l'O, aço, graxas, madeiras, etc. 
Saccas para conducçã.o de nick.el, 

cobre, prata e luvas para os tea.
balhos dos fornos ...•...•...•. 

M;),cl1inas e utensis •••••••••••••• 

10:000$ 

5:000$ 
60:000$ 

65:000$ 
12:400$ 

5:000$ 
30:000$ 

1viateriacs para as obras......... 20:000:"; 
Consumo de agua............... 2:3408 

Sala. dn.s ses::;ões, lO ele dezembro de W04. 
-Fnwcisco 1'eiga, relator. 

As emendas sol) ns. 6 e 7, assignadas pelo 
relatot', são d<t Commi~silo e att:mucm <.í ne
cessidade do serviço c rectificam alg-um ou
gano. 

N. 8 

Onde convier: 
Accrescente·sc <10. fundo dcstinaúo ás obras 

de melhoramentos: dos portos, o prodncto da 
taxa até 2 °/ .. ouro sobPe o valor official da 
im11ortaçã.o feita. pelas Alfa.11degn.s do Rio 
Grande do Sul, na forma decretada na lei da 
Receita. 

Sala das sessões, lO de dezembro de 1904 • 
-Cassiano do Nascimento. 

Já tendo sido incluída no orçamento do 
Ministerio da Viação a disposição contida 
nesta emenda, nã.o é elb necessaria. 

N. 9 

Additivo ao a1•t. 2. 0 : 

Fiett o Poder Executivo autorizado a. alte
rar os dispositivos da lei n. 64l, de 14 de 
novembro de 1899, exclusivamente na parte 
em quo o üocreto do Podee Legisla.tivo estn
tuiu medidas de alcance regulamentar, para 
o que ex.pedirá o Govomo Federal novo 
regulamento a respeito, a,doptando outras 
providoncia.s de fiscLtlização como entender, 

Sala das sessões, lO de dezembro de 1904. 
-Erico Coellto.-J. C. Teh·ei!·a Brandtto .
H em·ique Bo;·ges. -Silva Oasli'O. - 01·uvello 
Oavalcan ti. -Galvao Baptista. 

A Commissão. contra o voto de um de seus 
membros, acceita a emenda com a reda.cção 
soguintt~ : 

«F'ica. o Governo atttorizttdo a expedir novo 
regulamento pat·a cobrança dos impostos de 
consumo, podontlo diminuü·. razoavelmente, 
as mutta.s estabelecidas o faze1• outra.s mo
dificações temlontes á molllor tlscalisação e 
a.r_:oca.daçã.o dos mesmos impostos.~ 

N. 10 

Na rubl'íca n. lO (Caixa de Amortização) 
-Retii'e-se da. consignação «Assignaturas de 
notaS>> a impot·ta.ncía de 4:000$, afim de 
ser distribuída repartidamente como gra· 
flcaçã.o de quebras polos oito fieis do thesou .. 
roiro. 

Sala das ses::;ões, 10 de dezembro de 1904. 
-Soal'es dos Santos. 
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Mesmo no projecto em discussão j<t foi 
indic:Hla a disposição do orç:1mento vigente 
autorizando a gratificação de que tl•ab esta. 
emenda, mas na hypothese, de haver saldo, 
na rubrica d.c quB ella é tirada. 

A l r.crar ess~~. autorização, nos termos da 
em :· ,:ria., não é conveniente c importaria 
aug:; r~nto de despeza. 

A C.·;:nmissão não acceita a emenda. 

N. ll 

Ao art. 1°, n. 17-Alfandegas-Seja deséa· 
cada da consignação de 600:000$ destinada 
ás despezu.s impresvistas e a. suppl'ir as pre
vistas m•gentes nas diversa.s alfa.ndegas, a 
quantia de 300:000$ para construcção de um 
edificio destinado á Alfandega de Porto Ale· 
gre e 200:000$ para a reconstrucçã.o dos 
arm ·.zens da do Rio Gt•ande do Sul. 

Sala das se~sões, lO àe dezembro de Hl04. 
-Som·es dos Santos. 

São numerosas as necessidades deque sere· 
sentem as Alfandegas da Republica e a Com· 
missão, de accordo com o Governo. procurou 
attendel-as dando uma verba. de 600:000$, 
destinados â.s mais urgentes. Cert.o essa 
verba não chegará po ra todas, mas o criterio 
do Govel'Oo, que está interes~ado em me
lhorar o serviço e que já o tem melhor~\do, é 
garantia da boa applicação da rof~Jrida. con
signação fazendo nas a.lfandegas m<~is neces· 
sitadas os melhoramentos mais precisos ; 
Mandar que dos 600:oOO$ uestinados a muitas 
se gaste 500:000$ só çom duas, não parece 
justo nem conveniente. 

A Commissão não acceita a emenda. 
Sala das Commissões, 13 de dezembro de 

1904.-Cassiano do Nascimento, pt·esidente. 
-:-Francisco Veiga, relator.- Galerlo Ccw!la· 
lhal.-C01·nelio da Fonseca.-Paula Uamos. 
-Urbano Santos.-Francisco Sá, 

O !!il•. Wenceslau l=.Jraz -
Sr. Presidente, venho tr"azcr á Camara dos 
Deputados a noticia dolorosa do fu.lleci
meoto do illu:;tt•o brazileiL•o Dr. Gabriel de 
Almeida Magalhães, ex-Deputado federal. 

O SR. PEREIRA LatA- Muito distlncto. 
0 SR. WENCESLAU BRA?.:- A Camara e 

o paiz sabem quem foi es~o illustre patl'icio 
e quaes os serviços inestimaveis por elle 
prestados á nossa. Patria, quer como propa
gandista da Republica, quer como Deputado 
federal e, postoriormente, no m:mdato que 
lhe foi conferido pelo pJVO mineiro. 
(Apoiados.) 

Requeiro, pois, a V. Ex. quo consulte 
a Camara se consente c1ue se insira. na acta 

de hoje um V( to dn pezar pelo fa.llecimento 
dessa illustre cidadão. ( Mttito bem.) 

Consult1da a Camara, é unanimemente 
appl'ovado o requerimento. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti
Sr. Presidente, o§ 2° do art. 151 do nosso 
Regimento, com relação ás emBndas apre
::;entadi.iS em 2a uiSCUS~ãJ, diz O seguinte: 

«Quando, pelo numero e importancia da.s 
emendas oil'crech.l:.ts ao projecto em 2a. dis
cu:3são, si se t-:>rnar diflicil o pronuncia
mento da Camara a respeito, qualquer Depu
ta. ~o requerer e a Camara annuil•, antes de 
iniciada a votação, se adiará eskt até que a 
respectiYa Cummissão interp0nlla parecer 
sobre as mesmas emendas, o qual, sendo im
presso e dist1·ibuido, será, S.!m mais d.ebato, 
J>O:,; to em votação, sem prejuizo torlavia do 
rli~})osto no art. 165. quanto a emendas que 
dependem de exame da Commissão do Orça· 
mento.» 

O art. 165 esta.belcco que a.s omenda.s 
apresentadas em 2a e 3a. discussão, trazendo 
augmento da despeza ou diminuiçào da re
ceití.l., antes de serem submettiJ.as á consi
deração da Casa, irlí.o á Commissão de Or
ç<l.mento, afim do que esta int(}rponha seu 
parecer, dando log:.w a nova discussão. 

CJmO se vê, Sr. Presidente, em nenhum 
desses ca.sos est<t comprehendida. a omanda 
que apresentei tto a1•t. 1° do projecto n. 158, 
que veiu do Sllnado; e, no emtanto, segundo 
me consta, a Comruissão de Obras Publicas 
intel'poz parecer sobre csh emenda. 

Desejav1L que a Mesa me informasse si 
isto 6 real, po1•quc si é, me pa.roce que 
houve irregularidade na interposição desse 
paPocm• sobre tt emenda.,· a rospoito da qua.l 
não tinha de sor ouvida a referida Commis
são, sem rcq ucrimcnto do interessado. 

Dosej<1Pia informações a osse l'O ;~peito,parn, 
depois pedir á Mes[l, a separação desse pa
recer. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 Sr, 1° Sect•otario 
vae usa.r· da palavra para responder ao 
nobre Deputauo. 

O Sr. Alen~ar Guintat .. ã.es 
(t 0 Secreta,.io)-S1•. Presidente, attendo á so
licitação do nob1•e Deputado pelo Ceará de
clarando que o projecto n. 158 A, a que se 
l'eferc S. Ex.,nã.o foi remettido á Commissão 
de Obras Publicas e Colonização. 

De accordo com o despacho dado na sessão 
de 30 do C.)l'rente, as emendas ap1•esentadas 
na 2o. discussão deste projecto, nos termos do 
art. 165 do Regimento, vão ser enviadas á 
Commissão de Orçamento. 



277 

SESSÃO EM 13 DE DEZEMBHO- DH;.-~l"'V"vwq:.-------,-~---.....,.,..::-o-:--

O Sr. Tbonaaz Cavalcanti -~a honra de subm_ctter á. considoraç:~o. da 
Em vista dét explicação dada pela Mesa, Casa, torna_ndo vahdos pa:ra todos o~ enmtos 
peço que seja. felta a separação do p:1rocer legaes os. d1plo~as expedrdos pela Escola de 
sobre a emenda, isto é, que a Mesa atten<la. Pha_rmac1a do E~tado do S. Paulo. 
ao que dispõe o Regimento. Digo, S1•. Pros1dentc, que a emenda, que 

. apresento melhor accontua o pensamento 
O SR. PnE~IDENTE- O ped1.rlo ,do_ nobre que prosidiu a. elaboração do substitut~vo, 

Deputado scra. tomado em cons1der açao. porquo pelos fnndarnent.os _do parecer ve~e 
que a illustrada Commtssao de Instrncçao 
Publica, acccita.ndo a idéa contida no pa.
recer, procm•on oliminal' do projecto, por 
mim ap1·escntado quétlquor idéa. que mesmo 
longinqun.mentc pudesse sm• mterpeotada 
como uma sancção a oxarues do p1•oparatorios 
quo porventueu. pudessem ser prestad0s na
quellc instituto do ensino s~per_ior do Esta:L~o. 

O SI'. Pre!!!Jidente - Si nenhum 
outro St'. Deputado qniZ'31' usar da palavra 
na hor·a do expediente, pa'isa.rei á ordem do 
dia., (P(WSa,) 

ORDE:\I DO DIÁ. 

O Sr. Presiden1te- Não havendo 
numero legal para se proceder ás votu.çõcs 
das materias encorradu.s, passa-se á mtttel'ia. 
em discussão. 

E' annunciada a .2' discmsão do projccto 
n. 241 i\. do lü04, reconhecendo como de 
ca.ractet• ·official, em todo o ter·ritorio d:.t 
União, para todos os effeitos legaes, os t.li
plomn.s conferidos pela Escola do Pharmaciu. 
de S. Paulo, sendo vali.los nos estabeleci
mentos federaes de ensino superior os 
exames uella presta.dos. 

Sr. P!·osidcnte, o subst1tut1vo que, a.ltas, 
t)rna. porfcita.mentc claro o p_ensamento _que 
mo guiou ao apresentar~ pro.Jecto, ~)ul' 1sso 
que e.IToctiv<~montc eu tmha. em nsGa. qua 
tmnbcm fossem decln.rados validos os !liplo
mas expedidos relativamente <tos cnrsos de 
odontolo<ria e uustetricia, o substituti ro no 
seu a1•t. í:O, parte finu.l, diz : ( LJ.) 

Penso, Sr. P1•esidente, intel'pmtar mc
lhol' o pensa.mento da illustre Commissã.o t.lc 
Instt>ucção Publica, aprcsen tando a miuh:.t 
omend<L a, esta ulti m:1 pwte do art . . to. 

Effocti Vl11Uontc, Sr. Prc:)identc, tal C·JlUO 
O Sr. Pr•esidente- A Commissão i se achil. redigido o at·t. Jo, parece-m(}, pn.t·~ 

de Iostrncção e Saude Publlcll., dando p<t- ·ter oxocnção a. disposiçTI.o nüllo contida. 
recer sobre este pr·~jccto~ quo !oi hontom 

1

1 ain. da é ncccssa.L'io quo a . E. ~'scul~ dn Phar
appl·ova.do em la. d1scussao, oli13t'oceu um macia. <lo S. P;tulo snbmetta. o::~ ~oa .~ pl'o
substitutivo, que entra conjunctamcnte em grammas de ensino <L approvação ui) Gover-
discussão com o projocto. no r..~doral o quando nã.u ü o,_; te o pcn:->itmento 

, . l· , s y i·· c lh da illustrada. Commissão de !nstrucf,li > Pu-
Ten. a Pct <I.VJ a 0 r· ~r .. llO ue 0 • blica, segundo declararam o seu illus!.r·c ro-
0 Sr. Et"'ico Coelho _Desisto da lator, quo nã.o se actw. p1·e;ente, o o seu 
1 illustrc pt•csíden te. . , . 

pa. t.tvra.. Elfeectivn.menLo, Sr. Prestd(m~·J, G:{ól,tm-
0 ..:::.r. u.:.1 ... e~idente _o St·. Depu- nando os pt•ogt•amma.s tLo cnsínt! . da E;cola 

~ do Pha.rmaeia. de S. Paulo, vct•tf!c;t -se quo 
tado Erico Coolho desistiu da. p:.tlttvl'tL. elles são mnito mais desenvolvidos e muito 

Si nenhum outt•o S1•. Depuhdo quer falh\r mais complct:;s tio que os pt·ogrammas do 
soht·e o art. to do PL'ojectol dectarv encel'ra- ensino fcdet•al. 
da a di~cus~ão. (Pattsa.) Nestas condiçõeS!, exigil•-sc que clles sojn.~ 

atlskictus tws progt';Lmma:~ 1'13dera.es, é <11-
O l!h~. Candlclo Rodl'igues- minut1• 0 ensino que se p1•ofcssa. na.quella 

Peco a palavra. Escol1L de S. Paulo. 
E depois, Sr. Presidente, como muito bem 

O Sr. Presideut.e- Tem a pala.· se diz om um artigo, é fu.zer a. a.utunomh~. do 
vra. o nob1·e Deputado. ensino a. liberdade di.t organização desses 

o 81•. Cand,do Rodrigues(·) 
- -Pedi a palavra, Sr, Presidente, para sub
metter á consideração da. Camara o lia illus
trada Commissão de Instrucção Publica uma 
omenda que melhor accentua o pensamento 
que presidiu ao substitutivo D,presentado por 
esta. mesma Commissão ao :projecto que tive 

• (•) Este dbcurso rli!o foi rl)v ·istü lHllo Ol'lldor, 

prográmmas da Escola de PhaL·m:.tcia de São 
Paulo. 

A lllustrw.la Commissão de lnstrucção Pu
blica, nas razões com quo fundamentou o seu 
parecm•, deixa. claramente ver quo ~ pro
gt•amma de er1sino daquelle es~abo!ectmento 
~atisfuz completamente uos Inttntos desse 
instituto. O ensino é alli ministrado com o 
maximo capricho, com o maximo cuíclado c 
com o maxímo desvelo. 
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O SR. JosÉ EusEBIO - Di~so eu posso dat' 
testemunho, r:ofs tive occasiã.o de observ 1r 
em S. Paulo o zelo com que é ministrado o 
ensino. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES - Ne:'ltas con
dições, Sr. Presidente, me :parece que a 
emenda que o:ffereço ao substitutivo sa.tisfaz 
plenamente, var ao encontro mesmo d~ts 
justas paln.vras da illustracla Commissã.o de 
Instl•ucção Publica ; o, Sr. Presidem te, não 
me retirarei da tribunn. sem dar publico 
testemunho dos meus agradecimentos á illus
trada Commissão de Instruccão Publica pelos 
conceitos altamente elogiosos emittidos rela
tivamente Ctquelle instituto de ensino do 
Estado de S. Paulo, e do v o dizel-o,a despeito 
da suspeição que me possa attingir, que elle 

justiça, concol'rendo :para a diffusã:.> do en
sino e pa.ra que se desenvolva um instituto 
que, graças á sabia orientação do governo de 
S. Paulo, se tem desenvolvido de tal modo 
que <1 Escola de Pharmacia vao 2:lca.nçar da. 
C~tmara dos Deputados a di.stincção que já 
mereceu (t nossa. Escola Polytcchnica. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, c vae nisto 
uma ligeira resposta ao voto discordante do 
nobre Deputado membro da Commis'São de 
Instrucção PulJlica, que S. Ex., nas ligeiras 
pal<Wl'US com que funchrnentou o seu voto 
vencido, declarou que na lei de equípa1•ação 
dos institutos de ensino estava abrangido 
o reconhecimento ou a equipar<tção da l~s
cola, de Pharmacia de S. Paulo. 

foi justo... · 

O SR. Jos1~ EusEmo-Muito justo, não ha 
duvida. 

0 SR. CANDIDO RODRIG1JEI5 - .. , pois (; 
lemmr~ do meu Estado que a diífusão do en
sino publico, a di1Tmão do ensino pt•ofissional, 
causas do seu desenvolvimento, são o meio 
mais seguro para que esse Estn.do desassom
bradamente caminhe na csi.rúla do pt·o
gresso. 

O principal objecto do seu cuidado, o 
:principal o bjecto dos seus desvelos e ca
rinhos ... 

0 SR .. JOSÉ EUSEBIO-:Mu.il.o bem; o E:,tado 
de S. Paulo em matoria de instl-ucção pu
blica tem servido de modelo para out1•os 
Estados da R.epublica, 

0 SR. CANDIDO Ro~RI01JES- ... (l O :lo,;
envolvimento do ensino. E', portanto, com 
vm·uu.deiro desvanecimento Cllie ouço o aparto 
do nobre Deputauo ..• 

O :SR. JüSÊ ErsEJJio-Fnço plom~ justiça. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- ••. utnrma,ndo 
que o Esl,ado do S. Paulo neste 1·amo impor
taiite do se1•viço publico, qual soja. a in
strucç·ão, tem servido do normJ. a a.lguns 
dos Estados da União. e dou testemunho 
disto pr•l' isso que mais de um governo se 
tem -dirigido ao no~so, da.quelle Estado, suli
citando programmas e methodos de ensino 
das nofsas escolas c faculda.dc:s. 

J\ssim, Sr. Pl'(lsiàentn, o Estado de São 
Paulo vê CúiD o maior desvanecimento o 
reconbecimen f. o da. Hlustrada Commissão de 
Instrucção Publica d(·S esf'01·ços, dos carinhos 
e dúS desvelos que emprega. cuidando deste 

i mportantissJmo ramo da a:lministração pu
blica. Essa i1lustrada Com missão póde estar 
ce1·ta de que, sanccionando com o seu voto 
o Jll'ojecto que tive a honra de submetter á 
Hla consideração, pratica um acto de summa 

Eu faria notar a V. Ex. que o caso é per
feitamente identico ao do reconhecimento 
dos titulos da Escola PolyteclmicD, de São 
Paulo. 

De facto, nós organizamos a Escol<L Poly
technicn. de S. Paulo segundo moldes com
pletamente diversos daquolles que regulam 
os cursos polytechnicos federaes, e essa es
cola póde ser reput-ul.:~ hoje a primeira da 
Amel'icn. do Sul, pela perfeição üe seus me
thodos do ensino, de seus laboratorios e pelo 
estudo pratico, technico c tl10orico que alli 
se faz. 

Em a.t.tonção a essa organização excepcio
nal, a Cama.ra dos Deputados a.cceitou um 
projccto, quo é hoje lei da Rcpub!ica, reco
nhecendo validos para todos os ciTei tos legaes 
os diplomas daquella escola. 

o caso é perfeitamente identico. Apenas, 
om logar de so tmtal' ele um instituto pura
monto estadtml, trata-se de um i nsGituto, 
como muitos outros, devido á iniciu.tiva par
ticular, á qun.l u governo uD S. Pu.ulo, como 
soe acontecer semj>Pe em l'Olttção a ser•viços 
de utilidade publica, patrocinou e a.rnptu'ou. 

E' assim que ac1uelle instituto de ensino é 
fortemente sub,,oncionado pelo Estado de 
S. Paulo o é fisoaliza.do pelo rlil'GCtül' do ser
viço sa.nita.I•io, isto é, pela primeil•a attto
ri<lado medica uo mesmo Estado. 

Vê-so, poi::~, quo são excepcionaes as con
c.lieões do estabelecimento de que agura tra
tarnos, como excepcionaes o eram as da 
Escola Polytechnica, cujos títulos !'oram re
conhecidos por lei ospecial do Congresso. 

A hypothese é a mesma, e foi assim pen
sando que submotti ú consideração da Casa 
o projecto que m•a nos occupa. 

Como disse, Sr. Presidente, n emenda que 
apresento apenas torna. ~ai~ claro o pens!-
mento da illustra.da Comnussao de Instrucçao 
Publica; reconhecida, como foi. por essa 
Commissão, a excelleocia dos pl'~gramm!-s 
de ensido da Escola de Plmrmacw. de Sao 
Paulo, eu apenas exijo na emenda que taes 
programmas sejam ma.ntidos e que, quando 



por qualquer circumstancia tenham de ser 
alterado, não o possam ser sem autorização 
do Govm'no Fedeeal. 

Deste modo, indo ao encontro da distincta 
Commissão, esclareço perfeitamente o pensa
mento a que ella obedeceu na etahoraQão de 
seu. substitutivo . (Muito bem,; nutiío bem. O 
orado~· e muito comprimentado.) 

Veem á Mcso, são lidas, apoia<lits c post<.I.S 
conjunctamcnte em uiscnssão, com o pro-
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Viação e Obras PubHcas o credito especial 
do 60: 8268955 para pagam eu to ao enge
nheiro Alrredo Novis U.e uma indemnização 
pela reducção de 25 % nos fretes da E·;tra.1a 
d.c Ferro c1e Baturité, de <l.ccordo com o de
creto n. 3.G8,1, de 19 de junho de 1900, no 
periodo de 19 do j nn h o de 1900 <~ 29 de 
abril üe 1901. 

Ningnem pedinéio <L pahvt><t, é ·encerra.U.:t 
a discussão c adiad;:~. a vohçito. 

jecto1 as segnintes -

EMENDAS 

Ao projecto n. 241 A, ele 1904 

Substituam:sc as pa.lavras « submettoodo 
03 seus diíferentes cursos aos progr:uumas 
officiaes » pobs seguintes: Não podcwlo os 
actuacs programmas de ensino ser alterados 
sem autorizn.ção do Go""lor~o Foucra.l. 

I 
E' :tonnnciakL a 23.- dí~cussKo do projocto 

n. 289 A, de l 904, concedendo a ponsão 
mensal de 500$, repartidamente, á vinva c 
filhos do tenente-coronel Innoccncio Fa
bricio B'errcira de Mattos, com pal'ccere~ das 
Cummissões de Pensões e Cont;_Ls e de Orça· 
ment1), o substittltiYo offerociclo poltt pri· 
meira. 

Sala, das sessões 13 de dezembro tlo 190,1.
Candiclo Rodrigues. 

Onde comrlor: 

Das mesmas vantu,gons go::;n.r(L a Escola, de 
Odont{)logia do Institu&o Granbory, de Juiz 
de Fóra. 

Sala das sessões, 13 de dozcmhr·o <.lo 190-1. 
- Cco·los Peio:oto PUiw.- El"ivo Coelho. 

Ningnem mais pedindo a palan•a, l'i encer
rado em 2a disct\ssão o art. 1 o o ~uccossíva· 
mente os dema.is artigos do pro.iccto n.·:'4lA, 
do 1904, reconhecendo como do c:.u•actm· of
ncial om toclu o torl'itorlo da Uniã.o, p:n•a 
todos os oll'citos logaes, os diplomas conl'e
ridos pela E:::cola <lc Pha J•mnci11 úc S. P<utlo, 
sendo válidos nos estabo!ccjmcn toi; Ct!derao:i 
de ensino SUp<WÍOl' OS OXtLIDOS nclla pl'USG<~· 
dos, rtc:tado adia la, a votação. 

São succcs~ivamolltc, sem dehatc, cncCl't'<~
<los OS! aets. 1°. 2° o 3° úo pt•ujocto n. !205 A, 
de 1904, ftxa11clo o numero, classe e venci
mentos dopesso<d du La;;:u,roto de T•tm~ndu.ré, 
:ficando o SOl'VÍt;o sob a. dirccçã.o elo inspcctor 
do 2° districto sanlta.rio da, Republica, 11-
cando adiau.a. a votação. 

E' annunciada a 34 · disoussfio do projecto 
n. 315, de 1904, autorizando o Po,!er Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da. Fa,zonda o 
credito cxtraordinario de 24:686$034, ouro, 
e 913:316$796, papel, para oífectuar o paga· 
mento das dividas de exercícios findos cun
stantes da relação que indica. 

Ninguem pedindo a p[tla.Vl'a, é encet·rada a 
dlscassão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3o. discussão do p1•ojecto 
n. 297, ue l904, autoriz;.Ln<lo o Poder Ex· 

. ecutivo a. abril· ao Mínisterio da Industria, 

O S1 ... Presidertb.te-Tcm a p~Llavl'a, 
o Sr. Erico Coelho. 

O S1•. lf<:l"ieo Coelho - Sr. Presi
dente, orn da.tn. de .::!9 de l)ntnbro do cOL'l'Cn te 
:.tnnu ti v c a honrt~. <ic subsc~·evce um pro
jcctu que mnreccu <~~signatm·a. do todos os 
representantes U.o Est:lüu do lUu de Janoü'o, 
nesta, Casa, assegut·u,ndo á veneranua, mã(} 
d1 ~ Silv<l. Jardim, r111 e se ~tcha em csta,do rle 
vinvcz c ext,1•ema. pentrria., a modica pensão 
de 1 :80o.s u.nnuaes. 

Está oxgottado o pra.zo r(•gimcnlal:;;cm que 
a llom•ada, Commissãu de Pensões n Contas 
:-c digna:ssc emittit' S(~U p~~rocüe <-L respeito da, 
m:~tcria, razão pul' ctue tomei a liiJorJ.ade 
do pt•upur tto~· mmt.., companlloil'OS de rcpt·e
son&:wü.o Jlumincn)ie quo tl'ansiormas:o:;cmos u 
projc<~to em tlll1iL emenda ao qnn cst<~ em clis
cussuo S:1b o n. ;?tl~l A, <lo eol'ronte t~nno. 

I~' ess:t. a. OlaGnLLlt <ttiC vou ma.nual' a Mes<t.. 
( .llttitf) úc )i/,. ) 

Vorn á Mesa, é liJa., apoi:tda o pDsta con
junctamontc em discus;:;ão u. scgniuto 

EM!~ XDA 

.la p1·ojeclo n. 289 .1, de 1904 

"tccrcscento-,sc o seguinte: 
Fic<t tambom assegurada. a p:msão vitalícia 

do l :800$, annua.lmenLe, a D. Folismina 
Leo:poldina, de Mendonça Jat•U.im, veneranda 
mãe do Silva. .Jardim, o· pl'opagan<tista da 
Republica, de saudosa memoria. 

Sala. das sessões, 13 de dczcmbz·o de 1 D04. 
-Erico Ooelho.-Oar-los Teixeira Brandc1o.
Oo.lvito Baptislc~. -Jo(Co Brtptista.- Mr!u?·icio 
de Abreu.-llenrique BM·(Jes.-Pereir(t Lima. 
-Po.ulino ele Sou:;a.- Hdetis ,1tves.-Sitva. 
Oastt( o • 
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Ning-uem mais pedindo a pal:lvra, são 
successivamente sem debat0 encerrados em 
2a discus::!ãO os arts. l 0 , 2°, 3° e 4' do pro
jacto n. 280 A, de l O;J4, concedendo a p e nsão 
mensal de 500$, rapartidamente, â viuv a e 
filhos do tenente-coronel Innocencio Fabricio 
Ferreira de Mattos, com p1receres das C oro
missões de Pensões e Contas e de Orçamento 
e snbstituti.vo olforecido pela prime ira, 
ficando adüvia a vot~1.çü.o atG que a Com mi::l
são de Orçamento dê parecer sobl'.3 a emenda 
o:fferecida pelo Sr. E rico Coelho. 

E' annunchcla a 2l di3cussão do project0 

n. 57 A, de ·190!, institllinlo o subsidio de 
!0:000$, por um:t só vez, a cada uma das so· 
cie:iades que pertenceram á Confederação do 
Tiro Bl'azileiro, com parccel'es das Comm is
sões de Maeinha e Guerra e de Orç'.\mento. 

O Sr. Presidente- A este pro
jacto a Commissão de Marinha e Guerra, 
por occasião de estudai-o, apresentado pelo 
Sr. Germano Hasslochcr o outl'os, o!fereceu 
dive1•.sas emendas, que entram agora em 
discussão com o p1•ojecto. 

Ninguem pedindo a palavra, são successi
vamente, sem deb:~te, encerrados em 2a dis
cussão os arts. 1°, 2°, 31), 4°, 5°, Ô0 , 7° ll R0 do 
p1•ojecto n. 57 A, de 1904, instituindo o sub
sidio de 10:000$, por uma só Y02, a cada uma 
das sociedades que pet•tcncerem á Confetlo
ração do Tiro Brazileiro, com pareceres das 
Commissões de Marinha e Guerra e de Orça
mento, ficando adiada a v-otação. 

E' anmmciada a 2a discussão do projectCI 
n. 176 A, de Hl04, estabeloccndo q uc a Alfan
dega da Parahyba passa1•á a ser regulada 
pela tabella L, relativa á do Santa Catharina, 
com p:1recer e substitutivo dit Com missão de 
Orçamento. 

Vem a Mesa, é lida, ap~)iada e posta con
junctamente em discus~ão a scgniute 

EME~DA 

1lo 11rojer:to n. 176 A, de 1904 

Ao suhstitutivo da Commissão de Orçameuto 

Onde convier: 
Art. Fica creado mais um logar de ftel 

de thesoureiro na Alfandega do Rio Grande, 
com vencimentos iguaes aos attribuidos por 
lei ao fiel já existente. 

Sala das sessões, 13 de <.lezembro de 1904. 
-James Dm·cy. 

Em seguida são successivamente sem de· 
bate encerrados em 2a discussão os arts. 1 o 
e 2° do projecto n. 17(; A, de 1904, estabele· 
cendo que a Alfandega da Parahyha passará 

a ser regulada pela talJella L, relativa á do 
Santa Ca.tharid.a, com parecer e substitutivo 
da Commissão de Orçamento, :ficando adiada 
a votação até que a Commissão de Orçamento 
dê parecer sobre a emenda offerecida. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 299, de 1904, autorizando o Poder E:x:
excutivo a ab-rir ao Ministerio da Guerra o 
credito de 80:113$948 para pagamento ao 
marechal reformado Rufino Enéa-s Gustavo 
Galvão da importancia das differenças ele 
vencimentos entre o posto de marechal e o 
de general de divisão, de accordo com a. sen-
tença do Supremo Tribunal Federal. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 270 A, de 1904, dispensando o resto do 
tempo que falta ao Extm·nato Aquino para 
completar os dous annos de fiscalização 
prévia exigida pelo art. 366 do Codigo de 
Ensino. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e pJstlt-.; 
conjunctamente em discussão as seguintes 

E:rtlENDAS 

110 p;·ojeclo n. 270 A, de 1904 

Onde convier : 
Art. Igual favor é concedido ao Col-

logio Granbery, de Juiz de Fóm, em Mina.s· 
Gerac.'3. 

Sala d<1s sessões, 13 de dezembt•o de 190,!. 
-EI'ico Coelho.-O~wlos Pei:JJoto Pilho, 

Accrescente-se onde convier: 
Igual favor é concedido ao Collegio Dio

cesano de Diamantina, em Minas Ger3.es. 
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1904.

Cw·valho Britto. 

Ningem pedindo tt paln vra, é encerrada. a 
discussão do a1·t. 1 '1 e, em seguida, a do 
art. ~o do projecto, cuja. votação fica arliada. 

E' annuncíada a discussão unica do pare
cor n. 277 A, de 1904, sobre a emenda apre
se'ltada na 2• discussão do projecto n. ~77, 
deste anno, que ftxa o numero, classes e ven
cimentos dos empregados da Secretaria das 
Relações -Exteriores, e dando outras provi
dencias. 

O Sr. P~·esident.e-Tem a palavra 
o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti diz. 
que vem á tribuna, não só para jnstitlcar as 
emendas que apresentou ao projecto em dis
cussão, visto a honrada. Commissão de Qr .. 
ç~tmento não as ter a.cceito, como pa.ra:re-
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sponder ao honrado Deputado por 1\Hnas Ge- n. 2.748, de 16 de fevereiro de 1861, tendo 
l'aes, que se occupou do assumpto quando em quatro directorias com 50 funccionarios. 
segund.a d.iscnssão. __ . . O SR. PRESIDENTE-Havendo numero legal 
. S. Ex. nossa occaj:n.ao, JUSttfi~ando o pr~- de Srs. Deputados p~ra as votações, peço ao 
Jocto, decla1·ou que a proporçao que o Mt- nobre Deputado para interromper o seu dis
nisterio das Relações Extcn•iores diminuo curso 
seu pessoal, desde 1859, u.té hoje, os outros · . . 
Ministorios augmentavam-n'o. O SR. TnoMAZ CAvALCANTr-Sun, senhoi'. 

Contestou, em pn.rte, a S. Ex., promet- Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, 
tendo mostrar o equivoco em que laborava Enéas Martins, I-Iosannah d~ Oliveira, Passos 
S. I~x., o que ora faz, procurando, ligeira- Miranda, Indio do Brazil, José Eusebio, Ur· 
monte historiar o que tem occorrido desde bano Santos, Christino Cruz, Anizio de Abreu, 
a er,óca citn.da. pelo nobre Deputado até João Gayoso, Beze1·ril Fontenelle, Francisco 
hojo. A tendencia de todas as repartições Sá, João Lopes, Eduardo Studart, Trindade, 
publicas, desde 1859 até hoje, tem sido de Abclon 1Hlanoz, Teixeira de Sá, Medeiros c 
diminuir o seu pessoal- e a Camara vori- Albuquer,Jue, Pereira do Lyra, João Vieira, 
ficará. o que affirma pela exposição histo1·ica. Esmeraldino Bandeira., Pedro Peenambuco, 
'lue vac fazer das diversas reformas das Se- RoLtrigue . .,; Doria, Domingos Guimarães, 
cretarias de Estado durante esse espaço de Neiva,Frota, Felix Gaspal',Eugenio Tourinho, 
tempo. Vergne de Abreu, Augusto de Freitas, Ber-

Comprehende quanto é enfadonha. uma ex- nardo Horta, Heredia do Sá, Irinou Ma.
posição d~sta ordem, e o pouco interesso que chado, Bulbõos Marcial, Oscar Godoy. Au
traz para. os .·1nnaes desta Camara; mas cor- gusto de Vasconcellos, Stt F1•oire, Belisario 
ria-lhe o dever de da.r resposta ao nobre de Souza, Bezamat, Henrique Borges, Fran
Depur.ado e para que fosse cabal e completa cisco Veiga, Carlos Peixoto Filho, Ca.logera.s, 
precisava. tl'::tZCl' á Camara dos Depu- Sa.bino Barroso, Camillo Pratos, Valois de 
tados todos os dados elucidativos, o que faz. Castro, Amaral Cesar, José Loho, Joaquim 

Em virtude da lei 563, de 4 do julho de Teixeira B1•andão, Costa Netto, Benedicto do 
1850, foi o Governo autorizado a reformar o Souza, Lindolpho Serra, Elizeu Guilherme, 
Thesuuro Pnblico,o as Thesom•arias do Fazon· Germano Hasslocher e Victorino Monteiro. 
da; o em -vit·tucle do decreto n. 78L, de 10 do 
set~mbeo do 1854, foi o Governo autorizado a 
reformar as Secrctaria'3 de Estn.do-Imperio, 
Justiça e a dos Estrangeiros; reformando a 
Secrct~ria do Imperio pelo clecreto n. 2.368, 
Je 5 de março de l859,dividindo em nove sec
ções com 54 funccionarios ; a da Justiça. pelo 
decreto 2.350, de 5 de fevereiro de 1859, divi
dindo em cinco secções c:;m 59 funccionai•io~, 
o a dos E.::trangeiros pelo decreto n.2.35S, de 
19 de fevereiro de 1850, aividindo em tres 
~ecções com 34 funccionarios. 

Pelos decretos: n. 874, de ~3 de agosto do 
1856, foi concedida aut0rização ao Governo 
para rcforma1• a Socreta1•iu. dos Nogocios da 
:\farinha, e de o n. 1.042. do 14 de .·setem
bro de 1850, autorizou o Governo reformai' 
da Secretaria dos Negocioa da Guerra, as 
c1uaos foram reformadas, sendo a Secretaria 
úa Marinha pelo decreto 2.359, de 19 de fe· 
vereiro do 1859, ficando com tre3 secções c 25 
funccíonorios e a da GtleL•ra pelo decreto 
n. 2.677, fie 27 de ot1tubro de 1860, fi.cu.nrto 
com quat1•o t.l.iroctorias e cada uma della.s 
com tros secoõos. 

Em 1800, por decreto n . 1. 067, de 28 de 
julho, o Govei'DO foi autorizado a organizar a 
Secretaria !la AgricultuL'a, Commorcio e 
O bras Publicn.s o a t•oformar aiJ Secretarias do 
Imperto e JusttQa, por torcm quo sr1hil· dessas 
duas secrctarl11s divot•sos fuoclonario8 para a 
nova secretaria fLUO foi Cl'Ca•.la polo decl'eto 

Vol, Vlll 

Deixam do comparecer, com causa, parti
cipada, os S1•s. Paulí.l. Guimarães, ·wandorl.cy 
de Mendonça, Raymundo Nm•y, Arthur 
Lemos, Carlos de Nuvacs, Rogerio de Mi
randa, Antonio Btlstos, Sergio Sahoya, Pe
roh•a Rels, vValfredo Leal, Jusé Marcellincr, 
Moreira Alves, Estacio Coimbra, Arthur 
Orlando, Ra.ymuntlo de Mit•ttmlu., Euzehio de 
Andrade, Arroxellas Galvã.o, Joviniano de 
Carvalho, Leovigildo Filgueit•as, Castro Re· 
bello, Satyro Dias, Pinto Dantas, Tolcntino 
dos Santos, Eduardo Ra.mo~, Mn.l'colino 
Mout•a, Cort•êa Dutra , Fidelis Alvas, Julio 
Santos, Cruvollo Cavalcanti, Bemat•do Mon
teiro, João Luiz, Penido Filho, David Cam· 
pista, l"rancisco Boraardino,Buono de Pa.iva., 
João Luiz Alves, Loonol Filho, Carlos Ottoni, 
Manoel Fulgencio, Nogueira., Liodolpho Cae
tano, Oleaario Maciel, Pn,tlua. Rezende, Je
suíno Cardoso, Arnolpho Azevedo, Leite do 
Souza, Alvr~ro de Carva.lbo,Azeveilo Marque~, 
Rodolpho Míranda,Bet·nardo Antonio, Aquino 
Ribeiro~ Abdon Baptista, Marçnl Escobar, 
Angelo Pinheiro, Rívadavia Correia. e Cam
pos CartiCL'. 

E som cauga, os Srs. Aurelio Amorim, Dias 
Vieira., Virgília Brigido, Eloy de Sousa, Ma .. 
laquias Gonçalves, Epamint>ndas Gra.cindo; 
Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, Moreira 
Gomes, José Monjardím, Laurindo PitttL, 
Viríato Mi1Se:J.renhas, Ribeiro Junqueira, A&· 

3éS 
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tolpho Dutra,Cameiro de Rezende, Bemar~es 
de Faria Lamounier Godofredo, Cam1llo 
Soat'es Fiiho, Costa Juniül', Francisco Ma.Ha, 
Barbosa Lima, Domingos Mascarenhas, Al
fredo Varela c Homem de Ca,r\ralllo. 

O Sr. PD."esidente- H<wonJo nu
mero legal, va.e-se procodet' :ts votél,çõos das 
materias constantes da ordem du dia e das 
que se <v~ham sobre a mesa. 

E' sem dehctte approvada a, rcdacção final 
do projccto n. 26:3 D, de l 904, í~x:anô.~ a ~es
pez<.t do Orç:amento da Ind~s~ml, Vmçao e 
Obra,s Publicas ]ntra o oxerc1cl0 de 1905. 

o §r. Presidente - Oppm'tuna.
mente será. cnvi.a.do á Commi~sõ:o cte Consti
tuiç[o, LegislaçfLo e Justiça. 

E' a.ununciada a. continuação dt."\, vüta.çlto do 
pi'ojecto n. 133 .A, do 1904. declarando da 
com petencia do chefe do policia e dos del~
gadus do Di::;tri,'\to Federal processal' cx-offic~o 
os deli.ctos definidos noJ a.rts. 277 e 2it:l do 
Codigo Penal, c da.ndo ~utrn.s . pt'_ovldeaclas, 
com parecer e emonda. w1 ma102'1n. da c~.m
missão de Constituição, Legislaçao e J u,;ttça 
e voto em ~cpara.do do Sr. Estevilm Lobo 
(ta. discussão). · 

O §r·. Bernardo de (Jn..:nl.pos-
0 Sr•. Pt ... esidente--·O projecto vae Peço a. palavra. 

ser on viado ao Senado. 

O §r. Cassirl.nO do Na.sci
J.neuto (pela Ol'dem) -Sr. Presidente, 
chega ao meu conhecimento que dCll en
tr<Lda na Scci'etaria da C~tmara. o projecto 
que prot·oga. o estado de sitio na Capital e 
Nitheroy por mais trinta dia.s. 

Acreditando que é uma medida de <;lto 
alcu.nce c de neces:-;ida.de immerliata em ser 
attendlda pelo Congt•esso Nu.cional-c tu.nto 
assim que u. outra Casi1 do parla.mento a 
votou em 2t~ c 3a. discussão, de hontem para 
hoje-tendo em visttt a mensagom dirigida 
ao Congresso pelo lwnr~do magistrJ,do que 
preside a Republica, roQueiro a V. Ex. q1~e 
consulto á Casn. sob1·c si concede urgon01a 
par~t que soja. lid.o o projecto vindo <lo Se
nado, sendo, om conscquoncia., envhtdo com 
a ma.xima urgencia ;t Commissão uc Legis
lação oJustiçi1 paro. que sobre elle interponh<J. 
o seu p<n·ccer. 

Consulta..La. a C:.trnnra., <1 conccdid:~ i1 ur
goncia pedida. 

O S1•. Da•icio Filho (z)ela oi·dem.) 
req um• vorHicaçiio da. votu.ção. 

P1·ucedendo-::;c á verificação, l'econlwce-se 
terem vohdo a favor 1U6 S1·s. Deputados e 
contra 2; total, lOt). 

O Sr. PI•esidenle- A' visto. da 
decisão da Camara approvando o requeri
mento d.e urgencia Llo Sr. Cassiano elo Na
<limonto, o. Mesa vae mt1,nclar proceder á lei
tura. rio projecto enviado p,elo Senaclo. 

O Sr. Alenca.r Guimarães 
(to Secreta,·io) procede á leitura <lo seguin·to 

Oliicio: 
Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de hoje, 

tru.nsmittiodo a esta Camara o Pt'ojecto do 
Senado que proroga por 30 dias o e~tado de 
sitio, decretado pela lei n. 1.270, de 16 de 
novembro des·&e anno. 

O §r. Pt .. esidente-Tem a. pJ.lavru. 
o nobre Deputado. 

O Sr·. JB:erJtl.ardo de Catnpos 
(pela ordern) - Sr. P resh~ente,si não fo~-::;e o 
violento dh;curso proferido em sessao de 
2 do cort·cnte pelo nolire Deputado represen
tante de Pernambuco, o Sr. Briciu Filho ... 

O 3a.. Brucro FIL1Io-Nuncn. proferi um 
discurso tão p~~cifico ! 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS- ••• sobre O 
proje cto que se vae votar, peov~wolment~ eu 
nãu t erüt necessidade de occupa.1• a precwsa, 
attenção tla. Camara ..• 

O SR. PR8SID8NTE - Nfi:o e~trt em dis
cussão o projecto. 

0 Sn.. BEHNARDO DE CA:\IPOS- ••• (U}m de 
oncaminhal' a votaçfio . Entretanto, tão 
Cil.pciosa foi a argumentação tle S. Ex., tão 
a.rdilosu. a fól'ma por que S. Ex. procurou 
iniciar o debate do projecto, tão lmbLl é o 
modo pelo qual s. Ex. costuma tielin.ear o 
pla.no de sua,s campanhas pa1•la.rnemares, 
Cl'lC cu receio que <.k; suas p Javras possam 
t:-azcr alguma tluví.[a ao espírito dos Sunhores 
Ooputados quanto á maneira de votar, 

0 SR. BRICIO FILHO-Receio vão. 

o SR. B:rJRNARDO DE 0Al\1POS- S. U:x:. a.f
tirmou, porém absoluta,mente não provou ... 

O SR. PrtESIDENTE- Previno a.o nobre 
Deputado que não púd.e discutil' a matm•ia. 

0 Sn.. BERNARDO Dg CAl\IPOS-Estou ~Lpe· 
nas encaminhando a vottt(:ü.o, p1•ocuranJo os
cla.recer o assumpto. 

Dizia eu que S. Ex. a.trirmou, mas absoluta
mente não provou, que o projecto é pet•igoso, 
attentato1•io das liberdades publica.s, traze~do 
em si o anniquilamentodetodas as garanttas 
de que, !5egundo S. Ex., goza vamos na monar· 
chia; isto porque S. Ex. entende que o pl'O· 
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jectotira <lO Poder Judici<uio tlGtl'ibuiçõc;s que 
lhe são pl'ivativ:1s, c1ue lhe são proprias, 
:para conferil-as á policia. 

Não sondo este o momento opportuno para 
discutir, para <lnalysar amplamente o pro-

jecto, o que fu,rei nu.s discussões sub.seqnentes, 
respondendo, uma por uma, ás ubjecções de 
S. Ex., entendo, entl'etanto, de meu dev3r 
declar<1r tt Ca,mtLr<t c1uc o projecto não faz 
mais do que attendet• tão sômentc á.~ dispo· 
sições já &xistentes em nossa lcgisbção. 

Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que não 
pense que estou discutindo o projccto ; estou 
encaminhando a votação ; e creb que uso 
do mesmo direito de que muitos Srs. Dcpn· 
tados t ~em tLC3ado, com a acquiescencia. da. 
Mesa. 

Diz o art. lo do projecto quo compete ao 
chefe de policia e a seus delegados no Di8~ 
tricto Federal proccssur e;;.'-offlcio os delictos 
definidos nos arts. 277 e 278 do Codigo Penal. 
Essa attribuição ú.e processa.r, expressão que 
é tomada, em seu sentido genorico, acha-se 
limitada pelos pa.ra.gt·aphos 1 o e :2° ••• 

0 SR. PRESIDENTE-Chamo a u.ttenç~ão do 
nobre Deputado: não pôde continua!' a dls· 
cutir a materla.. 

0 SR. BERNARDO Dg CA~IPOS-Estou apenas 
encaminhando a. vot~çi'lo; mas, em obediencia. 
a V. Ex., vou concluir. 

O Sr. Beicio Filho declarou ainda hontem 
que o projecto procurlt tirar a ti PJdcr .Judi
ciario attl'ibnições que lhe são pr.Jprjas lXtra, 
conteril-as <L policirL. 

Absolutamente não é este o pensamento 
do projec1.0. Este não fh.z mai::; do que 
dar â policia as attl'ibniçõcs que lhe são pro· 
pria.s, fazendo cow que eU a inve:;;tigue, rnuna 
todas as provas do <lolieto, entregando v 
julgu.mento do mesmo ao PolloP .Jutlicia.rio, 
perante o quu.l o delinquonto tem <.1 garan
tia do requurer as diligencias 11Uc julga.1• con· 
venientos á sua defes11. 

Portanto, o meu projecto não dá absoluta· 
mente á. policia direito algum do Julgar, 
o que é attribuição do Podee Judicia.rio, 
mas apenas a compctencia do investigar as 
provas do delicto para descobor~a dos seus 
autores e cumpliccs o, assim proceJendo, 
ell<~ não sahe da esphera que lhe é traçada 
por principias expressos da nosda legislação. 

E' claro, pois, que o projecto não fere a'3 
garantias quo <levemos defencler e que 
dizem wspelto ás attribuições que são pri
vativas do Poder Judicial'io. 

Tenho concl11itlo. (Jluito bem.) 

Commtssão do Constttuição, Legislação c Jus
tiça.,oppôr algumas obserfa.ções em contrario 
<.ts Sltbsta.nciosas considerações que acabam 
de ser prorluziu<1s :pelo illustee Deputado por 
S. Pauto, an tor du projecto. 

Peço liconçn. -para cha.ma.l' a attcnção da 
Ca.1nart1 pa.rlt o seguinte decisivo ::1rgumento: 
é que a medida. agora i11H'esenta.da se acha 
pcr('eita.mente pr:wi'3ta em um projecto de 
lei que est<í. era :wdamcnto no Senado, no 
qual se pl•ovidonci<~ sobre os casos U.e e~pul
sã.o de es~l'angciro, entre os qua.es o de leuo
·~inio. 

-~ssim sentlo, acgrelle projecto, qn(} teve 
iuicbtiva nesta. Camara., aqui longatnente 
deha,J,ülo, ostabelecendo pt·ovi<loncia. sobre a 
materiú. (lo nctual projecto, ·tol·n~L este per
feitamente uispensavol. 

De on tro lado, br. P1•esidoutc, o pt'ojecto 
do honrado Sr. Bel'llardo do Campos dà com
petencia <L pollci<L em materia .)udicial'ia., o 
que é de touo contr<J,rio á ú.outrína ,jurídica 
c á Pl'<ttica logisla.tiva. 

As 1nedidas c:Jnsigoa.d<.tS no actual pro
jecto são, poL' is . .,o, de todo o ponto a.ttenta.
torias das liucrd.ados constituc!Ollttes (:lpoia
dos, n(To ap?iados. Apartes. O :.;1·. P;·e~idente 
1·ectama attençiío.) 

Sr. Presid.ellte releve-mo u. ternpestade 
de ... pahwras em que me vi envolvido ; a. 
razão é que o nobro Deput:,,do de S. Paulo 
sustentou tão ai'dorosarneute, seu projecto, 
tlHC me vejo obrlg~do tambem a e::;te tem
pestuoso deba.te. 

0 Sa, 13ERNARDO DE CAMPOS - Estú. dis
cutindo a mate da.. ( ;lpoiados e na o ctpoiaclos.) 

O Sw EsTBVA:'II Lono- V. Ex. ni'io é ge
neroso, pvrquanto V. Ex. é que di:lcntiu 
amplamente a matoria.. 

.Mt~s. contin(LO a cnca.rdnlmr a votação 
tmm dizer• á. C<.tmam que em contr·ario a itlêa 
<lo p : ojcc~o já se havia pt·ozmnciado José ele 
Aloue~~r, uo antigo regimen, medida. esta por 
elle t·txct da Je-mon::;&ro jurídico. (Apm·tes.) 

E tanto m<lior valor tem esta opioião, 
quanto, é sabido, CJUC Jo.:;é de :\lencn.r per-
tencia a ve!ha escoh1 conservadora. · 

Portanto, 81·. Presidente, acolhendo-me a 
esta sombra a.ugw;ta. (la nossa littel'atura e 
das nossas lettras juridieas, e Lle acaordo com 
outras eminentes a.utoridades, qllc. já tive 
occa.sião de referir no meu dusenvolvido voto 
vencido, julgo dever s:;r rejeitado o actual 
projecto. 

0 SR. BE:RNA.RDO DE CAMPOS- Cifia1•ci OU· 
tras opiniõss. 

O Sr. Estevaan Lobo (pela ordem) O SR. EsTE:VAl\:f LoBo- Ha opinião e •.. 
-Sr. Presidente. simplesmente para enca- opinião. 
minha1• a votação, sem dosencaminhal-a., ve· Nestes termos, Sr. Presidente, amparado 
.nho, como autor do voto vencido no seio da com a. tr~\dição de José de Alencar, absolu-
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tamente insuspeita a esta Cama:ra, eu ap
pellopara. os sentimentos liberaes da Casa, no 
sentido da condemnar, desde já, tão mon
struoso projecto de lei. (Jiuito bem, m,uito 
benz. Apoiados e nao apoiados.) 

O Sr. Ilricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, duas palavras apenas, no 
sentido de encaminhar a votação. 

Sinto-me bem, vendo que não sou o unico 
a adduzir considerações contra o projecto. 

Na occasião competente discuti com toda 
a calma, e o illustrado 1'ep1•esentante de São 
Paulo acaba de dizer que o meu discueso foi 
violento e ardiloso ! 

Mas S. Ex. não disse onde estava a violen
cia e o ardil. 

0 SR. BERNARDO DE C.UIPOS - Direi op~ 
portunamen te. 

0 SR. BR.ICIO FILHO - Violencia é aquillo 
que o projecto que1• fazer (apoiados e nlro 
apoiados; apw·tes. O Sr. P1·esidente, fazendo 
soar os tympanos, reclama attençtío) ; violenta 
é a disposição que elle contêm, retirando 
funcções do Poder Judicia.rio~ para passai-as 
ás autoridades policiao::::. (Apoiados.) 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCIIER-Quem contou 
isto a V. Ex . ? 

0 SR. BRICIO FILHO - Que diz O art, 1° 
do projecto ~ Qne é da. competencia do chefe 
de policia e delegados no Districto Federal 
processar e~;-offici.o os delictos üofinido.:; nos 
arts. 277 e 278 do Codigo Pena.l. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIEJ;t- E aueante? 

0 SR. BRICIO FILHO - 0 pl'Ojecto diz que 
isto é da competencia de:;sn.s autoridados, 
por que~ Porque at(~ agora essa. faculdade 
era das autoridades policiaes ~Não ; si assim 
'fosse não se teria n ece.:;sida.de do dizer que o 
processar e;,;.officio os delictos definhlos nos 
arts. 277 e 278 m•a da competencia do ~hef'e 
de policia e di)S delegados úo Districto Fe
deral. 

O Sr. Ge1~n1ano Hasslocber 
(pela o1·dem) -St•. Presidente, não pretendo 
protcllar a votação desse projecto ; mas não 
posso deixar de produzir alguns argumentos 
em sentido contrario ao que acaba, de v.pre
sentar o honrado deputado por Pernambuco. 

Estou na obrigação de assim proceder por
que sou um dos signatarios de pal'ecet' que 
opinou pela acceitaçã.o do projecto. 

Neste projecto, não . ha cuusa alguma de 
onde se poss:1 deprchender })reterição de 
formalidades de modo a comprometter a 
defesa das pcsson.s processadas. 

Elle tem por fim cohibir uin dos crimes 
mais nefandos c vergonhosos praticados im
punemente na nossa sociedade. (!la diversos 
apartes. O Sr. P1·esidente reclama attençi'Co.) 

Os ca.rtens teem encontrado a,té huje, nas 
malhas da lei, meios de escaparem á repres
são legal. 

Procuramos estabelecer na nossa legisla· 
çã.o um processo simples e rapido, garanti
dor da moralidade publica, tantas vezes 
o:ffenJida por esses estrangeiros que veem 
para aqui fazer a mm·cancia da mulher 
branca. 

Pelo projecto, a policia apenas faz o pro
cesso, como preliminar, sendo depois re
mcttido ao respectivo pretor, onde o caften 
tem occasião do se defender, de roq uerer as 
diligenci ts legam;, que tiver por convenientes 
á sua clefes;t. Ainda mais. Do julgamento, 
cabe appellação para a Cama.ra Crimin<ll do 
Tribunal Civil e Cl'iminal. ( Ha rnttito.s 
apartes que inte1·rompem o 01·ador dtwcmte 
alguns minutos, O Sr. P1·csidcnte ?'eclama 
insistentemente attenç<ío.) 

Vê, Ex. Sr. Presidente, que assim, inter· 
rompido pelos mais violentos apartes, não 
posso ser breve. 

O SR. PRESIDENTE - Peco mais uma vez 
aos nobres Deputados que não interrompam 
o orador, que está apena,s, encaminhanclo 
a votação. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Senhores 
o p1•ojecto está em la discussão; passou pelas 

Essa disposição que se verifica no art. P mãos do nove homens, quo formam a Com
do pl'ojecto quer dizer que a competencia missão do Constituição, Legislação e Justiça, 
do que ahi se cogita, era de alguma. outra c os nob1•es Deputados nos hão rle fttzer a 
autoridade e passa agora para á autoridade justiça de a.creditar, ' que não somos instl'U· 
policial. (Apoiados.) mantos de compressão. (Apoiados.) 

Qual era essa outrn. autoridade quo tinha. Eu pediria aos meus honrados collegas quo 
tal competencia? Nio podia doixar de so1• a deixa.ssom passar em la discussão os te pro· 
judiciaria. jacto, para ua sogunda o dobatormos ampla· 

Logo, 0 que 0 projecto vem estabelecer é mente; não devemos, no momento da vota
que de a

0
1)'ora. em deante a faculdade de Pl'O· ção, p1•etender jugular um a&surnpto desta 

impo1•tancht. cessar os delictos definidos nos a1•tigos cita-
dos do Codigo o~nal deixe de ser do Poder Ul\IA voz-Devemoil condemoal-o desde já • 
• Tudiciario para passar á policia. (Muito O SR. GERl\rANO HASSLOCHER. - Quando 
bem,) opinei pela approvação deste projecto, não. 
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fiz mais do que acudir a um appello da opi
nião publica. 

E' em nome da nossa. moralidadCJ quepe
dimos a repressão severa dessa canalha, que 
:1tê hoje tom euconteado, no recm•so do 
habeas-corpus e outros, o melo de evital' a 
acção da justiça. (T1·ocam-se 1mâtos apartes.) 

0 SR. PRESIDE:\"'l'E-Attonção ! Vae SC pro
ceder â votação. 

o §r·. Oal"los Peixoto Fill1.o 
(pela o1·dem)-Sr. Presidente, espero man
ter-me dentro dos termos o~trictos do Regi
mento. 

Os termos ~m que o illustre represen
tante do Rio GranJ.e do Sul collocou o caso, 
allegando a incontestada autoridade dos 
membros da Commissão de Justiça, me for
çam, a mim, que tenho os meus sontimentos 
em divergeneh com as idéas do project:J, a 
declarar quo o meu voto absolutamente não 
significa o desconhecimento dessa notoria. 
cvmpetencia da Commissão. 

0 SR. BRICIO FlLIID-Como de nenhum de 
nôs. (Trocam-se apartes,) 

O SR. P.aESIDENTE-Attenção! 
0 S:a. CARLOS PEIXOTO FILHO-Si'. Presi· 

dente, quero apenas accentuar ao espírito 
da Camara o seguinte : a confusão das fun
cções da policia com as do poder judicante, 
a. magist1•atura, existiu já. entre nós; depois, 
e com ingente esforço, fez-se na nossa lei a 
especialização dessas funcções. 

Eu queria apenas a.ccentuar que com este 
projecto retrogradamos. (Muitos 'lao apoiados 
e apoiados.) 

O Sa. P.RESIOENTE-Attençã.o! 
0 SR, CARLOS PEIXOTO FILHO-Senhores, 

não ha consídeL'ação alguma que justifique o 
esquecimento das gal'antiM que elevemos a 
todos os accusados. (Apoiados; muito bem.) 

Não é possível quo entreguemos á. policia 
essa funcção principaUssima, em proc?ssos 
criminaes, qual a de preparai-os, deix·ando 
apenas o prazo insignificante de 48 horas, 
para o accusado defeuder-se ante o p1•eto1'. 
(.tlpoiados; muito bem.) 

Eu só queria accontuar este facto : vol
.ta.mo~ aos tempos em que se confundiam 
funcç;ões ·,judiciarias com funcções policiaes 
(apoiados) ; é um phenomeno da regl'essão e 
de retrocesso, para. o qual não devemos con
·.correr absolutamente, proclamando todavia 
o alto mm•ecimento do todos os memb1•os da 
·Com missão e reilal vando ainda o do illustre 
autor do projecto, quo folgo em declarar, 
muito respeito e considero pe3soalmente. 
(Muito bem ; muito bem.) 

P.rocetlendo-se om seguida. á votação do 
refel!ido projt"3cto n. 133 A, de 1904, decla-

rando da competencia do chefe de polieia c 
dos delegados do Di~tr.icto FederaJ processar 
e:,;-officio os delictos definidos nos ads. 277 e 
278 do Codigo Penal, e dando outras provi
dencias, é o mesmo rejeitado em l 11 di;'}cussão 
por 69 votos contr:;t 43. 

O Sr. Presidente-O projecto foi 
rejeitado por 69 votos contra 43. 

O St•. Germano IJ:asslocbeJ.' 
(pela onlem)-Sr. Presidente, Mhando-se so
bro a m-üsa. a redu.cçã.o final do projecto 
n. 210 D, de 1901, l'oqueiro a V. Ex. que 
consulte a Camal'<t so concedo dispensa elo 
impres::;:\o petra a mesma redacção ser votada 
immeuiatamente. 

Commltada., a Camarõl concede a dispensa 
pedida. 

Em seguida, é sem <lcbu.to approvada a se
guinte 

REDACÇ'ÃO 

N. :~lO D - 1904 
Hcâctcção final do 1Ji·ojcclo n. 210, deste anno, 

que c1·êa no Dist'ticlo Federal mais dous 
officios ele tabelliães lle notas, com as deno
minações de 9° e 10o 

O Congresso N<.tcional decreta : 
Art. 1. o São Cl'eados no ·Districto Fedo1•al 

mais dous offlcios de tabelliães de notas, com 
as denominações de go e IOo. 

Art. 2. 0 Para o preenchimento dos refe
rirlos Ioga1•es se1·ão ob::e1•vadas as disposições 
das leis vigentes, dispondo sobre concurso. 

Sala das Commissões, 13 de dezemb1•o de 
1904.- Domingos Guimcm1es.- Medeit·os e 
Albuqtwrque. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

O Sr. Jose Eusebio (pela ordem) 
-Sr. Prm:idonte, est•.tndo sobro a mesa are
tlacção tlnttl das emendas apl'cJsontadas ao 
projecto n. 2 C, deste anuo, uo Senado, peço 
a V. Et. que consulto a Camara si concede 
dispensa de impressão para serem as mesmas 
emendas votadas immediatamente. 

Consultada, a Cama.ra concede a ·dispensa 
pedida. 

Em seguida, é sem debate approvada a se
guinte 

REDACÇÃO 

N. 2 C- 1904 
Redacç~.ro final deu emendas ao projecto n. 2, 

deste anno, do Senado, autori~ando o Go
verno a promove1· a const1·ucçc1o de wna es
h·ada de {m"to ent1•e as cidades de Oaxias e 
.S. Lui~, no Estado do Mm·anhcro, nas con ... 
dições que estabelece · 

Ao a1•t. 1. o - Accrcsccm te-se: -sal v o si o 
contracto de al'l'Ondam·mto fol' feito com a 
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me~ma pes::!ca ou c:m:prcza que cc·ntractar agrosso Nacional naquellu (;poctt, abrindo-se · 
constt•ucção. para e.sse fim o credito especial de 2:700$000. 

A.o § l ·o do mesmo artigo - Sappri~nam-se Sn.la da,s Com missões 13 de dezembro do 
<L palavra mensalmente c a ~hmse hnal: - 1904 --Medei1·os e Al0utiue,·que -DoíYângos . 
r~servados 10 % para garantw, da con:::erva- d

11
,:

11
;m·aes. lJ • 

çao rla mesma obt•a. . .. E' o projecto enviado ao Sena,do. 
0 § 2. 0 do ffif!SlUO art1g0 l'OdiJ:l-SG })Cla 

i'órrn:>, seguinte: '' E' annuncj;~d :.J. a vo t.aç:ão do projecto n.225, 
«A importancia total das ob t•a.s ser(t deter- dc~te anno, que detcrminn. qno as legações 

minaLla á vista dos estudos approvarlo::J.» no Bt·azil, no Japão e llik.i Rcpublicas de V e-
O art. 2~ 1·edija-se pela fôrma seguinte: nezuela, Eq uadur e Colum bia, sejam regidas . 
«A esteada será construída pelo traçado por' ministros residentes, coadjuvados por 

que f0r julgado mais conveniente para servir 2°0 ·secretarias, e dando outras providencias 
á vil la do Rosario e ao porto de Itaqui.» (2a dis•lussão). 

O paragrapho unico do mesmo artig:J re- Em seguida, são postos a votos e appro-
dija-se assim: d 2& d' - 1 d 

«Em Caxias, ligar-se-ha a estrada á linha va os em Jscussao, sa. voas emen as, os 
ferrect dessa cidttde a Cajazeiras, mediante seguintes artigos do 
accordo com a respectiva em preza.» 

Accrescente-se: 
Art. 3. 0 O Governo abrirá croditos atá o 

maximo de 200:00~!$, para realização dos es· 
tudos, que serão feitos por aJ.minbtração. 

Sala das Commissões, 13 J.e dezembro de 
1904. -Domingos Guiman'les. -Medeiros e 
Alúuquerqw~ . 

E' o projocto devo! vi do ao Senado. 

O Sr. Celso de Souza. (pela or· 
dem)-Sr. Presidente, achando-se ta.mbem 
sobre a mesa a redacção final do projecto 
n. 188, faço a V. Ex:. pedido identico ao que 
acabam de dü•igir a V. Ex. os Srs. Depu
tados Haôslocher e José Eusebio, para ser a 
mesma redacção votu.da immediatamente. 

Consultada a Cu.martl., é copcedida a dis
pensa. pedida. 

Em seguida, é sem debato approvada. a se
guinte 

N. 188 D-1!:>04 

Uedacçüo final do pro}ecto n. 188, deste anno, 
que í'Dleva ao ex-Deputculo Antonio de Amo
·rim Gw·cia a pJ•escJ·ipçito para recebimento 
dos subsidias cor1·espondentes ao tempo de
corl ido de 18 de dezemb1·o de 1891 a 22 de 
,janei1·o de 1892,aos quaes tinha di1·eito como 
memb1·o do Congi·esso Nacional naquella 
epoca, ab1·indo pa1·a esse fim o ctedito es
pecial -de 2:700$000 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica. relevada ao ex-Depu
tado Antonio üe Amorim Garcia a pre· 
SCl'illção pu.ra recebimento dos subsídios cor~ 
respondentcs ao tempo decot>l'ido de 18 de 
dezembro de 1801 a 22 de janeiro do 1892, 
aos quaes tinha direito como membro do Con-

PROJECTO 

N. 225 B -1904 

O Congresso Nacional de~reta: 

Art. 1. o As Legacões do Brazil, no Japão 
e nas Rcpublicas de Venezuela, Equador e 
Columbia, serão regidas por ministros resi
dentes, coadjuvados por 2°8 secretarias. 

Art. 2. e Os ministl'OS residentes percebem 
4:000$ de ordenado o 2:000$ de gi•atiftcação, 
sendo-lhes abonada para representação a 
quantia de 8:000$000. 

Art. 3. o Ficam separa.das as missões do 
Equador c da Columbia, presentemente re
umdas, para serem estabelecidas duas le
gações permanentes, uma em Quito e outra 
em Bogot;t. 

Art. 4. 0 E' rcstu.balecida a classe dos ad· 
di dos, sem vencimentos, nem preferencia na,s 
nomeacões de 2°5 secretarias. 

Art. 5. 0 Aos chefes de missão, tanto di· 
plomatas de carreira, como os que tenham 
no posto de ministro I'ocobido sua primeira 
nomeação, contando 30 annos de effcctivo 
exorcicio, será concedida a aposentação com 
24:000$ annuaes em moeda do p:~iz. 

§ 1 . o Os chefes de missão, que contarem 
mais de lo e menos do 30 annos lle serviço 
effec·tivo, quando igualmente verificada. sua 
invalidez, serão aposentados, percebendo a 
quota. daquella remuneração, propo1•cionada 
ao tempo. 

§ 2.u Não tem direito ao beneficio da apo
sontação aquelle que contar menos de 10 
annos de serviço. 

Art. 6.o Revogam·se as disposições em 
contrario. . 

Siiosuccessivamente postas a votos e appro
vadas as seguintes emendas: 

Da Commissão de Orçamento, substitutiva 
da do S1•. Candido Rodrigues e outros: 

«Art. 6. 0 Aos consules, vice·consules e 
chancele1•es, que contarem 30 armos de o1fe-
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ctiv-o e:wrcicio, será concedida, em caso de 
invalidez, a aposentação com dou~ terços 
dos vencimento8, que por lei, perceberem na. 
eft'ectividade, em moeda do p;Liz; c os quo 
con i;a1·em m J.ls ele dez o menos -de 30 annos 
de servi ço serão aposentados com a quota 
pToporciomtl ao tempo.» 

E' considerada Pl'ejudicada, a referida 
cmemla do S t'. Candldo Rodrigues, om todas 
n s ::uus p:.:trtes. 

E' :.tpprovada a seguinte emenclu. do Sr. 
Cassiano do Nascimento: 

« Onde convier, accrescente-se: 
1.a E' fix.:.tdo em 5:000$, ouro, o venci

mento annnal de cada um dos .2us seceetu.ríos. 
das legações do Japão, Venezuela, Equador o 
Colombia, sendo 2:500$ de ordenado e 2:500$ 
de gratificação. 

2. a Para expediente e aluguel de casa pal'a 
a chancellaria da legação da CoJombia será 
abonada, a.nnualmen te, a som ma de 2:500$, 
ouro, sendo 2:000$ para aluguel de casa e 
500$ para expediente, mantida igual verba 
para a legação do Equador. 

3.a. Em vez dc-24:000$ annua.es,em moeda 
do paiz-como se diz no projecto, art. 5°, 
diga.se: 12:000$ annuaes, em moeda. do 
paiz.» 

E' rejeitada a ememla olferecida pelo Sr. 
Pereira de Lyra, substitutivo do art. 5° do 
projecto. 

São successivamente postas a. votos e ap
provadas as seguintes emendas do Sr. Gastão 
da Cunha: 

« Ao a.rt. 1. 'J Onde se diz-4:000$ de orde
nado e 2:000$ de gratificação, diga-s~: 3:000$ 
de ordenado e 3:00\i$ do gratificação.» 

Accrescentom·se os par•agrapllos: 

« § 1.0 E' fixado em 5:000$, ouro, o venci
mento annual de cad;1 um dos 2os secrctarios 
das legações do Japão, Venezuela, Equador 
e Columbia, sendo .~:500$ de ordena.do o 
2:500$ tio gratificação. . _: 

§ 2. o Para aluguel de casa e t>xpediente da 
legação da Columbia, seri'L abonada annual
mente a somma de 2:500$, ouro; mantida 
iguaL verba. pa.t'a a legação do Equador. » 

« Ao at•t. 5. o Em vez de 24:000$, em moeda 
do pa.iz-diaa-se: 12:0008 a.nnuaes, em moeda. 
do paiz.» .... 

Accresconte-se a.o art. 6° : 
« Na. d'3ftciencia da verba. votaua, fica. o 

Go\·erno autor-izado a abril' cred1tos neces
sarios para execução dos ta lei. » 

São successlvamento postas a votos e re· 
jeitadas as emendas offerecidas pelos Sra. 
Bricio Filho e Belisario de Souza, suppri
mindo as disposlç<5es relativas á. legação 

da Columbia e supprimintlo do projccto o· 
a.rt. 4°. 

E' o projecto a,ssim cmemlaclo em 2a dis~ 
cussão e enviado c.í Commissão de Orçamento 
para rcdigil-o para. a. sn. discussão, de a.ccordo 
com o vencido. 

São :mccoaslvamontG postos a votos e 
approvaclos em :2" discu :;~:ão os seguint es . 
artigos do 

PR.OJE CTO 

302 - 1904 

O Congresso Nacion al resolvo : 

Art. 1.° Fica o PoJ.er Executivo autorizado. 
pelo Ministcrio da. Marinha, a conceder á 
A~sociação Protectora dos Homens do Mar 
o usofructo da Ilha da Boa Viõl.gem 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 
prazo de 30 annos do usofructo e estipulada 
a. clausula da utilização da Ilha e de suas 
bemfeitorias no caso do defesa nacional. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. l7 A, deste anno, que manda substituir a 
disposição da lettra c do art. 1 o, § 2° do 
decreto n. 1.171 A, de 12 de janeiro de 1904, 
pela seguinte : - á fixação das taxas pelo 
aluguel do matGrlal da praticagem e serviço 
de pessoal avulso da mesma, devido pelas 
embLtrcações que demandarem o porto c de 
accordo com o rcgulamP.nto do 28 de feve
reiro de 1854 (3"· discussão). 

O Sr. Pre~iclente-A este proje· 
cto, os Srs. Celso do Souza o José MQ.rcellino 
apresentaram uma omonda que deve prece
der na votaçi\.o. 

.Em seguiua., 6 posta. a votos o approvadn. 
a seguinte emenda dos Srs. Celso de Souztt 
o out1•os: 

Substitua-se ·o art. 1° polo seguinte: 
Ar•t, 1°. A disposição da lettra c do 

art. 1°, § 2°, do decreto n. 1.171 A, de 12 de 
janeiro .de 1904, seja substituída pela se
guin&e:-·á affixaçi'io das taxas pelo serviç:o 
do pessoal avulso e aluguel do material da 
praticagem, devidtiS, n~ conformidade do 
regulamento de 28 de fevereiro do 1854, 
pelas embarcações que demi.1ndarem o porto, 
tendo-se em vista o aviso n. 1.267, de 1 de 
julho uc 1873, com u.s modificações posterior·
mente feitas á. tabella que os acompanha. 

E' o projecto approvado, assim emendado 
em 3e. discussão, enviado á Commissão do · 
Reda.cção. 
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O Sr. Gastão da Cunha (pele. 
m·dem)- Sr. P1·esidente, fedi a palavra 
para formular um requerimento de cuja 
·correcção regimental estou convencido, mas 
sobre o qual V. Ex. decidirá com a sua 
maior autoridade. · 

Está so brc a mesa, redigido, de accordo 
com o vencido, o projecto n. 22:5. Pelo Re· 
gimento, deve ello ser lido no expediente de 
amanhã part~ entrar DtL ordom dos t1•abalhos. 

Eu peço a . V. Ex. r1uo consulto á Camara 
si consente que seja. ello presente á Mesa, 
redigido do a.ccordo com o venCJdo,conforme 
j:i disse, incluído na oedem do dia de ama
nhã, o que equivale a uma dispensa de intBr· 
sticio. (Apoiados.) 

Sr. Pr~sillonte, não é dispensa de inter
sticio para ser o projecto ou a redacção 
posto a votos ou em discussão no mesmo 
dia. 

Eu peço apenas o seguinte: que, estando 
sobre a mesa a redacção para. a 3a. discussão 
e sendo clla publicada amanhã no Dim·io 
do Congresso, possa tambem amanhã entra.1' 
em discussão. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 requerimento do 
nobre Deputado não póílo ser acceito pol~\ 
Mesa em virtude da disposição clara, ex· 
pressa, do art. 163 do Regimento, que diz : 
«Ante;:; da 3a. discussão será o projecto re
mettido á respectiva Commiss8.o, com as 
emendas approvadas, para religil·o de novo, 
conforme o vencido, e publicai-o em bravo 
prazo, que não excederá de einco qias.» 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Essa disposição 
regimental já foi cumprida : o projecto está 
sobre a. mesa, redigido de accordo com o 
vencido. 

Apenas peço que, publica1o elle amanhã 
no jornal da Casa., possa tambem amanhã ser 
discutiuo em 3a discussã.(!). 

0 SR. BRICIO FILHO- Nã.o póde ser, tem 
.de ser lido no expediente de amanhã. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA ·-Pois é justa
mente a dispensa da leitura no expediente de 
amanhã que eu peço, para que o projecto 
possa figurar na ordem do dia. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que is:so equi
vale a uma dispensa de interstício. 

O Sa. Pn.ESIDEN1'E-A Mesa mantem a sua 
decisão. 

Depuis que o pl'ojecto for publicado, V.Ex. 
podera pedir a sua inserção na ordem do dia, 
.dispensado o interstício regimental. 

O Sr. Paranhos 1\'.Iontenegro 
(pela m·dern)-Sr. Presidente, em nome da 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça, envio á Mesa o parecer sobre o pro-

jecto que foi remettido pelo Senado pro
rogando o estado de sitio o requeiro urgencia 
para ser o m esmo lido. 

O §a ... President.e- O Sr. Depu
tado Pa.ranhos Montenegro pede urgencia 
para ser lido o p~recer da Commis:o:ão de 
Constituição, Legislação c Justiça l:l,cloptando 
o projecto do SenD.do sob n. :)22 A, de 1904, 
que prorugn. o est::v!o de sitio. (Pausa.) 

Consulta.da, a Camara concedo <t urgcncia 
pedida. 

() St"'. ~"'-len.c;:n• Guin1arães (1° 
Sec1·etario) procede á leitura do seguintl.3 p:.t.
l'Ocer que vae a impt•imir para entrar na 
ordem dos trabalhos: 

N. 322 A- 1904 

P1·m·oga pm· t1·inla r.lias o estado de sitio de· 
c1·etado )Jela lei n. 1.270, de 16 de novem
bro do anno c01Tente, pm·a esta Capital e 
coma1·ca de .Nithetoy 

A Commissão de Constituição, Legislação o 
Justiça, á qual foi presente o projecto do 
Senado, prorogamlo por 30 dias o esta.clo de 
sitio decretado em lG de novembro ultimo, é 
de parecet• que o mesmo seja approvad,o, 
attenta. a exposição feita pelo Sr. presidente 
da Republica em mensagem de 12 do col'
rente mez. 

Sala das Commissõcs, 13 de dezembro de 
1904.-P((ranhos J.llontenegro, presidonte.
Teio;ei1·a de Sd. - MeUo J.11attos.-Ge~·mano 
Hasslocher. - F1·ecle1·ico Borges. -Ltti~ Do
mingues .-·Bernardo de Oam.pos. -. E.~tevarn 
Lobo: concedo a prorogação do estado d!3 sitio 
até 30 de dezembro, ficando ao Governo a 
faculdade de o pl'orogar dessa dat.a em 
deante, conforme o permittte a Constituição 
Feder·al, at•t. 80, §§ 1') e 48, n. 15 • 

N. 32.2- 1904 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 O estado de sitio, decretado pela 
lei n. 1.270, de 16 de novembro do anno 
corrente, para esta Capital e comarca de 
Nitheroy, é prorogado por trinta dias. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispoiiições e1n 
contrario. 

Senado Federal, 13 de dezembro da 1904. 
Affonso Augusto 1Jio1·eira Penna, Presülente. 
-Joahim d'O. Catunda, 1° Secretario.-Alúe,·
to Jose Gonçalves, 2" Sec1•etario. · 
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O Sr. Cassiano do N'asei
IDento (yela ordem)(·)- Sr. Presidente, 
a Camara acaba. de ouvir ler o parecer da 
honrada Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça. sobre o projocto envíudo pelo 
Sena.G:o. 

Disse, ao requerer ainda ha pouco, que 
elle fosse lido e enviado (t Commissã.o, que 
o assumpto era da maior relev~ncia e da 
maior _ urgencia. 

Levanto-me agora, Sr. Presiclente, antes 
no intuito de submetter á. considerat;ão da 
Camara uma questão de ordem. • 

Pelo Regimento que vigorava até o prin
cjpio deste anno e de quo eu era coubecedor, 
porque dahi para cá houve nellc uma mocli
ficação que não acompanhei bem, pela cir
~umstancia eventual do te1• estado, durante 
dous mezes, ausente desta Capital, havia 
dous determinados artigos que tratavam da 
matoria considerada urgente pela Cama1•a. 

Então, si não me falha a memoria, se dizia 
em um desses artigos que, uma vez apresen
tado o requerimento de urgencia., a Camara 
se pronunciava em duas votações successivas: 
em primeiro logar, sobre si o assumpto er:1 
urgente; em segundo loga.r, sobre si a urgen
cia era de natureza tal que devesse prete1·ir 
toda a materja da ordem do diat posta em 
discussão. 

Dá-se, no momento actual,uma circumstan
cia: estava a. CamaJ:>a discutindo uma das 
materia.s da ordem do dia e casualmente 
achava-se na tribuna o honrado collega pelo 
Ceará, o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

A hypothese é, portanto, inteiramente 
nova. 

O Regimento não cogitou, nem podia cogi
tar da llyputhese de achar-se um Deputado 
nesse momento na tt>ibuna. 

Pergunto: de accortio com o que o bom 
senso indica em casos extraordinarlos, de 
relevanc1a e urgencia, pódll qualquer dos 
representances da Nação requerer que se in
terrompa o assumpto de que ecltamos tra
tando para enca.r·ar aquelle outro que elle 
reputa de mais alta t1•ascendencia e role· 
vancia ~ 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Por força: 
póde muito bem. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Faço a 
pergunta a V. Ex., como V. Ex. vê com as 
cautelas que o bom senso aconselha,porquan
to eu comecei por u.filrmar que conhecia 
bem o Regimento que anteriormente traçava 
o caminho das nossos deliberações, ao passo 
que no desto anno eu não sou egualmente 
versado, por isso que, como já o declat·ei, o 

(•) Esta di~;cm·so não foi revisto nelo orador. 
Vol. VlJI 

Regimento foi votado quando eu me achava 
fóra desta Capital. Mas, pergunto á Ca· 
mal'a: posta a questão nos termos ém que a 
colloco, a urgencia para casos desta naturez?. 
se pôde medir pelo facto ou círcumstancia 
du haver qualquer dos honrados membros 
desta Camara tomado a palavra para discutir 
um det~lrminado assumpto~ A necessidade da 
urgencia pttra ahi, deante da deferencia que 
r:ós, Camara em geral e individualmente 
cada um para com os outros collegas, nos 
devemos reciprocamente~ Ou, llada cilsa. cir
cumshncia excepcional da Camara em sua 
sabedoria ontonder que ê da mais alta rele
vaocia o assumpto de que vae trata1• e deve 
pt•eterír a ordom do dia.-pcrgunto a V. Ex.: 
em fayo do Regimento actual mo 6licito 
raquerer? 

A V. Ex., sem que com isto falte á defe
rencia que devo ao nobre collega. repre
sentante do Ceará, sl me é licito requerer, 
de accorJo com os peocedentes e com os dis
positivos do antigo Regimento, que não sei 
si foram ou não trasladados para o actual, 
si com tal requerimento, que não é feito com 
a intenção de melindrar de modo algum 
o meu honrado coUega, mas tão simples
mente para attender a uma necessidade pu
blica- pergunto a V. Ex. e consulto si, 
nestas condições, me é licito offerecer á con
sideração da Cama1·a. um requerimento do 
urgencia 1 

Declaro, entretanto, qual a minha con
vicção, subordinando-me agora á decisão. de 
V. Ex., tal vez con&râria; essa.· dolibe1•açã.o 
que tomo, de me submettor, pelo muito 
ac"tamen&o que V. Ex. me merece, não im· 
plica, da minha parte, convicção minha, 

Entendo, de fãcto, quo a. ot•dem publica, a 
segurança da Republica o das ins~ituições e 
outras questões dessa natm•cza prevalecem o 
devem prcvalecct• até contra fói•mulas regi
montaes, maximé em cit·cumstaucias como 
á,quella em que nos oacontramvs. 

Fuço a consulta. e deixo o caso á decisão 
de V. Ex., Sr. Presidente, declarando que 
me disponho a acatat• a sua opinião. (Muito 
bem. ; m.uito bem.) 

O §r. Presidente-O Regimento 
dispõe no art. 92 que «Urgente para se in
terromper a o·.·dem do dia. só se deve en
tender aquelle negocio cujo resultado se 
tornaria nullo e de nenhum elfeito, si dei· 
xa:>se de ser tt•atado immediatamente»; e 
mais que «subme&tido á. Camara o requeri
mento de m•gencia, si e na decidit• affi.rmati
va.mente por sua maioria, ontraró. a mataria. 
immeiliatamente em discu~são, ficando pre
judicada a ordem do dia até a sua decisão 
fiaa.b. 

37 
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Estavn. com a palavr<t, discu i;indo o pro- cluida dentro da p1·lmeira pn.rte, a isso d.esti
.jecto n. 277 A, o St>. Deputado Thomaz C a- nada; segunclo, si estivesse esgotada a hora 
valcanti e a ?.lesa pediu a S. Ex. que inter- da sessão, porque em prorogação Jo hora 
l'ompc•sse o seu discurso para se proceder <ls (aind<t mesmo que esta hou';rcsse sido acccita) 
votr(ções du.s matorias encerr<~da .. s, S. Ex., ufw se poue1·ia votat·. 
pol' mel'a cortezia, acceclcu <LO pedido da Em cas:> algum que nã.J esses dou,; , avo
Mesa: havia, portanto, um omdor ntt CL'i- ta.ção pddo SGP intel'I'OI1lpida: a. Camu.ra esUt 
bnnv. e um projocto orn discussão. om vot<~ç:ã.o (lo rn;.ücdas enceri.·ada.s e não 

Como se vê o Regirncnto tratando de ur-j pôde absolutamente~ inter::.'ompcr esse trn.
~;~ncia, ~cfer~-se á intePI'U},lç:iio ~Ül. of'd~m do llnt!!J.o sinfLu n:1.s .lly.·pothcsos lTr'cv!st ts pelo 
dw. c nao dtz. do mod.u claro s1 c:ssa 1nte1·- l{ogtmon to. ( ~lpow.dos e pl·otes!os.) 
1'Upção se dá, m~smo no C<LSO de haver um E' 0 que itiz 0 R.c(rimento 
projec to em discu:;,siio. a • 

U:r.r SR. Dg PuTADo- A urgencia inter- O S~:·. J?.'reside.n·te - · Attenção! O 
rompe totla a ordem <lo (lia. art. do H.cgummto, lido pGlo nobr·e LJepu

O SR. PRESIDEi'>TE-0 ftlcto é quo o Regi
mento não contént disposição cbm e ex
prcs~a a respeito da bypothese em causa.; 
pelo que, na duvida, consultarei a. Camar<L 
~obre o cal>o, tendo em nttonção as conside
rações expostas pelo Sr. Depu tn.d o pelo ltio 
G1•ande do Sul (Muito bem.) 

O Sr. Paula RaDios-Peço a pa
lavl'a pela ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
peht ordem o nobre Dt:putado. 

O Sr. Pauna_ R a.mos (pela m·dem) 
-Sr. Presidente, devo começar por dizer 
quo eu, pedindo agora a palav1•a, d.o mesmo 
modo quo V. Ex. m'a concedendo, infrinjo 
o Regimento. 

V. Ex. leu o art. 9.2 ·lo Regimento, c1ue 
declara qua.es os casos de tu·gencia ... 

UM SR. DEPU'l',\DO -O Sr. Presidente j <.t 
resolveu a questão. 

O Sn .. PAULA. 11Al'.Ios-Não resolveu: vac 
appella1· para a Cu.mara, o }lOl' isso me atrevi 
a petlir a palavrn, pela ordem, mesmo infrin
gindo o Regimento. 

E' fncto que o art. 92 rlispõe a respeito do 
que sejn, mataria, urgente; devo lombra1·, 
porém, si o Regimento é ainda a lÇJi que nos 
governa dentro de::;ta Camara., que e!le tem 
o art. 207, onde ostalJelcce que « o acto de 
votar nunca será interromlJiuo, Ral v o quando 
a materia em votação contiver• muil.os arti
gos e si o respectivo processo exceder á horn. 
destinada para vo tação 11:1 ordem do dit~ », 
e que « neste caso ficará n.riiado na parte 
em que estive!' para ctmtinuar na seguinte 
sessão, não se podendo, em caso algunt, pt•o
ced.er á votação em prorogação das horas de 
sessão». 

Nós estamos votando, e esse processo da 
votação só poderia. ser interrompülo em dous 
casos: primoiro, si a ordem do dia estivcs::;c 
dividida em duas partes c a votação não con-

ta.do Sr. Panl<.t Rt~mos, parece ;.t Mesa, não 
tem a.bsulutamente applicaç:ão <w caso. 
( .4poiados.) 

Assim mantenho a resolução de sul>motter 
a questão á consido;·ação da Ca.mara, para 
que esl;u. <locitléL cumo melhor entendei'. 

O Sr. Tbomt'-z OavaBcanti
Sr. Presidente, achava-me na tribuna, 
discutindo um projccto sobre o qu.d pre
tendia fazer longas eonsüleraçÕ:lS, quando 
V. Ex. me con~ulton ::-i interrompia u. dis
cussão, }Jara se pt·occder a vo~a<,;õcs,vbto que 
na Casa hiLvia numeto. Acecdi au pedido de 
V. Ex. e declarei logo que o luzi<~ para. as 
votações. 

O Sn.. B1ncro F'!LIIo-Nãu era obrigado a 
cell.er a palavra. 

0 Sn.. 'fliOMAZ CAVALCANT[ - 0rê1, e 
tendo ceuitlu a. pa.lavru. para. quo sn rroce· 
dc~:~e a vol.ações, o a potlirlo da, Mesa, não me 
par•ccc rcguhu• quq ~-;o inidas~o uma nova 
di.;cussã.o do Jn:.Ltot•üt o.-;trn.uhu. li.s volit:t.· 
ções. 

O Sn.. Fn.ED81tiCo Uon.cms- E' isto o que 
se chama ut•gcucln.. 

O SR. Emco CoELHO-Doscortozia. 
0 Sn.. Tnul\IAZ CA YALCAN'l'I - Sr. P 1'8-

sidtmte, si existe Hegimento, <L urgencia. não 
é isto. . 

0 SR. ELOY CIIAVI~S - A urgencia é um 
caso extrao!'dim&rio do Regimento. 

0 SR, 0ASSIANO DO NASCiMENTO - Quo 
prefere tudo mu.is. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI - SóS~ póde 
pedü· urgcncüt, como V. J~x. bem disse, se
gundo está c:stabclccido no al·t. 92. 

«U1•gontc pat'tL se interromper a ordem do 
dia., só se devo entender aquellc n(!gocio, 
cujo resultado se torna. r(~, nullo ... 

0 SR ELOY CiiA. VES - Quem deve julgar 
isso 1 
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0 SR. CASSIÁ.NO NASCIMENTO- E' S. Ex~ 
Não, é a Cam.á.ra,. 

perigoso, contra o qnal peço licença. para 
m" sublevar. 

0 SR. Tt'lOi\IAZ CAVALCANTI (continita a 
Zêr)-«ou clé nenhum em~ito si deixasse de 
ser tratn.do immcdiat:J.mcnte.» 

0 SR. CASSIANO NASCIMENTO - QLlem é O 
juiz disto sinão a Camara 1 

0 SR. THOMAZ CAVALCAN'l'I--Ül'<t, Sr>. P7.'0-
sidentc, trata-se de intercalar em uma 
d.i::L;ussiío tniciad.a,, depois que o oratlor está 
na tr·ibuna e cede a palavra (porque elle 
podia não ceder) p~tra <~ votação, uma ma
teria que não é urgente. 

0 SR. ELOY CHAVES- A Car.oara é que 
tem de regular tudo isto. 

0 SR. CAS8IANO NASCIMENTO - 0 juiz da 
urgencia não é V. Ex., é a. Cama.ra,. 

0 SR. TllOMAZ CAVALCANTI- Quem define 
a urgencia é o RegirncnGn. 

0 SR. CASSIA.NO NASCnii~NTO - Affil'lllO a 
V. Ex. que é urgente. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- 0 Cdtado de 
sitio só termina no dia 16 e estamos a 13. 

UM SR. DEPUTADO- E amanhã pôde vir 
outro orador c encher a hor<t. 

0 SR. TI!Ol\IAZ CAVALCANTt-;\.hi ha O re
curSO regimental. 

Sr. Presidente, a disposição l'Cgimental
si é quo existo regimontu-oppõe-so a que se 
1nterrornpa um orauor q uc se acha nu. tri
buna., pora so tratar do uma m:Ltoria nova, 
tendo ellc interrompido voluntariamente a 
discussão pa.ra que a Mesu. procedesse as 
vot.u.Qõos. . 

Fi.~ço estas dcclarn.çõos, po1•quo não estou 
uefonuondo um dil'oito meu, sinüo o Regi
mento. 

:Mas, como uma vez ,jú. foi este 8acriflca.do, 
tu.l vez não sej<t domais este out1·o sacrificio. 
Assim, poi.~:, sacrifiquem-no. 

O S1•. Brieio Filbo (pel'iJ. ordem) 
-Sr. Presidente, devo dizm• a V. Ex. que 
a.s constdcea.çõJs adduzídu.<; pelo illui:itrat!o 
Deputado que mo precedeu na tl'ibuna teem 
todo o cabimento. 

Em primeiro logar, devo dizer a V. Ex. 
que rts questões de ordem são r·esolvidas pela 
Mesu,. E' eJliJ quem, om fa.cc do H.ogimento, 
tem competcncia para dar solução sobre o 
assumpto, c esta. faculda.d.e aLtríbuida. pelo 
Regimento á Mesa., é, e scrnprc foi, :.~ ga· 
ra.u ~ia das minorias. (Apoiados.) 

Além de tudo, devo dizer n. V. Ex. que, 
approvado o requerimento de urgencia, neste 
momento, não ha mais direito da paln.vra 
garantido nesta Casa. ( Apo{ ados.) 

O nobre Deputado palo Cear<t csta.va orando 
solJre o projecto que augmenta. os vencimen· 
tos dos fnnccionarios LV.t Secretaria elo Exte
rior, j<'L estava om meio &a. sua oração, 
quando V. Ex., vePificando quo havia nu
mero legal, pediu a S. Ex:., C0!110 uma gen
tileza, não impoz pórque não o permitte o 
Regimento, pediu que interrompesse o seu 
díscnr~o. a,fim do se proceder ás votações. 
O orador Stl.tisfez a V. Ex., ma,s é em• to que 
poderia nã.o o ter fel to. 

Uma vez e.u O'ltav"' na. teibuna, quando o 
honrado Sr. Saty1•o Dias, que então presidiu. 
a, sessão, me pediu interrompesse o meu. 
discm•so e ou decla1•ei a S. Ex. que não o 
fa.ria, que isto era um direito meu o S. Ex. 
conformou-se, não podendo ser de outro 
modo em face do nosso Regimento. 

Já vê V. I~:c, Sr. Presidente, que foi uma. 
graça, umil. gentileza, quP. o orador teve, 
deixando a tribuna, para que se procedessem 
ás votações. 

Assim sendo, como ê que a,gora se :pre· 
tende intercala1• um projecto, para ser dis
cutido ontre a primeira parte do seu discurso 
e a segunda ~ ! 

Isto vae de encontro a. todas ltS praxes. 
Si tal acontecer, si o requerimento for 

feito, não temos aqui mlLi~ direitos, não 
temos mais garaotitt de tribuna. 

Então dasde Já eu previno (L Mes<t que :fica 
escusado. do fazer pedidos para interromper 
o meu discurso, alguma vez que esteja na 
tribuna, a.fim de so :procedel' a votações, 
porque nessa hora me levantu,rei o direi
sinto niio poder corresponder <tO perlirlo dtt 
Mesa, porque não quoro sm• violentado, como 
aconteceu ao Deputado Thomaz Cavalcanti, 
repl'escn tanto do Ceai•á. 

Sã.o estas as oonsideeat,:õe~ quo t .mho í.L 

fu.zer· em defeza da Uberda.dc da tdbunu., om 
dofez<t dos direitos do. minoria, que de
vem ser sagrados, tão sagrados como os úu. 
maioria. (ilfuito bem.) 

O Sr. ·Presidente - Vou consul
tar ê:i. Ca.mara. sobre a questão de orllem le
vu.n tada pelo S1•. Deputado Ca.ssia.no do 
Nascimento. 

Como jú. disse, no Regimento não ha. di~po· 
siçã.o clara sabre o caso. 

A Camara, portanto, decidirá como en
tender em sua sabedoria. 

PtLssu,r agora esta fa.culdaclo do resolver, 
da Mesa para a Ca.mal'í:l., pat•a. a ma.ioria, é 
um procedimento funesto, um procedimento 

Os senhores, que entendem que, em face 
.da disposição regimental (art. 9.2), a Mesa 
póde acceital' o requerimento de urgencia for 
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mulario pelo Sr. Deputado Cassiano do Nas
cimento, mesmo na hypothese de se h a ver 
interrompitio uma discussão para. so proceder 
ás votações de ma.terias incluídas na ordem 
do dia, queiram levantar-se. (Pausa.) 

A Ca.mara dicHi~ pela ::tffirmativa. 

fosse. Si a C amara pôde o mais, por que não 
póde o menos'? (Apoiados.) 

Não quero insistir fu.Uando sobre o vencido. 
O tempo é escasso. Apenas me defendo, apro· 
v citando a. opportunidade de estar na tri
buna para fazer um req,uerimcnto e é quo, 
na fôrma. do Regimento, V. Ex. queira con
sultar á Camara ai clla entendo que a mate
ria que acaba. de Se!.' lida é de tal niodo 
urgente que deva interromper a ordem do 

O Sr. Oassiano do Nasci• 
Jnent.o (pela ordem) - Sr. Presidente, 
venho declarar â Camal'a, primeiro, que o 
art. 207 do Regimento, em meu conceito, 
não se oppunha <t approvaçã.o da consulta 
que 1,ive a hon-ea de dirigie n V. Ex. e á 
Ca.mara, por isso que aqueHc artigo deter
mina que o acto de votação não se inter
rompo, e não assim si nôs tivermos uma 
ordem do dia inteiramente composta de vo
tações. 

Em tal caso, nada impede que om um mo
mento dado, finda a votação de um pr•ojecto, 
qualquer Sr. Deput~do requeira aquillo que 
lhe pareça con venicnte ao melhor anda
mento uos trabalhos. 

A e:-:;to respeito eu polia dizer : sci1·e 
tuges non esl verba ew·w;?. tcnen:, sed vini et 
postes latem. ( .lluito f.Jem.) 

Penso a.inda que a rnator·ia urgente, que 
produz o effeito do interromper a ordem do 
dia, ipso facto interrompe qualquer d1scurso 
a rcspoito da mesma ordem do dia. O con· 
tral'io di:;;to, me parece, com o devido re· 
SJlOito, seria a. aberração dos princípios com
muns em assem bl~as dos ta natureza. 

Isto posto, declaro a V. Ex. que me com
prometto a apresentar opportunamente uma 
indicaoão para. tornar o dil'oito da Ca.mar-a, 
o diroito da, collcctividado, superio1• ao di
reito do cada. um do nós, pondo cobro de vez 
a es~o facto do uma Ca.ma.ra inteira ficar de
pendente de um orador r1uo se encontra na 
tribuna, sondo preciso appollar para. a genti
leza. o cavalheirismo de um collega quando 
essa Ca.mara inttJir'a quer se occupar ue um 
:.tssumpto que julga de natu1•eza urgente. 

Não comprehcndo que se possa vi•ror em 
sociodad.c, ou mesmo nestas assembléas legís
lativa,s, ficando a colloctividu.de s11jeita á 
boa ou á má vontade d0 um de seus mem
bros., 

0 Sn.. TIIOl\1AZ CAVALCANTI- Devia ser 
folto antes. E' a anarchia. 

O Sn.. CASSIANO no NAscrMgNTO - O Regi· 
mento amparao meu modo de ver.(Apoiados.) 
Desafio aos modernos legisladores c rogi
mentistas a provarem o convoncerom a C;t
mara. quo um assumpto urgente, quo pódo 
interromper a ordem do dia, não possfA. ln
terrompor o discurso de um Deputado que 
sobre a mesma ordem do dia. se está pronun
ciando. Tocaria ás raias do absurdo si assim 

dia. · , 
Pelo Regimento anterior, requerimentos 

úesta. natureza. deviam ser f0itos })or escri
pto. Si assim é, estou promptu a formulai-o 
por cscripto para que V. Ex. se digne d.o o 
submettet· ao criterio dos ltOnl'adus coll.egas. 
(Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Presidente-V. Ex. mande 
o seu requerimento por escl'ipto. 

Vem á Mesa., é Jldo, apoiado o sem dohate 
approvado, por 107 votos contra. 4, o se .. 
guLDtc 

REQUERl:\IENTO 

Requeiro urgencia para discussão immc
diata do projecto do Senado que proroga o 
estado de sitio. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de l904. 
Cassiano do Nascimento. 

E' annunciada a discussão unica do pa
recer da. Commissão do Constituição Lcgis
laç:5.o o de Justiça., adaptando o pt•ojecto 
n. 322 A, <le W04, do Senado, prorogando 
por 30 dias o estado de sítio decretado poltl 
lei n. 1.270, do lG de novembro ultimo para 
esta Capital o comarca de Nithcroy. 

O Sr. Erieo Coelho -Peço a 
palavra. 

O Sr. Presidente- Tom a pa.
la vra o Sr. E rico Coelho. 

O Sr. E••icc., Coelho- Pedl a 
palavra, Sr. Presidente, unic;~mento p .tl'a. 
mandar á Mos;.~, uma emencla para que seja 
adoptallo como conclusão do parecer o voto· 
em separado formulado pelo d.igno reprdsen
tu.nte do Estado de Minas, o Si'. Estevam 
Lobo. 

Vem â Mesa., é lida, :.tpoiada o posta con·· 
juntamente em discussão a seguinte 

E!IIENDA 

Ao projecto n. 322 1l, de 1901 

Onde so lê : pL·oroga.do por 30 dias-diga-· 
so-pL·orogado até o dia 30 de dezembro cor-· 
rente. 

Sala dos sessões, 13 de dezembro de lú04 •. 
-·Erico Coelho. 
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O Sr. Dricio Filho-Peço a pa
~lavra. 

O S1~. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Bricio Filho. 

0 SR. BRICIO FILHO- Não, O humilde ora
dor, mas o illustrado commentador da nossa 
Constituição, o Sr. João Barbalho, que es
Cl:eveu o seu trabalho sobre a lei magna, 
nao na atmosphera de paixões, mas na 
ca.lma do seu gabinete do estudos; elle que 

O Sr. Bricic- Filho- Sr. Presi- f01_um legislador emeríto e digno, diz o Sr. 
dente, venho combater o projecto que proroga Joao Barba.lho o seguinte~ 
o estado de sitio por trinta dias para esta 
capital e a comarca de Nitheroy quem já «T<~e~ pall~vra.s (r·~feee-se á segurança da 
uma vez foi um dos signatarios de um pro- Repubbca e ao 1mmmento perigo da Patria) 
jecto de prorogação de estado de sitio c que esta medida que reservam-n'a pat•a momen
teve a incumbencia de apresentai-o á consi- tos supremos, em quo periclita a Patria e não 
deração da casa. se póJe de outra maneira salval-a. 

Vê V. Ex. e comprehende a Camara que Nem se concebe que a possam autorizar 
não é por ser em theso contrario á doere- factos, ain~a que muito graves, quo succe
tação do uma mctlida da ordem daquella. que tlem na vula noemal da. sociedade, pa1•a os 
·está submettida. ao nosso juizo, que me le- quacs está apparelhada a a.utol'ida.dc com as 
vanto neste momento para combatel-a. faculdades e meios ordínarios do acção. 

E nem isso se poderia comprehender desde Fôra contraditorio, fôea inepto f<tzer uma 
que o estado de sitio é uma medida consti- Constituição o regular nella o exercício do 
tucional, da qual poderemos lançar mão Poder Publico para assegurar a JibCl'·Lade 
sempre que as circumstancias a aconselhem, e o direito do cidadão, dando <1 autoridade 
sempre que ella seja necessaria, urgente, in- <LO mesmo tempo a faculdado de apa1·tar-se 
dispensavel. das normas ~utelares para isso ostabolcci-

Mas,justamente para que saibamos si a das e emprogar meios heroico:s contra. 
concessão merece ou não a nossaapprovacão, occurroncías que se podem vencer som 
torna-se nccessario o exame, a analysc, sac1•ificio da libordadc individual com os 
para que nos pronunciemos de accôrtlo com rrcursos ordinarios. Const.ituição' flUe tal 
aquillo quo o patriotismo aconsolha.r,sogundo permittisso seria, antes uma negaça e uma, 
o mudo do entender de cada um de nós. armadilha, urdidura digna dos Tiberios e 

Neste momento, Sr. Presidento, tomos de Macbiavellos, quo não dos procuradores 
necessidade do decrotar o estado do sitio? do povo, para garantil-o e m;mtel·o sobe-
Eis uma pergunta. que desde logo surgo. rano. Seria uma constituição-suicidio.» 

Quaos são os casos om que o estado do sitio Subt•c a commoção intestimt, as~im se e:t-
póde ser decretado? prime o mesmo escriptor : 

Dil·o do um modo claro a. Constituição 1la 
Republi<m em seus arts. 31, 48 o 80. (Lê) « g de ta. manha gra. v idade, e de arriscadas 
E' preciso que estoj:.t.mos deanto d;~ aggl·essão consequencías ó essa commoção intestina. a 
por {'orças ostrang,~iras pu de commoção in· quo a Constituição se rerere, quo ella quiz 
l,erna,, equiparai-a aqui á. prop1•ia guerra ou ag-

Ha, alguem quo so.ja. capaz dr, ncmta hot•a, gr·cssão estrangeira, estendendo a ambas a 
declarar· quo nos achamos deanto da. aggres- mesma cxtl'a.ordinaria providencia. Tanto 
são por rorças estrangeiras '!- ameaçam «a segurança da Ropublica• e tão 

Creio que ninguem. . grande pe1•ígo fazem correr á Patria, que se 
Resta outra hypothese: a de que estejamos consider•am iguaes o se irmanam quanto a 

deante de uma commoção intestina? Mas seu alcance e consequencias o tambom quan
que é isto? E' uma. causa indefinida e sem to á urgeneia do emprego de meios prom-
1'órma ~ ptos, energícos e su!liciontomente otlicazes 

Não, Sr. Presidente. Os tratadistas 0 para pol'·Se-lhes termo. E bom se ·vê dahi 
comme t d 11 d t quo, para admittir c justificar o empreO'o de 

n a ores, aque es que 0 assump 0 uma pr. ovid~ncia. dessa naturez·•,creadat:>p"r" 
se teem occupado, acham que a commoção - .., '-" ... 
intesti.na equivale sem duvida a aggressão uma sltuaçao de guerra da qual até tirou o 
P?r.forças estrangeiras, corres:~onde á guerra nome de estado de sitio, ê preciso que a 
civil, vale pela revolução om fr·anca. ebul- «commoção intestina», a ella p:tra os.':ie ef
Jição. feito equiparada, assuma proporções taes 

A segurança da Repuhlica exige a provi- que o perigo para a Pa.tria tamanho seja 
dencia, e corro a patria imminonto perigo, como o que ella corro com a guerra, e que 
como determina 0 art. ~O 1 não possa ser destruido sinão com os meios 

usados nesta. 
O Sit. GARCIA PIRES- Como nos achamos Não so póde cntondol' de outro modo a 

.ainda hoje. Constituição neste ponto.• 
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Bem sei, Sr. Presidente, que ha. momentos 
em que a decretaç!ão da medida se impõe. 
Eu mesmo já a patrocinei. 

Estamos agor<t ueante de circumstancias 
que a reclamem~ 

O Sa. GARCIA PmEs--Gravissima. 

0 Sn.. BRICIO FILITO-Certamentc que não. 

0 Su.. GARCIA PIRES-Certamente que sim, 
digo eu. 

0 Srt. BRICIO FILHO- Quando a Ci.tmam 
votou aqui o pro,jecto do esbdo de sitio, cuja 
prorog:~._.:ão estamos pleiteando, eu, Sr. Pre
sidente, deixei de tomar parto no debate e 
na votação por motivos que então expuz o 
que não quero agora repetir para manter a 
necessttri;~ o indispensa vel serenidade do de
lJa te. Devo dizer a V. Ex. que naq uell~t 
occa:;ião mesmo eu teria votado contra. o 
projncto, por entender que não me era dado 
ser favoravel. 

E' certo que eu podia ter votado naquclla 
occasião a f<tvor o agora contra, pot· não ser 
a mesma a situação. Mas no caso, lwntem 
como lwju, o meu pronunciamento foi o mes
mo, purque verifiquei que não estamos 
dentro <la commoção intestina exigida pela 
Constituiç!ã,o da Republica para n. clecreta•;ílo 
de um:t proposição desta natureza. 

Sr. Presidente, durante alguns tlias notou
se um movimento nesta cidade, moviment;o 
que se accontuou a 14 e 15 du mcz passauo. 
Esto movimento foi, porém, jugulado i nc:mti
nente, e no dia 16 o Sr. Presidente <.lu. Re
publica, ao communicar ao (~nngt•esso em 
men~agom o 'occorrido, fez sontir· quo a 
ord.em se achava l'eo:;tu.bolecitla o que as 
forças de mar e torra. havia.m cumprido o sou 
dever. 

Port;a,nto, nac1uclla occasião me:-;mo já o 
sstado do ~itio nü.o el'a. ncces:;ario e quem 
tivesse votado coutl':t toria votttdo de ac· 
cordo com a Constituição. 

Passam-se dias ; é lida nov<t mensagem 
do Presidente da Ropublica dando conttt dos 
acontecimentos, resaltando a Insistencia em 
declarar que estamos positivrtmente com o 
resti1belecimento da urdem. 

Um dos membros desta Casa até se levan
tou primeiro, para formula1· as suas congra
tulações com as forças armadas que tinham 
servido á causa <la Republica; oppondo-se á 
sublevação, depois para propor a moção do 
a.pplausos ao Sr. Pl'esidente da Republica 
pela energia e, correcção de seu procedi
mento, e fina.lmento, para apresentar á Casa. 
um projecto de pensão no sentirlo de am
parar a tamilia do tenonte-eoronel Fabricio 
do Mattos. 

Si 6 assim, Sr. Presidente, para. que 
proroga.ção do estado do sitio~ Só pa.l'a quo 

se apurem responsabilirl~des ~ Só para que se 
acabe o relatorio policial? 

Não ; eu comprchendcria que fusse neces
sario prorogal-o para a apuração d.c respon
sabilidades si estas se <tchassem ligadas a 
movimento que ainda estivesse incandes
cente, em e!fervecencia, que ainda não es
tivesse extincto, em con l;rario ao que de
clararam o Poder Executivo, orgãos <la im
prensa e representantes da Nação, em ambas 
as C:.t.sas do Cl)n !!resso _ 

Em julho de 1894, eu, que tinha. vindo da 
guerra, dos campos de batalha, fui, nesta Ca
mara, o sigmttario do um projecto de pro
rogação do estado de sltio, e po1• delegação 
dos meus collegas tive de aprosen tal-o á 
consideração da Ca.sa. 

Entre os motivos que influíram para a 
apresentação fig·ura va o fa.cto de sor no ces
sa r-io apurar responsabilidades ; mas essas 
e!->tavam vincubdas á. guer1·a civil que con
tinuava a csta.lat' no Rio Grande do Slll e em 
vario!-> pontos do paiz. Estavarnos, por
tanto, dentro da condição da comrnoçr.Yo in
testina, tal como .,, Cunstituiçào estabelece, 
tal como a comideram o::; tratadistas. Era 
a revolta do ô de setembru que ainda conti
nuava em alguns Estados. 

Além disso, nu.quella hora, achava o Go· 
verno que a !'evolução estava tão forte em 
alguns pontos que cogitav<t de uma provi· 
dcncia gr11vissirnn.: o adiamento do Congeesso 
Nacionnl. 

Veiu então projecto do prurogu.ção do es
tado de sibio p<tr<t turnar dcsnccessario n 
adiamento. 

Como é quo sr:! quer agot•a doct·otar o es
tado de ~i tio, quando não temos com moção 
intestina, qua.nclo a o1•dom está rest:.tiJelecida, 
llU.:tndu o St·. Pl'esidonte da Repllblica, por 
meio ele mensí.L,'!·ens, declara que ontrâ.mos 
110 l'egirnon Llc ·tl'a.nquillidaüe, quantlo todos 
os oradores isso proclamam, quancio os orgãos 
<lu. imprensa amiga dizem a mesma cousa 11 

Senhores, o estado do sitio é um:t mudidu. 
muitu súl'ia para ser assim decrotadu. e pro
rogada com ft•equencia. (1lpoiaclos). Bash 
dizer que suspende grande numero de ga
rt~ntias constitucionaos. Ha até quem en
tenda que o sitio suspende toua <L Cunsti· 
tuição. Não penso deste modo, mas é corto 
que já houve quem neste recinto clissesso 
que, durante o sitio, a ConstiGuição en·tra 
para um:t gavela, para só sahir depois de 
extincto o prazo da pl'ovülencia. 

Pois é a esses, aos que pensam assim, que 
eu pergunto si se podo com freq uencia estar 
escondendo em uma gaveta a Constituiç~:"Lo, a 
lei magna que regula os nossos direitos e 
devores. 

Quanto a mim, jú. disse quo não vou tão 
longe, tanto c1uo affirmo que ha. uma ga-
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rantia quo esttt de pé durante o sitio-a im
munídad.e parlalnonta,t', a. libe~da.de de tri
buna DiJ Congresso, c é poeque acho que 
está. de p6, que me rmcontro neste momcnt'l 
a. discuti!• o projccto. 

As::;im pr~nsoi em 1891, no momento em 
que apresentei o projecto lle prorogaçã'J uo 
esta,rlo llc sitio; a.'!sim p mso agora., úc accor
do com os molhoec~ tr,~taU.istas, pois d 'duas 
uma: ou no:; fic:1 a -pLena liheda,le do r,~uae, 
de expoe o nosso pcnsameni;o, e então o Con
gresw podo funcci.ona.P dur:wte o :ütio; _ou 
não temos a. libceda.U.o r.lc actUf1r, c, (mG LO, 

é prcferivc! r1nc, dccr·ct<do o estado tlc sitio, 
deixe o Congros~.J do fun~cional'. 

Do l;odo o expo~Go c ,ncluo tlUC nã,o temo~ 
nccossid:1de llo pro ~·ogar o e.')ta.do de :~iti'), 
porque n:lo e:;tamos em co11W1 'Jçiío intestina. 
Eston, a.l:l.>im, de pleno :t·Jcor;lo com o digno 
Sena/lut• pol > í'.Inranh io, Sr. G1JlllCS rlo Cas
tro, que hontem f'ulminou no Sunatlo o peo
jecto agor;.t em llL:icusüo. 

Com :t su;t appi·ov:~çü.o, va,i conGirllEH' o 
Govo('nr1 sem crir.ic:.t, sem soffenr irnptt:Ç rFt
çü.o, sem t~Xl)erirnnnta,r a. íisc~di~:vJiio. 

O Sa. l~LY~1m Gr.;IT,Him:\Il~-Nã.o <1püh!.do. 

O Sit. Barcro FILHo-O;:; ~OVí!:·nos, em ge
t•al, urn r, vez quo a.pcwha,m o ~i cio, UllliL vez 
quo govema.m thn !;l'J ues:n r:.;gilUi)l), i;l'i1tmn, 
Sr. Pr·c.~i·lente, d'} o proeoga.r, o mai:-.l qne 
porlom, p·Lr>a qun st.n acção :;ej:t (•xcrciliLd •-~ 
:5em quu p;tlLtvl':tS imp>rtun :~~ venln,m pcl'
turhal' a. placilhz guvot•n;Lmcnt •.l. 

0 Sa. GARCIA. Plltl~~ Aqui ost:i a. tdbuiltt 
livre. 

O Srt. Brucw l"nJJ ,)-l~st(). é urm~ oxeopçito; 
as outras nfi.o c.;t.iio. Sou o pl'irnoit'IJ :1 rcc•}
nhccct• qu:J donteo 1lo siLw po.lc;n sor sup
pre'sas, c é ju~ttLmcnt:) poe iSsJ, Sr. Presi
dente, qul n:~o(tUGt'Oqtw Hm;.tmclitl:t ncstn.s 
conlliçõo.~ soja posta, em ex:ocLF,:i'í.o cum tama
nha. 1'a.cili,ia.•1o. 

Ouço dizer qn;~ u1tc é 1tm ~l l,io bP;tnrl0, 
suave, gcuct·os.J, como s1 pouem~ lta.vct• es
tado de sil.io n::~:::ti1s c:Jnuir;õe;->! Qa:.tl o <liL·oi
to que estú. de pé? O ue app!u.tdir·. 

Pa.Ila.-so em sitio br•U.ll·.lo. s~ri a hl'LL!lr.lUl';). 
:para com aqucllcs que são i'CC!tU'JS na Ilha 
das Cobr<ts ? 

Sei que ha lt~ m11itos vo.g;1banrlos, mrri b::; 
criminoso.':l; mas hmbem v<'io :-;or1rlo col.h.i\.lOJ 
innocell tes. 

O SR. GARO[A PIR.J~s-Podem, são ltypo
thescs. 

O Sn .. B:ucru Frwo-1~ V. Ex:. não quo r 
que as hypotheses enteom em jogJ '? Pois 
quero eu, c tonho o mesmo direito rle querer 
que V. EK. 

O Sa. GARCIA PIRE-':l-V. ElC. póde querer 
o que q11izce. nem eu estotl lhe tolhendo di
rc.to alg11i11. 

0 Sr.t. BlUCIO FILHO -Nu,s !Ui1lll:l,S da a.cçã.o 
policia.!, porlcm ser colh iLlus mui tos inno
centcs ... 

0 SR. GARCIA PlllES -- Podem. 
O Srt. BruCio Fn.nu -Podem c sTt,o. Dos 

pec::;os, como uoticinm :;s gazel;·ts, gr.Hule 
numer-o formou voluntariamente n·.ts tileit•a.s 
do b:l.tu.lhfio na.val. lVI 1s, S1·. Prcsi,lent~. fnbl) 
V. l~x. como se U.csonvolvcLt cs;;o voluntu.
l'Ltüu ? As:~im : on va.e p : t : ·~t o Acro ou as
senlc:t pr.H,:a. ; escolh:t enLt•c ost<.LS du td con
tinf_5cnci:~s : receba. a infccçiio m:d<.Ll'ica ou 
\'ista a f'u.e.Ja.. E c:~ t:~ turn ,~ ·~ prcfel'cncias. 

Porl!Wh lcvn,r m:ds tempo na tt·ibumt, 
tra.zca!lo a opinü'io do es:.arJistas, mostt>ando 
o qun ü o sitio em vat'ios pontod do globo. 
n:.t Pl'msin., n::t R(J[lllbLi,}a Argontiaa., nos 
l!:sr.rv.hJ:> Unidos, na.c1ueUes pa.izes onde o es
t:t:lo do siti'J udr; FIH3p:3r!do, menos o di
reito <i. vi,J:t, como na.quo!!os onllc :.Lpcnas 
suspcnuc o rw.úeas-cot·pus . .. 

O Stt. GARClA. Pnu~s- Aqui o sitio tem 
síúo unn gu.r·,;ntia ;i Vilh,. 

O SP... Btumo F'rLJW- •.• como om outros, 
onde vac mais long~. 

Mas, p:1.1.'a qun peoseguir? O que de-;ejo 
:~qui é simplesmente doixat· eon..;Lgna.lo o 
men voto con't.l';Leio a lj;'l(;:t merli1b. 

Náo pDsso ccnsut·•u· c 1lcvo mesn10 t'J>JpJl
tae o.> qtw votam :~ favol'. Suu o pt•imoiJ.·o ~t 
roconlt;~cm· qHc miHt:un O!I) SJU !iLvnt· c:m
vicçõcs lune·;ta.s. rügnu.:; u l'eapcitosad, como 
a, I LUOlla.'~ que •tnitna.m o orarln,• r1uc estú. na 
tr•ibuna. 

Dnfunrlu.m c :.trnpa.rcm iL pr-oPogu.r;l-0. Eu. 
irnp11gno o projocto, eu o comb'\.t,o, ou o 
l'•Jl?IIGO pcmic[r)s,>. ( Jf,r.ita lwm ; nwilo bem.) 

f) SL·. Gar·eia. Pit~es pcn.-;.1. que: 
.t mrlo 1.\ C;Lm:wa, rlc so occupa,r i1iOdi1 um;1 vez 
dmJ teb;l,o.:J sw~ce . ..;$0!: lio nuv.nnlH'o passado, as 
pa.l:tvPa.s t[Ue a11uí s .: ouviram dcvcri:tm ser 
do pie1l:tU.e [>nl11~ victima.s <lf) urna. trcslo11ca.da. 
ambir,:;"í.o c de (,IUVOL' tt.o Govemo c :ís f\H'ças 
a.t·rn•.tda.s, por &crom s~ü vu est::~. Capital do. 
a!lat•chh, ga.I'antin.do tt. vida o a honra da 
pJputu.ção. 

f.nfclizmoni.B, n.::;sim não foi. O nobre Depu
r.a,do l)Ol' l:)ernambuco p:1li1Vl'i1S bem Ui!fot•en
GG.~ pr.;nunciou, o que, n.li.âs, não d.eve atlmi· 
l'i1r, porque j:L na. dtsctl~são do pl'imeiro es· 
ta.uo 1lc sil;io S. Ex:. ::;6 so r~~~. ouvir para cen· 
surar· o G'.WOrno por• ter su3pondi.la a pllbli
caçfí.o de um jornal onde S. Elt. escreve, é. 
verdauo, ma.~ onde a. rov·olta encontl'Ju os 
mLLiorcs appL.\tBO.':l o d :1 clljas columna~ so 
incití1va a populn.çiT.o con~ea o Governo, 
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- -~-·-~- -----ANNAES DA CAMARA 

Toda a ggnta sabe o que foi a r~volta ultima, 
que S. Ex. classificou de algumas perturbações 
da o1·dem. Era em 3 actos a grande scena. O 
primeiro - os ar;·uaceil·os- representou-se 
inteil·o; a comparsaria desclassificada cam
peau na cirla.de. O segunto acto -o letJanta
mento militm·- tambem foi qua.si até o fim, 
aqui, como em di verso3 Estados. Si ti ve.3se 
vencido, porém, nem assim S3ria vencedor. 
A anarcitia o haveria de engulir. Seria cn· 
tão o momento do 3'' acto - os wlvad01·es da 
patria. ~lles appa.receriam então aos sons 
dos vivas á .monarchia. Seria. a apotheose 
final. 

Felizmente es:;e nefando trabalho dos a~
biciosos não teve a malfadada solução que es· 
peravam. Fez victimas, e pobres victimn.s, 
eis toda a sua historia. O Governo pre
cisa. apurando os inqueritos, chegar a conhe· 
cer todo o vasto tra.ma c punir os culpa
dos, vingando aquolles cujas vidas e cujo 
futuro elles sacrificaram. Si ji não ha 
motins nas ruas, ainda não está tranquillo o 
espírito publico e a acção do Governo ainda 
não está completa. (111uito bem; muito bem. 
O orador é comp1·imentado.) 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Irineu Machado. 

O !!h•. lrineu ~lacll.:l.do- Peço 
a. V. Ex. mo infol'mc quando tinJa a ho1•a. 

O ~h .... P resi<lente - Findn. ás 4 
horas. 

O Sr. Iriueu ::u·-.cha.do-Tonho, 
pJrtanto, apenas qu:tÜ'u minutos e, por essa. 
razão, peço a V. Ex. me mantenha. a pala• 
v r a pa.ra ama,nltã.. 

O SJ. ... President.o- Fica adiada a 
discussão e com tl palavra o Sr. lrineu Ma· 
chado. 

0 SR. BRICIO FILIIo-Mas pelo Regimento 
só pódc começa,r um qu-wto de hora depois. 

(Ela muitos apm·tes. O Sr. Pl'esidente 1·e.;. 
clmna attenção.) 

O Sr. Caloger"l.s-Pe~J a palav1•a. 
pela. ordem. 

O SI"', J:> ~ .. eshlente-Tem a palavl'a. 
o nobre Deputado. 

O Sr. Ca.logeras (pela onlem,) -
Sr. Presidente, ha um m2io muito simples 
àe resolver o incidenb: é V. Ex. sujeitar á 
deliberação da C:tsa o requerimento aprescm
tado pelo nobre depu&ado por S. Paulo, 
requerendo prorogação da hora. (l-Ief- mttitos 
apm·tes.) 

O Sr. Presiclente-Continúa· a. db
cussão. Tem a pala. vra o Sr. Irinell Machado. 

O Sr. Irineu Machaclo 
Sr. Presidente, não me anima. ab~olutament~J 
o m<.>nor intuito obstruccionista, pJrque pouco 
se me dá que deva fa.lar em dez miou tos, 
em um quarto de hora ou em 20 minutos ; 
meu deíej) é apenas o do cumprir um dever. 

0 SR. PRESIDENTE-Eu expliquei catego
rlcamento a razão. 

0 SR. IRINEU ::-.IACIIADO-Não ha censura 
na minha p hrase, ha apenas a exposição de 
um pensamento. JJo um modo ou de outro, 
eu exercerei esse dever de consciencia. 

Quando em I o de novembro ultimo chegou 
a cstn. Casa a mensagem do illustro Sr. Presi· 
dente da Rcpublic:t, ouvi a sua leitura com a 
maior surpreza. de espírito po1•que elb não 
concluía por pedir nem essa excepcional 
c gra.vissima medhla do estado do sitio, nem 
o consentimento, a outhorga· da Cu.mt\I'U. para 
submottel' a p1•ocesso criminal os De!)uta.dos 
e o Sena.do1• quo estivoss'om envolvidos em 
responsabilidade o1•imi nal. 

O Sr. Valois de Castro (pela 
ordem)-Sr. Pl'esidente, h:.t numero na. Casa.. O SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- Não podia. 
Requeiro pl'orogação da hJl'a. Semelhant3 pedido ê da competencia do 

Poder Judicial'io. 
O Sr. P1•esiclente -AcabJ de ser 

informado de que a sessão começllu vinte mi
nutos depois <lo meio-dia, havendo, portanto, 
vinte e cinco minutos para o nobre Depu· 
·tado pelo Dlstrlcto Federal fJ.ZOl' as suas con· 
siderações. 

O SR. Bnrcro FlLHo-l:;so depois de v. Ex. 
declarar que a discussão ficava ajiada pela. 
hora. 

O ~r. P1•esl<lente--:_Porque nlo e.s· 
tava lnfot•ma.do de quo a scssao tinha como· 
~ado vinto minutos depois do moio-dla.. 

0 SR. IRINEU MACHADO - A mensagem 
limitava-se a dizer que movimentos popu
lares tendo explodido nas ruas desta cjdade. 
foram seguidos por uma. agitação militar e 
que um general do exercito, á frente da Es· 
cola Militar, vie1•a para a rua atac.:tr as 
instituições, com o manifesto intuito de 
derrubar o Governo da Republica. ; mas que, 
gl'aças á lealdade e á dedic1ção das forças do 
exercito e da armada., auxiliadas pela. po
licia, o movimento estava jugulado, o Go· 
vorno triumphante e a Republica. em in· 
toil•a. e completa. garantia. 
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Essas palavras rememoravam no meu es- e ella não exprimirá sinão um desfaHeci
pirito aquelle trecho de ouro em que o mento de nossa ene;·gia cívica, não ex
Governo do benemerito Marechal Floriano primir<.t sinão um movimento de Íl'aqueza e 
Peixoto communicara á Camara dos Depu- de entibio.monto daquelles que não con
tados quo subjugara a revolta e restituil·a a fiaram nas forças vivas que apoiam a Repu
Republica, immaculadtL o pura, aos represen- blica o na dedicação dos republicanos, que 
tantes da Nat;ã.o, restabelecida em todo o por ella sabem morrer. 
paiz a o1•dem e garantidas as instituições. Quo o estado de sitio não é medida de 
Quasi no,; mesmos termos,com a mesma se- méra natureza preventiva e sim de cn,
gurança e o mosmo orgulho do geando ser- racter repressivo, ensinam todos os publi
viço prestado á Republica, exprimil•am-se o eis tas americanos o europeus, que estu · 
illusére soldado e o actual Presidente. daram este instituto de Direito. 

Certo é, porém, que entro todas as afflr· 0 sa. ANIZIO DE ABREu-E' inexacto. In-
mações que se continham na sua mensagem, bl' · t a> t · 
aquella que nos enchia de jubilo e em que se numeros pu 1c1s as a.td'mam o con rar10. 
revelava o maior caracter do certeza. c O SR. IRINEU MACH~Do-Entec '3lles eu 
segurança ora a afflrmação, que o Presi- posso citar ... 
dente da Republica fazia ~t Camara dos Depu- 0 Sn.. ANIZIO DE Amw-A maioria. dos Ar-
tados, de que a ordem puhlica estava restabc- gentinos. 
lecida, de que a Ropublica se acluva 
garantida, sondo quo ambas essas cousa':> O Sn. IRINEU MACHADO-... a lição de 
resultavam d;t lealdade o da dedicação das A.t•angio H.uiz ... 
forças do exercito, da armada e da policia. 0 SR. ANrzro DE AnnEu-Podia citar a 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- E, apezae de Quintana,. 
dessa. declara,ção, o Congresso deu o estado o sn.. lRINEU MACHADO- ••• tantas vezes 
do sitio. invocado neste livro notavel do grande 

O SR. IRI~Eu l\!ACHA.DO- Sr. Presidente. publicista brazileü·o, o Sr. Ruy Barlw~a.-0 
tendo em vista os termos claros e CJ.tego- Estado de Sitio e seus limites. 
ricos dessa mensagem, onde o Presidente da, Não basta. para a decr•etação do estado de 
H.epublica se abstinha de pedir o estado de sitio uma. certa ordem de conjecturas que pu
sitio, eu conclui, ante o art. 80 dn Consti- desse inquietar a consciencía. ou perturbar 
tuiç:ão da Rcpublica., no qual se dispõe que a a tr·anquillidado de espírito dos que tanto 
medida em questão é autorizada «no caso ama,m a Ropublicn., como o illustre Deputado 
de comrnoç·ão intestina», com mais esta pela Ba.hia, o S1·. Gttrcia Pü•e.~. 
circumstancia que cal'acteriza a nccessi- Não basta, de modo ::tlgum, a possibilidade 
dade da mesma medida «pondo em perigo ,te pol'io-o nara a segul'ança do Est1do, para 
a Republica », eu conclui, digo, que não se a segura"'nça da Republica, tanto assim, que a 
tornava necessaria a decretação do estado de Constituição fixa duas condições, o3tabe!._e
sitio. · contlo dois requisitos para a decrcta.çao 

Indagando, no meu espirito, qual a cir- dessa medida-a commocão intestina e que 
cumstancia. ou quaes os factos que pudessem tenha. posto em perigo 11 fórrna do Governo 
detex·rninar tal medida, eu formulava uma Republicano. 
hypothese : «Será, porventura, po1•quo o 
Governo dn. Republica carece de utiliza.r-so O Su.. ANizto DE ABREU-1'enh!l posto, não; 
dessa providencia. pat•a auxiliat• a funcçã.o que ponba.. 
punith·a do Esta.do 't Será, talvez, porque se o Stt. IarN 1~u J\IACIIADo-Molhor ainda, 
tome desse modo mais facil o andamento 
do p1•ocesso a quo estão sujeitos os respon- que possa por· 
saveis pelos movimentos m•ilninosos? » O SR. ANIZIO DE ABREu-Que ponha-

Só e só esta circumstancia poderia ter di verso. 
inspirado a decretação do estado de sitio, o SR. lRINEU MACHADO-Queponha, o que 
porque nem das palavras da mensagem, nem quer dizer-no momento. 
dos pareceres das Commissões, nem de qual-
quer dos discursos proferidos no Senado ou. O SR. ANrzro DE ~BR.Eu-«Ne3te momen
na Camara, póde concluir-se um motivo his- to», é S. Ex.. quem d1z. 
torico, uma razão juridi?a. que tivessem le- 0 SR. lRINEU -MACHADo-O apar-te de 
vado o Parl~TI?-ento Brasüe1ro a ~ecreta_r o v. Ex. lhe é contrario. «Que ponha», quer 
e~tado de s1.t10. Quando, um d1a, o ~~~to- dizer-qr1e ponha no momento em perigo. 
r1adoL', exammando este momento pohttco, _ 
tiver de folhear os Annaes da nossa vida O S&, CASSIANO DO NASOIMENTJ-Nao quer 
parlamentar, encontrará essa, grande lacuna; dizer isto. 

t'.Jl, VIII 33 
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O SR. IRINEU MACHADo-Si a lição doses- que é nece3sario dizer ainrla uma vez que, 
criptores é esta-o csta.do de sitio, de todas tendo se cbdo uma u.gitação, nem só contra
as medidas estabelecidas pelu. constituição a o1·dom publica sin:'io tambem contra os 
dos povos livres, é aquella quo se reveste ~~lto':l poderes do J~starlo, não comprchcndo 
de mcúor gravidade-só se decreta em casos quo se bipn.rta. o processo, scíndinclo-se a 
oxcepciunalissimos, em determinados mo- prova, qucbrando-so a conlinencia fla causa, 
mentos da vida, política e hi:;to1•ica ue um iniciando-se ao mesmo tempo inqueeitos 
povo. civis e milita1•es. 

Quando em determinado cu.so a agit.a~;~ão Vejo em tudo isto um erro muito gr.we. 
toma.r tn.l incremento que o mnprogo de SGi que minha opinião não tem a mono r 
armas, a fol'ç~<~ om n.cr;ãu contra o Governo autoridade juriclica, porque p3rtcn·~ J :1. esse 
indicarem a. necessidade do emprego do g1•ande an onymato, a essa gr<.1,nrle m:\lilsa 
melus oxLremos; qun.ndo o Governo não tiver obscura dos flUO am::~.m e cultivam o di l'eito. 
força bast;tnte pnri1 dominar immediata.mente Mas poe isso mesmo, s1•• Presidonte, sei 
o muvltncnto, de f5orte que, além da força 
em acção, quo oppõe <'t força em acção mo- que as nossas u.ntigas leis cs,tabelecendo q_ue 

se submettesscm a peocesso militar os mi· 
vimontada pelos revoluciona,rios, p1·ecisa lit>.~.res eu. pPocesso civil 08 civis,quu.ndo es-
tie htnç~1.r mão aintl;J, de outros meio de de- ti vessmn iouiciados em ceimes de tc.tl natu
feza; emprega-se então esta medida, que é reza, fora.m l'evogadas p :Jl:t expressa dispo-
:1Uxiliar da funcção rcprc.~si va do Estado, e d 2 8 · 1 ') · 894 
surge incuntestavelmente a co1weniencin. dtt sição 0 art. 1·' § o, da ci n. :..21, u.e 1 ,_ 
decretn.çã.o do csta.do de sitio. quo dispõe o seguinte : 

Quando, po1•ém, dominauo o movimento «O cri:ne commum ou de responsa~ 
militar, como succeclcu na madmgada de 15 bilidade, connoxo com o crime político, 
de novembro. cessando, como havia cessado sertt p1·ocess:tuo o jalgn.do peta a.ul;ot•i-
a agitação popular, o Governo podia, <mnun- dadejnJiciaria competente p:.tra conhe·· 
ciar á Camu.ra que a o1·dem publica estava COl' do crime politico. » 
restu.belecida e que a Rcpublica não mais Assim, a meu ver, em face do tão clara 
perigava., nenhuma razão do oelom juridicn., disposição tia lei n. 221 , só pôde tCi' anda-
nenhum motivo de ordem politica, podi:t 1 determinar ~" dececta.ção dessa medida._ mr.mto o processo p<tr<.t responsabi iz:w au-

Que 0 estado de sitio se der-retasso para to1•es e cumplices, perante a justiça federal , 
facilitar o andamento d. os processos rhs eompctcn!;o para. proc:.;ssu.r, para. conhecer 

dos crime.3 communs, ou de t•espvnsabilida.de, 
autores ou cumpllces, dos crimes p1•ati • connexos com os crimes políticos. 
cados nesses dias, devo dizer constitue um 
attentado á nossa. civilisa,ção, (t nossa cul- No:;so:' collcgas que sej:tm porvenl;m•a re.i· 
tura jurídica, não menos gl.';.wo, não menos ponsa,veis por r.t~es crimes, o Sena lor p<W<.ton· 
pet•igoso, não menos a!ft•ontoso aos nossos se, como os seus CIImpUces on c·J-autoL'OS, ci
fóros de po•ro civilisado do que os attentallos vis ou milital'es, devem toll.os l'Cspontler pe
praticatlos pelos arrtmccif'os a que alludiu 0 ranto o f'ôro civil, l~ma.is p0rante o iüi'O rni
Deput :.~uo pcla.Bahiu.; e com esta a. ~~gea.ví.l.nto. litar. 
Srs. Deputados: omquanto C'sses imHviduos, Estamos ou não, portanto, a p::mlot• inutil
que, na expressão do representante (La Bahia, monto o tempo~ Eshmo~. ou não a emba
constituem a lia. da. socicdatlo, :~ h1.mn. d:~s ra.çtt a, func.;fi.o punitiva üo Estado, quand•J 
nossas sargetas, infringindo a lei, o direito, ma.n ~lamos submotter un3 ao fÔL'O milita.r o 
perturbando a. ol'dom publica., agiam como outL'OS ao civil, tudo an:wellizu.ndo, tu,Jo par· 
inconscientes instrumentos dos conspiradores tuebando ?-
a nossa responsabilidade é a dos culturas Mas,não é só, Se. Presidente; e a 'J?anso que, 
conscientes da lei, é a dos guarda<:> da Consti- sujeitos M fol'o milita.t.• ou sujeitos ao fôl'o 
tmção! civil, o meio regulttr do uireito, para se 

Hoj~, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a . operar contru. os re::ponsctveis a acçãp dajus
situaçao é e.sta: o movimento revoluciona- tiça, ja.mais seria este- de ir prorog1\ndo o 
sio ce:3Sou, o movimento militar foi abafado 1 estado de sitio-, já. decretado, a mea ver, 
e o Governo iniciou os inqueritos civis e mi- com evidente infr~tcçfio da. Con;;tituição e a.o 
litaros. Para que o estado de sitio 1 Para mesmo tempo 1'oenecend0 um exemplo que 
se proseguir na acção criminal contra os não pódc honrar os sentimentos juridicos de 
responsaveis~ um povo que deve ama.r a Uberibde. 

Mas, 81•. Presidente, ê preciso attender Nossa historia é hem curta, mas já nos dá 
ainda a urna circumstancia. exemplos suffi.cientes dos contrastes politicos. 

Tantas vezes no nosso paiz se tem anar· Não pertenço ao numero dos que applau-
chizado 11 u.cçã.o da justiça o ba,t•alllado a diram o IlJ.OYimento revolucionario, dos que 
funcção punitiva do Estu,do, a quo alludi) nelle tomaram parte, de sorte que não tenho-
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a. menor re ponsabilidade criminal, l}€:lll a Votação do projevto n. 28Z, de l 904, con. 
menoe counivencia moraL cedendo ao bl1clF1l'Ol Pedr.:> PereiN Cher-

Sopara!..lo do illu::;trc Senador pal'aonse, re- mont R11yol, juiz substituto ~3eccional na se
conhecido Senador por arg10Ues que hoje mais çcão do Par<:t, oito mezcs de licença. sem 
o apedeoja.m, eu Dito pertenço ao numero d.os vencimentos, em prorogaçã.o da quo lho foi 
que estão filiado.;; á sua IJandeiea, ne rn ás concot!Ua. pelo presidente do Supeemo Tri
sua.s lcléa.s políticas ; mas tenho n. ::;crc- lmncLl Fedeeal, para. trata.r de sua saude onde 
nidade pl'ecisa p::tl'a conhecer os prece- lho convier (rliscusBão unica.) ; 
dentes historicos da, nossa vida. public ~t. e Votação do projecto n. 291 , de 1904; auto
saber que não se deve despr•ezln' nem odiar rizando o t)oder Ex:ccntivo a concelet; v. 
os venctdos, como não se deve batel' palmas Fritncisco Augusto de MeUo, confel'ente de· 
precipitadamente aos vence!lol'es. 3a cl<tsse lln. Estl'a.dH. de Fül'Po Centt>al <lo 

E' necessario eutr·egnr o :.tnimo (~ ::tcção Hra.zH, seis mezes de licenç~a, corii orQ.onado, 
serena d<1,jUsl;iça, é pr:;cisJ não obt:JmpeL'al' par<.t tP<1t::t1' de s11a saude onde lbe convim' 
o espirito nas CXJ)losões <lo momento, quee (cliscussão unica) ; 
exprimam os · hymnos enthnsiastico::i ontoa.-
dos aos trlumplladoros, quer a grita. dcs- Vota.çã.o do peo_bcto n. 292, de IfJOJ, auto~ 
enf.reu.da contPa. os vencidos. riz:mdo o Porlee Ex:'Jcuti v o a conceder a Luiz 

Esta pôde ser a sode de todo homem po- Sil vOÍl'<'l. iio P l!<tr. agon te da. Est<1çKo ele 
Utico, si a am!Jição o ú.omina, ou si a. pédxão O aro Preto, n;.t fl::stea,.la, de li'Cl'l'O Ccn Gra.l do 
lhe contttl'ba o animo. Brazil. licença. poe um ttnno, com o rospecti-

Si assim é, Sr. Presidente, si o.:;tou nesta vo oPdena<lo, pora te.tt Lr de smt sll.ud<3 uude 
sítuaç\ão de e:;pirito em rchçKo ao Sr. La.m•o lhe cJnvler (discussão uuica) ; 
Sodt•é, doro, entretanto, pedir a,o Governo, Vota.çã.o do proje.lto n. H2, desh anuo, 
como á Ctttnal'<t doB Deputados, como á N<t· que rlo,rolvo á D. Ma.rin. C<trolina N<tbnco de 
ção inteira., saibam fa.zcr justiça, si queru11 Araujo a pensão ele 3:000$ annuaes, concL~di
punil', mas sem odio e ::;em rancor, sailn.m da tt ~ma. finatla mãe o. Anni1 Benigna. Ba.r
corri.!..:'ir,ma.s sem vinrlictn. nem :perseguição. rcLo Nt~buco do Al'a.ujo, viuva do Sen:.tdot' 

Tenbl) dito. ( Llfuito bem ; muito bem.} .José Thomaz N<1buco de Araujo (2::1. discus-
Ninguem mais pedindo o.. palavra, é cncm•- são) ; 

rada a discussão e <vlia.Jn. a vob.ção. Vo~açiío do pr·~jocto n. 307, Je 19:)4. au-

O Sr. P••esi(len:te - Tendo daclo a 
lwra., dc::igoo pn.rtt amanhlí a. seguinte ot·clcm 
do di::t: 

Votação do projoctQ n. 32.2 A, de 1Q,)4, do 
Senado, pl'Ol'Og<tndo poe 20 clia.s o esta.do do 
sitio decrota!lo p:Jltt loi n .. 1.270, de lô de 
novembeo do <.tono corr•,mtll, pa,ea esta. Capi
tal o comarca. de Nithet•oy (U.iscu~são unic<.t); 

Votação dn projeoto n. :318, do 1904, u.uf.o. 
r·izandu o PJclot· Execnt\vo it ttbeir ao lVIi
nisterio da Gt1 : ~1·ea o ct·euil;o do 50:412$500, 
suppl::mmntM· á vet•l>a da rubrica 1·:5~~. do 
a.rt. 1.2 d;t lei n. 1. 145, de ::11 de (lczembl'D de 
1903, na. sub-consigoação-Va.ntag-ons ele fur
rageos o ferragens (.2o. discussão) ; 

Vottção do projocto n. 21)5 A, de 190,1, fi. 
xando 1> numuo, class~ o vencimento.; üo 
pessoal do L:J..zar3to de Ta.ma.nrl•trG, ficando o 
serviço sob a. direcç:ão do inspoctot' do 2° dls
tricto sanital'io da. RepubliM (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 25t), ele 1904, d11ndo 
<.1.0 Ministerio da Marinha <.t incumbencia de 
fiscalizar e policiar a pesca, nas aguas ter ri
toriaes da Repnbliea, e da,ndo outra:l provi
dencias, precedendo a votação dos requeri
mentos offerecidos pelos Srs. Luiz Gualbel'to 
e Bricio Filho (2;\ discussão); 

toriza,oúo o Governo a mandar construir no 
Districto l"oueral um edif'ficio appl'oprlado 
ao 80l'viço (la, jLlsti.ça toc~tl e no ctu::t.l pos
sam fuocciomu• os te i lmnaes, escd vães e 
tahelliã.os, o dn,ndo ou tl'<ts providencia.:~ (2" 
tliacussU.o) ; 

Votação uo projecto n. 280, ele 1904, rele
vando <1 prescripç:lo em que incorrerJ.m as 
congl'ua.) do bi.~po de Goy<1Z D. Et'iu<.tl'do 
Duarte Sílvét como conego da ex·Ca.pelln Im
pm•ial. com par•oceros d ,~s Commissõe::; úe 
Constituição, r .... egisla.çio e Ju$tiçu, e de Orça.
mento (.2a discu~::-ão); 

Vota.çi'io do peojccto n. 98 A, (lo 1904, 
ct·ea.ndo na Sccrot:tl'ia do Supremo Tl'ibunal 
Li'cJera.[ mais te<J3 logaee.'J, sendo nm de offi
cial c dous de amauuenscd com as m~sma.s 
vantagens dos a.ctuaes üe igna.l ca.tegoria. 
(la dL.cussão); 

Votação do parecer n. 44, de 190-i,julgiLndo 
quo na petição J.e D. Mal'ia PJrCil'<lo Guima- • 
rães, víuva do almirante José Marques Gui- -
LU<~rães, quo solicita a, concossã.o iie monte
pio àe almirante, nãJ h a. o que deft3rir, em 
face do que dispõe a. lei n. L 176, de 14 de 
janeiro de 1904 (didcussã.o unica); 

Votação do projecto n. 296, do 1904, au· 
torizando o Governo a applicar ao prepara-
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dor de histologia da Faculdade de Medicina 
.da Bahia, D1•. Julio Sergio Palma, a disposi
ção da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, e 
dando outras providencias (2a discussão); 

Votação do projecto n. 208 A, de 1904, 
manrlando que se appliquem aos incursos nas 

.. disposições do Tratado de Madrid, de 14 de 
abril de 1801, o processo e a penalidade do 
contrabando, com pareceres das Commissões 
de Diplomacia e Tratados e Constituição, Le
gislação e Justiça e substitutivo da primeira 
destas commissões (la discu~são); -

Votação do projecto n. 226 A, de 1904, re
organizando o quadro do pessoal do Labora

. torio Chimico-Pharmaceutico Militar (la dis
·cussão); 

Votação do projecto n. 241 A. de 1904, re
conhecendo como de caracter offi.cial. em 
toá.o o territorio da União, para todos os 
effeitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Escola de Pha.rmacia de S. Paulo7 sendo 
válidos, nos estabelecimentos federaes de 
ensino superior, os exames nella prestados 
r2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 315, de 1904, auto· 
rizando o Poder Executivo a abrir ao :Mi
nisterio da Fazenda o credito extraordina
rio de 24:686$034, ouro, e 913:316:)796, pa
_pel, para effectuar o p:.tgamento das dividas 
de exel'cicios findos constantes da relação 

, que indica (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 297, de lú04, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Industria, Viação e Obras 
Publicas o credito especial de 60:826$053 
para pagamento ao engenheiro Alfredo 
Novis de uma indemniza.çã.o pela redmção 
de 25 o I o nos fretes da Estrada de Ferro 
de Baturité, de acc.:rdo com o decreto 
n. 3.684, de 19dejunho de 1900, nope1•iodo 
de 19 de junho de l!JOO a 29 de abril de 1901 
' ( sa discussão); 

Votação do projecto n. 57 A, de 1904 . 
instituindo o subsidio da 10:000$, por uma 
só vez, a cada uma. das sociedades que per
tencerem á Confederação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres das Commissões de Marinha e 
Guerra c de Orçomento (2"' discussão); 

Votação do projecto n. 299, de 1904·, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Guerra o _credito de 80: 113$948, 
para pagamento ao marechal reformado Ru
.fino Enéas Gustavo Galvão da importancia 
das di.!ferenças .de vencimentos entre o posto 
de m<trcchal e o de general de divisão, qe 
accordo com a sentença do Supremo Tri
bunal Federal (3a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 270 A, de 1904, 
dispensando o resto do tempo que falta ao 
Externato Aquino para completar os dous 
annos de fiscalização pl•évia, exigida pelO 
art. 366 do Codigo de Ensino (2a discussão) ; 

Continuação cla. discu.;são unica do parecer 
n. 277 A, do 1904, sobre a emenda apresen
ta<la na 2a discussão do projecto n. 277, deste 
anno, que fixa o numero, classes e venci
mentos dos empregados da Sec1•otaria das 
Rolações Exte1•iores, e dando outras provi· 
dencia~; 

Discussão unica da emenda · do Senado ao 
projr.cto n. 40 A, deste anno, que autoriza o 
Presidente da Republica a conceder ao 
Dr. Henric1ue Ladisláo de Souza Lopes, lente 
de therapeutica da Faculdade de Medicina do 
Rio de .Jane:ro, um anno de licença, com 
totlos os vencimentos, -para tratamento de 
sua saude; 

2a discussão do projecto n. 293 A, de 1904, 
do Senado, autorizando o Poder Executivo a 
desapropriar o predio da praça da Ropublica 
n. 105, onde residiu o marechal Deodoro da 
Fonseca. 

Levanta-se a sess5.o ás 4 horas e 30 mi
nutos d:.1. tarde. 

1_71n SESSÃO EM 14 DE DEZEMBRO DE 1904 

Presidencia dos Srs. Paula Guimarães (Presidente), Pe1·eií"a. Limcr, (2° Vice-Presidente) 
e Paula Guimal"ães (P1·esidente) 

Ao meio-dia. procede-se â. chamada, a que i Braga, Jose Euzehio, Luiz Domingues, Cunha 
1•espondem os Srs. Paula Guimarães, Julio Machado, Christino Cruz, Thomaz Cavalcan

.. de Mello, Pereira Lima, Alencal' Guimarães, ti, Frederico Borges, Gonçalo Souto, Fonseca 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Ferreira e Silva, Affonso Costa, Celso de Souza, Bricio 



Filho, Cornclio da Fonseca, Pedro Pernam
buco, Elpídio Figueiredo, Domingos Guima
rães, Felix: Gaspar, Eugenio Tourinho, Gar
cia Pires, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, 
Paranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, 
Mello Mattos, Iríneu Machado, Nelson de 
Vasconcellos, Augul!to de Va.scJncellos, Sâ 
FJ.•eire, Eurico Coelho, Fidelis Alves, João 
Baptista, Silva Castro, Henrique Borges, 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Paulino de Souza, Estevão Lobo, Gastão da 
Cunha, Adalberto Fm•raz, Antonio Z·J.carias, 
Carvalho Britto, \Vencesláo Braz, Rodolpho 
Paixão, Galeão Carvalhal, ~ioreira. da Silva, 
Bernardo de Campos, Domingues de Ca.st"l'o, 
Francisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, 
Fernando Prestes, Amaral Cesar, Eloy Cha
ves, Candido Rodrigues, Hermenegildo de 
Moraes, Lindolpho Serra, Candido· de Abreu, 
Carlos Ca vale mti, Carvalho Chaves, Paula 
Ramos, Juvenal Miller, Germano Hasslo
cher, James Darcy, Cassiano do Nascimento, 
Vespasia.no de Albuquerque e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discu3são a acta. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (·) 
-Sr. Presidente, quando hontem fu.llava, 
pela ordem, o mustre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, Sr. Cassiano do Nascimento, 
justificando o sacríficio que ia fazer ao Re-

. gimento, disse o seguinte : « Isto posto, 
declaro a V. Ex. que me comprometto a 
apresentar opportunamente uma indjcação 
para tornat' o direito da Camara, o direito 
da collcctividade, superior ao direito de 
cada um de nós, pondo cobro de vez a esse 
facto de uma Camara inteira ficar depen
dente de um orador que se encontra na tri
buna, sendo preciso appeUar para a genti
leza e cavalheirismo de um collega quando 
essa Camara inteira quer se occupar de um 
assumpto que julga de natureza urgente». 

Nessa occasião dei um aparte declarando 
que, antes de requerer a urgencla, S. Ex:. 
devia ter apresentado a indicação propondo 
alteração do Regimento, conforme dizia o 
nobre Deputado em seu discurso, para que a 
sua urgencia. .ficasse regimental. 

Accrescentei que o Regimento servia de 
norma. ao~ trabalhos da Camara, de guia á 
direcção da Mesa nas deliberaçõ:..!S da Ca.
mara, e o contrario disso era. anarchia. 

Entretanto, esse aparte veiu figurar muito 
4epois de outras considerações fc~tas pelo 
nobi;e Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

0 SR. C.ASSIANO DO NASCIMENTO-Devo de· 
clarar a. V. Ex. que o discurso não foi re
visto por mim. 

· (•} E!:lte discurso não foi revisto pelo. orador;· 
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0 Sn.. TIIO:\IAZ CAVALCANTI- Attl•ibuo a.. 
um erro de composição ou á diffl.culdade do 
apanha.mento tachygraphico o facto de ser 
deslocado o aparte. 

E' esta a rectifi.cação q na peço a V. Ex . 
faça constar dos .Annaes. 

0 SR. PRESIDENTE--O nobre Depuliado Será. 
attendido. 

O Sr. Dricio Filho- St•. Presi~· 
dente, o discurso hontem :por mim proferido· 
nesta Casa contra a pro rogação do estado de 
sitio e hoje estamp:t.do no Dim·ío do Con
gresso vem, apezar de bem apanhado pela 
tachygraphia, cheio de inconecções, que não 
correm por minha cou ta. . 

Vou fazee as nccessarias roctifi.cações, afim 
de ser novamente publicado. 

Em seguida é approvada a. acta. da ses3ão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Gnim.arães (1° 
Secretario) :procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio da Marinha, de 12 
do corrente, enviando a seguinte 

1\IENSAGE!II 

Srs. membros do Congresso Nacional-De 
accordo com a ínclus:t exposição do Ministro 
de Estado da Marinha, tenho a honea de 
solicitar-vos a concessão a.o respectivo mi-· 
nisterio do credito especial de 31:301$298 
para cumprimento do disposto no art. 11 da 
lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1904 .. 
-Francisco de Paula RodrigHes .. Hves.-A' 
Commlssão de Orçamento. 

São lidas e vão a imprimi1• para entrar 
na ordem dos trabalhos as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 17 a- 1904 

Redacçtlo finaX do substitutivo ao projecto n. 11,. 
deste anno, que manda substituir pm· ouh·a 
o disposição da Zetlra c do art. fo, § .2°, do, 
decreto n. 1.171. 11, d~ 12 de janeiro ile 
1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. A disposição da lettra c do 

art. 1°, § 2°, do decreto n. 1.171 A, de 12 
de janeiro de 1904, seja substituida pela se
guinte: «á fixação das taxas :pelo serviço do· 
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:pessoal avulso e aluguel elo material da pra- I 
ticagem, devidas, na conformidade do regu
lamento de 28 de fever·eiro de 1854, pelas 
embarcu.ções quo demanda,1•em o porto, tnn· 
do-se em vista o aviso n. 1.21:>7; -de 1 de ju
lho de 1873 ». 

Sala das Co.mmi::;sõo~, 1::3 de deZ<3ln~ro (te 1

1 190t.- Dommgos GwmcmTes.- llledeti'OS e 

N. 281 A- HJ04 

Rcclacçao flnat do p1·ojeclo n. 281, deste anno 
q11e autwiza o P1·esidente ela Republica a 
ab1·i,· ao Jliinisle1·io da Faze;tda o credito 
ele 10:000$, supplementw· á 'Ve;·ba n. 22 do 
(Wt. 25 ela leiH.1.145, cle31 de cle:;emb,·o 
de 190.'3 

Albuquerque. j O Con[;rcsso Nacional deêrcta: 
N. 23G A-- 1904 i Artigo uniC'O. Fic.L o P1•esidente ela Repu-

Rerlacçlio final do projecto n. 236, deste anno, 
que autoriza 'o Pres;·dente da Republica 
ct abrir ao Jlinisle1·ío da Justiça e Negoc-ias 
Interi01·es o c1·edito especial de 500:000$ 
para occoJ'I"er ás despe :;as com. a 1·ealizaçllo 
do Uong1·esso Scien/ifico Latino-Americano 
ern 6 de agosto de 1905, concede porte 
pralttito pan~ c~ corresporuleneia postal e 
tele.r;,·arJldca do mesmo Oong,·esso e dei oul1·as 
)Jl'Ot' idencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Rcpulllica 

autorizado a abrir ao Mínistel'io da Justiça e 
Negocias Interiores o credito e:::peciu.l de 
500:000$ par <.lo occorrer ú.s despoza::l com a 
realiz.ação do Congresso Scicntifico Latino
Amel•icano em 6 de agosto de l!J05. 

AJ.'t. 2. 0 E' concei.lidu o porte gr<Ltuito par 1 

a correspondencia, tanto postal, como tele
graphicu, do mesmo Congresso. 

Art. 3.° Correrão por cunta deste credito 
todas as despezas com o pr.:paro dos edificios 
em quo tiverem de funccionar a.s diversas 
secções do Congresso. 

Sith das Commissões, 14 de dezmnl.lro de 
1904.- Domingos Guimm·ães. -Medeiros e 
Albuque1·que • 

N 278 A- 1904 

Redacçlio final do tJrojeclo n. 278, deste 
anno, que attloriza · o Presidente da Reptt·
blica a concede1· a Francisco Bcwhosa dos 
Santos, fiel do thesour·cli?·o .da Oai:.ca de 
Am.ortizaçii:o, um anno de licença, · com, o 
1-espt:_! clivo ordenado, em pro;·ogaç(io áqrt flla 
em cujo goso ~e acha · pant trata;· de sua 
saude onde lhe con'Vier 

O Cungresso Nacionu.l re3olve: 
Artigo unir.~o. E' autorizado o Presidente 

da Republica a conceder 11 Francisco Barbosa 
do:l ~aotos, fiel d.o thesoureii·o da Caixa de 
Amurtização, um anno etc licença, cum o r.;
spectl v o ordenado, em proi·ogação áq uella 
em cujo goso se acha para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Sala. das Commissões, 13 de dezembro de 
1904. - Dam,ingos Guima·rães, - M.edei1·os e 

_ Albuquerque• 

IJJica <.mtorizado a abriL' ao Ministorio da Fa
zenda. o credito do 10:000$, supplemont:.~r á 
verba n. 22 do art. 25 <.In. leln. 1.145. de 
31 de dezembro de 1903. · 

'·saln. d<~s CommissÇJes, 14 de dezembro de 
1904.- Domingos GttÍíiW'i'iíus. - Jledeiros e 
Albuqt~eí'que. 

N. 283 A -lG04 

Reclacçtío fi,1wl de~ emenda su.ustitutiva ao pl·o
Jecto n. 283, deste c!nno, qt~e concede ao 
úar:h<o·el .Toi"ío de SifJ.ueira Cavalcanti , juiz 
da comarca do Terriiorio do Acre,tres m.ezes 
ele licença, com o respectivo o1clenado, pa1·a 
t1·ata;· de sua saude 

O Congre~so Nacional resolve : 
At•tigo unico. Fica concedido ao b:1eharel 

João de Siqueira Cavalcanti, juiz de comarca 
do TePritorlo do Acre, uma !ice 1ça de tres 
mezes, . com o respect~vo ordenado, .para. 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

Sala. <las Commissões, 13 de dezembi'o de 
1904.- Domingos Guimai'líes .- Medeiros e 
A.lbttgMeí·que. 

Rer.lacçi'ío final elo pro.fecto n. 288, deste 
anno, que attto1·iza o Presidente da Repu
bl·ica a aúril' ao Ministe1·io das Relações 
Exteriores os c;·eclilos sttppZemanta;·es de 
30:000$, papel, e 45:000$, otn·o, sendo o 
primeiro á verbct ta e o segundo à 7a do 
l~rt. 5" da lei n. 1.14 5 ,· de 31 ele àezembro 
ele 1903 

O Congresso Nacional decreta: 
Aetigu unic,J. Fica o Presidente ela Repu

blica. antorir.ado a abrir a0 Ministerio das 
Relações Exteriores os creditos de ;J0:0008, 
papel. c 45$000 ,:;, our-o, sendo o primeiro 
supplementar <.1 vorba la (15:000$ para. 
Pos;:;aal c 15:000$ pai' a i\Iateri~.l) o o se
gundo á verb~~ 7a do art. 5° cl~ lei n. 1. 145, 
de 31 de dezembro J.e 1003; revogadas as dis-
posiçõ :::s Grn cont1•ario. · 

Sa.la. das Commissões, 13 de dezembro de 
100-1. - Doíltingos Gui·m(!níes.- J11edei1'os c 
illln ,qvetq.!,te. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:30- Página 4 de 29 

SESSÃO EM 14 DE DEZE:MBRO DE 1904 

E' lido e vae a imprimir para. entrar na 
ordem dos trab:1llws o seguinte 

PARECER 

N. 43 A- HJ04 

Julga gtw eleve se1· r.uloplaclo o sub:;lil ,uli~.:o qw~ 
off'e;·ece á emenda rio Sr. IIeredin de Sei, 
azn-esenladl! na diSCUSS({O W<ÍCO. dc1 inh cttÇt(O 
do mesmo. 8r. Deputado, 1·elativa á equipa
~·açrTo de vencimentos dos contínuos e cm·
~·eios da Camcwa aos dos emzn·egados de 
igual categm·:n do Senado 

A emenda olfcrccida á. indicação o parecer 
n. 43, de 1904, pelo Sl'. DeputcLdo Hrwcdia de 
Sá, rGhtiva á cq11ipn.ração de vencimentos 
dos contínuos o co1·reios ela Carnal'D. nos dos 
empregados do igual catogori<J. do Senado, 
nâo pótle sm· acceH..t como está. 

A Commissão de Orçamento, em sua maio
ria, attendendo a que em outras repartições 
teem sido concedidas gratifiea.ções :,~ddicio
naes, ;tpresenta o seguinte substitutivo: 

O directOl', os chefes de se :~ção e os Gffi
ciaes da Secretaria da Camira dos Depu
tadoiil que contarem mais de lO annos tl6 
serv~ço na ;m.esma secretaria, terão a grati
ncaçao add1e1unal (lo lO % em seus venci
mentos e os qnc contarem mais de 20 anno::; 
terão a lle 20 o f o, abonada essa gra.tificação 
sómente emquu.nto estiverem no exercicio 
dos seus caegos. 

Sal<~. das Commissõos, .13 de dezembro de 
1904.-0assiano do Nascirne-r1to, presidente. 
-ConL!J/-io rla {/onseca, rehLtor.-GaleiTo Cw·
valhal.-U1·bcmo 8anlos,-F!rancisco Sâ. 

. .Emende~ â indicaçü:o a que se 1·e[:Jre o'ia}·ecer 
n. 43, ele 1904 

Os funccionario:i: da Secreta.rla. da. C<tmara 
dos Deptltntlos que contarem mtüs de 10 e 
mais de 15 anno~ de serviço publico. quer na. 
mesma secJ·eturla, quer em outra rep;,,rti('ão 
federal, terão a grct.tificação aJJiciot:<Ü em 
seus vencimentos: os primeü•os de 15 °/o e os 
segundos úe 20 o I o. 

Essa gratificação só será abonada ao func
cionario ernquanto estiver em exercício 
effectivo do seu cargo. 

Sttll1 da~ sessões, 30 de novembro de 1904. 
--He,·edia de Srl. , 

São blos e vão a imprimir para ontrar 
na ordem dos kn.balhos os seguintes 

PROJECTOS 

:~ . 188 E - 1904 

Rerlo.cçti'o para nova clisct~ss:Jo da cnwnda eles
tacaria na 3 1 di.~cttssc'Zo do 1n·ojecto n. 188, 
deste o nno, i;CL'L1Ltnclo l! presc1·ipçr.1o em 
qtw o D,·. Augusto d e Oti-ueira Pi:nlo in
correu )Ja;·(' v 1'C<x uimento do subs idio 
a qLte . tirlhct di1·eito como Depttk!do Fe
cle1·al, de .91 de outul;;·o ct 12 ele nove-mb1·o 
de 1892, abrindo-se pw·a isso o c1·eclito ex
t1·cwtdi1uwia de 07 5$000 

(Vide projcctos ns. 1SS B. c C, de 1904) 

O Cong1'C$SO Na.ciona.l res~lvo : 

At·tigo unit:o. Fictt relevada a prescripção 
em qtw o Dr. Augusto tle OliveiPa Pinto 
inc·J1'1'eu pn,'t'<JJ o l'Hcobimentu do suus ldio <t 
(P,~e tinha Liil'oi to como DJpu~adú fJ leJ•a!, do 
31 de outubi'O a 12 do novembru de lt\92. 
O Governo t~bt'il'á, pa.l'a pagar-lhe, o credito 
extraortlioario de \1758000. 

Sala da:-; Commissõcs, U do dezetnbro de 
1904.- Domingos Guimcwacs.- ll!(deiros e 
AlbuqueNJl!e. 

N. 189 A- t904 

Attlo1·i,:;a o Presidente da Republica o. manda1· 
a111tullor a cw·ga feita em fevereiro de 1897 
ao capitcTo de en_qe1the,i~·os Dominvos A.lves 
Leite da quantia do 2:100$, que ?'eceúeu da 
caixa militar para despezas da commissão 
de que era chefe, na e:.çpedíçi"io a Canudos, 
cornmamlada pelo co1·onel Antonio Mm·ein~ 
Ces,:u·, e a restitui1· ú viuva daqttelle offic•al, 
D. Enilia tltves Leil:e, as q~wntias que do 
meio -soldr.· lhe tee'm, sido descontadas pan~ 
pagamento dc1qttelle debito 

(Do Senado) 

Em 12 de jullta do cor"·ente anno de 1904 
D. Ersilla Alves Lc[te, viuva. do capitão 
Domlngos Alv-es LeHe, levou ao conheci· 
mente do Cungr0sso N:,tcional que seu marido 
e:·a o ch0fu da commissü.o de engenheiros que 
seguiu pam Canudos com a cxpediçãu Mo
i'Oirtt Ccsar ; que ne3ta qualidade 1•ece1Jeu da 
caixa mil i ta, i' tt qnan U;t de 2: l 00.:~ para des
pczas, t :m(to ::;,do e:>tas eifectuadas e pu.ga::; e 
tondo sido recolhidos os documentos neces
sarius em sua. ba.g<Lgem p:1ea a pt•estacão de 
contas em tempo opp<n·tuuo. 

Allcgou ainda no seu requerimento que a 
columna Moreira Ces~~r foi ciosba1·ata.da tendo 
desapparechto a bu.gagero, munições e outros 
muitos objectos pertencentes ás praças e offi-
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ciaes e que o capitão Domingos Alves Leite 
salvou-se com a roupa do corpo, tendo sido 
ferido, como consti1 da informação prestada 
pela repartição militar competente e que 
consta da. certiJ.ão passad<t po1• determinação 
do Ministro da Guerra e quo figura como 
documento, que acompanhou o r"'querimento 
endereçado ao Congresso. 

O capitio Domingos Alvos Leite reclamou 
contra a divida. que havia ficado a seu cargo. 
na importaricia do adea.nta.ment.o, e pediu 
que se lhe mandasse dar baixa na .fôrma da 
lei, affirmando que applicára legalmente o 
dinhmro que recebeu da caixa militar. 

nel Antonio Moreira Ces'l.r, e a restituir• áJ 
viuva daquelle official, D. Ersilia Alves: 
Leite,as quantias que do meio-soldo lhe teem 
sido descontadas para. pagamonto da.quelle 
debito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sena.do Federal, 17 ·de setembro de 190:1. 
-Affonso itugusto Moreira Penn.:t,Presidente. 
- Joaltim cl'O. Cattmda, lo Secrata.rio.-
Alberto Josd Gonçalves, 2'1 Secretario. 

N. 197 A - 1004 

Tendo sido indeferido o pedido e sobrovindo Regula 0 proc9sso para o julgamento das 
a morte do capitão Domingo~ Alves Leite, a appellações e dos aggravos no Supramo 
viuva supplicante tem sido obrigada. ao des- Tribunal Federal 
conto ordenado mensalmente no meio-soldo 
que recebe. As palavras que precedem o projecto nu--

Fundamentando o seu direito, pediu a mero 197, desto anno, ora submHttido ao 
cessação do desconto e a restituição das im- estudo da Commi~são de Legislação e Jus
portancias que teem sido descontadas. tiça, exprime uma verdade incontestavel.. 

O Senado,apoianda a materia da petição e Ning?-em ~oderá negar que, conforme se· 
do documento que a instruiu, depois do pa- ~xpr1mo o 1llustre e erudito autor do pro
recer fa.voravel da Commissão de Finanças, Ject?·. Sr. Paranhos Montene~ro «po~·. mais 
approvou o projecto de lei sob n. 148 a.u- ~ta?'l~tado e co~hecedor, das le's que se;a ~m 
ctoriza.ndo o Governo a mandar annullar a ;uu, tt!o compltcada pode se1· uma questao, 
carga feita em fevereiro de 1897 ao capitão q'l,fe de momento não a possa resol'!Jer, preci· 
de engenheiros Domingos Alves Leite da sando de estudo calmo e acurado». 
q,uantia de 2:100$, qu\3 recebeu .d~ caixa. mi- Por isso mesmo, diz Pimenta Bueno, que 
l1tar para despeza.s _da. comm1~.sao de que a sociedade deve possuir e exigir urna ad
era chefe na exped1çao a_ Canud?S, comman- minis 1.ração de justiça p1•otectora, facil, 
dad~ p~lo co_ronel Antomo More.Ira Cesr.t.r,e ~ prompta e imparcial: por isso 1110smo que 
l'~stltmr á v~ uva daquell~ otfil!Ial, D. Er~1- este poder exerce preponder·a.nte influencia 
ha Alves Leite, ~s quantms que do me1o- sohre a ol'dem publica o destinos sociaes, 
soldo lhe teem Sido. desconhdu.~ para pu.ga- influ meia que se estende sobre toJas as 
mento daquelle debito. classes, que se exerce diariamente sobre a 

A Commissão de Orçamento da Camara dos hl)nra., liberdade, fortuna e vida dos cida
Deputados, comformando-se com os funda.- Jãos; pot• isso me:imo, dizemos, é obvio que 
mentJs do parecer da Com,nissão de Finanças nem a Constituição, nem as leis órganicas 
do Senado e entendendo q11e é justo o pe· deveriam jáma.is olvidar-se das condições e 
dido de D. Ersilia Alves Leite, é de pa.re~er meios essenciaes par<t que elle mmistre to
que seja. app1•ovado o projecto em quostão, das as garantias, para que possa. tlesempe
enviado pelo Senado. nhu.r sua. alta missão, c ao mesml) tempO' 

Sala da.s Commissões, 13 de dezembro nào possa ttlJusai' sem recursos ou impune
de 1904.-Cassinno do Nascimento, presi- mente. 
dente.-Galeão Carvalhal, rela.tot• .-Oornetio Or:~, francamente, o juiz que não estuda 
da Fonsec'J..- Urbano Santos,-F1·ancisco Sd. attentamente os autos no recesso do seu 

N. 189-1904 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional rosolve: 
Art. 1. 0 E' o Presidente da. R.epablica au

torizado a mandar ~.nnulla.r a carga feita 
em fevereiro da 1897 ao capitão de enge
nheiros Domingos Alves Leite tia quatia de 
2:100$, que recebeu da caixa militar para des
peza.s da commissão de que era. chefe na ex
pedição a Canudos, commanda.da pelo coro-

gabinete, que não examina e cotej:.1o os do· 
cumentos offerecidos pelas partes e nem 
medita sobre as aHegações das mesmas; o 
juiz, em summa, que não procura. ou não 
póJe illuminar o seu espírito, afim de que 
u. decisão que proferir soja tã.L) sórnente 
inspirada pelos dicta.mes de sua consciencia 
rel!ta e esclarecida, nã.o póde por certo 
«ministrm· todas as garantias para que possa 
desempenhar sua alta misst!o , cumprind'o
impreteri'!Jelmente a obrigação sa!Jrada de nao. 
se r/,esviar jdmais da lei>>, na pl}.~ase du.quelle 
l:laudoso mestre. 
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Si assim se entende em relaç:ão aos juizes 
inferiores, esse conceito deve ser muito 
mais rigoroso quando se trata. de um tri
bunal superior. 

«Greado para resguardar com mais fir
meza o cumprimento da n.U:.\ missão dos 
juizes qu(l,nto a esses diroitos e corrigir os 
erros, os abusos, a p1.rcialidade ou paixões 
em que pudessem laborar, como a.inda se 
exprime Pimenta Bueno, precisa. cercar as 
suas decisões das mtüs forl;es garantias de 
acerto absol!lto no exame uo.1 factos , na 
apreciação da lei, e na applicaçã.o serena., 
imparcial e conscienciosa üa lei ao facto». 

De outra fó1·ma, ao envez de SiJl' o guarda 
das leis na ordem judiciaria, o juiz dos juizes, 
o censor das sentenças,· tornar-se·lla um ver
dadeiro perigo á <Btabilidado da ordem social, 
á defeb'a da liberdade, da honra c da vi1la dos 
cidadãos. 

O projecto de I oi n. 197, deste a. uno, visa, 
exacta.mcnte preencher uma gra. vi~sima la· 
cuna. existente no Regimento Interno uo 
Supremo Tribunal Federal, a cujos membros 
não é facultado, nos julgamentos, aquillo 
que lhes é tão indispcnsavel paré~ a sua 
independencia e rectidão, com as proprias 
garantias constitucionaes, isto é, o estudo, 
o pe1•Ceito conhecimento dos autos. 

Examinemos rapidamente. 
Em relação ao processo a se obaorvar no 

julgamento das appellações, cíveis ou cri
minaos, o referido Regimento estabelece no 
art. 92: 

«§ 5. o Findos os termos, serão os autos 
cobrallos pelo secretario com razões ou sem 
ellas, e subirão ao relator, que mandartt dar 
vista ao Procurador Geral <la Ropublica. 

§ 6. u Com officio do Procurador Geral su
birão de novo os autos ao · relator, que os 
exu,minará e, ponuo a notu, -visto-, os 
passará ao Ministro que so lho seguir, mt 
ordem da precedencia, c osto ao seguinte, 
a quom se incumbu, depois de os vêr, apre· 
senta.l·os em mesa e pedir o dia. do jul:' 
ga.mento. 

§ 7 ,o Na. sessão designada, exposta a causa 
pela. ~·elatoi' e esclarecido a T;·ibunal pelos 
jubes que 1>ira.m o feito, e pela discussão quo 
se seguirá. entz'e todos os ministros, serão 
tomauos os seus votos c apurado o voncUo, 
de conformidade com o ·qual so la vra.rá a 
sentonç11, poden.lo, em todo o caso, o Tri· 
bunaL mandar proceder ás diligoncia.s que 
entender neces,arias, antes do julgamento 
deflnitivo.»-

0 processo no julgamento dos embargos 
obedece ao di::;posto no art. 86, que cshtuo : 

«§ 3. o Visto os embargos pelo ,.elatot· e 
pelos dous juües seguinte:;, o ultimo revisor 
os apresentará, em mosa, pedimto designa
cão do dia para julgamento. 

Vol. VIU 

§ 4. o No dia designado, feito o relatorio 
c discutida a ma teria, setcto julgadas os em
bargos por todos os jui::r.:s p;·esentes, que 
forem desimpedidos.» 

Em relação ao processo no julgamento 
dos aggravos o cartas testemunhaveis, de
termina o Regimento : 

«Al't. 95. Distribuidos os autos de ag
gra-vo ou a c:.wta testemunha-vel, o min·ist1·o, 
a quom tocat•, os apresentm·d eii'/, m.escc no: 
con{e1·encia seguinte á dist;·ibuiçi'to. 

Art 96. E,;posta a m.atc1·ia 1JI~lo 1·clatoí·. 
seguir-se-ha a disct1ssã.o por todos os minis
t't·os presentes c, conforme o vencido, será. 
hnçaua <L scmtonçt.t, concedendo ou negando 
provimento.» · 

Como so acaba de ver, no processo do jul~ 
gamento das appellaçõ:Js e embargos, ore
lator, depois do examinar os n.utos, passa-os 
ao ministro que se lhe segtür, na ordem da 
precedencia, e este a•J seguinte, a q!tcm in· 
cumbe, depois de os ver, aprcS':llltal-os em 
mr3sa c pedir o dia dt> julgamento. 

Para o julgamento dos aggravos e cartas 
tQstemunha veis, o H.egimento é aínda. mais 
rigoroso, esta.t 1indo que, distrlbuidos os 
respectivos autos, o ministro, a quem tocar, 
os apresentará em mesa na. conferencia se
guinte, na qua.l, como relator, exporá a 
ma.teria, seguindo-se a discussão pur todos 
os ministros presentes, e, conformo o ven
cido, ser<.t lançada a sentença. 

No primeiro caso, em um Tribunal com
posto de quinzo juizes, apenas tres estu
dam os autos c, nu segundo, apemts a um 
é dada essa fa.culJ.ade, sondo cm·to que os 
restantes, com excepçã.o tlo presidente, são 
obrigados, sem pt•êvlo estudo c nocessaria. 
plJDd<3ração, a discutir o julga'J.' na mesma 
sessão. 

Dahl resulta algumas vcze::;, como d.iz o 
illuslil'O autu1• do projccto, que as decisões 
são preteridas ssm completo conhocnnoutu 
do <>.ssumpto, sendo vencidos os Juizes cgw 
devem deUo ter mais conhecimento, a saber: 
os que Iora.m e cstudara.m os aLltos. As de· 
cisões as.:;ím profel'idas dão logar a queixas, 
quo não são som fundamento. 

No louva vcl in tuiGo do dirimir tal anol'
malidadc quo, dadas cortas circumstancias, 
pódo ser de funcstis~imas . cousequencias 
para os eleva.dos in&oresses da • .justtça o da 
sociedade, o projecto em ques~ão pt>opõo : 
a) no julgamento das appellações os autos 
::~crão vistos e examinados pelo rcL:ttor e 
quatro reyisores, unicos que te>·iio votos no 
ju,tgamento do feito, podendo, porém, todos 
os ministros discutir e elucidar a maioria. ; 

u) no caso de emb~~rgos, sel'lto os atttos es
tttdados por todos os ministros, cada um dos 
c1uaes terá. pt~ra isso o prazo de duas confe
rencias; 

\ 
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c) nos aggravos, as decisões serão toma- partes, que poderão, nessa occasião, offere. 
<las pelorelato1· e mais dous 1ninistros, sot'- CCt' novos documentos.» 
tea.do8 depois da distribuição, os quaes cxa- Comprehende-se que o deb:1te oral, em si, 
minarão os autos no prazo maximo de duas pouco poderá influir no animo de juize3 com
conferencias. petentes, q11e estuàaram e extLminaram deti-

Além di::lSO., o projecto contém outras <lameute os autos, o qno não ~c dará no ca.so 
providencias tendentes ao maior esclareci- de apresentação <le novos documentos, que 
mento das questões submet~idas ao julga- muito podem elucid;:n' a materia em debate 
mento do 'l'rilmnaJ, concedendo ·vista dos e mesmo imprimir nova, ol'ientação ao julga.
autos aos aggravados .para. contraminutarcm monto do feito. 
pelo mesmo prazo estabelecido aos aggra-
vantes 0 pormittindo 0 debate Ol'<.Ll entro Após estas observações e, consiclera.nrlo que 
as partes. 0 que é de granrle vantagem, o pr0jecto n. 11=17, clesto anno, sat.isfu.z a uma 
uma vez que se torne licito a estas 0 olfere- necessida.tle social, é t~ Commissão de Consti
cimento de novos documentos que venham tulçã.o, Legislação e Justiça de parecer que 
elucidar 0 assump~o. seja o mesmo approvado, com as ligeit'as al-

O _.projecto, portanto, eliminando 0 pe- tern.ções intlicada,s.- Pw·anhos Jfonteneg1·o, 
· t t d b presidente, l'esorvando-me para, na dis-

r~g,o, até então exis en e, e se 0 rigar jul- cussão. responder ao:; t~rgumoutos ofi'ereci-
ze~ .superiores a julgarem sem pl'évio exa.- · dos pelos illustres signatarios dos votos 
m.e .dos autos, vem cooperar· efficazmente venci<los. _ Bernar(lo de Campos, rebtor. 
para a firmeza e garantia dos julgados pro- -i!l'lhu1• Le'fnos .-Ltli;; Domingues. -Tei:,;ei
feridos pelo mais elevado Tribunal do paiz. ra ele Sú, vencido; com voto em separado.-

Co.nvém, todavia, fazer ligeiras altera- Jfello ..:liattos .-Estevam Lobo, veoci·lo.-Ger
ções no projecto, não só no intuito de e vi· . mano Hassloche1·, vencido; subsc1•evo o ·voto 
tar possiveis duvidas futuras na lnter.prota- do Sr. ·Estevam Lobo. 
ção de suas disposições, como ainda pa1•a 
tornar de real efficacia os resultados que tem 
em vist<1. 

A~sim, pa.recem convenientes as seguintes 
emendas: 

1. a Redija-se o final do § 4° do seguinte 
modo : «cada um dos quae:s ter(L para isso 
o prazo improrogavel de uma conferencia 
salvo justos motivo::~ ele demora, que serão 
declarados}). . 

Esta medUla garanto por certo o regular 
andamento do feito, e não constitue pro
priamente uma innovação na Justiça Fe
deral, pois já. foi estabelecida em relação a 
juizo~ de primeira instu.ncia. (dec1·eto n. 3.084 
de 5 de novembro de 1898, Jo. pa1·te -
art. 188, § to). 

A diminuição do prazo de duas pa.ra uma 
conferencia. impõe-se como um meio lle 
evitar a excessiva demora no julgamento 
das causas, com manifesto prejuízo dos in· 
tel'e&sados. 

2o.. Ao art. 2°, depois das palavras-Nos 
aggravos-accrescente-se : «e nas cartas te::~-
temunhaveis». · 

Esta emenda não póJe ser considerada. inu
til, porquanto, modificaudo·se o processo no 
julgamento dos aggravos, deve essa modifi · 
cação ser extensiva ú.s cartas testemunha
vais, cujo processo, e.;:-vi do cu.pitulo VI <lo 
actual Regimento Interno do Supremo Tri· 
bunal Federal, é identico ao daquelles. 

aa.. o § 1 o do ar1.. 2° fica assim redigido : 
«Será tambem pe1•mittido, como nas appel
lações e nos embargos, o debate oral entre as 

Voto em separado do Sr. Teixeira de Sá 

Vencido e dou as seguintes razões~ 

1°) Desde 1833, em que se deu o primeiro 
regulamonto ás Relações e ainda p.1r occa
sião do de 1874, tendo se adoptado e sempre 
continuado o systerna de julgamento dos 
feitos por turmt~-; de tres juizes, jamais se 
teve por conveniente con::;tituirem-se as 
turmas com cinco julga.dores, o que, entre
t<tnto, a Ol'g<tnizu.ção dartuellcs tl'il.)ltnaes 
podia. compul't~u·, pdo motivo de, po.t' esse 
modo, assegurar-se melhor a verdade dos 
julgamentos. . 

Considerou-se is;-;o um vão preconceito, e 
que cinco juizoil julga.tn tão bem quanto 
tres; ao passo que <ltdli vinham o rotarJ.ar-se 
a decis:lo tl.os pleitos, contra o interetJse pu
blico, o o gl'ande pt•ojuizo das partes que 
solft•em com ist0, ás vezes, clu.muos mais 
consi<lera.veil:3 do que o vu.lot• das suas ques· 
tões. 

O projecto dosprozou es,:;a tra'li<;,lã.o, fundada 
em razão <lo al1;o valor p~u·a a, a.d uiltistra· 
cão da ju:stiça., c instituiu o sy::;termt de jul
gamento p .r tm·m~ts de cinco juizes. um 
relator e qu.Ltro t•evisore.s, duplicando assim 
o tempo dentl'o tlo quu.l se julgam hu,je as ap
pellações no Supl'Lnno Tribu1ul F'ederal e 
sem proveito, u.o menos rotativo, quanto á 
autoridaue moral o juridica. dos julga
mentos. 

O sy&tema actua.lmente om vigor é o de 
tu1'mas de tres juizes. Estes leem <~ estudam 
os autos. Os demais inte1·veem e votam no 
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,julgamento, instruidos pela exposição do re- l todos os juízes, tendo para esse :fim cada um 
lator, pelo voto manifestado dos dous revi- delles o prazo de duDJs conferencias. 
sores, pelo debate. Teem mais os supple- Da.lü a di visão do Supremo Tribunal em 
mantos dos memoriaes que recebem das duas ordens de jm•isdicç:ão. 
partes e não raro o das publicações da im- Crea-ae nelle uma 3" lnstancia, de appella
prensa. E, si precisam de mais esclare- ção de Sf?US julga,mentos, sob a fórma de em-
cimentos, podem pedie vista dos autos. bargos. 

Recornmenda-se este systema pol'. mais de E' uma. violaQão do principio de duas in-
uma v.ntagem: Ir-, o m;:tis amplo desenvol- stancias,no sentil' do Plmentu. Bueno, o mais 
vimento e conlwcimento da materla. e dos perfeito, desde que <t civiliza.ção comcqou a 
factos que teem de s21>:.. l!.pt•eciados e jul- segurar os pt•ogre.ssos sociaes E' repugnante 
gados; 2", a celet•id;\de dos julgamentos, ao prestigio do mais alto tribunal da Repu
t:tnto quanto possivel; 3a., o meio de har- blica, ao respeito que merecem as suas sen
monizar a praxe e a jurisprudencia. tenças, q_ue devem ter o cunho de sua. irrte-

A opinião do illustrc redactor do projecto _ gralidade organica. De resto, é um desvio 
é a de que tal sysi.ema não deve ser mantido. da t!'a.lição de nossa praxe judicial, em que 
Porque~ Não existe, que mo consto, recla- os embargos sempre foram considerados um 
mação alguma do presidente do tribunal ; recurso para o proprio juiz quo pwferlu a 
mas diz o redactor do projecto: o systemn, sentença, aíim de reconsiderai-a. 
tem levantado queixas e não som funda- Mas punlw.-:-;e de lado tudo isso e ima
mento. 0.,; juizes tlue não leem os autos gine-se, torra tt ter1·a, o tempo que leva,t•ão 
julgam do improviso. Ouvem a exposição do taes embargos de cii"Cl.omwvegaça:o, em to(lo 
relator e uão o seu voto, sem exame ; e ao o tribunal, até que sejam decididos. E tenha-se 
ralator, entretanto, pôde, muitas vezes, os- mais em considera,ção a outra delonga Pesul
capar a menção de um documento ou outro tante da accumulação dos feitos, canse
meio de :prova ou alguma circumstancia quencia i.nevitavel desses emba1·gos de longo 
que, sendo conhecida por outro juiz, pôde curso e da demo e a dos primeiros julg<.~mentos, 
fazel-o mudar de opinião. E accrescenta: tambem através dos tramites de um reta
Outras vezes, sã.o vencidos os juizes que torio e quatro revisões! 
leram os autos pelos que os não leram. _g 3°) O projecto ins&it.ue o debate oral entre 
attribue mais a dito systema os julgamentos ~ partes peranLe o TribunaL 
dissona,ntes em hypotheses llerfeitamonte Segundo a emenda apresentada pelo H-
identicas. lustre relator do p1•ojecto, poder·ãu as pu.rtes 

.Si :são ostas as razões das queixas levao- nesse deha.te ul!m·ucor novos documentus. 
tadas contra o systema, convenhamos quo Contra o simples uehtLto, eu nada teria a 
passam por elle e vão directamento aos objectat'. Mas ha, uma cil'cumstancia rele· 
juizes. vante que de 0orto m•Jdo o prejudica pe1•ante 

Mas ::;ão inacceita\'eis. o Suprorno Tribunal, o que é preciso não 
A primeira funda.· se em um caso pheno- esquecer. 

menal : o de nã.o só ao relator', mas tttlll bom Semelhame pt•tttica vem ainda m~ds au
aos dous revisores, esct~.pat' justamente gmeutar os onu.:-~ dvs litígios, pr·incipalmonte 
um mesmo documento ou outro meio de quanto aos tlesfavurecidos llu. fortlllm resi
prova ou cil'cnmstancia que, em sendo conhc- dente.~ nos Esl,auoa. Elles teem que cunsthuir 
cida, possa influir no julgamento. advogado ttqui nu. súdo dl) T1•ibuna.l, ja os-

A sogund.a huppõo impossivol, · g1·atuita· t:tndo os sell.':l í.ttll,us compotelltomenl,o 'arru.
montc, que em quostflo porveutm'lL de di- zou.i.lus, romott.ühs dos EsLatlos, ou entã.o 
rei"to de que dependa a caus:.t do quo se tra- fica,t•em lndet'e:-;os no debato or·al, e acaso 
tar Bojam vencidos os juizos quo leram os lutando com Ltdversa.1•io l)Odcroso. 
autos pelos que os não lePu.m. Para, que-pol' meio de mu.is essa solemni-

A te1•ceira porque substitue o actual sys- dade meramente causidica. e de mero utiltta
toma por out1•o, que aindt~ ma.is se p1•esta rismo pt•otíssionu.l tornar mais di!Iicil e one· 
aos julg·amentos rlivergentes e contradi· rosa a dístribuiçào de justiça pelo Supremo 
ctodos. Tribunal, o qual estenrie a sua, jtu•isdicção vor 

E afinal o :projecto tende a refor·mar um todo este vusGo territor·io du. H.epublica.~ 
regimen judiciario,estabolecido com profunda 4')) O oJl'ePecimento de documentus pelag 
reflexão, por outro que não póde ter maior partos no ref'el'ido debato. 
inconveoiente,-o de tornar a ad.ministração Di.z o illustl·o relator do projecto que é 
da justiça de uma lentidão desespe1•ada. pa.ra que se impl'lma nova direcção aul:l jul-

20) Dispõe mais que os embarg·os oppostos gamento::J dos r<~cu1·sos. 
aos julgamentos pelas tu1•mas ue cinco julga·- Ensinam oH praxistas quo na 2a instancia. 
dores deverão ser decididos por todo o Tl'i- não se permit~e forma1• novas demandas e 
lmnal c que a respectiva revi~ão corra por que em razões de appeHo.ção podem as pax·· 
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tos, principalmente o réo, quer appellante 
quer appellado, vir com todos os documentos 
que possam servir á sua defesa. 

Dada. a faculdade de ainda poderem as 
partes vir com documentos perante o tribu
nal, tm•emos do ver por esta arte renascerem 
os litígios, abrirem-se aqui os escriptorios de 
consignações de appeHações e aggravos com 
o respectivo pe_ssoal habilitado para servir 
<i esgrima dos documentos, luzidios e afia.
dos ..• 

E nesse duello á prova documental bri
lharão as machinações da fl'aude, produzindo 
orientu.ções .:lo julgamentos as mais clamo
rosas. 

Voto vencido do Sr. Estevam Lobo 

Não me e possível adoptar o projecto em 
suas linhas geraes. Conceitos de radical 
divergoncia doutrinaria separam-me neste 
caso, mão grado meu, do eminente Sr. Pa
ranhos Montenegro. 

Pas3o, em consequencia, a externar os mo
tivos que inspiram este ,-oto em sepa
rado: 

I - Entende a primeira restricção com o 
que diz respeito ao quorum. para os julga
mentos no Supremo Tcibunal Fede~al. 

Consoante o disposto em o decreto n. 038, 
de .~9 de dezemb1•o de lü0.2, as decisões fi· 
naes, nesse Tribunal, serão pL·oferidas me
diante a pro.:;ença do dez, pelo menos, do seus 
membros desimpedidos. 

Estn.tue o actual projecto: 

«§I-Visto o foito pelo relatol',scrü, !.'e
visto pelos quatro ministros que se lhe 
seguirem, na ordem da. antiguiU.ade, 
pas::;ando os autos de um ao outro com 
a nota de-visto. 

§lU-Só terilo voto no julgamento o 
relator o os rovisol'os, podendo, pot•ém, 
todos os ministt•os discutir o clucidnt• a 
ma.tm•ia,.» 

Tanto impot•ta lirnita,r os julgamentos U.o 
Supremo Tribunal a cinco juizes sómen !.e. 
Nem colhe o provavol argumento de que
haverá emb;1rgos, o estes, om julg:.uuento 
fit,al, serão tomados pelo tribunal pleno. 

Basta ponderar o seguinte: deixu.ndo de 
haver embargos, consumma-se a decisão, 
passa á categoria de cousa julgada, sem 
reunir siquer a ma,ioria dos votos tio juize.~ 
desimpedidos. 

Ora, o Sup1•emo Tribunal foi constituído 
como um todo organicu, insusceptl vel de ser 
desarticulado em secções ou camo.ras espe· 
ciaes. Devem, pois, os respectivos julga
mentos, em todos os casos,-sem nenhuma 
excepção (não prevista em a lei constitu-

cional)-reunir a maioria dos votos de seu3 
membros. 

Certo dir-se .. ha: nada mais fez o actual. 
projecto que se adaptar aa regirnen insti
tuído recentnmento pelo decreto n. 1.220, de 
lO de setembro do 1904. 

Ne.3sc novo texto de lei se deteemina o se
guinte: 

«Artigo nnico. A disposição do art. lo 
do decreto n. 938, de 2D de dezembro <.l:c'l 
1902, com rcferencia ao art. 5D, ns. 1 
e 3 da Constituição, só é applicavel nos 
casos do cita.do art. 5U, n. l e§ 1°, de
rogadas as disposições em contrario.}) 

Si, por força desse decreto, so deva en
tender eliminada a exigencia legal da maio
ria de votos, ou a de lO votos desimpedidos 
para os julgamentos do Supremo Teibunal
temol-o, então, data venia, por manifesta~ 
mente infringente da ConstHuição, aber
rante do que, om uniforme concorda.ncia;, 
preceiULa a legislação comparada. Merece 
por consequencia, prompta revogação por 
parte do Congresso Nacional. 

De fttcto, não dá margem á menor du
vida esse ponto de doutrina. 

Já em o direito norte·americano, no ar
gentino e ainda em o da Republica do Chile, 
haurimos seguros elementos para semelhante 
interpretação. 

Discorrendo Bryce a l'ospcito da Côrte Su
prema da .Justiça, opina dest'arte: 

« La Com• Supt•ême sieg.J à \-Vas
hinooton d'octobre tt jnillet de chaquc 
ann~e. 

« Tout a1•rêt doit être prononc~ par 
six juges préscmts. Cette regle retarde 
l'expedition dos affaires pal'CO qu 'elle 
ompêchc la Cour de so di vise r on deux 
ou plusieul'd branchcs ; elte a en revcm
che l'cwantage d'assure1· un examen apl·o
(oncln ele clwq~te affaire.» (l) 

~'de notal'·SC qlle, a osso tempo, compu
nha-se a Corte Sllpremt\ apenu.s t.le nove 
juizes. 

Ao OX[~minal' detidamente a quostão do 
quontm preciso aos julgu.dos dos tribu naes, 
adverte Cooley: 

«And as a court must act as an organi· 
sed body o f judges, and, wh~rc di1ferences 
of oplnion arise, they can only decide 
by majorities, it has been hel1l i;lla,t it 
would not be in the power of the legls
lature to pr·ovide that, in certain contin
gencies, the opinion or the rnlnority of 
a court, vested with power by the con-

(l)-Lr.t Rep •. tbnd1·ioaine, t1•ad. fran, t. p ... 
331. . 
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stitution, should preva.il, so that the de
cision o f thc eourt in sue h cases should 
be rendered against the judgment of 
its members. » (2) 

Prescreve a lei a.rgentina, do 16 de outu
bro de 1863 sobre a Jt~sticía Nacional: 

«Art. 9. o La Corte no podrtL espedir 
sentencia nj auto alguno que no sea de 
simple sustanciacion, sin la assistencia 
de la majoria absoluta de sus miembros.» 

Quanto ao que. dispõe a lei chilena, pon
dera,, a respeito, Ballesteros: 

No pueden por consiguiente celebrar 
ningun ,jenero de acuerdos con dos miem
bros pot• mas que estos o~teen pcrfecta
mento conformes, a menos que se trate 
de providencias de mera tmmitacion 
para las cuales haste un solo minls
tro».(3) 

Segundo o disposto em o art. 115 da men
cionada lei: es applical.Jle á la Co1·te Sup1·ema 
lo dispuesto por los artículos 87 i siguientes 
hasta el 100 íncltesive. 

No art. 87 se estatue que : 
« Todo acucrdo de una Corto de Ape

laciones se constituye por los votos uni
fol'mes de la mayoria absoluta de los 
miembros concuerentes. 

::>in ombargo, en las causas criminales, 
en caso de empate, foJ•mará resoluclon 
la opinion mas favorablc al acusado ; 
bien entendido que esta opinion ha de 
ser uniforme. » 

Commentando o artigo1 oxpressa.-sc Bal
lesteros neste teor : 

<<El principio adoptado ou el primor 
inciso de este articulo os el mesmo es· 
tabbcído por la lei romana : Q~eod J~edi 
cium m.a,jm· pm·$ }udicave>·it, id jtts, ra· 
lwnque est. 

Se ha discutido estcnsamente si con
vendl'ia preferir una mayoria, de dos ó 
do ma.s votos para fo1•mar sentencia ; i 
aunque en m.atel'Ü\ criminal no está re
suclta la cuestion, pues h ü países, cvmo 
la Inglaterra, en que se exije la unani
midacl. de votos doi jurado para fa!lar ; 
en ma teria civil está unirormemente ace· 
ptada la reg la da la lei romana que espe
cialmente prevalece en Fra.ncía e Es· 
pana.» (4) 

(2) Constit. limita tions, p. lU.-5. 
(3) La lei de org. e a ttrih. de los tribu

nalcs, p. 433. 
(4) Op. sit, p. 443. 

Passa o mesmo escriptor, em seguida, a. 
dar conta do que, nesse particular, occorre 
em outros paizes, 1•efet•indo, com o subsidio 
de Simonet (La RJ(or'me de l' Organisation 
Judiciaire) as palavras do Ministro da Justiça, 
em França,, por occasião de se discutir o pro
jecto, depois lei de 30 de agosto de 1883, ~m 
que as sentenças, nas andíencias solemnes. 
se proferirão sempre com o voto de nove 
juizes. 

Cumpl'e notar que se decitlem em audien
cias solemnes as causas referentes a estado 
civil, a acçã.o do responsabilidade contra o 
juiz qHi suam litem fecedt, e os negocias que 
se devolvem a outro juiz, em acto de cas
sação. 

II--Applicam-se aos agg1•avos os mesmos 
repaeos concernentes ao quorum. 

Não nos parece que possam ainda reger a 
hypothcse preceito~· seculares das Ordenações 
de Reino e leis subscqueates, cruaesque1• que 
ellas sejam. 

Incompati veis, nosso particular, com a in
stituição da justiça fodoral, outras .itão de 
sc1• as normas reguladoras da ma teria .. 

Demais, releva notar, affectam, não raro,os 
aggravos factosju!'idicos do maior alcance. 

As questõos do competencia, por exemplo, 
constituem, já hoje, mais do que nunca, o tor
mento do fôro, mórmente neste Districto 
Judiciario. 

São do recente data,entre out1·os, os accor
dãos em que o Supremo Tl'ibunal ora julgou 
competente, Ol'n. não, n. justiça fede1•al em 
objecto assás importante: o debatido thcma 
de serem ou não admissivois acções possesso .. 
rias contr;1 os actos e:'.' jw·e im.perii do poder 
publico muuidpal. 

Tão delicada cspccie, assim como outras 
de igual naturez:~, devem fica1• á. mercê de 
accoruãos contradictorios ?-

Sem duvida, os arestos hão de V<tria.r, 
conforme as turmas jltlgadoras pensarem 
1leste ou daquellê modo, E sómento se póde 
olJter a indispensavel fixidez e unil<n·mi
t.lade de decisões, mediante um razoavel 
quo1·wn de maioria. 

A' parte essa, ro~tl'icção, occorre exami
nar a omenda vroposta. pelo honrado re
la,tor, contra a qual jü. se manifestou o 
Sr. Teixeira de Sá. 

Attribue-se, nella, aos litigantes o direito 
d.o apresentar, em ínsta.neia superior, novos 
documentos. 

Desattcndcu o honrado relator illicção de 
Paulo Baptista.. Precisamente para o ques
tionado caso, assim clle se pronuncia: 

«Poderá o aggravantc instruir o seu 
aggravo com novos documentos 1 Pare
ce-me que com uma simplerJ distincc;ão 
responde-se cab:ümente. Póde, sim; m~ 
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perante o mesmo juiz a qu?, e antes 
deste responder ao aggravo, v1sto como 
até essa occasíão lhe é concedido recon
siderar o snu despacho para mantel-o ou 
reformal·o ; e jamais perante o ,iuiz ad 
quem ; porquanto, como poderá este juizo 
dizer, que o &ggravante fôra aggra
vado, por quem não viu taes documen
tos, e nenhum aggravo fizera em vista 
do quo lhe fôra, -p.·esente ~ 

Nem são no3sas estas reflexões. Em se u 
livro classico, Luigi Mattirolo. as consa-gra: 

Esta· razão é tanto mais convincente, 
quanto vemol-a escl'ipta na lei de 3 de 
novembro de li68, § 6, que, em um 
outro caso analogo quanto á. identidade 
de motivos, pa.ra não serem admittidos 
novos documentos, assim raciocina: «fa
zendo-se aos jHizes a inju,·ia de os julga
rem injustos po1· etfeito de documentos 
est?·o.nhos e nunca produzidos nas causas 
por elles sentenciadas-.» (5) 

Ill-Faculta o projecto, no art. 2'', § 1°, o 
debate oral entre as partes-turna.ndo·o ex· 
tansivo das appeHações e embargos aos ag
gravos. 

Reproduz-se, po1• essa. fórma., quanto aos 
aggravos, o que J<í. se acha disposto em o 
art. 4° do decreto n. 938, d.e 29 de dezembro 
de 1902. 

Medida gera.lmente preconizada-não se 
demon~tra. todavltt, a sua conveniencia ou 
utilidade. · 

Versa a nossa divergencla, não só quanto 
ao debate oral no julgamento dos aggravos, 
bem como ao dos embargos e appellações, 
posto q.ue o referente a estes ultimas já 

fixados em lei. 
ModeL'Damente, complica-so, mais e mais, 

o exercício da judicatura. 
Além do conh.ecimento das leis nucionaes, 

cumpre aos juiz ter tambem o das leis es· 
trangeiras, graças no crescente lmporio do 
direito comparado. 

De <JUtra parte, os delmtes forenses teem 
adquirido, entro nós, oxtr-aordinario relevo. 
Brilhantissimos na fórma c no fundo-cada 
questão ventilada é uma exhaustiva mono
graphía do instituto 'jUI•Hico em contro
versia. 

E:x:ceptuando-se as especie;:; criminaes-em
bora, já de si, em mais de um caso, do a.1•dua · 

_ •soluçã.o-conteem todas as outras, de ordina
rio, problemas de relevante alcance. 

E que juiz, verdadeiramente assombroso, 
será essa, capaz de reter, de memoria, após 
animauissíno debate, a longa scrie infinita 
de leis. doutrinas, tbeoi·ias e systemas-pro· 
cessíonalmente desenrolados, ante seus olhos, 
em uma. fol'te e impressiva parada., de 
larga, de fecunda, do incomparavel erudição~ 

(5) Civil, Proc. - .. p. 345, not. 1. 

«L'opportunitr.t, diciamo anzi la neces
sità delta discu::sione oralc-se non puõ 
mettersl in conte.~tazione per riguardo 
a.ll'amministrazione dellagiustizia penctZe 
-non ê invece cosi evidente per respetto 
a~ giudizí civiti ~pecial~e~te p~r CJ_U~lli 
d1 cui ora. tr.attmmo, mstttuttl ctae e 
svolti cal metodo dei procedimento for- · 
male.» 

«In questi invero le comparsa conclu
siona.li delle parti già adempiono n.llo 
scopo di presentare ai giu.lici, U:l rias
sunto deH'istruzione col corredo di tutte 
le considerazione in fatto e in diritto che 
militoni a sostegno delle rispettive con
clusiuní delle p1rti. Né l'lmpressione, 
cbe la feconrla parola dei patrocinanti 
puó operare sul magistrato, e p1•iv-a di 
pericolo, essendo si a temore cbe il 
maO'istero, il prestigio e 1' autoriti1 
delforatore esercttono come un fascino 
sull'animo dei giudice, cosi da procurare 
e questo una snbità o incrollabilo con- 
vinzione, forse fallace e diversa o con
traria d<1 quella che un freddo e maturo 
studio degli atti della causa pl'Odurrebhc 
in lui..» (6) 

Apreciando a oralidade dos debates judi-
ciai·ios, diz, a seu turno, Giuseppe Enea : 

«E venendo alle sentenza della Corte 
di Cass:azione notiamo che, per l'impor· 
tanza che anno e per quclla che mag~i· 
ormonte acquisterebboro ncl nostro BIS· 
tema, dovrebbero, a preferenza di ogni 
a.ltra, esseeo frutto di una lunga. e calma 
discussione ohe abhia per base uno stu
dio accurato, diligente e ponderato da 
pu.rte do ciascuna decidento, esen~o un 
gra vissimo erro1•e p1·e!endere ch~ 11 ma
gisGrato, qualunq11o. 1na la dottrma e b 
sapi~nza che posswda, poss:~ su due 
píeU.1 e sonza maturata ntlesswno, dat•e 
coscienziosa.rnonte il suo giudizio in
torno alle molteplici ed a.rdue q~estim:~i 
di diritto clle in una. stessa ud1enza 11 
supremo collegio decide a tamburo bat
tente. Conseguenza ui questa stra.na 
pi·etesa del nostro legislatore si é, che 
non pocbi eminenti rnaglstra.ti, dopo 
maturo esame e ponderata riflessione, 
si pontono del dato giudi.zio, e, ric~n
scendo il proprio errare, mutano avVlso 
intorno a.Ha. stessa. questione, don1le la. . 
cuntradizíone dei giudícati che frequen
temente si deplora nella giurispru
denza.» (7) 

(6) Trattato di Dir. Giud. Oi"'. IH, pag. 433, 
(7)- Riforma razionale dell'Ord. Giudi- 

giario, pag. 31. 
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SESSÃO EM 14 DE DEZEMBRO DE 1904 

Sa.redo, outro insigne especialista, assi-: monto do assumpto, sendo vencidos os juizes 
gnala a conveniencia , á primeira vil!ita, que devem tleUe te1• mais conhecimento, a 
dos debates oraes. Seduzindo, a principio, saber: os que lera,m e estudaram os autos. 
pela sua simplici!lade, tem o~les , entre- As decisões assim profe1•idas dão logar a 
tanto, a desvantagem de nao fornecer queixas que não sã~ som fundamento 
meios snfficientes para instrucção da causa., , . '. . . · 
maximé tratando·Se de acções complicadas. . E mcllspens~vel, po1s, que o processo do 
Nem as engenhosas (l.pologias do auto1• do JUlgam~n_to S~Jll:, altel'a(lo. l>a.ra, som~n,te no 
Codigo do Processo de Genebra. ·que adoptou ~esmo l~tGr. vu em os JUizes ~11~e tH e rem 
o systema oral, confutam as graves objccções VISto c eun;nnado os a~Itos ~ cvtta.r que, em 
suscitadas contra semelhante innovação. cas<_>s pe~fe1tamente .IdentiCos, appareça.m 

· . decisões di rergentes so porque os relatores 
E accrcscenta ainda o referido tratadista: nã'J foram os mesmos. 

«E' ancora da. a.vvertire chB, stabi-1' qahi pócle ape.nas 1'esu~ta1• alguma.demor~ 
lendo come. rególa generalc il processo 1 ~o Julgam~nto, m,~onvemente ~~e. e p~rfm
orale, H codice giooVl'ino dà facoltà a.i t,Lipente compens(.~do .c~:n a mctlor prc::;um
giudici, udito le discussione orali, di pçao de acerto na dccts::w · 
ordinare la ístruzione scritta quanta E::;sa demora, aliás, será. quasi sempre 
volta la riconoscessero necessaria, tas· appaeente, porque é muil.o cornmum serem 
ciando cosi Ior1) un potcre realmente os foitos julga,los mnito depois t1o visto do 
a1•bitrario.» (8) ultimiJ revisor, com g1•aodo perJ.a tle tempJ, 

N. 197-1904 
que pôde S(:l' aproveitado com o exame dos 
autos pelos outrosjuizes. 

Nos ag:,(rn.vos apenas vê os autos o ro· 
Julmn· é, quasi sempre, fazer n.pplicação lato r·. 

do direito aos factos. 
Estes. portanto, devem ser prêviamente 

verificados para. sn poder fazer com acerto 
essa applicação. 

O perfeito conhecimento dos fr~octos e de 
suas circumstancias, que pódc influir na 

Rc:;orvando-mo p;~ra nu. discussão d::tr 
ma.ior des~nvolvim:m~o ao t~ssumpto, sul)
mctto ú. conshlel'ação d(~ Cama.ra o seguinte 

PRO.JECTO 

applica.çã.o ~a lei, nu. maioria dos casos de- 0 Conarcsso Naciona,l resolvo 
pende da. le1tura, e exame dos n,utos. 1 o 

Por maís lla.bilitauo e conhecedor das leis 1 Art. l". No julga.menf.o das appCJll:J.ções, 
que seja .um juiz., . tão complicada. pôde serl ao Supremo Tribunal B'uJDral, se ob~CL'Va.t•t.t 
uma que~tã.o. que cne de momento não a o segntnte p~·occsso : 
possa r,;soLver, precisan.:Jo d~ eBtudo calmo e . § l. o Visto 0 feito pelo rel:1tor, seril 1•0 • 

a.cura~o. . . visto pelos qllat1•o miaisliL'os que se lhe se. 9 ~tmple,~ relat~rw _ f~~~tl) P01' um dos guirem, na, ordem ,fa an~;igui:la..lo, pa·Ha.nlo 
JUtzes nem .,ompre é sufflCJen te para ~sela~ os a.uto;;; do um a.o ouk), c Jtn a. nota. de
recer os outros ~o b1•e o f:wto e q uestoes a visto 
resolvei'. · • 

Por mais intelligente, illustf'ado e cuida-I § 2. 0 Ao ultim•J t>twis~Jr incnmh .~ :1pre· 
doso quo s~ja o l'elator, pó te lhe escapar a sentn,r o fdt.o em mesa na. primeira sos~ão 
monção de um clocmnento ou outro me_io de que se segui!' e p~cHe dia, p:.tt'a o julga
prova ou alguma circumst<mcia, quo, si fosse manto. 
conhecida por outro juiz, poderia fazel-o § 3 . o Só tet·ã•J vot!J no ,j1üga.tn!.lOto 0 re-
muda.r ú.c opinião. Jato1· e os r.:~vi:JOl'lH, putlentlo, porém, todos 

Si o facto o suas circumstu.ncias, a lei a 08 ministros cli::~cutiL· c cluciJar iL m:~l.erh. 
applíca1· c o modo de fttzel-o muitas vezes 
dão logar a divergencia de opiniões, mesmo 
apreciados e ~studados com toda a a.ttenção, 
a divergencía muito mais se acceatuará, 
quando coaheciú.os e apreciados de momento. 

No Supremo Tribunal Federal, nas appel
lações, apenas veem os autos tres juize:;; 
os demais decidem pelo que ouvem na occa
sião do julgamento. 

Da.hi resulta. algumas vezes que as deci· 
sões são proferidas sem completo conheci-

(8) «Procedura Civ ., I, p. 335. 

§ 4. 0 $\i hoLIVaP emb1rgos, serã,o os atttos 
vistos por toJos os .membros do tribunal, 
cada um dos q uaes to r á p:1ra isso o pra.zo de 
duas conferencias. 

Art. 2. 0 Nos aggt•a vos a.s decisões serão 
tomadas pelo relator e ma.is dous minis
tros, sorteu.dos depois da. disteibuição, os 
quaes examinarão os autos no prazo ma.
x!mo do duas conferencias. 

§ 1. o Será. ta.mbem permittido, como nas 
a.ppellaçeies, o deb~to or<:~.L entre as partes. 
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§ 2. o Os aggmvados ter·ão vista. dos autos 
para conteaminutarem paio mesmo 1n·a.zo 
conc,;Jido aos aggra vantos. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposiçõe~ em 
contrario. 

Sala das sessõ3s, 20 de setembro de 1904.
Pai·anhos 1lionteneg1·o. 

N. 3~3 - 1903 

A.ul01·i::;a o Pode1· E :,;ecutivo a ,·efonnm·, no 
posto de al{e1·es e co·m, o soldo da tabel.la 
em, vigor, o en(e rmei?·o-nuh· do li oslJital 
Centrat do Ji},;ercito Ilenriqzte Josd da 
Rocha, com pa>·ece,·es das Commissões de 
Jlarinha e Guen·a e de 01·çamento 

A' Commissão rlc Iviarinha. o G11erra foi 
presente o requcl'imento que ao Congres-o 
:Nacioual dirige o alferes gPaduado Henri
<lue José da Rocha, enfermciro-mór do Hos 
pital Central do Exercitu, no qual, allcgando 
contar mais àe 30 annos do bon.-:; se1•viços 
e estar actuahnonte impossibilitado de con
tinuar no exercício du,quelle cargo, po1• mo
tivo de molestia., pede lhe se,ja dada reforma 
no posto eil'ectivo do alferes com o rospe· 
ctivo soldo. 

A Commi:)sã.o : 
Considerando ser vol'dé.Ldch•o o allegado pelo 

supplicante, confol'me consta dos documentos 
juntos á sua petição, entro os quae3 se en
contra a cópia da. <teta lavrada pela Junta 
!\iilitar de Stmdo que o inspcccionou nesta 
Capital, na. qual so docla.ra osta1• o peticio· 
nario soffrcn.·to de molestia incuravel c não 
poder prover aos meios do smt subsistencia;o, 

Considerando que favores identicos já toom 
sido concetli,.tos pelo Congresso Nacional: 

E' de pa.rccc1· que soja. defel'ido o requeri
mento do alferes Henrique José da. Rocha. 

Neste sentido, a Commissão apresentou á 
consideração du. CiLSa o soguin te pt•ojecto: 

O Congresso Nilcionalreso1 ve: 
Art. I. o Flca o GoveL'no autorizado <:L re

farmar no posto de alferes c com o soldo da. 
tabella. em vigoi· o enfe:.·meiro-mót• do Hos
pital Central do Exercito Henrique José da 
Rocha. 

Art. 2. 0 Rcvogam·so as disposições em 
contt•ario. 

Sala das Sessões; 23 de julho de 1903.
Soares Neiva, presi<.l.cnta.-Soa?·es dos Santos, 
relatot·.- Cartos Cavalcanti.- Otiveit·a Val· 
lad(ro. 

A' Commissão de Orço.men to foi pl·oson te o 
ofllcio do ma1•cchal Al'gollo dil•igi.lo á C:t· 
mara dos Deputados, acompu.ulmdo dos l>apois 
Pm que Hcnrjquc José do. Rocha, u..U'ot•os RI'&· 
dua.do, enfermeiro-m61• do Hospital Conh•u.l 

do Exercito, pede a sua reforma na.quelle 
posto com o respectivo soldo, visto conta1• 
mais de 30 annos de bons serviços e achaP-se 
impossibilitado de continua1• a exercer a sua 
profissão. 

Dos documentos que acompanham o otficio 
c..;nsta que o supplicante se acha da facto 
impossibílltad.o de continuar a oxercel' o 
cargo por motivo de molestiu.; assim consta 
tambem te1• o mesmo servido de 1 de dezem
bro de 1874 a 15 de maio de 1878 nrt A1•mada 
Naciomtl, e ele lO de outubro deste ultimo 
anno até agora. como enfermeiro em estabe
lecimento do Ministerio da Guerra, pelo c1ue, 
segundo determinação regulamentar, obteve 
a graduação do posto do alferes por decreto 
28 de maio d1~ l80ü, exarado na ordem do dia 
do exm•cito d.c n. 7413 de 20 de maio do mesmo 
anno de 1806, vist•J contar então mais de 
20 a.nnos de bons serviços. 

Feita a inspecção de sauàe, foi o impe
trante julga(lo incapaz do serviço, pelo que 
tt Repartiçiio do Es~a.clo Ma.ior d.o Exercito é 
de parecer qne seja. a.ttcndido o pedido do 
supplicante Henrique José da. Roclut, de 
mod.o a. pocler clle prove1• aos meios da. sua 
subsistencia. Accl'esce ainda. mais que o Con
gresso Naeional jrt tomou em consideração 
igual pedido feito pelo onfermeiro-mór e 
tambem alferes graduadú Christiano Pon
tes, quo foi ref.Jrmado na. effectivida.de do 
poato, com o respectivo soldo pela. tabella em 
vigor, conl'm•me foi sanccionado pelo de
Cl'rto elo l~xecutivo de lD de setembro de 
1002, publicado no Dia1·io Official de 21 de 
setembro o ordem do dia {lo exercito n. 245, 
de 20 (le noYemhro do mesmo anno. 

A Com missão do Mariulw. e Guerra, já deu 
o sou pa.1•ecer opinando pelo dcfr1•imento da 
petição do supplicanto, o, allega.ndo que fa
vore::; identicos teem sido concedidos pulo Con
gresso Nacional, 1·edigiu o projecto de lei 
a.uto1•lzando o Governo a roformar• no posto 
de alferes e com o soldo da. ta.bella em vigor 
o impetrante Henrique José da. Rocha .• 

A info1•nnção prestt\d,~ pelo Estu.<lo· Maior 
do Kxorcito tormina decLarando que o impe
trante Honriquo José ela, Rocha est(t nas con
dições de so1• attendldo polo Congt'esso Na
cional, que, assim procedendo, pratica um 
aclo ele justiça e oquidadc. 

A Com missão de Orçamento, tendo em vista 
os documentos submettidos ao seu estudo, 
concorda com o pare_cer da Commissão de 
Mi1l'inha e Guerra e pensa. que deve set• ap
provado o projocto formulu.do pola. mesma 
Com missão. 

Sala das Commissões, 14 do dezembro 
do 1004.-CassiaM do Nascimento, presidente. 
-Galoao Cw·valhal, relator.-u~·bano Santos .. . 
-Cornelio ela Fonseca.-Francisco Sá. 
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N. 324- 1904 

Auto;·üa o Gove;·no a concecle1· ae esc?·iv,!o do 
Juizo Federal, na secção do Estado de ll1.inas 

., Ge~·aes, Antonio Pinhei1·o ele Aguia?' Acy
p1·este, um anno de licença, com o ?"espe
ctivo o1·denado, 1Jm·a ttc!tco· de stw saude 
onde lhe conviu 

A Commissão de Petições e Poderes, a que 
foi presente a petição em que o escrivão do 
Juizo Federal, na secção do Estado de Minas 
Geraes, A1~tonio Pinheiro de Aguiar Acy
})reste, peQ.e dous annos de licença., com o 
cordendo que lhe compete, quando em exer
:icio,apara tratar da sua sttude, a.ttendendo, 
:1 ogr a v& estado de saude do peticionario 
como elle pl'ova com os attestados medicos 
que juntou <:t sua petição, tí J.e pa.recer que 
se,ia deferido o pedido do req ne1•ente nos 
termos do seguinte projecto, que otferece á 
deliberação d<~ Camat•a üos Deputau:)s: 

O Congres . .;o Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Governo autorizado a. 
conceder, ao escrivão do Juizo Federal na 
secção do Estado de Minas Geraes, Antonio 
Pinheiro de Agui<1r Acypreste, um anno de 
licença com o · respectivo ordenado, pa.ra 
tratar de sua saudo onde lhe convier. 

Sala das Commissões, 1.~ de dezembro ue 
:904.- Jose Eusabio, pecsiucnte.-Slt F;·ei,·e. 
-FeU~; Gaspcw. 

O Sr. Pei .. eira Lbun - Sr. Prodi· 
dente, o meu cullega. de bancutla, o Sl'. Dr. 
Laurindo PHta, acha-se enfermo e guu.rda o 
leito ha alguns dias c por·isto 11ão tem podido 
compal'ecer <ís sos:Jõcs de;ta, Camu.ra, nem po· 
do1•á fazel-o por algum tempo ainda. -

A J)Cdido desso collega, faco esta decla.l'::t
r;.ão a V. Ex., atiro de V. Ex. fazer constar 
os justos motivos desse impedimento·. 

0 SP .. PRESIDENTE-1\ Mesa. fica inteirada. 

O Sr. Pa~·anltos l\'Iontenegro 
(zJcla m·clem)- Sr. Presidente, tendo-se au
sentado desta cn,pital o illustrc Deputado 
Sl'. Arthur Lemos, membro da Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça, peço a 
V. Ex. que se digne de dar sulJstituto no seio 
da. Commissão áquelle illustrado collega. 

O Sr. Pl·esideute - Nomeio pa1•a 
substitui!• o Sl'. Arthur Lemos no seio da 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tica o Sr. Carlos Novaes. 

Yol, VIU 

O Sr. GerJUano IIassloeher 
(•)- Sr. Presidente, o Regimento desta 
Casa prohibc ao Deputado falla.r sobr-e o 
vencido, ma.s espero da benevolencia de 
V. Ex. que não considerará as pa,lavras que 
vou proferir sobre a votação de um pt•ojecto, 
hontom ac1ui havida, como infl'ingentes da 
disposição re~imentaJ! ~ que alludo, por
quanto a mwha. attLtude tem mais o ca
racter de uma explíca,ção pessoal imposta 
pelo meu papel no seio de uma das Commis
sões ordinarhs desta Camara, que viu hon
tem, em P discussão, cahir seu parocor 
sobre um assumpto gravissimo, que entendia. 
com a ~ognrança dos costumes na, nossa ca
pital. 

Qnero alludir ao voto da Camara, repel
lindo em la discussão, que quasi semp1•e é 
silenciosa ou nulla,o projecto que commcttia 
á policia judiciaria desta c::~.pital a compe
tencia para pronuncial' os réos implicados em 
crime de lenocinio. 

O meu iUustrado collega,, o Sr. Estevam 
Lobo, a quem sempre mndo a homenagem a 
quo s. Ex.. tem incontesta.vet direito (apoia
dos), por sua superioridade íntellectual e 
sua grand.o cultm•a, divergiu da mflioria 
da .Coromissão, para impugnar este projecto, 
no qual via uma, ameaça á liberdade in· 
dividual, um atteota.do geavLsimo á.:; ga
rantias quo são dada.s pela nossa lei funda
meu tal aos cidadãos. 

Desde logo senti tJl'OfLmdamente esGí\r om 
divergcncia com S. Ex., divergencia aliás 
quo se tom ac.;entuado em muitas outras 
occttsiões, porquanto S. Ex.,imbuido do velho 
liberulismo metaphysico, ainda por vezes se 
ttgarra dP.sespern,d:nncnte a det'endm• dou
trinas, que jtt não encontram mais s:lncção 
na sciencia modm•na. 

A palavra. do meu Hlustl'ado collega., cn
tt•otanto, echoando ucntro úeste recinto, ahr
mon tia. mosma fôrma. a maiot•la, que quiz 
enxorgat• no projecto uma ameaça a ser de
cretada. contra a. liberdade de cidadãos, até 
hoje garantidos pelas nossas leis. 

Não, Sr. Pl'esidonte, foi uma. injustiça 
clamorosa de que fomos victimas, c eu pre
ciso deixar 1•eglstrada nos Annaes a con
scion.cia in.teira qt~o emprestei tto peojecto; 
prcc1so do1xar asszgnabdo quo no selo da 
Commissão de Constituição, Legishção e Jus
tiça, não houve precipitações, nem levian
dades, quando demos o nosso assentimento 
ao projecto do illustre Deputado por S. Pau
lo, o Sr. Bernardo fle Campos, no qual via
mos simples medidas pt'aticas, gu.mn'tidoras 
da defesa, pet•feitamento sanccionaveis, de 
ac~ordo com os princípios que regem o nosso 

(') Edo dbcurro r:;io ro; rcvi~to l•Clo OrD.dor." 
40 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:30- Página 15 de 29 

314 ANNAES DA CAMARA 

systemtt politjco, no qtuJ víamos meios effi· 
cazes do reprimir um ilos attentados mais 
commun-s na nossa terra-a exploração da, 
mulher branca pelo caflen. 

Na Europa. inteira, a rep1•essão do caftismo 
se faz ~entir. Congressos internacionaes tem 
havido, nos quacs o Brazil tom tom ~tdo patt.e, 
assumindo o compl'omisso soLnnne de de
crer.ar l'eis severas, no ~entido da, repressão 
do lenocínio. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, londo uma 
impurtante revista allemã onde vinham 
l'ela<t.urios sobl'e lenocinio de todas as p Li·tes 
do mundo, eu via, citn.dos factos horroro.'3os, 
entre os q uaes o d '' um caften que em 
Con.,tantinopla, para castigai' uma das su ~s 
victima:), levou-a pa\'U. a prisão pri VJ.da, e 
a.hi entregou-n., na prnsença de toJ.as as 
outras, u uma m:1,tilha de cães para s:~r 
devorada.. 

Em Bulta.rest, nm outro caften, quo figura 
p1•escntemun to na.li,.;ta do:~ nossos deportados, 
em Buk;;,.rest, uma. das 8Ua.s vi.~timas, tenio 
pedido protecçiio á policia., foi barbaramente 
chicotcaJa, e quando a pulicia se apresentou 
para ouvir o seu depoimento, et:a negou o 
facto, afflrmando que r~companlmYa livre
mente aquelle homem. 

Pat·a exemplo e castigo, essa mulher fui 
reta.lharl:.t a chicote, até a morte. 

No Brazil,onde adoptamos uma instituição 
que o unico p~tiz da E11ropa que a, adop1,a, é 
a Inglaterra, onde ella nascen, e nttnca se 
:prostituiu, o habeas cM·jms, no Br . .tzil es::;a 
1nstituição está tl•anfoemada em pot•Ga Ltrga, 
em um grande pabUo debaixo do qual se 
abrigam todo.~ os ga, tu nos, assassious e ca
ftens. 

0 SR. RODOLPHO P AIXÃ.O -Apoittdo. 
0 SR. GERMANO HASSLocnrm.-No sentido 

de reprimir esses cl'ime~,toroantlo mais pra." 
ticas as nossas leis de repressão, confin,mos á 
:policia o peocesso, sem o julga.men !.o, d 1S 
mesmos CI'imes. AlaL'mou-se a Camar·a, en· 
tendendo que queriam% ruvi ver praxe$ 
medievaes, entregando â polícia., a, chamada 
policia legal daquella época, que ex:el'cia o 
seu p:1:pel por meio da tortura, simplesmente 
para sacf'ificar, um g :·upo dettwminado de 
individuas, fazendo com que elles, peeteridas 
todas as formalidades da defesa., sem as ga
rantias do processo, viessem a :;offL•er as 
veJCacões mais humilhantes, e que, por essu. 
fó1•ma, cidadãos honestos, calumniados, vies· 
sem por suu. vez a ser victima.~ de pl'ocessos 
verdaueira.mento inqnisitoriaes. 

Sr. Presidento, !oi a. pa.lavL·a.-policla
que alarmou esta Camara, esquecida, de que 
temos uma Ol•gu.uizaçio polictal defeituosa, 
sim, mas dHferente em absoluto de todas as 
que existem nos diversos paizes civiliaados. 

Nô3 não distinguimos entre policia admi • 
nis&rativa, policia judichrü, policia de 
costumes e policia sanit:J.ria. 

Pelo contrario, póde·se dizer que em uma; 
só cot·poração se acha.m reunidas todas as 
fuucções que em diversos outros p :J,izes são
comme&tidas a varias ramos d:1. policia. 

Assim, a Fr·anç:1 tem u. sua policia repres
siva e a sua policia correccional; tem a poli
cia que pt•ocessa e tem a policia que julga. 

Assim, na luglaterra ha a policia ãdminis
trativa, que tem por miss!'í.o prevenir os de
lictos e manter a or·Jem. M!l.3 na Inglaterra 
taml.Jem ha a poUcia que proce$:3a e a policia 
que julg,t. Na Alle;nanlla, do mesmo modo, 
ha a. policia que julga. e processa. 

No Br;Lzil, não; a policia exerce tud·lS as 
funcções-de P•)licia administrativa e judi
ciaria. Todos os crimes começam o S<:JU pro· 
cesso na paliei • ~. Alli úz-se o auto do corpo 
de delicto, a pPisão em fiagt•ante e o inque
i'ito, que constituem a base do proce:;so ct·i·
minal. Agora, que se trata de punir o caften, 
é q11e a C:tmaP;_t vem dizer c1uc, om plena 
Repuhlica.. se pretende reV'iver co.:~tumos 
obsoletos, tyrannicos e despoticos, procuean
do tl'J.nsformu.e a polícia em uma. <.trma de 
compressão. Não é isto. Não é o facto da 
autol'itlade chamal'-se policia, ou chamar*se 
p;•eto r·, que t.em mais garanr.iu.s. 

Ambo . ., são lwmens; ambos teem paixão,. 
ignoraocia e saber. Todos estão sujertos á 
mesma, influencia, como homens que são. 
Niogunm dit'(L que o bacha.rel-d.elegado, por 
rnr uelcga,lo do policia., lla de SJ,cl'ifi.cu.r a. 
sua reputação no cumprimento do dever, 
nnm mesmo qua.ndo este b,lch:wet se cha
masse o juiz 1J.;1 1:.1. ou da 211 protoria. 

A quest:i.o é esta -e ê uma verd:Lde que to
dos o~ crimin •.listas su;;tenta,m-q_ue a. unict~. 
defe~u. que garante a sorte ao Me usado é tira 1.• 

do juiz pl'..>ces-Ja,ntc a competencia. de jul
gal'. Pi1l'a o effeito de pr·ocessal' um indi
viduo, o empenho qua tem o rept>esentante 
da. autorida,tlo publica e 1le colher provas e· 
obter çüemMtos d.e accusação ; quasi se tíorna 
uma obcessito am seu espirlto e quasi sempre 
Leva o juiz a pl·of~rü· umft opinião, aliás 
muito sincor~l., mas con~urb1da. pelo officio, 
que antes exerceu, de juiz peocessante. 

.Nest11s condiçãos, os mu.iores esct•iptores 
de crirninnlogia. moderrli!J entendem que é
p.-eferi \rel -entrega.r o julgam0nto a pes~oa 
1li!ferente daquella. que funccionou na for
tn:J.çã.o do peoce.:Jso. 

Desde Ferri, cujiJ uom} se pL'ofere cantan
do, qua.nú.u so trab da sciencla, do direito, 
a que l'epro~euta um do3 mais anojados pen
sadores modernos, o prop1•io Ferd preconisa 
o papl1l da pJliciu. na repressão dos delictos 
o o import:l.nte pa._[lcl que lhe é confiado para 
IJo.so do pr0casso, quo tem de se1• remettido 
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aos juizes crnmnaes. Estes, segundo a or
ganização das leis processuaes, não são si não 
meros complementos da, acção da policia no 
preparo do processo criminal, não pDdendo 
agir sinão pelo trabalho da policia. 

Ora, foi ~presenta.do a esta Casa um pro· 
jecto de lei, om que se diz- que a policia 
procederá a um interrogatorio das testemu
nhas, a um auto de qualificação do indivi
duo, acusa,do de caften, testemnnhas que 
terão ele dizer sobre a pessoa do accusado, 
depondo sobre a Slla conducta, dizendo si é 
homem de bem e si tem profissão honesta. 

Esse delegado terá de recolher estas pro
vas, sem intervir a. sua autoridade em mais 
co usa alguma. 

Esse processo é encerrado e remettido <to 
pretor. 

Este, funcciontmLlo no processo, dá ao 
ca{ten o prazo para defender- se, permitte 
q_ue constitua advogado, que promova os 
termos da defesa e a acompanho em todos 
os termos até a sentença final. 

E vem se dizer a. uma Commissão do ho
mens que se prezam de cumprir o seu dever, 
a uma Camara cg1e sabe pezar e pontlera.r 
bem os assumptos que lhe são confiados, 
porque os que nos elegeram o fizeram 
acr·editando que tínhamos, como temos, o 
preciso cri te rio e hon ra.tlez para traduzir as 
nossas opiniões, que s:'l.o o resultado do estu
do, do osforço e da meuHação; vem se 
dizer, em 1(1. discussão, que encerra um 
absurdo-projecto que trata, de a.ssumpto 
desta natureza. 

O meu illustrado collega por S. Paulo, 
digo-o bem alto, é inJ.iscutivelmonte um 
dos orna.mcntos da nossa Commissão. 

VozEs-Apoiado. ::vruito bem. 
0 SR. BERNARDO DE CAMPOS- E' bomlade 

de V. Ex. -

0 SR. GERMANO HA.SSLOCII~i:R - Não ha 
assumpto <~ que elle não deU.iq ue o IUais 
acurado estudo. Todos os esforços eUc em
prega paN bem servir á cansa public<t, para 
corresponder á confiança que a Camwa nelle 
depositou. (Apoiados.) O Sr. Teixeira de Sá, 
que é um homem de idade, que acompanha 
o movimento do seu seculo, sendo um dos 
espiritos mais emancipados, honrou este 
projecto com a sua ussignatur:1,e, ~ntretanto, 
a Cama1•a o consitlerou inconstitucional. 

Não consorvamos magoas; eu, pelo menos, 
não as conservo, pois uma voz já disse que 
a ril~üoria <leve domina.e sem dar contas 
precisas do seu pt•ocedimento ; mas d.evo 
deixar nos llnnaes desta Casa estas palavras 
para quando espírito mais adeantu.do aqui 
tiver predomínio fazer justiça aos que apre
sentaram semelhante idéa.. Não é porque 

quizessemos comprimir a liberdadr., ou fos
semos levndos pela influencia de principias já 
conden.1nados-nao : nós agimos, porq11e es
tamos influenciados pelo mais s::tgrado de 
todos os (leveres- o de h:::nn servil• á causa 
publica (apoiad~Js), porc1ne a Justiça e o Di
reito :~ó podem repousa,r na força, dada á au
toriclade posta ao lado da, lei, para. fiel ex
ecução desta e p::tra que, deante dulei, forte 
e poderosa, os homens de hem posdam le
V<mtar a. cab.eça, que deverá sel' cortada, uos 
criminosos. 

Era isso o que nós d.esejavamos. 
Tenho concluldo. (.llrâto bem; muito bem. 

O orado~· I! muito felicitado.) 

O Sr. Gastão da Ounba-Peço 
a palavra. 

O Sr. Presidente- Ya,oseL'lida 
uma petição que acaba de chegar ;."L mesa. 

O Sr. -'lenca r Gnim.arãe~ -
(1° Secretm·io) procede tt leitura do seguinte: 

Requerimento üc Frederico Julio da Silva 
Tranqueira, pagu1ior do Tllesouro Federal, 
pedindo relevaçã.o da responsabil.idttde do al
cance para com o8 coft•c::; publlcos, p ·ove
niente do fu1•to praticado pelo seu fiel Fer
nando F1•ancisco de Assis Salgado. -A' Com
missão de Orçamento. 

O Sr. Presidente - Tem a pala
vra o Sr. Anizio de Abeeu. 

O Sr·. lt •. nizio de Abreu, syste
maticamente <.tfastado da tl'ibuna da Cu.mara 
dos Ot~putados, nesta sessão, estava longe 
de pensar· que seria obr-igado a assomar a, 
ella, 1t proposito da di:jCUSSão do est<lÚO ue 
sitio. A Camara, porém, p1•osonciou hontem 
o incülente dado entre o oradot• e o nobre 
Deputado pelo Districto Federal, u Sl'. Dr. 
Il'inen Machado, quantlu discutia o assumpto 
o henrado Deputado peta Bahii1, o Sr. Gar
cia Pil'es. Nesta occasião~ o illustre Depu
tado pelu Capital Fecleral, interrompendo o 
nobre Deputado Sr. Garcia Pires, externava 
conceitos a. proposito dos acontecimentos re
centes que motivaram a decretação do estado
de sitio e sustentava. doutrinas constitucio
naes taes e tão aberrantes se a.tigurava111 ao 
orador que neste momento estcí na. tribunat 
aberrantes dos principias constitucionaes, 
que elle se sentiu na rigorosa obrigação de 
contradictal-os. 

O nobre Deputado pela. C~pital F'edera.l, 
em resposta, fez intimativa. peromptoria n.o 
orador, para que vies~ á tribuna sustentar 
as id.éas e as opiniões que em aparte estava. 
enunciando. 



Redarguiu ao Daputado pela Capital Fe
deral que viria, quando julgasse conveni
ente, à tribuna da Caruara dos Deputados, 
afim de expender as suas idéas c defendei-as, 
e que por igual negava a S.Ex.a corupetoncia 
e autoridade pa.ra, no assumpto em debate, 
chamal-o á tribuna. no tom em que lhe fazia, 
por isso que, si S. Ex. conhecedor fosse 
dos Annaes desta Casa e das discussões 
diversas, que em phases differentes aqui 
se tem travado, a proposito dessa melin
drosissima questão, verü1 que em todas 
essas discussões o Deputado pelo Piauhy foi 
parte saliente·. 

0 SR.. BELISARIO Dlil SouzA-E com muito. 
brill.iantismo. (.Jiuitos apoiados.) 

O SR. ANrzro DE AnREU- Discutiu elle a 
questão pela primeira vez, fazendo sua estréa., 
por occasião do debate sobre o adiamento. 

VARIOS Sns. DEPUTADOS- E muito bem. 
0 SR.ANIZIO DE ABREU-Discutiu-a depois 

em repetidas sessões, na qualidade de mem· 
hro, que foi, da Commissão nomeada pela. 
Camara para cogitar do projecto que regu
lamentava a disposição constitucional refe
rente ao estado de sitio. 

E' immensameute agrada vel ao ot•ador 
ver que neste momento entra no rocinto o 
nobre Deputado Sr. lrineu l\'Iachado, cuja 
ausencia sincernmente deplorava. 

Não sabe o que visava o nobre Deputado 
com a intiml1tiva percmpto1•ia e mesclada de 
ironia, com que quiz ou p1•etendeu obri
gal·o a vir á tribuna fazer um improviso. 

A Camara sabe quo o o1•ador faz discursos; 
TI gora mesmo está fazendO< um. Quanto a 
improvisos, ha alguma cousa de melho1•, do 
que se possuir, ou se pretendel' possuir o 
dom de fazel-os ... (Ha ·um·ios apm·tes.) 

Não vao nisto manlfestaç~ão de immodestia: 
encher horas e hort\S, prendendo a attenção 
da Cas ' ~. fazer divagações a proposito do 
':J.Odos os a.ssumptos, fallar por fãllar, não 
lhe custa1•ia nada. Não faz, po1•ém, em re
speito a si mesmo e ao alto caracter de que 
se deve rovesth• o mandato do representante 
da Nação: só vem á tribuna quando coagido 
:por imperioso deve1•, de moclo que a sua au· 
sencia importaria. em uma deserção, em um 
desservição á causa publica. 

Não deve crer, portanto, o nobre Depu
tado que a sua intimativa aterrorizasse o 
orador. 

Pediu immediatamente a palavra para 
responder-lhe, como immediatamente tem 
respondido a athletas de igual estatura á 
que se empresta,nesta Camara, em assumpto 
de igual ou maior magnitude. 

Vae precisar os termos do incidente: 
Quando orava. o nobre Deputado, o Sr. Garcia. 

Pires, não sabe por quo aparto foi provocado, 
o honrado represeniante pelo Districto Fe
del'al dccll1rou que o estado de sitio Pl'even
tivo ... 

0 SR. IRINEU MACHADO- Não foi isto. 
Disse que não era uma medida de mera na
tureza preventiva, mas sim de caracter re
pressivo. 

0 SR. ANIZIO DE ABP.EU-Foi O contrario. 
O nobre Deputado declat•ou que o estado de 
sitio, tendo caracter preventivo, eru, cousa 
absolutamente "desconhecida. 

0 SR. IRINEU MACHADo-Appello para as· 
notas ·tachygraphicas. O que disso foi que 
o estado de sitio não era uma medida de 
caracter preventivo, mas sim de caracter 
repressivo. Está a.té nos jornaes. 

0 SR. BEZERRIL FOKTENELT-E- Est(t no 
Diario do Cong~·esso, b1sta. 

0 SH.. ANIZIO DE ABREu-Então a pl'esença 
do o1•a.dor na tribuna não tem razão de ser. 

0 SR. lRINJm MACHADO -Não disse que era 
cousn. desconhecida,, porque na nossa terra 
tem-se feito tudo. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU (lendo o DiM·io do 
Cong1·esso)- Aqui está. O nobre Deputado 
declarou que não conhecia puhlicistas que 
sustentassem o estado de sitio preventivo. 

0 SR, !RJNgu MACHADO-Sei q UC é uma 
questão debatida, ma.s hoje resolvida scienti• 
ficameni;o. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-A Ca.ma1•a. toda 
ouviu e, si assim não fôra ..• 

0 SR. IRINEU MACIIADJ-0 que declarei 
foi que não entendo o estado do sitio como 
medida. do c<.tL'twior preventivo, mas sim 
repressivo. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Está no dis
curso do honrado Deputado, b.ontom aqui 
p1•oferido, «que o esta.do tle sitio não é medida 
de méra natureza. pt'eventiva, o sim do ca
ra.cter rep1•essivo, ensinam todos os publi
cistas americanos e europeus, que estudaram 
este instituto de Direito». 

Portanto, aflirmou que era doutrina sus
tentada por todos os publicistas americanos 
e europeus,ao que o oradorcontestou,dizendo 
que era simplesmente uma medida preven
tiva e não repressiva. 

Mas o nobre Deputado contestou, e pediu 
que o o1•ador viesse á. tribuna sustentar a 
ex.trava.gancia da doutrina de que o estado 
de sitio tinha sido algum dia considerado 
pelos publicistas como medida. preventiva. 

Mostra á Camara dos Deputados que, ao 
contmrio do que o nohrc Deputa.do disse, 



jâ. não genern.lízando, mas mesmo particula
rizando, o estado dos itio em todos os paizcs 
e na. opinião dos mais autorizados publicis
tas, sobretudo daquelles qne têm estudado 
as constituições congeneres i.ls nossas, sus
tentam que o caracter por excellencia do 
estado de sitio é ser uma medida preventiva. 

O estado de sitio póde ser, conforme as 
circumstn.ncia.s, conforme o momento, con
forme n.s necessidades c urgencia do caso, 
ao critcrio do Governo, uma medida do re
pressão, ou umn. medida de prevenção ; é 
uma mo .lida de legitima defesa, que tem n. 
sua. necessidade limitada nas oxjgencin.s; 
desta. 

Esta é n. doutrina sustcmtad<\ por todos os 
publicistas. Disse o nobre Deputado c consta 
do seu discurso, -que a opinião de todos os 
publicistas era desfaYoru.vel á doutrina que 
o Ol'ador affirmava ser a que se achava en· 
carnada no dispositivo constitucionn.l, que 
trata. do assumpto. 

Diz o orador que, confronhndo-so a nossa 
Constituição com a Argentina. nesta pa.rtc, 
vê-se que ella copiüu textmtlmente a Consti
tuição A1•gentina. 

Que hontem foi intimado pelo nobre De
putado a vir á tribuna. 

0 SR. IRINEU MACHADO- Não intimei; 
concitei o meu collega a provar a sua asser
ção. Trata-se de uma questão úe doutrina. 

0 Srt. ANIZIO DE ABREU - 0 nobre De
putado virà depois justificar a sua affir
mação; ago1•a o orador que1• justificar a 
verdade. O orador n.fflrma. que u. grande 
maioria dos publicistas que, na Republica 
Argentina, trataram do assumpto, consü.le
ram o estado de sitio, anl,os de tudo, uma 
medida preventiva. 

Assim considera Alcorta, cuja. obra contêm 
todos os principio3 conRtitucionacs. 

Dosconile·ccr quo o estado do sHio é uma 
medida pt•evontiva, é desconhecer a SULL na
tureza, é desconhecer quo elle se concede 
po.ra evitar grande;) perigos, para jmpe~lit· 
que os conspil•adorcs possam reunir-se e 
causar grandes males. 

Da mesma opinião, e não lê pa1•a não fati
gar a Casu., é o grande publicista Sarmiento, 
e ta.mbem A vellaneda; em summa, são todos 
quantos publicistas argentinos conhece. 

Mesmo naquelles paizes, dos quaes a Con
stituição bl'azileirJ., neste particulai', se 
afastou, o estado de sitio reveste este ca
racter. 

Na Inglaterra, on<le o estado de sitio é uma 
suspensão do habeas-corpus, onde, quando o 
poder se inve3te da. autoridade de suspen
del-o, conforme diz eminente publicista, esta 
suspensão vale pelasuspensão da l ' Magn a 
Cartas, do todos os privilegios o 1'(\gi.\lia.tl, 
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inclusive as immunidades parlamentares, e 
a.té dos mu.is rudimentares princípios de di
reito cost.umeiro; o estado de sitio é consi-
derado, antes de tudo, uma. medida })reven
tiva. 

A autoridade do grande libe1·al Gladstone, . 
que vale alguma cou:Sa para o nobre Depu· 
tado pelo Uistricto Federal e para a Camara 
dos Deputa·los, diz: 

«0 estado de si tio é suspensão do httbeas · 
cor1nts, é uma faculdade -preventiva, confe
rida e~pGcialmente pat•a prevenir os pe
l'igos.» 

Na. Fra.nça, onde o estado de sitio tambem 
vc1le pela verdadeira decretação da lei mar
cial, onde a lei exige que elle só seja pronun
ciado depois quo a insurreição material se 
houver manifestado, elle é tido, por aquellcs 
que confeccionaram a lei de 184~, lei que, 
ninda hoje, com poucas modificações, é a. re
guladora do estado de sitio n11. França, elle 
e tido antos tlo tudo como uma medida 
preventiva. 

Assim é que diz o orador que, sob o regi
men desta lei, o Governo franccz decretou, 
em 1845, o estado de sitio em Guadelupe, 
simplesmente pelo fc1cto de terem incen
diado e damnificado diversas propriedades 
pt~rticu1ares, existentes naquelh ilh;~; a. 
Corte de Cassação, sempre rigorosa. no julgar 
Lia opportunidade e convcnienci:1 desta me
dida excepcional, achou que ella tinlta sido, 
no caso, perfeita, opportuna c conveniente
mente applicada. 

Achou tambem o nobre Deputado, Sr. Iri
ncu Machado, excessiva a prorog<lção do 
estado de sitio por· mais 30 dias ; chogon 
mesmo-ou si não o disso, outros que o ap
plaudiram em aparLes o disser-am, que pre·
terivol seria então que, om voz do regimen 
normal. pa.ra a cidade om calma, a Cc1mara 
suspendesse definitiva, c indefiuidc1meat·:J a 
Constituição, impla,nkLndo o rogimen extra
legal. 

0 Srt. lll.INEU MACHADo-Eu não dlS.50 isso, 
nem ningnem o <lisse em npnrto. 

0 SR. ANIZIO DE ADREU-Si O nobre DepU· 
tado não di;,sc, outros o disseram. 

Diz o oradm· quo, na Inglu.torra, berço das 
liberflades individuacs, o ostaLlo de sitio vale 
pl)l' uma Ye1·dadeira suspensão dt~ Magna 
Carta. 

O eminente PITT pediu ti, Camara, e o con· 
seguiu, apezar da opposição formidavel dos· 
maio1·es oradores da. Caroara, taes como l?ox, 
Grey o outros. O estado de sitio vigorou por 
espaço de sete annos com raras intcrmitten
cias, e foi durante esse tempo prol'ogudo, por 
duas vezes, pelo parlamento. 

Na França, depois do desastre de Sedan, 
por espaço de dous annos, dominou o estado-
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de sitio, com caracter marcial, e, portanto, 
muito mais perigoso, pois que elle tem, ·na
(luelle paiz, caracter que absolutamente nã0 
póde ter aqui, onde, pela Constituição de 24 
de fevereiro, existe n.penas o estado do sitio . 
político, que, em muito, differo do estado de. 
guor·ra. 

Ances de terminar, dcelar::t que o nobre 
Deputado foi iufelicis-.;imo na fidclida.de his
torica dos acou tecimen tos pu li ticos que teem 
anormi.lJizado a vidcL da Republica e, sobre
tudo, no confronto que 1)rocurou estabelecer 
entre o governo do glorioso marechal Flo
riano Peixoto e o do honrado Sr. Dr. Rodri
gues Alves, porque deduziu de actos igua.es 
conceitos inteiramente diversos, com o in
tuito unico de offenüer á Camara, como 
passa a demonst1•ar. 

E' ceeto diz o orador, que o honrado ma
rechal Floriano Peixoto teve a vida do seu 
Govor·no profundamente combalida pela 
anarchia e pela revolta. ; pode-se mesmo 
dizer· que elle esteve, durante toLlaa lo:1ga e 
~ormoutosa phase de sua v,dministração, de 
carabina ao hombro, velu,ndo na defesa da~ 
insti tuic;ões. 

E' ce1·to que elle poude vir ao Congresso 
communicar em mensagem que a revolta 
estava extincta, salvo o principio da aul,orj
dade, consolidada a Republica, o regimen 
legal rei:ltaurado em tudo o paiz-e quem 
negará, que identica seja. a situação do hon
rado Sr. Dr. Rodrigues Alves~- mas 
naquolla. emergencitt. deante da mensagem 
do Marechal communicando o restabeleci
men .o da. ordem, ojugulamento da revolta., 
que fez o Congresso~ 

Coneoduu-lhe o estado .de sitio quo elle não 
pedii·a.. e porque~ 

Justllmente pelos motivos pol' que o Con · 
gresso actual vae ao encontro do Presidonte 
da Republica e lhe concede o ostatlo de 
sitio ; porque o Congresso naquella epocha, 
apezar dos grandes elementos de di vergencia. 
que em seu seio con~inha, contrarias á 
:polüic ~do Marechal, entundeu, e entendeu 
muitiJ ueo1, que si a revolta, na sua manifes
taçãq material, estava esmagada, germens 
existiam u,inda .•. 

0 SB .. BELISAlUO DE SoUZA-Apoiados ; SO
bretudo no Rio Grande do Sul. 

0 Sn.. ANIZIO Dl~ ABREU'-.,. nesta Capital 
e em var1os Estados. Ella existia latente, e 
era p1·eeiw que o Governo dispuze:;;se des.:;es 
reCUI'l:iuS prumptvs e extra.ordinurios que só 
o estaLlo J.o sitio lhe confere (apal'les), pal'a. 
enfrentar· com aquella situação a.normal que 
a revolta. .havia creado. (1lpm·tes.) 

E' realmente esta a situação do Congresso. 
O Sr. Ur. Rodrigues Alves fu.llou clara, franca. 
-esincet•u.mente a.o paiz. Si a aggressão mate-

ria.l foi immediatamente repellida em seu 
fóco princip~d, quo consciencia honesta ha. 
ahi que seja. ca.paz de affi.rmar q uc la. tentes, 
obscuros, invisivols, escapando ainda á acção 
preventiva da policia e do Governo, elemen
tos de revoltu. não existam~ 

0 SR. lRINEU MACHADO- Vota-se o esta.do 
de sitio pa.ra. o que não se sabe, para. aquillo 
que so ignora, c isto é que não é razoavcl. 
E' cont_ra i;;to que prote:Sto, porquo é um ab
surJo. 

0 SR. ANIZIO DE ABREu- Não ha quem 
ignora, quem não saiba, quem não affi.rme 
(trocam-se apm·tes ent1·e os Srs. Irineu 111a
chado e Cassiano do Nascimento) que esta tre
menda conspiração, de quantas teem pertur
bado a viJ.a normal da Ropublica, era aquella. 
que a.ppa.relhatla dos mais seguros elementos 
se achava para o oxitJ (apoiados), tendo ra
mificações em quasi todos os Estados ..• 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO - E som ideal 
algum. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-... apezar de não 
ter, como bem diz o nobre Deputado, ideal 
algum. 

0 SR. RODOLPIIO PA.IXÃo-Não ha duvida. 
Antonio Conselheiro tinha. um ideal mais de
finido. (H a outros apcwtes.) 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Era esta, Sr. 
Presidente, a defesa que eu queria fazer ao 
da Camara. Coherente com o seu primeiro 
ac1.o pronunciamento, coherente como o Se
nado o foi, ella ta.mbem tinha de dur o es
tado de sitio, hontem apresentado nesta Casa 
]Jelo honrado lead~Jr da maiol'ia.. 

Pois bem, SL'. Presidente, teria muito que 
dizet· sobre o as.mmpl.o, e vinha. mesmo pre
parado pa.ra ft\zel-o; não quel'o, pOL'<Ílll, re
liardar· d~~ um rnio.uto a vot·ação de::;ta ünpor· 
tantissimt~ ruoLLidu.. 

Em momento opportuno, apezar de nada 
ma.is ter que dize,· sobre o estado de sitio, 
enc3.rando- o sub o ponto de vista. doutrina
rio e constitucion;fl, por isso que, em dis
cussões nesta Casa, j<i. esgotei am!JlamE 1te o 
u.::;sumpto, no cumpr·imento do meu dever, 
quando a questão voltar á tola da. discussão, 
empt·azM·ei ao nobre Deputado paru. liqui
darmos e apuml'rnos CJ.o que lado está a 
razão. 

0 Sa. lR.INEU MACHADO-Esse d1JSafio é 
um<t falt:.t de generosidade do V. Ex. 

Um advel'S:1,·io da est<\tura do nobre Depu
tado se deshonra, acho eu, batendo-se com 
um insignificante como eu. (!ipa,-·tes.) 

0 SR • .ANIZIO DE ABREU-V. Ex. foi quem 
me provocou. Eu estava silencioso, dei um 
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-simples aparte e V. Ex. intimou-me a que 
viesse á tribuna. 

Sr. Presidente, eu considero o estado de 
sitio uma medida do confianç:_t política. 

Quaodo a dou a qualquer Gove1'no, estou 
certo de que o invisto de uma grande somma. 
de p:Jderes extraordínarios o- porcrue não 
dizer ?-poderes que envolvem uma larga 
margerH para o abuso. 

Tenho o estado de sitio como uma medida 
de cnntlauça e ê nesse cttracter que \:U voto 
o projectu hontem apresentado peio honrado 
representa.nte do Rio Grande do Sut, o Sr. 
Cassianu do Nascimento. 

Todo o Gover·no, e repito á Camara. as 
palavras do gl'ande Hamilton, patriarcha da 
-independench~ da Irlanda, ímplic<t confiança: 

« Aquolle Governo a quom negardes essa 
con:fiança, vós o podereis ímpos~ibilltaJ• do 
fazí\r o mal, mas ficae certos ao que tambem 
o impo~:;ibilitareis de fazer o bem qlle vós 
e a :'OciedaJ.e dollc reclttmaráes.» (Muito 
vem.) 

Todo o Governo implica uma forçn.: toua lt 
forç<L implic~~ da parto daquellos que a 
sustentam e quo soffrem o seu <tscen<lente, 
con!i .nçu,. 

Et, Sr. Presidente, sob a eg·ydo deste p1·in· 
cipio quo voto esta meúida, confiu,ntlo (lue o 
honr.~uo Presidente da Repuhlica, com a. 
disct'ição , o criterio, a suporiorrclado 
(apoiar/os) com que até u presente t1~m agidu 
(apoiHdos), de posse deste melindro;-;o in
st1·umonto de sttlvação publicr.t, continue a 
utiliznl-o. na defesa das in:;titníçõ ·.s, hon· 
r<mJo o snn nome e os creditos da Repub· íea 
que, graças á tolcrancia, â long:tnímidado 
com quo o Governo tem sahi,<o proccdoJ• 
nestiL tliflieil emel'gcncia., maí::; se finua no 
ox:tedo1· ( 'pozados); a cotação dos nossoil 
titulos se eleva e pot' tot!u, a arte rerw.::;c l n. 
confiu,nç;L no pr<·stigio, na ful'<:<.t e nu. c::;talli
licl.ade uas instituições. (Jlitdlo bern; muito 
bern. O orador d comprimentado.) . 

Comparecem maü; os St'~;. Enéas M:â·tins, 
Aurelio Amo im, Hosannah de Oliveir,,, 
Passos Mimada, Cn.rlo::; de Novu.tJs, Indio dt> 
Brazil, U:b:wo Santos, Anizio de Ahrou, Juão 
Gayusu, Bezer1·il Fontenelle, l•'rancisco Sâ, 
João Lopu~. EdmLrdo Studart, Snrgio Sa boy;~, 
Alberto Maranhão, Paula o tlilvu.. Trinrl,~dc, 
Abdon Mi~u.nez, Teix1.:Jit·a de Sá, Mecteiro::; e 
Albuquerque, Pereira de Lyra, .Juãu V.ei1·a. 
Esmeraldino Bt~ndeira, Angelo Neto, R.o
dl'Í"'UOs Doria O li veil•a Vallauão Castr·o 
Ra~i!llu, T·usta: Augusto de Freita,.,, 'Eduardo 
Ramus, José Moujardim, Galdíou Lureto, He~ 
redla de Sá, Corrêa Dutra,, Bulhões Ma:·cial, 
·Oscar Goduy, Arnedco de Albu.tuerque, Be
lizario de Souza, Bezamat, Gulvão Baptisti.t, 
Francisco Veiga, José Bonit'acio, Carlos Peí-

xoto Filho, Anthoro Botelho. Henrique Sal· 
les, Sa.bino Barrozo, Calogeras, Olyntho Ri· 
beil'o, Ca,millo Pratos, José Lobo, Juaquim 
Toixcil'a urandão, Bene.llcto de Souz~t, !!;li· 
zen Gnílllm·mc, Luiz Guatberto, Soares dos 
Samos c VlctOJ'ino Monteiro. 

Deixam de comparecer, eom causa par
ticipn.ua,, os Srs. Wandc1·loy tlo Mendonça, 
Sú. Poi:wi;o, Rílymtmdo Net·y, Arthue Le
mos, Ito;,::erlo de Mieanda, Antonh Ba.l5tos, 
Pol'oira 'Rois, \Vttll"t•ollo Le<d, Josê 1hecel· 
lino, Moreira Alves, E;-Jkteio Coimbl'a, Ar· 
tlme Orltlndo, Raymundo de i\'lir'unda, 1 1~u
sebio_dc Andt·ade, AI'i'oxo!kts Galvão, .Juvi
nia.no de Cnrv11lho, Foli::;bcllo F1·.dre, Noiva, 
Leovogildo Fil;.!ueira.s, Su.tyro Dbs, Ve:tgne 
de Abr·cu, Pinto Du.ntal>, Tolentino <lus ~au
tos, 'Niarcolíno Mout'tt, Lauelndo Pitf.a, Julio 
S<.mtu::\, Ci·uvcllo Ctw;.dcanti. Bel'nttt•do Mon
teiro, ,João Luí:t, PcnUo Filho~ David c,~m
pístu,f:i'l'a.ncisco lLrn:.trdino, Buono de P<üva 1 

.luão Luiz A! •;os, Leonel Filhu, O. H· los Otr.oni~ 
),fauoel Fnlg~ncio, Nuguoíra, Lindulpho 
Ca.etano, Olegario Maciel, Pa.dua Rezende, 
Jesuíno Cardoso, Valuis de Castro, Arnol
pho 1\zevuJ.o, Leite de Souza, Pa.ulino Ca.r· 
los, Alvaro do Carvtüho, Azevedo Marcrues1 

Rodo! pho Mira.ndu,, Bez·nardu Antonio, Ml ui
no Ribeiro, Abdon Baptista, M<.trçal Escoba,r, 
Angelo Pinheiro) RlV<uJavia Corrê11 u Cam
pos Cartlm'. 

E, sem ca.u::m, os Srs. Dias Vieira, Vi1·gílío 
Brigido, E!oy de Sun:.:a, lztdro Leite, Mitla
quia.s Gonçalves, Epaminondas Gra.eindo, 
Bulcào Viu.nna, Pd::;oo Para,í,;o, Burwmlo 
Hol't.a, Moreiru. Gumes, Viriato i\1ascul'CDilaS, 
Ribeil'O Junqueira, Astolplw Dutra., Cat·nn ro 
úe Rczon.to, Bornu.t•dt:s üe Fat'b, L;1HIOlwier 
Gotiufredo,Ca,milLo Soa ·es Filho, Costa. .Tunivr., 
Ft•anciscu Multa. Costa Nott.o, Barbosa Lima~ 
Donlingus Mu.scarenh1~:::, Alfroilo V•trelu. e 
ltomem de. Carva.Uw. 

<! ~ S•·. Presidente- Havcnd' Ull· 
mero lttgal vae se pmcedm• a.s votações das 
materia:s indlcl1d<.LS n11 ordum tio día,. 

Ern .:-<3guida, é lülo, julgndo objocto de deli
beração e enviado <i. Cummí.~t->ão de Consti
&uiçiiu, Legi:shção e Justiça, o seguinte 

PRomcrro 

N. 325- 1904 

Dispõe sobre o processo e julgamento dos 
c}·im~~s contra a Jí'azenda c prop!"iedade na
cional comprehencl·rlos nos Caps. 1" e 2° do 
Tit. 12 do Oo,Ugo Penal 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. o Os cri mos contra a Fazenda e 
prop1•iedu,de nacional comprehendidos nos 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:30- Página 21 de 29 

Caps. 1° e 2° do Tit. 12 do Codigo Penal, 
serão processados e julgados pela fórma 
estabelecida na lei n. 515, de 3 de novembro 
de 1898. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

SaJa das sessões, 14 de dezembro de 1904. 
- Ga?·c·ia Pi1·es. 

O Sr. Ga~tão da Cunha (pela 
m·dem)- Sr. Presidente, foi lhla na ho1·a 
do expediente a, redacção, n. 225 O, de 19 ~14, 
par,t 3[1, discussiio, do projocto n. 225 A, do 
concnte ann:o, e eu peço a V. Ex. que, no 
mornouto opportuno, consulte <l Camara. si 
consente na dispensa de impressão prévia 
para . que elle possa figurar na ordem üo 
dia de amanhã. 

sitio deve ser declarado por tempo determi
nado. Entretanto, o Poder Legislativo deu 
autorização ao Executivo de suspender o 
estado de sitio quando entendesse já não se1• 
necossaria essa medida de governo, dentro 
do prazo dos t1•inta dias decretados. Essa au
tol'ização, por outra, essa de1egação o Con· 
grosso não poder(~ ter conferido ao Governo, 

. por ser duplamente infringente da Constitui
ção, como o urn.dor passa a demonstrar. 

A attrihuição do Poder Legislativo, de 
declarar o estado de sitio, é a mesma at
trihulção, com o mesmissimo alcance de 
or(lcm publica, de que o Poder Executivo 
póde usa,r, na, ausencia do Congresso, decla
rando suspensas por tempo ueterminado as 
garantias constitucionaes. Mas a preroga
tiva do Congresso Nacional prima sobre a 
mesma attrilmição conferida ao Presi· 
dente da Republica, em que o Poder LegiS· 
lativo tom a faculdade constitucional de 
suspender o sitio, decretado pelo Poder Ex· 

O Sr. Atronso Costa (pela o1·dem) 
-Sr. Presidente, tendo sido lida no expe
diente a. redacção do projecto n. 17 C, de 
1904, peço a V. Ex. que consulte á Casa 
sobre si consente a dispensa de sua im
pressão, para ser votada immediatamente. 

Con:mltada a Camara, ê concedida a dis
pensa pedida pelo Sr. Gastã.o da Cunha. 

E' igualmente concedida. a dispensa pe
dida pelo Sr. Affonso Costa. 

Em seguida, 6 som debate approvada a 
Rcllacçã.o Final n. 17 C, do 1!)04, do p1·ojecto 
n. 17, de 1904, que é enviado ao Senado. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 322 A, de 1904,do Senado, prorogando por 
trinta dias o estado de sitio decretado pela 
lei n. l.2i0, de 16 de noYcmbro do anno cor
rente, para esta, Capital e comarmt de Nitho-
roy ( disc nssã.o un ica). ' 

O !!h.•. President.e·-A este projecto 
foi apresentada umu. emcnua polo Sr. Edco 
Coelho, cujo teor é o seguinte: 

«Onde se lê-prorogado por 30 dias, llig:t· 
se: prorogado até o dia 30 do col'Iente. » 

O Sr. Erlco Coelho começa di
zendo que não é seu proposito desencaminhar 
a maioria da Camara, do votar a proposição 
do Senado t:.t.l qual de l<l voiu redigida, mas 
sobe á tl'ibuna para c:<plicar seu intuito, isto 
é, formulando em emenda ao pro,jecto a opi· 
nião discordante do parecer da Commissão, 
firmado pelo Sr. Estevam Lobo, um dos m:1is 
brilhantes ornamentos destu. asscmbléa e das 
mai > caras esperanças da Republiea (Apoia
dos geraes,) 

A resolução do Congresso sob. n. 1.270, do 
16 de novembro, que declM·ou o estado do 
sitiu, veiu errada do Senado e er1•ada a Ca
mara a adaptou. A Constituição da Republica, 
refel'e-se ao art. 80, preceitua que o ostado de 

~cutivo; ao passo que o Governo Federa.! 
não t~~m o poder de suspender o estado de 
átio decretado pelo Congresso. (Ct·uzam-sc 
apartes pro e cont?·a.) 

O or . ~dor chama a attonção pa,ra o con .... 
fronto das expressões do art. 34, n. 21 (das 
attribuiçõcs privativas do Congresso Nacio
nal) com as do ar·t. 48, n. 15 ( das attribui
ções privativas do Presidente da Republica) 
para. frizar o seu argumento, que fal
lece ao Poder Executivo a faculdade de 
suspender o estado de sitio decretado pelo 
Poder Legi::;laLivo, assim fulleco ao Con· 
gresso NacionaL a faculdade do delegar a.t
tribuição privativa de sua esphera ao Pre· 
sidente da Republica, como é essa de en· 
curta.L' o prazo do Gstado de sitio, que lhe f,ú 
dada inconstitucionalmente pelo decreto de 
16 de novembro pruximo passauo. .. 

O Congresso acabava de pi•oroga.1• a sessão · 
legislativa até 30 de dezembro; si, durante 
o estado de sitio 1lecreta.lo por 30 dias, o 
Governo porventura. achasss desnecessario 
manter es;a medida extrema de ordem 
publica, nada mais simples: o Poder Executi
vo, em mensagem ao Poder Legislativo, opi
nn.ria pela, suspensão do estado de sitio, que 
lmmediatamente sorüt decretada.. Mas não 
foi assim que se resolveu a medida de ordem 
publica, mas inconstitucionalmente, como o 
oradol' poz em evidencia. 
"'í=>resentemente o Congresso prolonga o es
tado de sitio até 15 de janeiro do anno 
vin<louro; porém, no ptorogal' o p1•azo, não 
está explicito. nova autorização, inconsti
tucional embora, pa1·a o Goverllo prescindir 
da. medldu. excepcional de sal va.ção publica, 
quando entender revogar o novo decreto da 
pro!'ogaçã.o do sitio. 
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Aos apartes dos Sr. Cassiano do Nasci
. mento e outros Srs. Deputados, no sentido 
de que a. faculdade de suspender o estado de 
sitio. pelo Presidente da Republica, está. 
.implicita no projecto de prorogação de prazo 
,que se vae vota.r, o orador responde que é 
tanto peio:r e lastimavel que o Congresso 
continue a se despojar de suas prerogativas. 
.(lrluitos apartes em contrario.) 

blica, do que o projecto que se vac votar . 
(Apoiados e nito apoiados.) 

Nada mais tem a. dizer. 

O voto divergente do parecer da Commis
são é intelligente, assim como a emenda ao 
projecto formulada pelo orador. A :30 do 
corrente mez o Congresso Nacional encerra 
a presente sessão legislativa. No dia se
·guinte, si o Presidente da Republicn. enten
der, que declare o estado de sitio por tempo 
determinado, ·mas tendo a faculdade de re
vogai-o logo que julgue desnecessaria essa 
medida extrema de salvação publica, por 
si decretada na ausencia do Congresso. A 
emenda que apresento é mais governa
mental do que o projecto, pois, como está 
redigido, o Poder Legislativo prolonga o es
tado de sitio até 15 de Janeiro proximo fu
turo, ficando o Presidente da Republica na 
contingencia de observar esse período de 
suspensão de garantias constitucionaes sem 
poder· encurtai-o. (Protestos em, contrario de 
·alguns Deputados.) 

O orador insiste em dizer que a declaração 
de estado de sitio não tem os requisitos de 
lei, pois lei se define a formula de direito 
duraü.oura. e com applicação geral, ema
n'lod.a. do Poder Legislativo; ora, si o estado 
de sitio póde ser declarado pelo Poder Ex
ecutivo, no. ausencia do Legislativo, si é 
temporaria essa. resolução e não se applica 
com generalidade a todo o paiz, não é lei, 
mas modida de governo. 

Si os contradictores do orador pensam que 
é loi a prazo fixo, só o Congresso póde rcvo
,gal-a antes de findar o prazo. (C~·u.:am-se 
us apartes. ) 

Declarar o estado de sitio quer dizer pro
mulgar essa medida de ex trema necessidade 
a bem da ordem publica. A declaração tanto 
pôde ser foi ta pelo Poder Executivo como, na 
sua ausencia, pelo Legislativo, torna a dizer. 
Quanto á prerogativa do Congresso Nacional, 
de approvar ou suspender o estado de sitio 
decla.r·ado pelo Presidente da RepubHca, o 
orador traduz do seguinte modo-APPROVAR. 
é significativo de confirma1• a medida de 
;governo, e susPENDER é synonimo de revo
gar a 1•esolução do Poder Executivo pelo 
Legislativo no momento deste dize1· a re
speito. 

Pensa o orador que a emenda que formu
lou tem mais espírito governamental, obsel'· 
Aados os preceitos constitucionaes da Repu-

Vol. VIU 

O Sr. Cassinno do Na.sci
Dlen to (pa1·a encmninluo· a 'l'ota~!ltO) -
Ningucm mais avesso á praxe de, a pt•etex:to 
de encaminhar votação, discutir ma.teria. já 
debn.tida. No emta.nto, é forçado, no mo
mento, a dizer algumas palav1·as. 

E' de incliscutivol notoriedade que o estado 
de sitio é funcção priva;tiva do Cong1•esso, t1. 
qual, unicamente om sua ausencia~ é com
mettida pela. Constituiqão ao Poder Ex
ecutivo. E' materia consignada nos arts. 34, 
48 e ~O da Constituição, que não deixa du
vid<~. á. mais exigente analyse. 

A emenda do nobre Deputado pelo Rio de 
Janeiro parece quere1• fi1•ma1' a doutrina. de 
que o.Congresso Nacional não pôde decretar 
o estado de sitio além do prazo em que elle 
estiver funecionando. 

Tal doutrina se lho afigura inconstitu
cional. Nada impediria. o Poder Legislativo, 
com prefm•encia na decretação do estado de 
sitio, de o decretar por dous ou tres mczes, si 
assim o quizesse, muito embora para um 
periodo em que não estivesse funccionando. 
E' umí.lo funcção de que os membros do Con
gt•esso são os unicos juizes, em fa.ce dos 
arts. 34 e 80 da Constituição. 

Ainda a emenda do nobre Deputado não 
tem razão de ser, em face do projecto que se 
vae votar. 

O estado de sitio que se pretende votar é 
o que foi decretado pela lei n. 1.270, do 16 
de novembro findo; outro não é. Assim, pois, 
tanto vale dizer-sitio decretado pela lei tal, 
como dizer- sitio dec1·etado nos termos da 
lei tal. 

Si nos termos desta lei está escripto quo 
o Presidente da Republica. póde suspender, 
quando julgar não mais precisar desta. arma 
de defesa constitucionaL contra a anarchia 
ou commoção intestina, ipso facto está ou
torgada ao Poder Executivo uma funcção, 
de que se poderá despir no momento ne· 
cessaria. 

~· uma faculdade, uma resolução do Poder 
Legislativo, que tem força de lei, ,mas não 
propriamento uma lei, porque lhe fa.lleco a. 
sancção, e não ha lei sem sancção. 

Ao demais, a Camara investirá o Poder 
Executivo desta fu.culdade como um meio 
efilcaz de defesa a favor da autoridade con
stituída e das instituições, contra todos quan
tos puzeram em perigo a propria Repu
blica. Poderá, pois, usar ou deix:a.r do usar 
della. Amanhã, si o Presidente da. Repu
blica. entender que nenhuma. medida de ex· 
cepçãotem a tomar,certo não a. tomará. Neste 
caso, o sitio figurara somente no papel. 

.u 
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A opinião do orador, portanto, é que nã,o 
l1a inconveniente algum em ser re,jeitada a 
emenda do nu1JI'c Deput.ado pelo Rio de .Ja
neiro. 

Ainda poe amor á argumentae;Io, o h~erya, 
o ora.Jol' que, ~i o estaclo de sitLo que se vae 
:prorogar é o mesmo promulgado pelo de
creto leghllativo ele lG uc novembro, e si 
nesse deêreto est<tvn. consjgnLtda a f;:u:;uldade 
ele r-.mspendel-o ípso to.cto est<~ tí:uuhem consi
gnada no projecto que ·pende da votação ela 
Camarn, e, senélo assim, o P1•esid.entc da Re
publica. usará· on suspenderá o e~tado de 
sitio. 

Si não fôra a a·~tens·ão que lhe merece o 
honrado Deputado pelo Rio de Janeiro, Sr. 
Erico Coelho, e o voto sempre criterioso do 
talentoso representante de Minas, o Sr. Es
tevam LolJo, não teria o ora.dor necessidade 
destas considerações, que inf1•ingem o Regi
mento da Casa, com so discutir ma teria já 
encerrada. 

E confessando a sua falta, por força das 
funcções que a benevolencia da Cama1•a o in
-vestiu, promette não usar mais deste con
demnavel recurso, tomando-se o minguado 
tempo das votações para, a pretexto de as en
caminhar, discutir a mesma mnteria posta 
a votos. 

o Sr. Presidente -A Mesa já 
chamou a attenção dos Srs. Deputados para 
a. dispo~ição do art. 208 do Regimento, que 
diz : 

«Por occasião de votar, poderá ser conce
dida a. palavra pela ordem, para breves es
clarecimentos, simplesmente no sentido de 
encaminhar a votação, não podendo sor no
vamente discutida a matcria, nem permit
tidas longas expticações. » 

Peço, pois, aos Srs. Deputados que não 
~~lmsem da tolel'ancia da Mesa.. 

O §r•, J:f'redericl[) Borges (pela 
orr.lem)-Sr. P1•esidente, a um simples e des
pretencioso aparte ao discut•so do illustre 
Deputado pelo Ri~ de Janeiro, S. Ex. j~lgou 
conveniente repltcar-me que conhecia o 
ap:1l'tista como doutor mn estado ele .sitio. 
Julguei-me igualmente no dever de dizer a 
S. Ex. e á Camara que tambem o tinha .. co
nhecido como doutor em d.iversos estad_ps de 
sitio, tendo estado a seu lado durante o~ 
decretldos pela Republica. 

E, si as palu.VI'.as ele S. Ex. envolvem a!· 
gum sentido dublO, que me possa ser desai
roso, concito S . .Ex. a vir om plena Camara 
dar a explicação de suas palavras. ( kiuito 
l.it;m.) 

O !!h•. Presidente-Não podiam as 
ptüavras d.o illustro representante do Rio (le 

.Janeiro envolver dubiedade em relação ao 
nobre Deputado pelo Cear(t,nem a Mesa teria 
consentido que aquelle itlustre representante 
as empregasse em desail•oso intuito. Devo 
tf.l.mbem accrescentar qne nem isso seria de 
accordo com os habites delicados e COl'tezes 
do mesmo nobre Deputr.tdo. (Jluito bem.) 

O Sr. Bric:io Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, no sentido de encaminhar;.:, 
vo~nção, com a rapidez que o Regimento 
exige, tenho a dizet· a V. Ex. e á Camara 
que o meu encaminhamento a1Jrange tres 
pontos. 

Primeiro: o projecto n. 1.270. do lô de 
novembro do anno corrente, contém a fa
culdade de poder o Governo suspender o es
tado de sitio quando julgar conveniente? 
Contém. Acho isso um modo defeituoso de 
legislar, porque a Constituição exige a fixa
ção do prazo. 

Dando nós ao Executivo a faculdaue de 
l'estt•ingir o prazo, não fazemos a lei de 
accordo com a disposição constitucional. 

Segundo: o projecto que vamos votar man
tem a defeituosa faculdade dn.da ao Executivo 
de suspender o sitio quando entender? Com 
a lealdade com que costumo discutir, de· 
claro que mantem. Realmente, o que esta
belece o projecto em votação ? E' :proro
gado o estado de sitio, decretarlo pela lei 
n. 1.270, de lô de novembro do corrente 
anno, lei que encerra a faculdade da sus
pensão. 

Terceiro: contrario ao projecto de sitio, 
sou infenso quer ao prazo de 30 dias, quer 
á emenda que manda prorogar até 30 de 
dezembro o prazo anterio1·m~nte marcado. 
Si me fosse possivel preferir entre as me
didas apreseutadas, eu preferiria a do 
Sr. Erico Cuclho, que é a mais razoavcl, 
porquo está ca.lcu.da dentro dos limites con
stituci!Jnaes. 

O Congresso e o Poder Exccuti v o teem,pela 
Constituição,a faculdade de decrota1• o estado 
de sitio, aquelle quando está funccionando, c 
o Poder Executivo na ausencia do Congresso. 

Assim sendo, a emenda do nobre Deputado 
não vem atrapalhar a funcção do Poder 
Executivo, visto como, no dia 31 deste mez, 
si a orclem publica reclamar, o Poder Exe
cutivo pôde novamente decretar o sitio. 

Eram eErlias as explicações que eu tinha a 
dar, para encaminhar a votação. · 

O Sr. Estevalll Lobo-Chamado, 
varias vezes, á autoria, vejo-me na necessi
dade üe, muito resumida.mente, expor os mo
tivos do voto, que Pl'oferi no seio da Com
missão, de que faço parte. 

Mêra qnestã,o do detalhe, sendo ellc, não 
·descubro qun.l o grande inconveniente de se 
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não Yotar o est:1do de sitio só mente até 30 Em segnida e posto u votos c app1•ovado 
de U.ezembl'o, uma vez que, d<thi em deante, em üiscussão unica o seguint:J art. to do 
si for ncccssario, o Governo o poder<.t dc-
crcbr, PROJECTO 

A razlo pl'iucip:ü desse rueu voio, Se. Prei~ 
sid.ento. é que é, para mim, quanto menos 
tempo hom'er do csr.ado do sitio,ta,nGo melhor 

N. 322 A-1904 
(Do Senado) 

sor<L. O Congresso NaclomLl decret<t: 
Ora, não é impossível que, muito antes de Art. l.o O estado de sitio decreta,clo pela 

15 U.e ja.nciro vindouro, desappareça a, neces- lei n. 1.270, de 16 de novembr.J do anno 
sidade dessa situação de excepção. corrente, para esh C~Lpi tal c comarca de Ni

Poderá, nesse caso, o Governo saspender o 
estado d.e sitio~ Penso que não. 

Não me parece que o projecto, nos tet>mos 
em que se acha, seja susceptível cle~:.sa revo
gação: clle será uma lei, o lei, para ser 
revogada, carece de seguir os tramites re
gimentaes. 

E como, segundo disse, a feição que mais 
me interessa, neste caso, é que tenhamos o 
minimum possível de estado üe sitio ... 

0 SR. GERMANO I-lASSLOCHER - Não 
apoiado. 

0 SR. ESTEY AM LOBO. • • por isso, acre
dito oft'erecer uma solução razoavel com o 
voto expandido, por entender, repito, ·não 
assistir ao Podm• Executivo a fat uldade de 
suspender o sitio, votado pelo Congresso, 
ainda que, para isso, tenha. autorização em 
a propria lei. A suspensão do sitio concedido 
pelo Congresso só poe outra lei é que se po· 
derâ fu.zer. 

Quo mal ha em quo o Govemo tenha essa 
fn.culclado, conccélida, pelo Congresso, ~ómeute 
até 30 do dezembro? Si, depois desa<~ tlata,, 
ell•~ ai nela for necess~tl'ia, quo muito é quo 
o proprio Governo a dccl·cr.u, segundo 1110 
permitto a ConstituiçKu? · 

Não vejo razão para, a coloumn. quo se 
lovantou: ainda urrm voz, e como diz Slm
kospeat•o, a.Lravoz da traducçfi.o francoz~~ : 
beaueoup dtJ lwuít 1Jom· J'ien ••• 

Em todo o caso, do meu voto 1lcará a 
interpret,ação da CL~mat'<.t sobre o ~~,ssumpto, 
isto é: sobre os casos de flUSpHnsKo ou revo
gaç~io do estn.do de sitio por parte do Poder 
Executivo, quando a med.1.da houve!' sido 
tomada pelo Poder Legislativo. 

0 Sa. GASTÃO DA Cu~uA--Eu votaria a 
ememia si i::::so não determinasse a volta do 
projecto rt() Sena.do. 

0 SR. ERICO COELIIO-Regisl,re-se a decla· 
ração do nobre Deputado. 

theroy, ê prorogn.do por 30 dias. 

O Sr. Dricio Filho (pela ordem) 
requer voriiicaçKo da votação. 

Proceden,lo-se á verificaç1ío, reconhece-se 
terem votado a .favor 117 Srs. Deputados e 
contra 3, totall20. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda offe
recida :pelo Sr. Er-ico Coelho. 

E' approvado o se . .{uinte <~rt. 2°: 
Revogam-se as disposições em contra1·io. 

O Sr. Presidente-O projecto vae 
ser enviado ao Poder Executivo para ser 
promulgado, na fôrmt.t <.ltt Constituição. 

Posto a votos, é approndo em 2a. J.is
cussão o seguinte artigo unico do 

PRO.JECTO 

N. 318- 1904 

O Congresso Nacional decreta,: 
.AJ.•tígo unico. I?ica o Podor Executivo au

tol'ÍZê.tdo tt abrir a.o Ministerio da Guerra o 
credito do 59:,02$300, supplemantar á verba 
dtt ruiJrie<~ IGa. do ttrt. 12 da lei n. 1.145, 
do 3l do dozombro do 1903, na sub-consi
guaçãu - Vttnt<tgons de forragens o ferra
g~ns; revogada~ r~s disposições em contra
rw. 

O Sl". Alencnr Guhnarães (pela 
o1·dem)- Sr. Presidente, poc;o a V. Ex ... quo 
consulto á Casa si concccle dispensa de in
tm·sticio para. quo o projoeto n. 318, do t904, 
que U.cttb<~ UC SOl' appPOVUÚO, possa figurar 
na, ordem rlo dia do amanhã. 

Cunsultada a camara, é concedida a dis~ 
pensa pedida. 

São successivamente postos a votos e ap
provados em 2a discussão os seguintes ar
tigos do 

PROJECTO 

N. 295 A- 1904 

O SR. EsTEVAM Lono-E, assim, tonho dado O Congresso Nacional dect•eta: 
por findas a.s minhas ligeirM observa- Ar&. 1. 0 E' Cl'Oado o pessoal para o ser-
çõcs. (!vluito úem) viço do Lazaroto de Tamtl.Udaré, sob a ui~ 



324 

recção do inspector do 2° districto sanita.rio 
da Republica., e constituído dos seguintes 
funccionarios : um medico-ajudante, um 
pbarrnaceutico, um porteiro-a.Imoxal'ife, um 
escriptm•ario e um administrador. 

§ l. o Além do pessoal acima mencionado, 
o nstabelecimento terá mais um enfermeiro, 
tlow: serventes-guardas e um cozinheiro. 

~ :! • 0 Os vencimentos do pessoal serão os 
con.:. .;.;.ntes da tabella. annexa. 

Ari .• 2. 0 Para occor1·er aos vencimentos 
elo pessoal, às despezas de installação e ao 
material no exercício de 1903, o Governo fica 
autorizado a abrir o credito necessario. 

O Sr. Elpldio Figueiredo 
(pela ordem, ) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. que consulte â Casa si concede dis
pensa de interstício para. que o projecto quo 
acaba de ser votado possa. entrar na ordem 
do dia de amanhã. 

Consultada a Camara, é concedida a dis
pensa pedida. 

O Sr. Teixeira de Sã {pela o;·. 
dem)-Sr. Presidentu, peço a V. Ex. que 
consulte â Casa. si concede preferencla na 
votaç5,o para o pr·ojecto n. 315, de 1904. 

ConsuHada. a Camara, é concedida a prc
fel•oncla pedida. Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 

contrario. 

TABELLA 

director (gratificação 

Posto a votos, é approvado em 3a discussão 
c enviado <.í Com missão de Redacção o se

. guinto 

ao inspector do 2° 
districto sanitario). 

medico· ajudante (com 
3:200::5de Ol'denado 
e 1:600$ de grati-
ficação) •••.••••... 

1 pharmaceutiéo (com 
2:400$ de ordenado 
e 1:200$ de gratifi-
cação) ............ . 

almoxarife e porteiro 
(com l:600$de orde
nado e 800$ de gl'a.· 
tificação) ••••••.•.. 

escripturario ( com 
1 : 600$ do ordenado 
e 800$ de gratifica-
ção) ••..••••••••.•• 

administrador das 
proJíriedados desa.
propriarJas e obras 
de abastecimento 
de agua(com2:000$ 
de ordenado e 1:000~ 
de gratificação) .• ;: 

I :200$ 

4:800$ 

3:600$ 

2:400$ 

~:4008 

3:0008 

Pessoal sem nomeaçcto 

l enfermeiro.......... 1:800$ 
2 serventes·gua1•das... 2:4008 
l cozinheiro........... 1:200$ 

Material 

Medicamentos, diétas, 
objectos de expedien· 
te, illuminação e ou· 
tra.s despezas .•.•.•.• 

Total. •••••••. 

17:400$ 

5:400$ 

7:200:j; 

30:000$ 

PRO.JECTO 

N. 315-1904 

O Congresso -:\acionai decreta: 
.Al'tigo unico. Fica o Poder Executivo au

toriza.du a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito extraordinwio de 24:686$034, ouz·o, o 
913:316$i96, papel, pa.ra effectua.r o paga
mento da.s dividas de exercícios findos, con
stantes da. relação seguinte: 

Ouro Papel 
Ministe1•io da 

Marinha ..•• 1:001$ll0 364:488$185 
Ministerio da 

lndustria. .••• 23: 684$9.24 205:398$914 
Minbterio da 

.lustiça ••...• ·········· 137:146$784 
Ministerio da 

Ouorra •••... ·········· 1.20:953$228 
l\•1 in isterio da. 

Fa.zenda .•.•• ·········· 77:229$994 
Min1sterio do 

Exterior .•... ........... 1:189$691 
Revcgu.da.s as disposições em contrario. 

O 8•-. Rodolpho Paixão (pela 
o,·clcm)-Sr. Presittente, peço pref'uruneia na 
votação para o projecto n. 286, de 1 ~04, que 
figura ba muito tempo na ordem do dia, ora 
acima, ora abaixo. 

Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que con
sulte á Casa. si concede essa prefel'encia.. 

Cunsultada a Camara, é concedida, a pre
ferencia pedida. 

E' annunciada a votação do p1•ojecto 
n. 286, de 1904, relevando a prescripção em 
quo inco1•reram as congruas do bis!Jo de 
Goyaz D. Eduardo Duarte Silva como conego 
da ex-Capella Imperial, com par·ece1•es uas 
Commissões de Constituição, Legislação c 
Justiça e de Orçamento (2a discussão). 
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São succcssi vamento postos a. votos o 
approvados em 2• discussão os seguintes 
artigos do 

I'Il.OJECTO 

N. 26() - 1904 

O Congra.>So Nacional resolve: 
Art. l . G E' relevada. a. D. Eduardo Dttarta 

Silva. :\ prescripção em que incorrc t•am suas 
eongruas como concgo. da. ex-Gapolla Impe
rial, na importancia de 8:000$, abrindo-se 
para êsse fim o necessario credito. 

Art . 2. o · Revogam,sc as disposições om 
contra1•io. 

E' aonunciada a votação da saguinf.c emen
da do Sr. Thomaz Ga.valcanti: 

Art. E' tambcm releva<l.a a proscl'ipçã:> 
em que incorreram os vencimentos de func
cionarios publicús federacs, subsídios, u,juda.s 
de custo elos Deputados ou Sena.dot'C3, o ou
tros runccíona.t•ios que tenham deixado de 
receber as respeetivas importa.ncias nas do· 
vidas ópJcas, observado o necessario pt•il· 
cesso. 

O 81.•. Presidente-Si for a.ppro· 
va.da cst,\ emenda., se1•á. tlestn.ca.d • par a 
constituir projeeto em separado, do conf<Jr· 
midade com o ltogimonto. 

Posta em seguida. •~ votos , é o.ppronda. a 
re(erhh~ emenda do Sr. Thomaz cava.teanti. 

E' a.nouncia1a a votação <lo projccto 
n. 259, tle 1904, dando t-o Ministerio da. Ma.
t•inha. u. incumbencia. de lisca.liza.t• o policiar 
a pesca. nas aguas tor1·itoriaes da Repu blica., 
e dando outl'iLS providem:ias, precetlendtJ a. 
votaçiio dos requedmontos off<n·ecidos pelos 
SN. Luiz Gua.lbGrto e B1•i,1io Filho (2• dis
cussão) ; 

O Sr. PA•e.;;l<lente-A este pro. 
jeeto t'uram aproaan tados dousrequm•irnonto~ 
O primeiro, do Sr. Luiz Gua.Iberto, é o se· 
guinie. 

«Requeiro que o pt·oject? n. 259, de 1904, 
que dâ ao Ministerio da Marinha. a incum
beoch~ de Jidcalisar o policiar a peson nas 
aguas territoriae> ·da ·Republica. etc. , soja 
rometHdo á. Comtniss1o de Fazenda c In
dustri:ts p:.tra ctue ioter•p:Jnha.o seu parecer.~ 

Posto a. voto3, d approva<:io o referido re· 
querimanto. 

O Sr. Pre•ldentc-0 outl·o reque
rimonto, do Sr. Brialo Filho, 13 o seguinte: 

« Roquoit•o que o projootu o. 259, de 1904, 
vá à Corumissiio de Constituição, Legislação 
e Justiça para !lObt•o o mosmo emittir o sem 
p;neccr.• 

Pos!;o a. votos, é igualmente app1·ova.do o 
referido requerimento do Sr. Bricio Filho. 

E' annuncia.da a votaçf10 do projecto n. 282, 
de 1904, concedendo ao bacharel Pedro Pe
reira Chermont Rayol,juiz subBtltuto seceio· 
nal na secção do Pará, oito mezes de licença, 
Mm vencimentos, em proroga.çã.o da que lhe 
foi concedida pelo presidente do Sopremo 
Tribunall~eueral, pa.ra tratar de sua ~aude 
onde lhe convier (di~cussão uuü;a). 

Posto a. votos, é appt•ovado em discussãC! 
unica. e enviado á Commíssã.o do Redaeç,'lo, o 
seguinte 

l'ROJECTO 

N. 282 - 190-' 

O Congt•es~o Naeional res·Jl ''e: 
:\r~igo unico. E' concedida u.o bacharel 

Pedr<> Poroira Cllel'll10nt R.ayol, juiz substi
tuto seccional n:J. secção elo Pa.rt~, liconça. por 
oito mezcs, sem Yencimontos, em pl'oroga~·ão 
íla. que llt<l foi conccui!la. pelo J.lresiden te do 
Supro1uo Tribuna.! Fodera.l, pa.t•a. t,·a.ta.r de 
11ua. saudo onde lhe cvn vier. 

O Sr .• Joa<{uint Pires [pell!ordem) 
pede proferenci<l. na vota.çfio pam o pro
jocto n. 29!J, de 1004. 

Consultada a. Gama.r-<~, ó cvncctlid;~ a profc· 
r oncia pedida.. 

O S1•, Da•icio Filbo (pela oJ··le,H) 
requer· a. V<Jridcação tla. vot~o. 

Procodeuclo-sc i vet'ific:.v;.ã.:>, t·cconhoee-~c 
terem votu.du a f<Lvor li/ o cont.nt 17 ~r~ . 
Deputados, to~al tl4 . 

O Sa•. I•1•el!lli()cn te- Não h~ nu
ll!ero. 

VtLe-se prooodar 11 <:ha.mada.. 
Procedentlo·se á cha.ma.tla., varilk• ~e to

rem-se a.u;onta.do os St·.~. HI)S :~ona.h de OH· 
veira.. Pas>os Mira.uda., Bozel•rii Fonmncl!e, 
Goné;llo Souto, Alfonso Costa., Medeiros e AI· 
buqU(ll"que, Augusto de Freitas, Rodl'igue$ 
Saldanha, Mello Mattos, Irinou M<lchatlo, 
Nelson de Vasconcollos, Bulhões Ma.t•cial, Os
oa.r Godoy, Sá. Frei~e • .Tosé B?nif;.~cio, Ro· 
bouça.s de Ca1·valho, Joaquim Teixeira Bran· 
dão, Gm·mano Has~locllor e Diogo F<.Jrttma. 

O Sr. Presi<lente-Rcspondoram :l 
chamada lO( Sl'~ . Depnt·1dos. 

Nã.o ha. numer<.l pat•a. se proseguit· nas v o· 
taçõos. 

Pu.a~a-so á. ma.tcria. om di.>cuss5.o. 
E' annuuoiada. a continuação da discna.>ão 

unioa.do parceor n. :t,77 A, do HJ04, sobro a 
emcudu aprc~cntadr. nt\ t• 11is~uas:i.o do pro-
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jecto n. 277, deste anno, que fixa c numero, 
classea e vencimentos dos m11pregados da Se· 
cretaria. das Relações Exteriores, e dando ou
tras providencias : 

ultima secretaria. a do Imperio, nã.o só pela 
divisão dos serviços, como pela nova denomi
nação dos fuoccionarios. 

Desde então, :1té á proclam<.tção d•1 Rcpu
blica., nenhuma out1•a reforma so e!l'ectuou, 
a não se:·em ligeir•a>; éLlterações som impor
tancia, como gratificações a certos funccio
narios, admi;,são de add.idos, rcducção de 
determina.das d::spc:zas etr.. Assim succedeu 
no Ministc;rio d~ Fazenda, da .Justiça, do In
terior (nntigo do Imperio), da Guerl'é:.t, da M~
rinh~~ e de Estrangeiros, todas essas altera
ções em decretos de va1·ias datas du anno de 
1800, e alterações que expõe em detalhe. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
tinha hontem entrado na phase da exposição 
historica, reJaüva ao Ministerio da J\gricul
tura, Comrnercio e Obras PulJlicas, quando foi 
interrompido pela Mesa para se proceder ás 
votações. Tem por isso de continuar ngora nu. 
exposição· daquelle lüst.orlco que vjnha fi.t
zendo, e bem assim no estudo e analyse das 
reformas efl'ectuadas nas diversas secretltrias 
de Estado, desde 11:150 até hoje, no intuito, 
repet.e, de demonstrar 0 equivoco em que Depois dessa reforma parcLtl, dou-se umu. 
1 b ·11 t 11 outra gm•a.l, em vit•tude d:t lei do 30 do no-a ora. o seu 1 us I'e co ega, o Sr. Gastão b d 18{) 1 · - d c 
da cunha. v~m. r.9 e. 'J , n.pos a n.pprovaç~o a ou-

Para patentear e deixar comm·ovada a smt stltu_Iç~~ vigente, e e_m conseq':lenCia da L qual 
aeserção, de que desde aquêlla data até C? Mm~:jt,ro ~lo ~p:m:\~r e .rustt?~ o _p,ar·t..e do 
agora a tendencia dos reformadores fez-se aa Instruc?ao ~ uhhca_,,co~ estes ~res .e~~
sempre no sentido da reducção ou diminui-! me~t~s pass?u a con'3t_ltuu o ac~ual mtm~
ção do pessoal nas Secretarias, e ainda mais, I ~e~' lO u~ .Just1~c1 o Nego.cwsdo Int~r~or: ~onsti
qu~ desrle aquella_ época at_é nossos dias as ~mn~o <'\,?utta :part~ d~~~~elle nmH~;e.rio--~ 
reformas foram feitas de conJuncto D as V<W· Inst:,ucç.,"} P_u~lw~a.'· ""01,~ é lOS, e . .T~Ioor~ph~s 
tagens. que tin-ha. uma secrntarla tinh·,.m I o ac,uual. n~m .. I.sterw c_L" !Ot.lU:stita, '\ IaÇd.O e 
todas .as outras, acompanhará,· em demorada 0 l>r~s _Pu bhc~~ · , , , . . , 
exposiç·ão, todo 0 historico evolutivo do tacs ,Assnn_~ tod . .t~. as z~fo11n_as, desde 1859 até 
l'epal'tições e toda a serie de successi nl.s 1•0 .

1

1_ 891, fo.LD.~a f<.e1t_as de conJuncto, ar.Jenas com 
formas por que passaram tocl:!s ella~. < • as excepçoes citadas. JJessa ~ata, . porém, 

A começar do decreto legislat,ivo ue 28 de 0~11 d;ant~, ~s reformas teem sido feitas pn.~
julho ue 1860, que creou 0 Mini::;terio da c~almentr,, e..,tabolece?clo-~e em_ con~e~uenma 
Agricultura, commei·cio e Obras Publicas e d~ss~, -~ ~alta de h~1moma .• nao so no que 
refurmou as Secl'etarias do lmpcrio e da d1z Ie::;pelto n.o.serviço publico, con~~tam,?em 
Justiça, das quaes furam transferidos deter- ~~ que se ref~re ~o numero de!u~c,_.wun.r10s. 
minados serviços para a repartição nova· E o que se da ex..tctamonte a0 ora .. 
mente m·eada, vê-se pelos quadros do func· Pela reforma de l8fJ2 as repartições fica· 
cionalismo respectivo e que detalhadamente ra.m organizadas d•J tal mo<lo, que os seus 
expõe á Cn.marn, qne era patente nessa re· funccionarios nenhuma reclamaç~ão tiveram 
fórma. a eil'ectividade do principio da re- a fu.zer, quer quanto a-o serviço que lhes 
ducção do pessoal. competia, quer quanto ás Vitntagens que lhes 
A~sim tu.mbem nas reformas posteriores eram devidas. Den-so o primeiro rompi

de todas as Secretarias de Estado, antoriza· monto dcsi.a harmonia um 1894, q llan<lo ao 
das :pelo art. 36 § 3° da lei n. 1.507, rio 26 ser oiscui.ido o orçamento da Fazen.la., as ta
de setembro de 1867,-como na do Ministerio bellas n.pre:?entadas consignavam augmento 
do Imperio, por decreto de 13 de n.bril de de venciruentos dos fuocciona.rio\3 do The-
1868; na da Justiça, :por decreto de ::22 do souro, nã.o obstante a reforma de 1892 tc1• 
mesmo mez e anno; do Ministerio da, Agri- fixado os ordenatJos que llv·.s competiam. 
cultura, em 29, ainda do mesmo mez e anno ; Depois dessa data, as diversas Secreta.1·ias de 
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, em Estado teem reclamado a elevação de seus 
2 de maio seguinte; do da Mn.rinha., a 6 do vencimentos, yarü•s peojectos teem sit.lo apre
mesmo mez, e do Ministerio da Guerra, por sentados, conforme o orador já inteirou á 
decreto de 17 de abr1l ainda desse mesmo Camara, sem que ainda se lograsse collocar 
anno. todos os funccionarios puhlicos om igualdade 

Depois desta reforma (o 'Verifica- se pela de condições pecuniarias. 
detida exposição de dados e algarismos a que Eis que surge um novo projecto que, longe 
procedeu, que todas ellus foram feiias em do sanu1' tamanha falta de equidade, ainda 
conjuncto) uma modificação parcial houve, mais a a.ggrava, pois o projecto visa déLr aos 
é corto, nas Secretarias de Agricultura e do funccionarios do Ministerio do Exterior, pelo 
Imperio, sendo·os respectivos regulamcni,os menos aos chefes de secção e director geral, 
expedidos em 1813 e em 1874, e hayendo 'Vantagens muito superiores ás quo teem os 
p1•ofundas alterações no regulamento desta do Thesouro Federal. 
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O orado!', minuciosamente, compat>a. os\ rio~· tem se cncMccido oo sCl'Viço publico, 
r Gnc imenios ([Ue ti.nham os funccíon;wios na tambem o director gel'[t! da Socl'e~arla. da 
;jpoca da reform~ de 1859 a.tê os da uHtma. Guerra possue 4<1 aunos de serviços c 23 no 
para. quo a Camar<~ verifique que os venci· cílorgo do directot' geral. E sí o eriterio é o 
montas que tinham os fuoccion::..rio> (los va- tempo de oxorcicío, este funcciona.t•io hm· 
rios ministoríos, c·m 1859, eram os mesmos, hem é um c:~:emplo, rmis elle não tem na sua 
eram i::;m;es p~u'i.l todos, nas cailego!·ias cor- Yich~ mm• nnica. nota que iJOLl.os:>o dc.~t~l'l.l' 1\a. 
r csponclentes, excepto u·> ([U c!i:t•ector geral not•ma <1\l'l ibvcru seguit· todos os bl)nS c Lel\OS' 
do Mini$ terio !lOii Est rangõit'o:l, qne pDl·ccbi~; ser vídol '•JS pLthlicos. Mas, o or<Ldot' concorda. 
m<~iS 1lo que o~ ~cus collegos a (] Uan~l~ do com a gt'l\~.: fio:u:.iio cspccl<tl ao dircctor geral 
2:400.-;;, a titulo de g- t•:üificaçiio, sendo, po1•ém, da. Secl.'etal'ia. do EJtt<Jl't•Jl' , em vh-tud<l d~ts 
o ord0na.do igu·d . funcçõ~s que ellc e~ercc , obr igado 1\ ll1lÜOl' 

Esta útuaçã.o coHtinnou a.té 18\JO ; pelo que l'Cp~·~s~ntaçi\0 do que os o1ntro~1collcg•tS ~~u~ . 
de 1859 até ost:ül· ta :1 não sm• com a. uodi· e lo1 t; .• scado ne.to fac ,o cu ,o a ClUJnú.a. 
ftcacão que se deu~p;{J•a mai~ nos Mln'is'tct•ios d.e oea~vl' eo?~tg~a. a e.>>ll func.m~nario a. l{l;a:
da Viação 0 do Impcl'io, 08 demais funoeio- 1. t!~u.ça?.Je 3. 0~ )~, pod~n~o oct cita,, se. qtt· 
n:~,rios conserva.r a.m os mesmos vencimentos 7.l}rl.m, ;;,,tgmai\t,tda., m.I.S na.o se 'Qro!onga.ado 

' • a <l e>peza. \tue a.r.tu:~,lmettte se cxtgc par;~ l'e· 
Et•a. csL:.t. a. situação d!Jsdivc!'sas secre tarias proscnta.cão atü a aposoil tadoria., de modo 

quando no anno de ! 894 ~ b bt)lJa,q jâ. refe- qne esta urro s:Jj<t muito V<tnta.j.Jsa. P<H' ;~ 
rida.s do Mínisterio da l'laz~nda con~i,:>;n:1ra.m uus c prcc:l.\'!3. pa.ri1 outr·os , (.1/uílo b6lil ; 
augmento de veucituentos para os ruur.cio- muito bem. ) 
na.r ios elo Thcsouro Federal. Oa.hi pa.ro~ c;\, é 
que toom !lppa.r(lcido p roj t;c tos d e elovaçllo 
de vencimentos pQm os outros fttnccionarios, 
com o objcctivo de ser respeitado. 11 norma. 
seguid•t, desde Hl:'\9 até lfl!J4, isto li , de 

o Sr. ll:-. .a.·e .;ide a t o - Não lia. vendo 
mais quc:n Il C,;<~ a p;J.la.Vl' ·t, declal'o on ~~!'ra
du :1 tliscuss:·to . (Pausa. ) 

ígua.lda.do de Vt\ntagens para os fuuccio- F"l• I' 
n ar ios de todos os mioiste••i o~ . aa.licnt.:tnda O Sr · Rl-icio 1 k•o - eco 11 P~~· 
o orad" t' o pl'Ojectq Jo 81•. Horcriia do Sá, lavra. 
apres(mtado em I!JOl , propondo a olcvu.~.ã.o 
dos vencimento~ de toilos o~ funccionarios, O Sr . .Preside nte - Fie:~. <~ discu~· 
restabelecendo o principio de oqui<la<lo c de sã.o QUia.<l:~ pola hora. 
justica. que o rcgimeu P·•SSlJo sabi<J.m!lnto 
observou, e <tuu u Guver no da Ropublica 
manteve at6 o cit3.·io a n11o tlc1 1894, l'()girocn 
posto d m~rgmu !lesse poriodo om doanta, 
porque a.s re['urmt\s toem "ido fui&<Ls scgun,l o 
a.s symp:ühias qu e o Deputa.drJ , tw tor do pro
jecto, goz;~ na <.:amara. 

Isto não é j usto. O que é j usto ll C{Ue o.~ 
funcciona.~ i~~ pulJticos que toom a Jnt~sma. 
r espun,;ab1ltdn.do, a mesma cu.ULe;.;'Orlu., os 
me::.m os set•viços rccobam as m esmas recom
pensas . O que nã.o é justo ú cruo, pelo í~cto 
de se ter ma.is a.!feição a. es&o ou actuullo mi
nistro, ou l'o! que es~ ou aq uellc l'O!>reseu
iante da N~o é ma.1s sympat!lico, a Camara. 
ou o Sen a.do approvo um p rojeeto du lei con
t.endo injustiças, como aa C(Uc contút!l o c1ue 
est <t em discussiio. 

O or a.ilor sent(' a attsencla. do S ,., Deputu.do 
Gastão da Cunha, para que o illustre parl:Jr 
menttLr soubesse, pelas provas que vae o.J.!o
l'ecer com a. csta~istica que organizou que a. 
tendenCJa, em todas as repartições, desde 
1859 até hoje, tem sido os ta : diminuí!' o seu 
pes3oal. 

Depois de outras considerações, term.i na 
o ora.dor dizendo que, si o illustre o veoe· 
ra.nd o direetor ger,~l da. Secretaria do Ezte-

Estrwdo a(leant<1cla. a hora, designo p~r : 1 
am:.\nltã. a. seguinh ordem do dia: 

Votação do projoot1J n. :208 A, de l004, 
m<.~ndando quo se (J.pplictuem aos iuc ursos 
na~ uispo.~i(:OOS 1l0 Tt•at:J.<l:J ile Madt•itl, tio 14 
de a. llril. •' e !S;J 1, o procc;;sa c a pcm~lidado 
do contrabando, com p;wecerc~ d~ Comml-;· 
sõe~ de Diplom ... cia o T1·atados e Con8til.u içiio, 
Legislação c Jm~tiça,, e subst itut il·o tl:J. pri
meira úc.sf.as CommiSSÕ:!S ( l ' dis~ussã. ,) ; 

Vota.çful do projccto n . 80 C, do l!l04, 
que dllcbra inst ib iç;''in ~o ntil.i<l :~de pub!ica. 
;~ Aoadomb du Comrnot·cw do Rro de .Jaoel!'O, 
reconhece os diplomas po1• clla. ·~onfol'idos 
como de ea.ractcr officia.L, c da.ndo outrM 
providencb s ( 3'1 <liscu~:>ão ) ; 

Vota.~.lio du projecto n. \?:~6 A, ue H:/04, 
reorga.ni~a.ndo o q <.mdro U.o pes.;oal do :Cabo· 
rat!lrio Chimico Pha l'mU.ceutico Mima\' ( 1"· 
discu~são ) ; 

VoLa.ção do projccto n . IJS A, de 1904, 
creando n;,o SacretM'it:. do SupJ·emo Tl'lbunal 
Federal ma.ís tres lvgares, sendo um de 
official o doas rle ama.nuenses com as me~
mas va.nt11.:,;ens dos actuaes dG ig11al cate· 
goria ( t• <iiseussão ) ; 
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Votação do projecto n. 57 A, de 1904, in
stituindo o subsidio de 10:000$, por uma só 
vez, a cada. nma das sociedades que perten
eerem á Confederação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres das Com missões de Marinha e 
de Orçamento (2°· discussão); 

Votação do projecto n. 241 A, de 1904, 
reconhecendo como de caracter ofilcial, em 
todo o territorio da União, para todos os 
effeitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Escola de Pharmacia de S. Paulo, sendo 
válidos , nos estabelecimentos federaes de 
ensino superior, os exames nella. prestados 
(2:r. discussão); 

Votação do projecto n.297, de 1904,autori
zandoo Poder Executivo a abrir aoMinisterio 
da Industria, Viação e Obras Publicas o cre· 
dito especial de 60:8268955 para pagamento 
ao engenheiro Alfredo Novis de uma inde· 
mnização pela reducção de 25 u f o nos fretes 
da Estrada de Fe1•ro de Baturité, de accôrdo 
com o decreto n. 3. 684, de 19 de junho de 
1900, no parido de 19 de junho do 1900 a. 
29 de abril de 1001 (3a discussão); 

Votação do projecto n. 299, de 1904, au
torizando o Podar Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Guerra o credito de 80:113$948, 
para pagamento ao marechal reformado Ru
:tino Enéas Gustavo Galvão da importancia 
das differenças de vencimentos entre o posto 
de marechal e o de general de divisão. de 
accôrdo com a sentença do Supremo Tri
bwnal Federal (3a. discussão); 

Votaç~o do projecto n,. 270 A, de 1904, dis· 
pensando o resto do tempo que falta. ao Ex
ternato Aquino para completar os dons annos 
de fiscalização prévia exigida pelo art. 366 
do Codigo de Ensino (2" discussão); 

Votação do projecto n. 307, do 1904, auto
l'izando o Govemo a mandar construir no 
Districto Federal um editlcio apropriado ao 
serviço da justiça local o no qual possam 
funccionar os t1•ibunaes, escrivães e tabel
liães, e dando outras p1•ovidencias (2a. dis
ctlssão); 

Votação do projeeto n. 291, de 1904, auto
l'izando o Poder Executivo a conceder a Fran
cisco Augusto de Mello, conferente de 3a. 
classe da Estrada de Ferro Central do Bra.zil, 
seis mezes de licença, com ordenado, para. 
tratar de sua saude onde lhe convier (dis
cussão unica); 

Votação do projecto n. 292, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a Luiz 
Silveira do Pilar, agente da Estação de Ouro 
Preto~ na Estrada de Ferro Central do Brazil, 
licença por um anno, com o respectivo orde-

nado, para trata. r de sua saude onde lhe con • · 
vier (discussão unica) ; 

Votação do p1•ojecto n. 82, deste anno,. 
que devolve a D. Maria Carolina Nabuco de· 
Araujo a pensão de 3:600$ annuaes, conce-
dida á sua :finada mãe D. Anna Benigna Bar~ 
~to Nabuco de Araujo, viuva do Senador· 
José Thomaz Nabuco de Araujo (2a. dis-
cussão); · 

Votação do parecer n. 44, de 1904, ,jul~
gando que na. petição de D. Maria Pereira. 
Guimarães, viuva do almirante José Mar
ques Guimarães, que solicita a concessão de 
montepio de almirante, não ha o que deferir, 
em face do que dispõe a lei n. 1.176, de 14-
de janeiro de 1904 (discussão unica); 

Votação do projecto n. 296, de 1904, auto
rizando o Governo a applicar ao preparadoJt 
de histologia. da Faculdade de Medicina dar 
Bahia Dr. Julio Sergio Palma, a disposição 
da lei n. 138.de 21 de junho de 1893, e dando 
outras providencias (2a discussão) ; 

Discussão unica do parecer n. 271 C, de 
1904, sobre as emendas apresentadas em 
3a discussão do projecto n. 271, deste anno, 
que fixa. a despeza do Ministerio da Fazenda. 
para o exercicio de 1905 ; 

Continuação da discussão unica do parecer 
n. 277 A, de 1904, sobre a emenda apre3en· 
tada na 2a. discussão do projecto n. 277, desta 
anno, que flxa o numero, classes e venci·· 
mentos dos empregados da SBcretarüt das. 
Relações Exteriores, e dando outras provi-
dencias; 

sa discussão do projecto no 318, de 1004,. 
auto1•izando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito de 59:412$500, 
supplementar á. verba. dá. rubrica 15a do 
art. 12 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903, na sub-consignação-Vantagens do· 
forragens e ferragens ; 

3a discussão do projecto n. 205 A, dl3 1004,. 
fixando o numero, classe e vencimentos do
pessoal do Lazareto de Tamandaré, :ficando o 
serviço sob a. direcção do inspecto1• do 2° dis· 
tricto sanitario da Repllblica ; 

3a discussão do projecto n. 225, deste anno;. 
que determina que as legações do Brazil no 
Japão e nas Republicas de Venezuela, Equa.., 
dor e Colombia. sejam regidas por ministros 
residentes, coadju vados por 2°" secretarias, e· 
dando outras providencias ; 

Discussão unica da emenda do Senado ao 
projecto n. 40 A, deste anno, que autoriza
o Presidente da Republica a conceder ao 
Dr. Henrique Ladislá.o de Souza Lopes, lent\) 
de therapeutica da Faculdade de Medicina de· 
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Rio de Janeiro, um anuo ria lícença, com 
todos os vencimentos, pat•a. tratamento de 
sw.1 saude; 

,2• discus~iio do projecto n. 293 A, do 1904, 
do Senado, autorizando ü Poder Executivo a 

desapropri:n o predio da. praça dí!. Repuhlica 
n. 105, onde residiu o marechal Deodoro do. 
Fonseca. 

LeYa.nta-se a sessão ás 4 horas e lO minutos 
da tarde. 

172" SESSÃO EM 15 m; DEZEMBRO DE 1904 

l're$idencia dos 8rs. z>cwl<i Guimantes (P1·esídente) e JuUo de Mello (to Vice-Presidente) 

Ao meio-diu. procede-se á chamada, a que 
l'espondem os Srs. Pa.nla Gtlima.rã.es. Julio 
de Mello, Pereira Li roa, Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho, Antero Botelho, Luiz Domin;;ues, 
Cunha Machado, Chdstino Cruz, Bezenil 
Fontenclle, ~'rededca Bo1•ges, GooÇ<LlD Souto, 
Fonseca e Silva, Pereira Rei.~, Paula ê Silva, 
Celso de Souza., Bricio Filho, Cornelio da 
Fonseca, Elpidio Figueiredo, Rodrigues Do· 
ria., Dvmingos GuiroM·ã.eo, Tosta, Felix 
Gaspar, Ga.rcia Pires, Alves Bal·bosa, Pa.ra
nhoa Montenegro, Rodrigues Saldanha, Mello 
~Iatto~, Amorico de Albuquerque, Galvão 
Baptista, Mauricio de Abreu, Carlo3 Teixeira 
Brandão, Francisco Veiga, Estevam Lobo, 
Gastão da Cunha, Ao tonio Z t<lharias, Car
valho Britto, Ol~·ntbo Ribeiro, WeDcedlâo 
Braz, Galeão Cal'V<llhal, Moreira. da Silvu., 
Bernardo de campos, Domlnguos de Castro. 
Francisco Romeiro, Rebou~~s de Ca.rva.lhu, 
Fernando Praste3, Ama;rn,l Ccsa.r, Ferreira 
Braga., Joaquim Teixeira Brandão, Costa 
Netto, Eloy Chaves, Paulino Carlos, Candido 
de Abrou, Ca.valca.nti, Paula Ramos, GClr
mano lhssloahcl', J"mos D.wcy, C:ll!siano do 
Nascimento o Vespasiano do Alb11querquo. 

A brc-se o. sossão. 
E' lida c sem deb~te app!'ovada a acta da 

sC~Jsã.o antecente. 
Passa-se ao cxpediente. 

O Sl.". A.leneaa• Guhna.t.·ães 
(1° .sec}·etal·io} proced.e f!. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio do SI.'. 1• Secretario do Sena.do, de 

14 do corrente, transmittindo a e~t:~. Camara. 
o projccto do Senado, autori;-.a.ndo o Poder 
Ex:ecuti v o a reorganizar a. brigada policial o 
a gua.rda. civil, de accordo com a.s exigencia.s 
do serviço. - A's Commissões de Constitui· 
ção, Legisla.ção e Justiça. e d~ Orçamento. 

Vol, Vlll 

Requerimento do ex:-furriel do corpo de vo
lun ta1•ios da p1tría na campal\h:~ do Para
guay, Maximiniano .José do Valle, pedicdo 
uma pons.iu.-A's Comrnissõas do Pon>ões o 
Contas e d(l Orçamento. 

E' lida c vatl a lmprimiP, p11ra. en ~rar na. 
ordem dos tra.b:~.lnos, a. seg u iato 

RlilDACÇÃO 

N, 315 A- Hl04 

Redacç,io flnal do p1·~jecto n , 315, deste anno, 
que attloriJ'cr. o Presidente da Repubtica a 
aÕJ'tJ' ao Ministerio da Pasend<t o credito 
e.drao~dinat·ío d e 24:686$034, o~.<ro, e 
913:316$796, papel, p ru·a ejfectum· o paga
mento de ditJjda.s de e.,;eroicios findos 

O Congres.;;o Nltcioaa.l decreta. : 
Artigo unico. Fica. o Presidente d1. Rcpu

bllca, a.ato~izado :.~ a.hrir ao Ministorio 
da Fazen·lu. o credito extraordinal'io de· 
24:686$034, ouro, c 913:3!6$796, papol, pal'a. 
effectua.r o pagamento das dividas de exer
cícios findos constantes da relação seguinte: 

Mini~terio d11. 
Marinha. ...• 

Minísterlo da 
Industria .... 

Ministerlo d ·1 

Ouro 

1:001$110 

23:684$924 

Justiça...... . ..... . .. . 
Ministerio da 

Guerra ............... . 
Miuisterio da 

Pa p el 

3Ei4 :498~185' 

205:308$914 

137: l4õ$784 

120:953$228' 

Fazenda..... .. .. . . . . .. 77:229.$99' 
Ministerio do 

Exterior .... , • .. • . .. .. . 1:189$691 

Sala das Commissões, !3 de d!lzembro da 
1904.-Domingos Guimat·ae.; . - Medeí1·os e 
Albuquerg11e. 
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E' lida c vae a impPimü·, pu, r a entra L' na 
ordem d.os tr•~baJhos, a seguinte 

I~lllCAÇÃO 

INDICAÇÃO DA CO~\Ii\IISS:ÍO DE POLICIA PARA 
QUE sgJAl\I FEITAS NOVAS ALTERAÇÕES NO 
REGl!IIENTO INTfm~o. 

A ulti.ma roformJ. regimental: promovjda 
por inichtiva da Commissão de Policia, 
apeza1' de estudada com o maior cuidado, 
resente-sc de alguns senões, que precisam 
ser corrigidos· para que a Camara ílque 
dotada de uma lei interna quo attenJa 
do melhor modo ás multípbs c variu.das 
necessidades dos traba.lhos que lho são af
fectos. 

Nesta conformidacle e visando este obje
ctivo, a Commis:;ão de Policia tem a honra 
de propor tt CarnMa as seguintes a.lterações 
e emendas ao actual Regimento: 

l.a 
Transporte-se o r1. 15 do art. 35 para logo 

depois do u , ll do me:-:;rno a.rtigo. 

2"' 

No art. Sü, paragrapho unico, lettra (c) em 
vez do que está, diga-se: Todos os mais re
querimentos que não sejam de ordem sobre 
incidentes cp1e occorram no curso dos de~ 
bates, salvo os de adiamento, feitos nos 
termos dos arts. 93 e 94, serão escriptos e 
sujeitos á discussão e votação na fôrma do 

. artigo seguinte. 

3.a 

Ao a1•t. 93 accresconte-se, in fine: 
.Os requerimentos de adiamento que não 

forem votados immediatamente por falta de 
numero, ficarão pr~judicados e não poderão 
ser renovados na mesma sessão. 

4.11. 
Depois do art. 156 accrescente-se o se

guip.te: 
Art. Os pareceres de Commissões que 

não concluircm por um projecto de lei ou de 
resolução terão uma só discussão. 

§ 1 o. Quando concluírem por pedido de in
formações ou para que o assumpto seja sub
mettido a outra Commissão, serão conside
rados como requerimentos e como taes dis
cutidos e votados, si pela impor·tancia do as
sumpto a Mesa julgar que deve submettel~o á 
deci:;ão da. Camara. Nocasocont1•ario, a Mesa 
por si a ttenderá ao pedido da Commissão. 

§ 2°. Os c1ue forem dados sobre projectos 
de lei ou de resoluç~ão, e emendas do Senado 
ou da Camara, serão impressos com a ma-

teria a que r:ie referirem e com ella entrarão 
conjunctamente em discussão. 

Art. As indicações terão somente uma 
discus;:;ão, ma,s, si os :PLtreceres soln·e ellas, 
d.ados pelas Com missões que estudarem 
o as:mmpto, concluírem por um projecto 
de lui ou ele resolução, seguir-se-hão os tra
mites para estes determinados no Regimento. 

Art. Si na discussão de qualquer pa-
recer for apresentado como emenda algum 
projecto de lei uu resolução, será apoiado 
como us demais emendas, e no ·fim ela 
discussão, depois de se votar sobre a sua 
mate;oia, sendo approvada, se considerará 
p1·ejudicado o parecer, pa;ssando o pro,jecto 
por uma out;r[t discussão, que corresponderá 
á terceira. 

5.tl 
Tronsporte-se o :wt. 169 paPa depois do 

art. 170. 
G.a 

Depois elo art. 205 accrescente-se: 
Art. Na 2a. como na. 3a discussão de 

qualquer projecto, os substitutivos apresen~ 
tados terão preferencia m~ votação, seguindo
se a ordem do precedencia na apresenl.ação, 
salvo deliberação em contl'<.tl'io tomada pela 
Camara., a requerimento de qualquer Depu
tado. 

7 .a 

Art. Os sulJstitutivos da Cama.ra aos 
projectos do Senado, e vice-versa, serão eon
sid orados como uma se ri e de emendas e vo
tados separadamente, por artigos, em corres
pondencia aos do J>l'ojccto emendado. 

s.a 
Snpprima-sc o art. 213. 

9.a 
Art. A reforma de qualquer artigo 

deste Regimento só -poderá. ser feita por 
meio de indicação, que passara por uma só 
discussão, depois de ouvida a Commissão de 
Policia. 

10.~ 

Art. No Regulamento que a Mesa ex-
pedir para os serviços da secretaria, provi
denciará no sentido de serem feitos por 
concurrencia todos os fornecimentos para o 
expediente da Camara, bem como, em Ca
pitulo especial, regulará o modo pol' que deve 
se1· feito e cont1•u.ctado o serviço de redacção 
dos debates. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1904. 
-Paula Guima1·ães, presidente. -Alencar 
Guimarcres, l 0 secretario.-Thomaz Accioly, 
2° secretario.-Joaquim Pires, 4° secretario. 
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São Iiclos c vão~\ ünpL·imit•, pat•a 
na. orék m dos t t·abalhos, os seguintes 

Pl~OJBCTOS 

ent ra1• • Sul, p:wa (lia r ia;: a officiacs no desempenho 
de tr~l.k.lhos rle campo c para dittt•ias a 
desm·to1·es e p resos. A p:roposiç[o da. Ckt
mal·a coo:>ip;nava., onglob:~dnmenr.e , n. rtuantia 
de 55 i: 98 ,1$ pa1·u. estes sct•viços, a emenda 
do Senurlo âi~crimina. as dolK'\ções, ele
v:Ln!lo a. vcwba :1.0 totu.l j tí moncionatlo de 
15 .8!2 :03o:;ooo. 

N. 15tl E- 1904 

.. Pa1·ece1· sob,·e as emenclas do .Senado 
.fecto a . 156 D, desle armo, que 
despezas do Jfinísterio d(< Gt<e>1'a 
e:r.c>·cicio de 19 05 

ao pro· 
(l:J;lc as 
p a l'a o 

As emendas !lo S•mado ao projooto qno fi:ta. 
n.~ despczas do :Mi.nisf.erio do. Guerr a pa.ra. o 
exereiclo de 1905, pequenas moclificn-çõc.~ fizc. 
rn.rn na p roposiçiio J.a C•tmaro. dos Deputados. 

,\ o a r t. I• foi feita uma altCL"açi[o, l[ Lte re
snlta.v:t n c'.t.ura!m~nte do augmcmto de :;lgu. 
mas verb11s nas rubric~\S competentes, sundo 
de notar a. modificação feita. na verba-Ouro
o.ue p assou a ter a mesm•t consignr~ção de 
50:000$, ficando desh fórma SUJlprimi(l;l. n. 
nov::\ r ub1•ica n . 17, inti tu lltd<l - r econs!;i. 
tuiç-.lo do mate••i:Ll do exe1•c!to e acquisiç11o 
de novo material. 

A cmendtt do Sena do manda v igora r· os 
crcditos csp(lcü;es pn.r a os mesmos fins p:J.ra. 
quG foram vot"tdos, os saldos dos crotlitos 
concedidos pelos dec1'etos ns. 143. de 5 de 
julho dG !803 e 1. fJ23, de 2<1 do dezembro de 
1804, res tabelecendo uma disp osição que tem 
:fig urado sempre nos ult imas orcamcntos do 
Ministerio da. Guel·ra. O Gov er no fica ussim 
a1•madu com os recursos nece~sn.rios pa.ra 
acuuir tanto á. reeonstituição uo materia l 
bellico como á acqui!>ição do material novo 
na medida tlas exigeucia.s do momento. 

Como allcga. o p;uecur da Commisaão de 
Finanças do Senado, o projecto da Garoara 
dOS Deputados Cl'COtl uma. UOV:J. rubrica para, 
este scz·vico, pelas diliiculdades provenientes 
do regimento intorno, que foi, entretanto, 
reformado de modo a permittir as autoriza. 
çõ~s legaes ao Governo, em determinad<1s cir· 
cumstanci!l.s. 

"\ s emondassobrca!<demais rubr icas uo.pro· 
· jecto discriminam despeza.s que são nccéssa

rias,liruita.m as quan tias que deve m ser gas· 
tas e corrigem alguns enganos cot r u elles um 
erro de impressão na. verba de 250 :()()()$ para 
as oln'M de fortificação do porto de Santos. 
No.~ vez·ba-F!tapas-o total foi computado 

em 15. 812:030.$, quando na proposição da 
Ca.roara figurava. o total de 15,750:014$000. 

A emenda do Senado nesto particular re· 
gularlza a. reducção COl'l'espondeote á.s etapas 
para 217 alferes, que para mais foram io
·cluidos na proposUJ , e ao mesmo tempo 
aocresccnta as consig nações pa.ra a.syla
<los, para abono do terço de e tapa aos 
officia.oo que servirem nos Es~os do 
Amazonas, Pa.I•á., Matto Grosso o em 
S. Borja., Sant'Anna do Livramento e Co
lonia do Alto Uruguay, no Rio · Gt•ande do 

Ao a.rt. 2• u. cmon!l.a. m:tn,la. accre.qcentar 
uma nov~ J.utoriza.ção, peht. qual o Govez•oo 
podon~ dC6envolvor PJIO modo {lllC j nlgar 
mais con veniente a.s officinas dos At·sona.es 
do Gttcn•a do Rio Gra.nd\l do Sul e Matto 
Gros;o, i ncumhindu-os até do PL'eparo tle 
cal•tncllO~ . fica ndo autorizado tambem pQ.ro. 
is.'Jo a ahl'ir o crcJito necessario. 

As uttlnns emendas <\ccrescentaro. "'idi· 
ti vos que const ituem o~ <ll' ts. 3• e 4• com 
seusJ po.t•u.gl'a.phos . Po1' este al' tigo, o Governo 
fl c::~ a.utol'i·taLlo a roorg anir.:.1r t oclo o serviço 
relat ivo ao ensino milita\·, reformando o re
gimco ac t ua.l o rcspoi!audo os direit os adqui
r idos dos mcmlJros do corpo docontc dos os· 
tabe!l'ciwentos de ensino. Em 1899, o Con
gresso Xooicma \ a.utol'izou o Govc1·no a fazor 
uma refol'lUll nos ost;.•bolccimontos milital'CS 
de ensino, e esta. noeessitladc t em sido con
stttntomeote a llegada. nos rolatol'ios dos Mi· 
nistt•os da Guerra, que clam[~ffi po1' uma. re
foL·ma defln i t i v a e urgente. 

AutOl'iza.çõc:l desta ordem t oem sido fre
queutemente conf'el'idas ao Governo, embora 
o assum pto cstej !~ com pendíad oen &rc aquelles 
que são ela. compo;.cncia privativa elo Con· 
g~csso Nacional. E' que m uitas vozes a con
fcCI')io de uma. boa lei depende ro.a.is da colla· 
boraç.ão do um lJL'ofissiona.l ou do pro!ls,;iona.os 
competent(ls, que podem se1• est!olhido::; em 
com mlS:lão pelo Gnvopno, do que de uma ela · 
bora,ção no se io de uma a.ssemb\éa , onde ele· 
ro.ontos tão diver.>os podem àJsvi rtual·a em 
seus 'fundatncntos .E nem se explicam U.e oLttrn 
manei ra C\S l'tlpetiilas delegações do Cong resso 
do ~uas attribuiçõo~ ao Podo L' Executivo para 
r efor mas nos multiplos serviços publicos . 

O art . 4• e seus paragr.1phos obedecem ao 
mo.~mo fuoclt~mcnto, que tem ditado n. neees
sidade tl~ a.utoriza.ções iguaes oonl~ridas a.o 
Governo. 

A Commissã<J de Orçll.rneuto , tendo e~iu· 
dado convenientemente as emendas do Se· 
uado, pelos motivos exposto~, é da parecer 
q11e seju.m ellas appl'ovadas . 

convclm corrigir um erro d e. impressão, 
que se encontra na. emenda ao an. 1• : onde se 
lê: 48. 118: 987$007 -diga-se- 48 . 1 18: ~187$070, 
com o está no auf.ogt•a.pho do Senado. 

Sala das Commissões, 15 de dezembr o de 
1904. - OC!ssiano elo Nascimento, presidente.
Galer!O C'ar·oolhal , rela.tor , -Francisco Veiga. 
- Co1·nell.o ela Jo!m seca. - U!·bano Santos . 
Pau/a Uamos, vencido quanto a.os arts. 3° e 4•. 
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Ao àrt. 1.0 Em vez de:-a. quantia do 47.9l7:ll6$070 
papel, e 1.550:0UO$,ouro-diga-se:-a quantia. de 48.ll&987$070 
pa.pel, e 50:000$, ouro. 

Rubrica 4a «<n.tendencia Geral 
da Guerra».-Accrescente
se a quantia de 9:855$para 
a.lancba Dttqt'e de Caxias, 
sendo l :825$ para um 31) 
patrão com diarias de 5$, 
2:920$ para um machinista. 
vom diarias de 8$, 1 : 825:'; 
para. um foguistá com dia.::. 
rias de 5$ e 3:285$ para tres 
remadores: com diarias de 
3$-fica.ndo o total da verba. 
em .••.•........••.•..•••. 

Papel Ouro 

287:316$000 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O Presidente da Repuhlica é auto1•izado a dospendcr 
pelo Ministerio da Guerra, com os serviços tlesignados nas 
seguintes verbas, a quantia de '17.917:116$070, pa.pel, e 
1.550:000$, ouro. 

1. a Administração Geral ..• 
2.a. Supremo Tribunal Mili

tar e auditores ..•••..• 
3. a Direcção Geral de Conta

bilidade da Guerra. •••. 
4. a Intendencia Geral da 

Guerra ..•.•..••.....• 

5.a. Instrucção Militar .•...• 
6." Arsenaes;, depositos e 

fortalezas .••••...••..• 
7. a. Fabricas e 1aboratorios •. 
s.~ Serviço de saudo •••.••• 

Papel 

l9i: 915,SOOO 

143:800$000 

236:580$000 

277:46l$000 

1.040:8948500 

1.235:972$414 
350:87l$30(1 
329:340$000 

Ouro 
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RulJrica lO.~ ~Etapa•. Sub
stitua-se pelo seguinte; 

Reduzida. de 721:532$, sendo 
443:5(8$ correspondentes a 
etapas p.:tra. 217 alferes, 
que para mais fm•a.m in
cluídos na proposta., tanto 
nesta l'ubrica. como na re
lati v:1. a soldos o gratifica
ções, e 277:984.';: correspon
dentos a etapas para. 136 
alferes, que ta.mbem na 
prQposta figuram para; mais 
nesta verba, além dos 217; e 
accrescenteru-ae as seguin
tes consigna.ções: 450:000$ 
para asyJados; 100:000$ 
para abono do terço de 
etapa. aos otllciaes quo ser
virem nos Estados do Ama
zonas, Pará., Ma.tto Grosso 
e em S. Borja, Sant"Anna. 
do Livra.mento e Colonia do 
Alto Uruguay,no Rio Ori1n· 
'le do Sul; 50:000$ para 
diarias a. officiaes no desem· 
penho de trabalhos de cam
po, de accordo com a ru
brica 1•, e· 20:000$ para 
iliarias a desertores e presos 
de accordo com a rubrica. 
15•, sub-rubrica-Despezas 
especiacs-; ficando o wta.l 
tla verba. para. etapas em.. 15.812:030$000 

9. ~ Soldos e gra.tifica.çues : 
Redu:~;ida tte 481:740$, sendo: 

em soldos de 2m tenentes 
e alferes, 312:480$; em 
gratificações de subalter
nos, 117:180$, o em gratí· 
cações do c!'iados, 5.'~:080:í; 
pela eliminação de 217 
dos referidos ofilciaes. • . . 14. 357: 30i'.i;900 

lO.& E1apas : 
Reduzida da 721:532.') da etapa 

de 353 alferes excedentes 
e a.ugmentada de 557:984$ 
para dotaJ.•-se a consigna-
ção «abono do terço da 
et.apa aos offlciues que 
servirem nos Estados do 
Amazonas, Pa.rá , Matto 
Grosso e Rio Grande do 
Sul (sómente em s .Borja, 
Sant' Anna do Livramento 
e Colonia do Alto Uru-
guay)~. accrescentando-se 
tambem etapa para asy-
lados e diarias para o des-
empenho de trabalhos de 
campo, desertores e 
presos.................. 15. 750:014~00tl 

(;J 
(;J 
(;J 
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Rubrica 14.&-0bras Milita
res: 
Em vez de 259:000$ para. 
as obras de fortificação flo 
porto de Santos, <liga-S•1: 
~~50: O 0$ pa1•a. as obras de 
fortificação do porto de 
Santos. Discrimine-se a con
signação de 150:000$ para. 
n. linha de Nioac a Porto 
Murtinho,do seguinte modo: 
100:000$ para a conclusão 
do ramal de Nioac a Porto 
Murtinho, passando por 
Bella. Vista, na fronteira 
com o Paraguay, . e 50: 000~ 
para o ramal de Cuyabá a 
S. Luiz de Caceres, na fron
teira com a Bolivia, passan
do por Livramento e Po
coné. 
Destine-se a quantia de 
50:000$ para continuação 
das obras do quartel de São 
Luiz do Maranhão. 
Accrescente-se a quantia de 
130:000$, sendo 100:000$ 
para a reconstrucção da fa
chada e platibanda do edi
ficio em que funcciona o 
Ministm•io da Gum•ra e 
30:000$ para a. construcção 
de um quartel em Bell11 

Papel Ouro 
11."' Classes inactivas ••...•.. 
12.a. Ajudas de custo ........ 
l3.a Colonias militarel:l .••..• 
l4.a. Obras militares : 
Augmentada esta rubt•ica de 

850:000$, sendo: 259:000$ 
para a.s obras de fortifica
ção do porto de Santos ; 
100:000$ PUJ.'a as obras do 
sanatorio militar dos Cam
pos do Jordão; 150:000$ 
para a Estrada de Ferro 
de Lorena a. Bemficlt, Es· 
tado de S. Paulo; 150:000$ 
para as obras do Arsenal 
de Guerra da Capital Fe· 
deral e 200:000$ para. a 
construcção da fabrica. de 
polvora. sem fumaça. De
pois das paltwras~inclu
síve a conservação da 
estrada de rodagem Dona 
Francisca, em Santa Ca.
tharina- accrescente-se: 
para a qual fica consigna
da a quantia de 100:000$. 
Depois das palavras -
obras, reparos e consera 
vações de quarteis -
accrescente-se: inclusive 
a Escola Militar do Brazil 
e a construcção de um 
quartel em Lorena,Estado 
de S. Paulo. Destinada a 
quantia de 40:000$ para 
as obras do quartel de São 

Papel 
2. 222: 9i9$~J56 

.200: 000$00(1 
1:?5:800$000 

Onro 

c..v 
c..v 
~ 



Vista., na fronteira. com o 
Pa1•aguay, ficando o total 
da verba. om. . . ... • . . .. • . • • 3.080:000$000 

RulJrica.J5a- Material- Em 
vez de 8.498:995$, como se 
vê na. somma. das diversas 
consignações-,iligv.-so. . . . . . 8. 498 :Ofl5$000 

Rub1•ica. l7. "'-Reconstituição 
do material do exercito c 
acquisição donovoma.tei·ial 
1.500:000$ - snpprima.~so. 

Ao a1•t. 2." acct•eseente-se: 
leitra e- a. desenvolver, 
pelo modo que julgar mai~ 
conveniente, a.s officinas dos 
Arsenaes de Guer1·a !lo Rio 
Grande do sul e Matto Gros
so, 1le maneira. a que pre
~tem ellas todos os serviços 

Joã.o d'El-Rey, Estado de 
Minas Get•aes e a de 
100:000$ para cons~rucção 
de um novo pavilhão no 
Collegio Militar, que ser. 
virá. para refeitol'io •. •.. 

15.• Material .............. · . . 

16." Commi!lSão em paiz es~ 
trangoiro ....•.....•.. 

17.~ Reconstituição de mate
rial do exercito e aaqui
sicão de novo material. 

2. 950: OOOfflOO 
8 .498:995.5000 

5!l:0008000 

1,50():0008000 

Art. 2. " E' o Poder Executivo ;lutol'iz:•.do, na vigencia 
desta lei : · 

a) a mo.ndn.r para. outros paizes, como aduidos milita1·es on 
em commissão, para estt1dar us diversos a.ssumptos militares !I 
o progresso dos respectivos couhecimentus. o1Iiciaes penet•a.es 
superiol·es ou ca.pitãos complotmnonte hauili r.a;Jo>, sendo um 
para a Europa, um pt~ra a America do Norte, um p:tra o Pmtu. 
e outro pa.t•a o Pacifico ; ' 

b) a clespendel' até a quantia de 50:0008 com a Cl'eação do 
cavallo de guerra e para desenvolver a. invernada. na.cional de 
Saycan; 

c) a adquirir, por conta da. rubrica 14•, o edlficio quo tem 
servido de enfermaria militar 'em S. João d'El-Rey, s i julgat· 
conveniente ; 

d) a manda1• para diversos puizes, afim de se a.perfeiçoarem 
nus conhecimentos milit.ares, por espar.o de um auno, at é dous 
offieiaes Y.Ot' ar mas ou coJ•pos eSllOCiaes, colll o respect ivo curso 
e ca.pacidade reconhecida, correndo a despeza por cont a du. 
rubrica. lu• do art. 1 o . 

w 
w 
(}] 



Jtmeruias do Senado ao projecto n. 165 D, de 1.904, da CamaraiP'Y'ojecto n. 156 D, de 1904, da Cámm·a dos Deputados, fixando 
dos Deputados a de~peza do Ministerio da Guerra pa1·a o exe,·cicio de 1.905 

de que carecerem as forças 
estacionadas naquelles Es
tados e quaesquer outros 
que devam ser affectos a 
esses arsenaes. inclusive o 
preparo de cartuchos,abrin
do para isso o credito ne
cessario. 

Accrescentem-se os seguintes additivos: 

Art.· 3. o Ficam vigorando com os creditos especiaes, para 
os mesmos :fins para que foram votados, os saldos dos creditos 
concedidos pelos decr~tos ns. 143, de 5 de julho de 1893, e 
I .923, de 24 de dezembro de 1894. 

Art. 4. o Fica o Governo autorizado a reorg<Lnizar todo o 
serviço relativo ao ensino militar, com diminuição da despeza 
que actualmente se faz, podendo, conforme julgar mais con
veniente, em relação ás disciplinas ou cursos, reformar o re
gimen ac-tual, e, em relação aos estabelecimentos, subdividir, 
supprimir e crear novos onde julgar melhor. 

§ l. o Os membros do corpo docente que forem vitalicios 
serão aproveitados em quaesquer dos estabelecimentos da nova 
organização para o ensino das matarias que actualmente lec· 
ciooam, podendo tambem ser aproveitados para o ensino de 
outras materias que livremente acceitarem, sem prejuizo, em 
qualquer dessas hypotheses, do:::: seus vencimentos actuaes. 

§ 2. o Os que não forem aproveitados, de accordo com opa
ragrapho anterior, serão postos em disponibilida.de, com os 
vencimentos integraes. 

§ 3. o Para os e.tfeitos da autorização constante deste ar
tigo, poderã. o Governo fazer, na Vét·ba destinada ao ensino 
militar, as alterações que forem necessarias para ada.~tal-a ás 
despezas que resultat•em da reforma. 

Senado Federal, 12 de dezembro de 1904.- Affonso Augusto I Camara dos Deputados, 17 de outubro de 190-l.-JuUo dt 
.illoí·ei,·a Penna, Presidante.-Joaki1n de O. Catunda, 1° Secre- Mello, Vice-Presidente.-Jlfanoet de Alencar Guimarães, 1° Secro-
tario.-Albe~·to Jose Gonçal11es, 2'' Secreta1·io. ta.rio.- Thoma:: Pompeu Pinto Accioly, 2" Secretario. 

V> 
V> 
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N. 265 C - 190l 

Emenda do Se.1ado ao projeclo n. 265 B, 
deste o;nno, qtte autori~<t o Presidente da 
Rapubliclt a JI'I'Ol'Ogal' po•· um o:tmo, com 
todos us 'llencimentos, a licença concecliàa 
pela lei n. 1.187, de 20 do jnnho do C01'· 

,-ente anno, ao minish·o do S upremo 'l'l'ibtc· 
na I F~den1l D1·. Jo,ro Barba lho Uchôa Ca
-çakanti 

Legislativo foS.;;e limitando as suas propria.s 
attribuições á pro port ão quo vo~se cada 
lei. ~ 

O fundamen \o com '1 ue a lllustrada. Com
missão de Finanças do Sonado justificou a 
emenda., Ol'a sulJmcttHu. á apreciação da. 
Commissão de Petiç·ões c Poderes só dilfero 
do anterior, a. que se refere o parecer acima. 
trani!Cripto, pela. f<tlta. da citação da Consoli
dação das leis roferentes á Jus\iç:~. Federal. 
E' este o tcot• do parecer d:1. CommL~ão do 

O Senado emondon a, proposição da. Ca- Fin~nças, a respeito do co.~o presonte : 
.ma;~ dos Dcputa.dos na qual se a~tor~za.v;~ «A 1}roposição da . Ca.mat•a. dos _Deputados 
o Ircsldon~o .d:J. Ropubltca a pro~o~a1 POl n. 13.">. do corrente anno, autot'lza. o Pre
t~m õ~.Uno a l1~cnça. conced1da. ao ID1D1stro do sidcnte dil. Republica. :\ prorogur, por um 
Supremo :Fribnnal _E'c~eral, D~ .. João Ba r: 1 anuo, com todos os vGnci_meotos ~ na fórruo. 
balho Ucboa. Ca.va~c.1ntl, em vu tuue da. let da. lei n. 1. 187, de 20 de JUnho de 190<J, a 
n. 1.187, de 20 de Junho doste anno. licença. concodid& por essa. lei ao minisko 

Do certo tempo a osta. pal'Le, aquelle ramo do Supremo Tribunal Flldera.l Dt•. João Bar
do Congresso Nacional \em entendido QUe ba.!bo Uchôa Cavalcanti. 
·não so dovo autorizar o Poder Executivo a Faltando comp~tcncin. ao Poder Executivo 
conceder licença. aos funeciona.rios da Jus- para conceder licença. aos membros da Jus
tiça. Federa.!. Na present~ ~essão, é ~s!a a tiça Federal , a Commis>ão não póda acon
t~cgunda. vez qntl a CJmmtssa.,o de Pet1çoes e selhll.r ao Sen(J.do :.:. adopção da proposição da. 
Poderes tom de se pronunma.r sobre csstl ca.ma.ra do~ Deputados pela fórmu. por quo 
modo de ontendc1• ~o Seu:\do. Q~:~a.J!-dO se está. concebida; ma.s, l'cconhocendo que o 
.ma.niCostou pela. pr1meira vez, emlttiU o se- Dr. Joio Ba.rballto Uchila. Cavalcant i est~ 
guiote pu.reoor: elfectiva.meote doente e pt•ecisa. da. proro-

« Sob o fundamento da quo a. Consoli~açiio gação da que trata a pt•oposição, aprcsonta a 
du.s lols referente~ ú. . J_ustiça. Federal nll.o dá esta o seguinte projecto subs~itattvo-N. 25 
ao Govcrn~ a a~tr1bmça.o de con_ced~r llcança 1904-0 Congresso Naciona.~ resolve : _ 
aos funoc10ntWlOS da. mosma JUSttç·A, o Se- Artiuo unieo . E' concedtda. AO Dr. Joao 
nado propõe emenda ao projecto n. 182, Ba.rb:l.i'ho Uchôa. Cavalcanü, membro do Su
deste anno, da. . Cama.t•a. dos Dep~tados, quo promo T1•ibunal Federal, prorogo.ção, por 
autoriza o PreSldento da. Ropubhoa a. conco· um twno com todos os vencimentos, da. li· 
dor ao Dr . Fclippe Rodrigues do Ar.evodo, cençt~ que obteve em virtude da lol n . 1.187, 
juiz subsiiiuto federal ua secção do Mara· de 20 de junho de 1904. • 
·nhi'io, oUo mozos de licença., com ordenado, Compl'clleodc-se facilmente QUo, exacta
para tt•atat• de sua saude o~de lhe conv1e1•. mente porque falta competenoi:l. ao Pode~ 

Consiste a. emenda do Senado em substi- l~J.ecutivo pal'U. eoncedel' a prorogaçã.o d& 
tuit' a.s P<llan':l.ll: Fica o Pt•esidento da Repu- liconça de que precisa. o Dr. Joõ.o Ba1•balho, 
blica. autorizado a. conceder-pelas seguintes: roi quo a Ca.ma.ra. votou a a.utoL•iznç.'io o. I 35, 
-São concodidos. dcsto anno. 

A Commissão de Petições o Pode1•es, com a A lei D. 1.187, de 20 do junho, ta.mbem 
devid<~. vonia, discoL•da do pa1>ccer da. C'om- deste ao no, dando autot·i~ação 1\0 Presidente 
missão do Finanças do Senado, quanto á t·o- da ltopublica para conceder um nnno de li· 
stricção quo a..t.tl'ibuo ao Congresso NacloMI cança. ;lqucllo ministro do Supremo Tribunal 
do podar autorizar o Pre.iidonte da Repu- Foderal, não Incluiu neasa auto~ização a. fa
blica a. concedet· licença aos i'uncelon:uio~ da. culdad_e do prorogar a. mesma hconça., caat~ 
Justica. FederaL se vertftcasse a necellsldade disso. 

A Consolidação citada :psla. Commissã:o de E ba.sta. esta consideração para. justificar 
Fino.nçlls não póde fazer essa. reatric~ a.o plenamente a. proposiç.'i.o {la. Ca.mara, desde 
Poder Leglsla.t!Vo, cujo.s attl'ibui~.õos sao do· quo não l'Osta. duvida. ~obre a necessidade da 
iimltu.das unicamente pela. Constituiç,l'io F c· proroga.9ão sollcitada. 
det•al. Ao Poder Executivo se deu competencl~ 

Si uma lei não dá ao Poder Executivo para concede1• a. licença, olle a. concedeu ; 
attribuição para praticar cot•to a.cto, outra. era na.tural, portanto, queM mesmo Poder 
lei a póde dar, uma vez que o Congresso se dásse competenoia. para. prorogal-a. · 
Naciona.l, p1•ooedendo nos limites constitu- Foi o que fez a. O.mara dos Deputados, ac-
cionaes, asslm o onienda. ceitando o projccto apresentado pelo Sr. Ga.l-

Admitt.ir a doa trina da. !1om•ado, Commis- dioo Loreto ; mas assim nlio eotêndGu o Se· 
são de Fíoancas seria. admittir quo o PodOl' nad~;~, pel~;~ mot!To de f(c1tm· o~mpelc nci(: ao 

Vel, Vlll ~3 
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Pode1• E:;;ec2tlívo 2Jara concede1· Ucençc' aos 
mernbro:; ela Justiça Jiede;·al. 

Convem lembru.r c1ue a loi n. 1.187, cita.da, 
que deu competcncitt ao Presidente da. Repu
blica pa.ra conceder o licença que agora se 
pretende prorogar, embora inicladét na Ca
mara, não soiTreu a menor impugnação no 
Senado, cuja Commis:>ão de F'im~nsas, ouvida 
sol)roo proj<:.cto que se converten nacttwlla 
Jei, emittlu o seguinte parecer: . 

« A' Commissão de Flnn,nças foi prosente, 
pa1'a. intet'pOl' o seu parecer, a prop0si.ção ua 
Camara dos Deputados n. li, do 1 90'1, auto
rizando o Presidente da Repnblica a con
ceder um anno ele licença, com todos os ven
cimentos, ao ministro do Supremo Tribunal 
Federl11 Dr. João BarballlO Uchôa. Caval
canti. 

A Commissão, á vista do attestado medico 
com que aquelle ministro instruiu a sua pe
tição ao Congresso Nacional, é de pa.recer 
que seja approvada a mesma pro'{>osição. 

Sala das Commissões, 2 de junho de 1904. 
- FeHciano Penna, presidente.- Rosa e 
~Uva, relator. -Ramiro Barcellos.- Urbano 
de Gouvêa.-AZtwro !lfaclwclo,-Paes de Cm·
valho. >) 

Convem lemlJrat• tamlJem que muitas 
outrus leis teem sido votadas pelo Congresso 
Nacional autorizando o Poder Executivo a 
conceder licenças a membros da Justiçu. 
Federal. 

Durante o actual período presidencial, 
para não ir ma.is longe, poP,om sc1• citadas as 
seguintes: decreto n. 914, de 1 dezembro 
de l902; decreLo n. 980, de ô de julho de 1903; 
decreto n. 988, de 13 de jutho de 1903 ; 
dccl'eto n. l.Ou2, de 10 de agosto de 1903; 
decreto n. 1.070, do 13 de outubro <lo 1903, 
eto., etc. 

A Comruis:;ão de Petições o Pouere,lJ com
prehende a conveniencia . quo ba do .sç; não 
coUoca1• a Justiça Federal na. uependencia de 
outro qualquer poder e, pol' isso, admittiria 
que se désse est'L razão pa1·a não f<!zer Jepen
del' do Poder Executivo a concessão de 
licenças aos membros do Poder Judiciario. 
O que não póde admittir, por~m, 6 o funda
mento com que a Commissão de Finanças do 
Senado tem i.mpugnado ultimar•ncnte as auto
rízaçõe3 ao Presidcnt~ da, Rei>u.btica a con
ceder es.~as licenças. Esse fundamento, como 
se viu, é a faltv. de competencia do Poder 
Executivo, dada pela Consolidação das leis 
l'eferentes á Justiça Federal, para a concessã.v 
do l'\cenças aos funeciona.L·ios da mesma 
justiça. · 

Não ha. necessidade de insistir na. falta do 
proccdencia da doutrina, do parecer da hon
radv. Commissü.o do Finanças, e ainda. bem 

quo isso osttt fóra do duvida, IJois pel'igoso c 
alJsurdo seria o simples facto de se considern.r 
como ponto dlscutivel a possibilidttde de se 
con.rctar, por melo de leis ou consolida,ção de 
leis,. a faculda,de lcgi.~lativa do Congresso 
Nacwnar. · 

A questão devesor collocada neste terreno: 
Será conveniente, :p<wa. as.;;egura,r a indepen
dcncia do Podo? Juclícíarlo, doixal' ele autoL'i· 
zar o Exccutlvu a concodor liconç::ts aos j nizes~ 

Até hoje a pratica de semelhantes auto
rizações não tem :perturbado , n,b::;oluttl.
mente, o regular funccionarmm to da jus
tiça, nem ha noticit~ de reclama.ção [~Jguma 
contra essa pratica por parte de quGm CJ.Uel' 
que seja. 

Mu.is do que a concessão de licenças, que 
nunca são recusadas, desde que sejam soU
licitadas com justos motivos, poderia per
tur1Jal' a indopendencia dos juizes, oxcepção 
feita dos membros do Su:premo Tribunal Fe
deral, a attribuição que tem o Pod<:H' Ex
ecutivo de os nomear, reconduzir o lhes dar 
accesso. 

Em todo o caso, não PM'ece conveniente, 
nem talvez campa ti vel com o nosso systema 
constitucional, dar attribuição ao Poder Ex
ecutivo, em lei de camcter geral, para con
ceder ou denegar licenças aos juizes, fi \ando 
e~tes na obrigação de lh'as solicitar quando 
d.ellus precisarem. 

lYhH nã.o é dis:>o quo SB trata. Um~ vez 
que, como até agom se tem praticado, seja 
o Podet· Lcglshl.tivo qne aprecie cada. caso 
do per si c resolva., doante das allega.ções e 
provas c1ue lhe forem apresentadas, cleferir 
ou não o pedido de licença, não se pode 
dizer nem concellor quo, no caso àe l'Osolu
ção favoru.vel om fórma, de autorizu.çã.u, de· 
penda o d.oferilnento do pcu~do sórnento do 
Podor Executivo. Sor<t muito tl.iffici!, por
ta,nto, prov:11• quo taos :mtorizações, vaLadas 
pttra cad<t caso cspccittl, tenham a inconve
niencla. do embaraçai' por qualquer fól'ma a 
necessai'ia indopendencia üo Poder Judiciario. 
, Conv~m oiJsot•vai', por !lm, quo, sem moti
vos do alta rdovaucia, o P1·esidonto !lu. Repu
Mica não deixará de conceder umu. licença, 
que foi objocto de uma autoriz:_~ção a elfe 
dadtt om lei especial, o, Út.tda a oxistoncía 
de taes motivos, elles poderiam influir tam
bem para o veto presidene~:!.l O})posto au a,cto 
legislativo que concedesse a. mesma licençe~. 
sem a fó!'ma. de autoriza~ão. 

Com as considerações que acabam do ser 
feitas, a Comrnissão do Poticõos e Poderes 
teve apenas em vista. justificar o seu procedi· 
mento, aconselhando a approvação do pro
jecto quo foi emenúado pelo Senado. Como, 
pJrém, a emenda votada por aquollo ramo 
do Cong1•esso não trt\Z inconveniente ao 
serviço publico, nein contt'al'la Of> precei ... 
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tos constitacioMes, u. CJmmi>são não lH:- \visto <tcha.r-se soiTrendo de lJcri-beri, o que 
sita em aconselhar a su<t <~dopção pela. Ca- prov~, cem attcstado racdico, <tue j m1tou (t 
m<:~ra, com o quo dá testemunho do seu os- pettç:.to. 
pil•ito conciliador. AJr,:ctado <les~:t_ mole~iía., o :pe ticionaria 

Sala d~s Commiss\Jes, 15 de deze:J!bt·o de passot~ o c:~:erclClo llaquelle ca.1•go ao seu 
lP04.-José L'us~1>io, ptcsídcnto.-Fe!i.~; Gas- s;th~~nuto legal c "ttanspo~·tantlo-~e p<Lt'a est:o 
'"l'" -s,; F·eí .. c C::\.])hê\1, <·cquerett r..o PL'CSlderrtc U•J Supremo 
<· -• • · ' ' • T1•íbnnal Fcdcru.l licença pot' qudro mezos, 
Emenda elo Sc;wdo cw Pr~jec!o n. 265 IJ, com ot·d<mauo. 

p1·ojecto 71 • •. 265 fl, rle 1904, ela (;ama- Consirlerando lnSilfliciente OS 28 di~s de 
de·J904, da Cc;mm·(~ ra dn DcputC~!lus, licença ClU.e olJtcvo, não só porque nesse curto 
dos Depuiaclos que mrlo;·i;;a o Prc~ espaço de tempo não poderá se restabelecer, 

sidenle da Rezw- mas cünda. porque impossivel l he ~ regressar 
b~i ca a 1)1·wogco·, á s~uc de sua sccçKo, sabido como é que para. 
pw wn wmo, com a viagem de ida. c volt a. siio ncccssar\os, p elo 
l-odos os venf'imen- 1uenos~ 34 düts, llirlgin ao Congresso o re
tos, a licença co~>· querimcnto que com o projccto n. 273, d<l 
cedida ao D1·. Jo1io Senado, foi submcttido ao e:-u1.me da Com
Barbo.tho Uchôa Ca· missão de Po~ições e Poãcre~. 

O Congresso Nacio
naJ resolve ; 

_\.rtigo unico. E' 
concc<lida v.o Dr. João 
Barbalho Uchóo. Ca
vatca.nti, membro do 
Supremo Tribuna.! Fe
de r a l, prorogação, 
pOl' u1n anno, com 
todos os vcnctmentos, 
ua. licença que obte
ve em virtude da lei 
n. 1.!87, tlc 20 do 
junl10 de 1904. 

Sellado Federal, 12 
de dezembro uo HJ04. 
- Affonso Atf[!Hsto lfio· 
reiTa Pen,rw, :pl'Csi
dente. - Joahim d'O. 
Catunda, 1• secreta· 
rio. - Alberto J os d 
Gonçal!Jcs, 2• scc~·e· 
i,aJ•io. 

'tlalca•ití, min;st,·o De accordo com os motivos q ne determi
do Sttpremo Tl'ibtt· naram a acceitacão pelo Senado do referido 
na~ Fedeu; I projccto, a Comrnissã:o entende q ue pó de a. 
o CongreES! Nll.CiO· Ct1.mara dos Deptitn.clos adopta.l-o, seu do a,ssim 

nal rosol v o : deferido. a allud!da, petição. 
Ar~igo unico. E' o 

Pl·os1dcntc lia Rep11 
blica. autoriwdo a 

Sala d<\S Commis;ões, 14 de novembro de 
19M. -Jose E~<zobio, p t'osident o. -Sd F1·oi1·c . 
-Feti,·,; Gaspar. 

prorogar, por um an- N, 2i3-1004 
no, com todos os ven· 
cimontos, Jl(l. fórma (Do Senado) 
da loi n. L 127, de _,,·o O Congresso Nacional resolve: 
de junho deste cmno, Artigo unico. E• concedida ao bacliarol 
o. licenç:t concedi<l[l Jo~o Lopes Percir::t, jniz federal na secção do 
por essa lei a~ mi- Amn.zonas, licença de quatro mezes, com 
11i.stro do Supremo ordenado, para tratar de sua saude onde ll1e 
Tribunal Fedel':tl D1·. com·i~n· ; re•;ogauas tts disposições em con
J oão Bar lJM!w l' eMa trarlo. 
Ca.valcanti; deroga· Sanado Federal, 11 de novombro de 1904, 
das as di~ posições em ~-Al/JePto Jose Gonçal·~es, presidenr.e interino. 
contrario. -Joaquim Fetrcú·a C!taues l• secrebrio in te· 

Camn.ra. do;; Depu· rlno.-T!wmaz Del(.~lo , 2' ~ecreta.rio interino. 
tados, 24 dEJ novetn-
bro de 1D04.- r. d<J O!WE~I DO DIA 
Paula O. Guimw·aes, 
prcsidtmte. ,:._Manoel O !!ir. PI•esidcnte- Não lJavendo 
do Alencm· Guimm·acs, numero legal par:t se procellm· (is votações 
1• seeJ•otv.l'io. _ Joc!· lias ma mrias enccr!•adas, puS:> a-se <i. 1na.teria 
guim de L. Pú·cs l!'et·- em discussão . 
,'ti,·a, 4' ~ecratc<rio . . E' annunciadt\ :t discussilo uni.ca. do parecer 

N. 273 A-HIO(\ 
n . 271 C, de 1904, sobre as emendas apre· 
~entadas em 3• disell~são du proj octo n . 271 , 
dc~te anno, que fix<J.· ~s llespczas do l'.-Iinista· 
rio da l<azonda par<~. o exot'cicio de 19u5. Concede ao bacllm·el JotTo Lo1Jes Per-eil·a, } Hiz 

{ecl1roJ na secçao do Amazonas, licença de 
quatro 1ne.:es, com or-dena(/0, pa1'lt tral ru· de 
sua so.ude onde lhe convier 

(Do Senado) 

o ~··. Bl'icio Filho -Peço a. pa
lavrtt , 

O Sl·. Pt•esidentce-Tem a palavra. 
O bacharel João Lopea Pereira, juiz fe· o nobrl3 Deputado. 

dera! na soccão do Amazonas, ror1uerou ao 
Co.ngrcsso Nacional quatro mczcs de liconça, O Sr. B.rici<> Filho- Sr. Presi
Cíllll or<lcn(l.do, IJa.ra trat;uuento de sua su.uuo, uen~o, poucas consiucro..çõe;> tenb.o a fazer 
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l'ela.tivamente ao 1nrecer em debate. As 
duas emendas que tive a honra de offe:·ecer 
ao projecto n. 271, deste anno, que fixa as 
despezas <lo Ministerio da Fazenda para o 
exercício de 1905, forçam-me a. dizel' al
gumtl.s palavras em defesa. das medidas que 
formulei. 

Uma das minhas emendas versa sobre apo· 
sent,;\dos da Estrada. de Ferro Central do 
Brazil. A omenda: estabelece qne na verba. 
-Aposentados- fiquem compr·ehendido; os 
aposentados da referida via-feri'Ca. A Com
missão não acceitou osta emenda, so1J o fun
hantento de que no projecto em discussão 
da verba para os aposentados existent8s e 
para aqudlles que o possam ser no exercício 
futuro. 

Verifiquei, Sr. Presidente, durante o cor· 
rer da 2a discussão, <l,UC o iltustra.do rcla.tor, 
o digno representante do Minas, o Se. Fran· 
cisco Veiga, nome que estou habituado a 
distinguir e a venera,r, no.tei que S. Ex., 
de ordinario tão rigoroso na condemnação 
das emendas, durante a 2a discussão actuou 
com brandura, acceitando quasi ·todas as pro
postas que foram apresentadas; e agora 
me··mo, examinando em 3" discussão o seu 
trabalho sobro as medidas offerecidas, cu 
verifico c1ue. o mesmo criter-io se manteve. 
No emtanto, observo, com grande magua 
para mim, que justamente o rigorismo foi 
observado :para as emendas que ti v c a honra 
de o1ferecer á consideração da Ci1sa. 

o primeiro, Sr. Presidente, a desistir da 
minha eme-nda, tranquillo e confiante, por 
ver que o direito desses funccionarios estavr.t 
perfeitamente acatado. Em vez de Yer isso, 
ob:;ervo que a Commissão deslisou sobre o 
assumpto, nada diz~ndo a l'eS])eito. 

0 SR. FRANCISCO VErGA.-Teatei disto. 
O SR. B1ucro Frtru-S. Ex. salJe que a 

a~oscntadoria dos empregados da Central 
fol ha pouco reconhecida. :pelo Governo, 
houve ragozijJ n J S3io daquelle3 funcciona
rios, por ver·em que o funcciooalismo da Es
trada de Ferro Central entra v a em nova 
phase. Entretanto, levada a questão ao Tl·i
buna.l de Conta~. oste fez impugnação, allc
gando, creio que entre outras 1•azões, a de 
que não havia. verba. 

Ot•a, a. situação continúa. a mesma. E1 

este o receio que tenho-quo fique simples
mente no papel, s··ja apenas um?.. medida 
deco1•a.tiva a aposentadória dos empregados 
da E'ltrada de Ferl'J Central do Bra.zil •. Foi 
isto que me levou a apresenta1• a emenda 
e é isto que me leva. agora a proferir estas 
palavras. 

Está cumpriu o o meu dever. Não posso 
forçar a mã.o. Agllardarei o desenrolar dos 
acJntecimentos e, si verificar que ~ situação 
contin(la a mesma e que a aposentadoria 
desses funccionarios não se tot•ne effectiva, 
procurarei voltar á tribuna, pol'que jà agora 
tomei a defeza dessa gente, e quando tomo a. 
defeza, de uma causa não costumo abando-

0 SR. FRANCisco VEIGA-Todas foram es nal-a emquanto encontro elementos para 
tudadas debaixo do mesmo criterio. Não combater. 
houve bonhomia. Outra. emend<.\ que tive a. honro. de offe· 

t . . • -~ recer ao elevado criterio da. Commissã.o de 
O Sa .. Barcro .FILHo-Quero a..: tribun 1~~0 Orçamento é aquella qu3 se refere aos tra-

. antes a mfortunto meu do q.ue a prevençao balhos de impressão lithooot•aphia e outros 
ele S. Ex. pa~·a con~ o humilde aprE!sentanto 'que são pt'i:lpa.rad·J; na I:Upt•ensa Nacional 
~as ~~end~s , n_9m Isto .se co~d.u!lana. co~ ~ para as diversas rJpartiçõas publica'l, e que 
tect1dao e Isenç.ao mantidas p; .. n; ~. Ex. nc:,tll. desojo quo continuem a ser feito.3 ne> I'eferido 
Casa. _ cstabelecirnento, propondo, porém, quo sejam 

o. SR. FRA.~crsco VEIGA.- Na.o se coadu- adquil•idos em ca.s~s comme1•ciaos, desclo quo 
narra com o meu dever. a Imprensa Nacional não possa S3l'VÍ1' com 

O SR. Bn.rCio FILIIO---- Não duvidaria em presteza e vaota.gem. 
concordar com a rejeição da emenda que Como o meu fHo não é pl'utegel' (1ualquer 
apresentei sobre aposentados, si visse uos casa comrncrcial, tive o cuidado de e~tabe

·1'undamentos {ta rejeição da. medida. alguma. lect•r a clausula de que os f01~necimentos 
cousa que pudesse amparar a causa dos apo- . se1•iam feitos mediante CIJncuri·eucia pu-
sentados da. Estrada. de l~erro Centeal do blica. 
Bra.zil. S. Ex. ap(..lnas declarou que no pro· O que foi que me induziu a apreseubr esta. 
jecto em discussão ha. verba para os aposen- emenda ~ -
tados existentes -e pat•a aq_uelle.~ .que o pos- Foi o facto de ser in.fo1•ma.do de que a. Im
sam se1• no exercicio futuro, deixando por prensa Nacional não póde desempenhar-se 
isso de acceitar o que propuz; mas não vejo cabalmente desse serviço. Por um lado sa
nas entrelinhas do seu pa.recet• nenhuma pa- tisfaz M encommendas por alto preoo ; por 
lavra, nenhum conceito, nenhum~ expressão outro, não se desempenha com bravidt\1e de 
em virtude da qual sajam reconbemdos os incumbencias que lhe são confiadas; de modo 
direitos desses aposentados. Si qualquer que muitos prejuízos teem resulta.do pal•a. as 
cousa nessu sentido tosso asseverada, eu seria repartições publicas. 
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Para não ir mais longe, basta dizer que ha 1 Pedro PcrJ?ambuco, Ang~lo Noto, Ga.ldínQ 
muitas ropartições do Miaisterio da ladus- Lereto, Et·Ico Coelho, Silva CastJ•o, Hen
tria quo se sent-em omb~1·açadas pela demo1•a rique Borges, Car los Peixoto Filho, Adal
com qua a Imprensa. Na.eional avia as suas bor~o Ferraz, Sabíno Barrozo, Camillo PI·a
encommendas. tos, Jo:;õ Lobo, Lindolpho Serra, Eliseu Gtú-

Tiv e occasião de conversar a. respeito com lhcrf!le c Victorino Monteiro. 
alguns funccionarius de varia~ 1•epartições _Deixam de comparecer com caus:t par&i
do Ministel'io da ludustri;~. e Viação e nota- c1pada os Srs. Wamlet•lny rle Mendonça., Sli 
llamente da. repartição dos Cort•eios e da. Es- Peixoto, Enéa.s Martins, Raymundo Ner y, 
trada. de Ferro Central do Brazil, tendo po- Passos Miranda, Ar tbut· Lemos, Rogerio de 
<lido, Sr. Presidente, obter informações se- Mirand11, In!lio _do Brazll, Antonio Bastos, 
guras acerca da deiDora no aviamento de Urbano Santo.~. Tl!omaz C<Waleanli, \Val
encommenda.s de divet•sa.s repartiçõ~~. fredo Leal, Trindade, José Marcellioo, Es-

Camo V. Ex. vê, a minha cmend<L não meraldino Bttndeira , Mol·eira. Alves, Esta.c!o 
vem impodir o contra.cto com a Imprensa O)imbt'it, Artllur Orlan,lo, Raymnodo de Mi· 
NacionaL randa, Euzobio de Andrade Arro11eUas Gal-

Comprehemiendo, porfim, q ue muitas v c- vão, Joviniallo de Carvalho,Felisbcllo Freire, 
zes se possa achar assoberbad'~ com graudes Noiva, Leovegi ldo Filguelras,Castro Rohello •. 
tra.ba.llJOs, a. ponto de não potler com Pl'03-· Satyro Dias, Vergno do Abt•ou, Augusto do 
teza. satlsfuzer as requisições fditM, lembrei, Freitas, Pi11to D:tntas, RodrigllCs Lima, To
Sr. Presidente, o alvitre de poder a acquisição lentino do3 Santos, Eduardo Ramos, Marco
de taas t rabalhos sel' realizada. em casas lino Moura., Bernardo Horta , Corrêt\ Du tt•a, 
cominerciaes, desde qnc as operações sejam Il'ioeu Machado, Nelson do Vasconcellos, Fi
precedidM da salutar medida. da concurren- delis Alves, João Baptista,Belisario de Souza, 
cia publica. Bozamat, LanrinJo Pittn., Julio Santos, Cru-

A Commissão, porém, não quiz acceitar t\ vello cavalc<tn\i, Bal'DM'do Monteiro, João 
disposição, achaMo que a Imprensa. Nacional Luir., Penido Filho,oa.vid Campista, Francls
passou por certos melhoramentos para a.tten- co Bernardino, Bueno de Pa.iva, Joiío Luiz. 
der a taes necessidades e julgando que accci- Alves, Leonel Filho, Henrique Salles, Carlos 
tar a minha. emenda. importaria em não Ottoni, Manoel Fttlgencio, Nogueira, Lin· 
aproveitar a despeza. feita. com a Imprensa dolplla C11.et.a.no, OI~gario Ma.ciel, H.oilolp!J.o 
Nacional. Pabtão, Pa.dua Ro1.ende, Jesuino Cardozo, 

Cumpri o me u dever, Sr. Presidente, pro- Amolpho Azevedo, Vt~lois de Castro, Leite 
pondo estas medidas. de Souztt., Alvaro de Carvalho, Ca.ndido Ro-

Agora o illustre relator deste orçamento, drigaes, Azevedo M<n•qnes, Rodolpho Mi
com o crit.erlo que o cat·actel'i:;a., com a ele- rand<\, Hr.t•mencgildo do Moraes, Bernardo 
vação quo costuma dar ás suas ptl.lavras e Antonio, Aqulno Ribeiro, Carvalho Chavos, 
com a superio1•idade em que sempre colloca Abdon Baptist<t. Luiz Guall>erto, Marçal Es
o debate, naturalmente apl•esentarâ outras oobal', AJJgelo Pinheil•o , Riv<t.davi<l. Corrêa e 
razões em quo se poss:t. bt\Se.~r para funda- Campos Cartier. 
meoiar a reJei<;ão das duas emendas quo tive E sem causa. os S1·s. Am·clio Amorim, Dins 
1t honra. do submetter â considoraçKo da Cas~~o. V.ieirll, .Toiío Oayoso, Virg ílio Bl'igidn, Eloy 

Lamentarei muito nl[o poder o.colhor a ~~ Sou'Zll. .. Albm·to Maranl!ão, ~l:Jdor~ ~ilanez. 
argumentação de S, Ex. , apresentada até o lwlr!l Lcttc, Affonso ÇOst:~.! Joao VIC!.t':l! 1\fa.
presento momento, tão arraigada. ê a coa- laquti)-S Gonçalv~s, l'pni~IOOOilas Gtac}~dr•, 
vicção quo me anima. Mesmo discotocl."ando Ollv~ml VaJ!a([ao, Bulcao Vianna, I t't_scr, 
d - ~- cl s E - .. , · l · . d Paratzo, More1ra Gomes, Josê Monjard1m, 
,.a. op~n ao c · -~ :' na? ;po-~eret 1 etxar e llercdi& de Sá, Bulhões Marcial, Oscar Go 
espettal·a\ por ser emltttda em nome da doy, Augusb úc vasconcelll)s , Sá Freire, 

causa publica. P· I" d So " ' • t '·I h J •" Apenas peço a s. Ex., com relr.ção á. apo· au_t_no. c . u~a., , llla O - ~· asca.r?n ::~.s , o.\j 
~entadoria dos empregados da Estrada de ~ntfacto, l~tbetro Junquetra., Astolpho Du
Ferro, que mesmo irápugnn.ndo a llmondn. ha~- C!l:nmro d? Reze.nde, ~er~ardes d~ 
deixe qualquer palavra. que importe no ro- ~!lr ta., L~mo;wict Godof, edo, 91l.mtll o. SoD:~e. 
conhecimento dos direi-tos que assistem o. F'lllto, Ca.fo.,~ras. Casta. Jua10r, FJanmsco 
esses fnncciona.rios, encanecidos no serviço Ma: ta: Bcn~tc~ de. Souza,S~are3 dos Sa._ntos; 
publico p!uito bem . muita liem ) .!111 Gn.ll Mtllcll, Barbosa. L!m~, Dommgo., 

· ' ' · Musea.ronhas, AlfrcJdo Varola, Dtogo Fortuna 
Comparecem mais os Srs Hosaonah de OU- e Homem do Carv~llto . 

vcira, Carlos de Novaes, José Busebio, Auisio 
do Abreu, Francisco S<l., João Lopes, Eduardo 
Studt>rt, Sergio Sa.boya, Teixr:ira de Sá., Mo
<lciros e Albuquerque, Pet•eir·~~o de Lyra., 

O 8a•. 1~J.•ealtlonto- Contln11:~. o. 
discllssii/> unicu.llo p:u•ooot• n. ~71 c. do 11104, 
sobre as omondas npt'Oillfi tu.dCla em :J• dis· 
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cussão do projecto n. 271, deste anuo, que 
fixa. as despezas do Ministerio dtt, Fu,zenda 
para o exel'cicio do 1905. 

de do Sul, que apresentou duas emendas ao 
projecto em discussão. 

A primeira dellas manda destaca,r, da 
verba. destinada á ussignatura de notas, da 
Caixa ll<t Amortização, a quantia necE>ssaria 
para g1·atificar com 500$ annnaes . os fieis ela 

Tem a palavra o Sr. Francisco Veiga. 

O S~. Francisco_ Veiga (')
Sr. Presi~ente, poucas sorao as obsm•vações 
qu_e ~ere1 de fazer, sendo certo que as faço 
prme~palmente em attenção aos illustres 
collegas que se occuparam da matm·ia, por
quanto no parecer da Commisl'ão de Orça
mento, relativo (ts emendas, ostão expressas, 
re~u:_nid~ente,.as 1·azõcs pelas q11aes a Oom
missao nao pódo acceitar todas as emendas 
que foram ap1·esentadas na 3a discussão do 
Orçamento da Fazenda. 

Seguindo a ordem chronologica., começ::t.rci 
pela l'esposta que devo ao illustro repre
sentan~e do Estad<? d<? Rio de Janeiro, cujn. 
ausenma. deploro,prmCipalmente pelo motivo 
doloroso que a justifictt, o Sr. Cruvello Ca
valcanti. 

S. Ex. apresentou d~1as emendas, uma das 
quaes é a reproducçao exa.cta da que foi 
apresentada em 2a discussão, examinadas 
pela Commissão de Orçamento, esta não 
pôde dal' o sou assentimento àquelln. emen
da,_ ~o que foi secundado pela grande 
ma10·:1a da Cam~ra dos Deputados. 

·:').· em~nda referia-se a pagamentos de fun
ccwnarws. 

A Commissão não condemnou a idéi1 
nell~ ~xarada, a.penas fez questão de não 
aclm1ttn• nn cauda do orçamento uma emenrla 
que ~ncerra. uma_ questão que deve ser 
resolv}da. ma1s dettdamento, .com mais pon
deraçao, para q_ue se :.ud~pto ·a me_dicla que 
for melhor e ma1s couvemente aos mterossos 
dos funccionarios, som p1•ejulzo dos illtcrcsses 
do Thesouro. 

Para prova1• a minhn. ultima asse1•çKo
que a em e neta ca.rocc de ostudo - lmstn. lem 
brar quo as medidas projcctadas pelo illustrc 
r~presenta.nte do Rio de Janeiro fomm pi':J,· 
t1ead~s até 1901, creio eu, c quo, á vi:'), ta dos 
seus mconvenientes, fo1•am revoga<l<J.s po1• 
um ministro do valor intdlectual do Sr. 
J~aquim Murtinho, que, como disse e repito, 
nao fe~ essa. revogação po1~ mero cnpeicho, 
mas snn p01: considerar prejudicial ao in
teresse publico o regimen então vigente. 

mosm11 On.ixa. · 
Ora, St•. Pl'csidente, essa emenda, si logo 

á primeii•a vista houvesse sido bem appre
hcnüirla. pela Mes(l,, nem podia ser acceita, 
po1·quo a sua adopção importa-ria em au
gmento de dí'Speza, o que nã.o é permittido 
em :)a discussão. E imuortaria em augmento 
de despeza porque, hj_t"vendo mm~ verba ·des
tinada a determinado serviço, desde que não 
se supprimo nem se diminue tal serviço, que 
tem de continun.r a ser feito integra.lmente, 
desfalcar a verba que servo para compen
sai-o a.carrcta augmento de despeza; o ser
viço ê da natureza daquelles qne não podom 
deixar de ser re~~liza.dos, ··de modo que si 
fosse distra.hitla parte da verba pela. qual é 
pago, determinar-se-llia assim a t;tberturn. de 
um c1•edito supplemcmta.r. 

Além dessa mzão, aliás docisi v a., acc1•esce 
que mesmo no projecto que discutimos, de 
fixação da despezv. do Ministerio da, Fazenda, 
já foram tanto quanto possivel attendidos 
esses funcclonaT·ios por emenda. do pruprio 
digno representante do Rio Grande do Sul. 
S. Ex., repPoduzlndo uma disposiçã.o do Ol'· 
ç.a.mento vigente, determinou, na. 2a dis
cussão, em emenda acceita. pela CJtnmissão 
c pela. Cam~.rn., que, ela verba de que se 
trata, na hypotllese de haver sobras, se dis
tribuísse uma. g1•atificação aos fieis d::~ Caixa 
de Amortização. A Com missão acceitou essa. 
emenda, porque não havia inconveniente, 
não havia augmento de clespeza o a. grati
ficação tinh;:t po1• si fortes 1•azões de ecgü
dado. 

Assim. j<t est(l attenrlido no- OrçMnenta, 
tanto quanto p:jssivel, o pcnsttmento do no· 
bt•e Deputado, c a.ttr:moJido em conscq_uencitt 
do emenrla do 8. gll:. mesmo, emenda muito 
razoa.vel, porque detet'mina q_ue seja dada a 
gratificação no caso da n'i'í.o trazer isso att· 
gmento de de:;peza. 

Ora, o nob1·~ Deputa.do não faz sinão man
dar restaurar esse regimen ; cousoO'uinte
mente, o que ou disse e apoio fica de bpé ; o 
assumpto carece do sc1• estLlda.do para se 
resolve1• como for mais conveniente. 

A nova emenda impo1•taria. em des
tl·uiçõ,o da primeira, ou em contradicção un. 
mesma lei, distribuinr.lo-se do dous modos 
differentm; · uma verba ; como S. Ex. não 
mandotl f:lupprimir o que passou em 2~~. diS· 
cussào, teríamos na. lei orçn.mentaria duas 
disposições antagonicas, con t1•adictorias. 

Vê-se, pm•tanto, que o p:tr•ecer cll1 Com· 
missão foi stricta.mente justo. 

A segunda emenda e a relativa (ts alfan
degas do Rio GL'ande e do Porto Alegre. 
Fundamentando-a, o nobre Deputado salien
tou o estado deploravel em que se acham 

Ao digno representante do Rio de Janeiro 
seguiu-se o illustre Deputado polo Rio Gra.n-

essas alfn,ndegas. 



Sr. Pl'esilleutc, nada teo.ho a, oppot• à dcs
cripç;"io qtu S. Ex. aqui !cz, c quo é resul
tante das in{llr-mações officia es que eu mesmo 
tenl10, quanto a es;;a necessidade. 

:Mas na impossi bílid.ado de Mtender ás ne
cessidades de todas as Alfande~as, pois u(h 
são só as ue Porto Alegre e ao Rio Grande 
as que carecem de melhoramentos urgenr.es, 
a Commi~são, de o.ccordo com o Sr . Ministro 
da. Fazonilit, riile ne.;;to p<J.rticular \em desen
volvido notavcl actividade, procurando 
quRnto possiYel melhorar 8.3 Al.fundeg<tS do. 
RCl}mhlica, dotando-as dos melho1•amentos 
indi~pensa.veis, a. Commis~lio, repito, de a.c
cordo com o Governo, propoz a ver-ba ele· 
va.da. de GOO:OOO$, para a.ttender ás m11is Ul'
gentes noce;;s_idades no as3umpto. 

Determinar que d~Jsta. verba. <lo GOO:OOO$ 
se destaquem 500:000$ excl usiva.monte par:.~ as 
duas Alfandegas, não p~treceu <tcerta<lo ;t 
Coromlssiio, po1·quanto isso viria prcjUtticar 
a muitas ouLras l'epa.rtições ílscaes, que 
estão na.s mesmas condições dlls Alf>mdegas 
do Rio Gmnde do Sul. 

A verdadeira. opinião, e a que pareceu 
mais acertada á Commissão dCl Orça.meuto, 
é a. de contbr·se ao prudente o.rbitrio o ao 
esclarecido c1•iterio do Governo t1 s11tisfacção 
r1a.s necessidades mais urgentes. 

Direi a.o meu illnstr<:~ collega., nesta occa.
.sião, que a verba de 600:000$ uã.o é tã.o p-3· 
gucna comll a. S. Ex. se o.ílgur-ou, sendo certo 
que não está ao a.t•bitrio da Commissão elevur 
as vorbas, na necessidade do serviço publico, 
porque olla. prccka attondor ã. recei t a., que, 
como S. Ex. sabe, não ó Lisongeira.. 

Conseguinterncnte, o. Commiil~ão tcvo de 
subordinar·se no plano do d~spozal:l üs Corças 
orçamentarias daRepublica., a.corcsccndo qne, 
além da verba de 600:000$ exclusivo. il.s ne
cessidades das alfandngas,. ha a verba. de 
i80:000$ para obt·as do Mini.itorio du. Fa.
zenJa , du. qual pôde o alludido ministorio 
lançar mão, para 1nelhommentos dns Al
fa.ndeg~s do Rio Grande o outras qne tenham 
iguaes neccssiúa.dos. 

O quo posso n.sscgm•ar :1.0 nobre Depnk1.do 
é que o Go•·eruo cuhlou e continúa a. ·cuülar 
da. satisfação dessas necessidades,preoccupan
do-se com o mclhol'<JJnoo·to das a.l fandegas, 
com o patriotico intuito do qneul desej <~ con
seguir uma. melllUr al'l'ecadlJ.ção das rendas da 
·Republica; SC3Ddo co1-to que esta decl:wação 
não (l um appello que ru.c.;o ú. l:Jencvuleocia. elo 
nobre Dnputado, uem um juir.o lisongciro 
que gratuitu.mante ostc,jn fu:r.enrlo da. admi
nistruçã.o a.Mual, porqullnto ha mui tos a.nnos 
oã.o tomos Ministro da Fa.zonda quo runto 
cogite do estado das nossas repartições adua.· 
neil·a.~ . <lo melhorar as nossas ropu.rtlçõcs de 
Fazenda, como o a.ctual, o Sr. Dr. Leopoldo 
de Bulhõo.~. (A.poiados,) 

343 

Foi S. Ex. quem, logo nos primeiros dia~ 
da. su:J. fecnod~L administração, nos pediti o 
credito de L 000:000$, que foram gastos em 
melhoramentos do rllversas alfu.ndogas, como 
pode m dar testemunho di vm•sos Srs. Depu
ta<ios . ( .4poiadas , J 

Por conaoguinto, a. situa., ão das l'epar
t içõos do Fazenda. não 6 strict a.mente a.r1uella. 
que 1i)i dc~cripta. pillo nob1'G Depuiado. H<l 
uivors;os :\ lra udegas que estão seu.,ivelmentc 
melbo1-adas, jli nol> scas eúificios, j<i. nos 
appo.i·dhos e iostrumentGs rmr(l. a boa !isca.· 
liz:.1ção das rendas puhlicas • . 

Deve, porta.nto, o nobre Deputado estar 
5eguro de que o Ministro ú:~. Fázcnuu. não 
descuidará, tanto quanto possivcl , de me· 
lhorar esse.~ aervi<;os , nlüts dn. maior impor
ta.ncia.. 

Em ultimo loga.r, occupou a tt•ibuna., sobre 
as emendas, o nobre Deputado por Pernam· 
huco, o Sr. B1•icio Filho . 

v. E:{. ac<1ba. de ou vil-o; são r ecentes a.s 
suas pala. v r c.~. 

Não tem razão S. Ex. em julg:tr que a. 
Commissão teve dous pesos ou duas medidas 
na aprcciaç,.'io das cmemlas sul)mettidtls a.o 
seu ostttdo. 

A primeira emenda. do s. Ex,, relativa. a 
aposentados ela. Estrada. de Fer r o Central do 
Bra.z.ii,C, por sua nature~a. inteiramente des
necessa.r ia.. 

A Commiss1ío, no r esumido parece1• que 
deu a respeito, justificou perfeitamente a. 
não acceita.çã.o desta emenda. 

De facto, Sr. Presidente, no pr ojecto em 
discussão ha uma. ve1•ba destint~.dn v. a.poseo
t(l.dos e accroscida d3 uma outt•a, si não me 
fa lha a. momoda, de 400:000$ pa.ra. aquellcs 
r1ue se a.posentat•cm no oxercicio paro que 
legislamos. 

Assim, de duas uma., ou os empregados a. 
que S. Ex. se refere ,já oatão tl.posenta.dos e 
nesse cl.l.So j<~ ha. verba. :pa.t'a o rcsp!lc\ivo 
pagamento, cu v1io ~lll' aposentados, c a Com
missão parti isso d{, o fundo noeessa.rio p:1ra 
seu pagamento. 

Nno ha necessidade do cspocln.líza.ção,como 
pretentlo o nobre Deplltado, com relação aos 
cmpregaclos da. Estrada d~ Fol'ro; iodos os 
empregado3 que teem direito (t a.posentadoL·ia 
estão a t teodidos con>enieniemendn no orça
mento em discussão, e (i a administração e 
não o Poder Legislativo que decreta a apo
scnttldOl'l:l. o faz o preciso proce.':lso p·1ra IJQ 
cífootuar- o pa.gatnento . 

A segunda. emenda do S. Ex . , e a que não 
podemos dar o nosso ~sco·timento, versa 
sobre a Imprensa. Naciona.l , que s. ~x. quer 
nivelar a um estabclcoimonto do ordem pri
vadu., entrando em concu!'!lo com os pa.rti
cularca, o podendo ser preterido por aquelle 
quo mais vantagens o:troreccl', mesmo no que 
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é relativo ao sePviço das repartições pu
blicas. 

Isto seria o a.niq uitamen to, . por meios in di· 
:reetos, daquellcimportn.ute estabelecimento. 

Não so comprehende que se funde uma 
impronsa., com garantias e até privilegios 
especiaes, como tBm a Imprensa Nacional, e 
que conta, para a sua gt•ande despeza, de.a
peza que cresce de anno para anno, com o 
producto ou l'eceita de tt•a.balhos já exccut:t
dos ou a. executar; não se comprehen,le-re
pito.-se Yá determinar que esses tl•abalhos, 
preparados nessa imprensa para diveraas 
repartições publicas, se;j1.m feitos por par
ticulares. 

Ainda mais-si isto se realizasse, fical'ia de 
pé a verba de despeza, · ella seria gasta. com 
a manutenção do estabelecimento, do pes
.soal, acquiaição do material preciso , etc., 
ao pas$0 que não haverja a verba de receita 
com que o ThesourJ conta. para occorrer a. 
estas despeza. 

·Accresce ainda que não é tanto JHl'a. im
pressionar, admittida a inteira rectidão da 
allegação do nobre Deputado, que a lm· 
prensa faça o sm•viço mais caro, porque a 
Imprensa cinge·se a. regras estabelecidas em 
lei para o p1•eço do set•viço a realizar: é o 
p1•eço do custo da :producção aduiciona.<lo de 
uma pequena porcentagem. . 

Si este processo dá em resultado um preço 
mais caro do que no commercio uma ou outra. 
vez se encontra, não se poderà attribuir este 
facto ao espírito mercantil ou ganancioso do 
estabelecimento ; elle procede de accordo 
com a lei. (Reappatece no recinto o s,·, Bricio 
Fi&ho.) , 

Vou reproduzir a argumentação que cu 
estava adduzindo na ausencia de V. Ex. 

Dizia eu que não podemos attt•ibuir á Irn· 
prensa Nacional o ospil'ito de ganancia .•• 

0 SR. BRICIO FlLllO-Sem duvida. 
O SR. F:aANCisco VEIGA- ••• nem mesmo 

de lucro mercantil a:tcessivo, dada a cll•cum
stanckt de que ella t3m regras os&abelccidas 
por lei, para o pret,.~o dos setlS trabalhos. 
V. Ex. certn,mente as conhece: é o custo da 
producvão addicionado 4e umn. porcentagem 
razoavel. 

Si uma ou outra vez des-te processo resulta 
um preço mais caro, da,hi não vem grande 
mal, porque quem justamente se aproveita 
desta carestia hypothetica ê o Thesouro. 

Autorizat•mos a. concul•rencia nessa hypo· 
the3e, na hypothese em que alguom possa 
fazer os serviços exectitadus pela Imprensa 
Nacional por menos, é doxial·a obrigada a 
í'a.zer só a.quillo que é pl'ejudicial, a gastat• 
muito, e não ter l'<mdn. que compense, ainda 
que mal, o que gasta. · 
. Accresce ainda uma. considençio : acLual
mente a Imprensa Nacional, graças ainda ao 

zelo a que lia poaco ainda me referi do
honrado Ministro da Fazenda., a Imprensa . 
Nacional acha-se d.)ta.da de ma.china~ e ap- . 
p:.welhos o3 majs aperfeiçoados e indispen
sa v eis ao seu serviço. 

Ainda ha poucos dias foi in.:tugm'il.da umn. 
machina., a mais aperfeiçoa,da talvez no 
Br<\Zil, e quiç{t da America do Sul, e a Im
prensa Nacional está se pr•epara.ndo, de· 
accordo com o Sr. Ministro da. Fazenda e 
com o intelligente c digno director da.qnelle 
estabelecimento, para fornecer trabalho borft, 
e perfeito, como faz, por p1•eço sinão infe.
rior ao menos igual aos do mercado. 

A medida do nobre Deputado só serv-3 
para tornar mais critica ainda. a situação 
daquelle estabelecimento, augmentando-lhe 
sempre a.despeza e diminuindo· lhe a receita, 
o que aggrava.ria o sacrificio permanente, 
que já se f<.~oz, contra a. vo:J.tade de todos nô3. 

E' o quo tinha a dizer em consideração 
aos nobres Deputados cuja attenção agea~ 
dcço. (Muito bem, m.uito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer-· 
rada a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 277 A, de 1904, sobre a 
emenda apresentada na 2a discussão do pro.· 
jecto n. 277, deste anno, que fixa. o numero, 
classes e vencimentos dos empregados da Se.
cretaria das Relaçõe3 Exteriores, e dan•lo 
outras providencias. 

O St•. Presiclente-Tem a pala,vrf.l. 
o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Dricio Filho - S1•. Pre
sidente, o illustre representante do Ceará, o 
St•. Thomaz Cavalcanti, debateu hontem 
este assumpto com a maioe compeéencia, 
aprosentando um grande numero de do
cumentos para a demonstração do direit'l 
que assisGe aos domais funccionwrios das 
outras Secretarias de Estado, que não devem 
ficar com os mesmos vencimentos, no mo· 
mento em quo so procura augmentar o orde
nado e a. gratificação dos empregados da Se· 
cretaria do Ministcrio das Relações Exte
riores. 

Pedi hontem a p:~ala.vra para. debater este 
projecto; considerando, porém, qua elle se 
acha em segunda dis~ussão, ou, Sr. Pre
sidente, deixarei de tL'atar hoje da ma teria 
para esperar a solução dada. pela Camara. 
Ca~o a Camara commetta a. g1•a v e injustiça 

do fu.vo1•ecel' os empregados da Secreta.rin. 
das Relações Exteriot•es, deixando á ma1•gem 
os outl•os representantes do funccionalismo) 
então voltarei á tribuna. 

Antes de terminar, desejo que fique bem 
claro que não sou infenso â melhora das 
condiçoes dos empregados dn. Secretaria. do 
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l~xtol•ior· ; svu. sim, contrario a esse beno· 
fi cio, si não fo1• extcn.>iYo aos funccionarios 
das outras s:;creta.rias, IJ.Ue ta.mbam são h\ bo
horiosos, ti\muem são cumprldores de seus 
daverr;s e tambcm merecem ser aquinhoados. 

Si a! condicões do Thesoum não pe~·mit· 
t.em qt!!l se faca uma elcvttoiio geral, a.gu!l.l'
demos cn\ã.o melhor opportunidade. 

Fique, p:li~. bem accon~uado que nií.o sou 
advers~trio do a.u;zmento dos vencimentos 
dos funcciona.rios ri1. secre!.aria do Ext.Qrior. 

O que desejo é o reg i meu da. igualdade, 
I'egimen que dev!l ser sempre adaptado pelo 
legislador republicano. ( NBi to bem.) 
Ningu~m mais pedindo a pala.vra, ~ en

cerrada a discussão e adü1da a votação. 
E' annuncia.da. a 3" di~cussão do projcc\o 

n. 318, do 1004, a-utoriza.ndo o PodGr 
Execut ivo a abrir ao Minist9rio da. Ouel'l'& 
o cradito de 5~:4 12~')(), supplemcnta.r 11 
verba da rnbrica. 15•do aa.-·1. 12 da. lei n.l.l45, 
de 31 de dezembro de 1!103, n:~. sub -con
gignacão- Vantagens de forragens e fer
·ragem. 

Ninguam pedindo a palavra, ti encerra.da a 
discU!'lão o adiada a votação. 

E' annunciada a 3• discussão .do projecto 
n. 295 A, de 1004, fixando o numero, classe 
o vencimentos do pessoal do La.zareto de Ta· 
manda~c,, ficando o serv-Iço sob a dirccção 
do lnspecto1• do 2• dMricto sanita.rio da 
Republica. 

Ninguem pedindo a p:\lavra, ó encerrada 
:c discu~são e adiada a votação. 

E' annuncia.d;\ a. 3• discussão do projecto 
n. 225, desta anuo, que determina que M 
legações do Braz i! no Japi::o o nas Repu bllca.s 
ele Venezuela. J<.:qundor e Colombia. sejam 
regidas por ministros rosidcnt.es, co!l.djuva.tlos 
por 2" secretaries, e dando outras :pro,·i
t!encias . 

Ninguellllledindo a. pala. n a., il encci'L'ada. :-. 
discnssiio o adiada a votação. 

E' annunciada a discussão uoica da emenda. 
;lo Senado ao IJI'Ojecto n. 40 A, deste anno, 
•1ue autoriza o Presidente da. Republict~ a. 
eoncedot• tlO Dt•. Hcnl'i<lU<l Lndislâo de SouM 
Lopes, lente de thorn,peutiea. do. Faculdade 
de Medici.na do Rio do Janeiro, um anno de 
licença, com todos os vcil-::!mentos, pa.ra tt•a.. 
ta.meoto de sua saude. 

Ninguem pedindo a. pa.!avra., é encerrada a. 
discussão e adiada. a votação. 

E' sem dcb!tte cncet•rado em 2-' cliscussio o 
:u•tigo unico do projocto n. 293 A, de 1904, 
olo Sena.do, autorizando o Poder gxeeutivo a. 
doenpt•opriar o predio da praça. da. Republica. 
n. 105, onde residiu o marechal Deodoro da 
Fonsoca., ficando a.<Jia1h t~ vota.{:ão. 

O !ih·. Prc~;~ldente- Não havendo 
nnmero para as votaçõe~ das matarias on

Yol . VIII 

cm•radas o estando esgotada.s as matarias rlil. 
ordem do dia, de3igno para :l.mo.nllã a se
guinte ordem do dia: 

Votação do projccto n. 2i l , deste anno,. 
que 1ix~~o as despezas do Mi!li3terio da Fa· 
zen da. para o oxercicio de 11l05 (:~'' discusslí.o); 

Votução do projecto n. 218, Je 190·1, auto
rizando o Poder Executiv-o <t a.l.trir ao Minis
teria da Guerra. o cre:lito tlo 59:412.';500, 
supplementar á verba da. rubrica 15• do· 
art. 12 da. lei n . 1.145, de 31 de dezembro 
de HJ03, na sub-cJnsign:v,.ã~- Vantagens de· 
fort·age:t:; e ferragens (3• !liscussã.o) ; 

Votacão do projecto n • 295 A, de 1904, fi· 
xando o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do Laz:l.l'eto de Tam(Lnda.ré, ftc:~.ndo 
o serviço sou a direcção do inspccLor do-
2" dist1'icto saoita.ri~ da. nepublica. (3a clis· 
eussão} ; 

Votação do projccto n. 2~5 C, dc~tc a uno, 
que determina quo a.s legações do Bt·azil no· 
Japão e nas Republica.s do Voneznela, Equa· 
dor e Colombia sejam regidas pnr ministros 
residentes, coadjuva.t.!os pGr 2" secretarias,. 
e dando outras prov-idencia3 (3' discussão) ; 

Votaoiio do pro,jecto n. 2'j i, de 1004, a.uto
rizanl!o o Poder .11.'xecutivo a. ab!'ir ao Minis
tCI•io da. lndustria, Viação e Obrli.S Publi- · 
ca.s o credito especial de fjl) :826s955, pat•n. . 
pagamento ao engenheiro Alfredo Novis do 
uma indemniza.ção pela. rotlucção de 25 • 1" 
nos fretes da. ISs tra.da de Fol'fo de Ba.tut•it6, 
de accordo com o decreto n . 3,684, de 19 do 
juuho do 1900 no periotlo <la 10 do junlto de 
WOO a. 2() de abril de 1901 W discussão) ; 

Votl\çli.o do proiooto n. 20!1, de 1004, a.uto
rizanlo o Poder Executivo a. a.bt•it• no ~Hni~· 
te1·io da Uuorm o m·eilito de SIJ: ll3$!J4'3 •. 
para p:~gamcn!;o M mM·cchuJ Nformado 
Rufiuo En<!a.s Gu.sta.vo Ga.1\·ão da importao· 
cia d•tS dill'erenças de vencimBntos entt•a o. 
posto <lo ma.rccha.t e de general 1!0 divis..'io,. 
de a.ccordo com a. senienç.:tdo Sopt•emo Tri
bunal Fetlera! (3•• discussão) ; 

votação do projccto n. 2os A. dD 1004, 
manda.ndo que se appliqu3m aos iocursos nn8. 
disposições do TratadCJ ti c Ma.d1·iJ., de 14 de 
abrH do 1891 , o processo e a. penalidade do 
contra.banâo, com parecer das Commissões. 
de Diplom,tcla o Tratados e de Constituição, 
Lcgisiacã.o e Justiça. o snbstitut.lvo da primei r<:. 
destas Commissõcs (l• discussli.o) ; 

Votação do projecto n . 81\ C, de 1904, que 
declara instituit;ão de utilid1lde publi ca. a.. 
Ac:tdemia do Commer()ÍO do Rio de Janoil'o. 
reconhece os diplomas por c!l~ conferidos. 
como de ca.mctOI' official, dando outras pro
vidoucias (3• discusslio) ; 

Votação do projocw n. 241 A, da 1 !104,reco
ol!ecando como de caracter official, em todo 
o territorio d11 União, pa.l'a todos os effeitoS" 

H 
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1 egaes, os cliploma.s conferidos pela, Escola Votação <lo projccto n. 98 A, de I 904, 
de Pharlllébcia de S. Paulo, sendo validos, creando Hn- Socretaria do Supremo Tribunal 
nos esr.a11elecimcntos federa.es de ensino su- Federal mais trcs logares, sendo um de 
perior os exames nolh~ }Jrestados (2n. dis- official e dons do amanuonses com as mesmüs 
cus~ão) ; vu.ntagens dos í.~ctuaes de igual categoria 

Votação do projecto n. 57 A, de 1004, (l" discussão); 
instituindo o subsidio ele 10:000$, por uma só Votétção do projecto n. 277, dede anno, 
vez, a cada uma das sociedades q_nc perten- quo fixa, o numero, classes e vencimentos 
cm·em á Confederação de Tiro Brazileiro, dos cmpl'egados da Secretaria das Rcluções 
com pareceres das Cummissões de Marinlu~ e Exteriores, e uando outras proviU.encias 
Guerra. e de Orçarncn·~o (2" discussão); (2a discussão); 

V utação <lo projC~cto n. 270 A, de I ~)04, Vot<.J,ç-ão da. _emend:J. elo Sena.do ao projecto 
dispensando o resto do tempo que íaH<1 ao n •. 40 A, deste armo, q_ue autoriza o Presi~ 
Externato Aquino pal'::1 corop!etu.r os dons 

1 

dente da Republica a conceU.er ao Dr. Hen~ 
annos de ii~é<tlização prévia exigida pelo riqne Lauis1áo do Souza. Lopes, lente de the
ar·t. 366 do Coüigo do Ensino (2a dbcussão); rapeutica da Féwuldade do Medicina do Rio 

Votaçito do projecto n. 307, de 1904, auto- do .Janeil:?• um anno, de ~icença, com toc~os 
Tizn.ndo 0 Go-verno n manua.r construi e 110 os vonc~.~nent~s, ]?~I a t1atamonto d.e .~ua 
Distl·1cto Federal um edifício :1prop1•iado ao saude (~ISC!,tssa() ~mca) ; . 
sor·viçu u:1 justiea. .local e no qm1 1 pos~am Vo~a.çao ao ~roJ~cto n. 2?3 A, de 19p•i, do 
funcciunar os tdbunao:~. escrivães e tabel- Sennuo, n;utonzi.md.o ~ Poo.m.' EJ!.e~utt vo. a 
liães, e d;.mclo outras pt·ovidencias (2~ dis~ desa,p:oprw.r o p~e~w da. praça. da. h,epubLwJ.. 
cussão) ; n. lO;:~, onde,, _rcsi1li_}l o marechal Deodoro da 

Vot<tção do projccto n. 291, do 1904, auto- Fonseca_(2n. mscus~ao) ; 
riza,ndo o Poder Executivo a conceder a Vo~aç<.~o do prOJ?C~o r:· 212 A, do ~904, 
Francisco Au,.usto de J'dello, confei'ente de quo mst,Ituc o prrv:rleg10 (homesteCI(l) 1sen-
3a classe da 

0
Estrada de Ferro central do tando de poz~ll~ra o Immov-el rur~l pe:·ten

Bra.zil, seis mezes .de licença, com ordenado, conte a l:n•;tzlleu·~, nato ou naturalizado, que 
para trata1• de sua su.uue onde lhe convier fizer a d<'~lar<l.ç_p,o cons~a.ntc Jo modelo un 
(discussão unica) ; 1 nux? (.2a. ~Lscus~ao); . ..., -

Votação do projncto n. 292, de 1904, auto~ D1s~ussao. nmca úo parecer n. 4.:> A, da 
l'izanclo o Poder Executivo a conceder a Luiz 1~04, .Jtllgando q~:IC dcv~ ser n,uoptado o rmb
Silveira, elo Pillal', agente da Estaç:ão J.c st1t~lt1vo q,~c o11GL·ece <L omcnqa do_ S1·. r;re
Ouro Preto, na EstmU.a, üe Ferro central re l~t~ -~e ~"· a.prcsontadn, na dt,cus::-ao umcrt 
do Br.t.zil, liconç:1 por um anno, com 0 re- d!1ll1,;trcaça:o ~o _!llesmo Sr.: Depuüuto,. r?la
spectivo ordenado. partL tratar de sua s<.tudc t~va u. eqmpar.açao do voncnnentus dos con-
onde Lhe convier (di::;cussão unic<t) . tlnnos e .coi·rcws da C~mura ao:~ dos cmpre~ 

, rradu:-.; de lftU~l catorrorw, elo Senado. 
Votaçã.o do p1•ojcc~o n. 82, rlostc anno, quo ~ 3" 'discu~sã.o du projccéo n. 302,' i:lc 190c1, 

devol:-e a D. _ Mtwut C<1l'~hna Nabuco de autol'izando o Poder Executivo a conceder, 
.'-_r:tuJ.o a P,em!ao u~ 3·GUO!jji n,nnua?s, conce- pelo Miuistol'io dtL 1\In.rinha, ú, Assuci:~çã.o 
dtda tt sua finn.da ma.c _D • A~1mt Bemgna. Bar· Pr•ot(~ctol'<t dos rio meus do lVIar .o usof't•uto da 
roto Na.buco de ;\r!tuJO, vwva c!o Senador ilha tln. Bm~ Vit\.aom o d.o suas bcmfcitorlas, 
José_ Thom.a.z Nn.bl.lCO \ltl Al'li.UJO c:.a <lis- P<U:L o iim de S~l' ostu.b,Jlocido ll~}lh~ um posto 
cussa,o) i . . de soccol'ro::; c dopDsito do I'OSpcctivo nw.te· 

Vot tçu.o do par~cgr n. 44, uc .190<1, .J.ul- rlal dm•anto o pr:Lzo üo 30 anuos · . 
ga~rlo q.!_IO I]~ pctJçau Llc. n. l\brrn. PorOll'iL Discussão unica Llo projocto D .' 188 E, de 
Gn~ma1·~cs,vmva d~ ~lm1rante Jo~ó Marques l904,rcdacção para. nov~t discussü.o lia emenda 
G~I!naeao:-~, ~ue s?ll·:~u. a. concessa.o. r1.~ mon- destu.catlu. na 3" discussão do pl'?jc~to n. 188, 
~e1J1o de ahmr~nt~, nn,o l~a o q_tte deferir, em deste n,nno, rclcvu.uclo a prescrrpçao em q_uc 
face. do que d1spo~ a l~1 n. l_. 1 ~6, de 14 de o Dr. Augusto de Oliveira Pinto incoereu 
JaneH·o E-e 1904 (c!Iscussao umcaJ; . pn,ra o recebimento élo subsídio u. ctue tinha 

':otaçao do pro.)t;cto n. 296_. de 1904, au- direito como Deputado federal, de ~n de ou
tol~Izu.ndo .o Go~~rno :.~ appl1car ao D~e-pa~ tubro a. 12 de novembro do 1892, abrinU.o~so 
radar d!3 histolog:n- d~ Fa:culda.de de Med~cmt~ para isso o credHo extraordinario da quantia 
d~ _Bahm ~r. Ju!~o ScT'giO Pa_Ima a d1spo- de 915$000; 
sr~ao da, le1 n. L8, ~e 21. de Junh~ de 1~93, 2n uiscu::;são do projecto n. 189 A, de 1904, 
e dando outrn.s IJl'OVldeucras (2a d1scussao); autorizando 0 Presidente du. Republica. a. 

Votação do projecto n. 226 A, de 1904, 

1 

mandar anuullar a mtrga, foita em fevereiro 
reol'ganizando o qua.dro do pessoal do Ln,bo- de 1897 ao m~pitão do engenheiros Domingos 
bora.Lorio Chimico~ Pharmaceutico Militar Alves Leite da quantia de 2:100$, quere
(la d1scussão); cebeu da. caixa militn,r para despezas da. com-
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1mssao do quo er;\ ciJ.ofc, na. expedição a. 
Canuil.us, co:urnan il.a •.l:J. pelo coronel Ant onio 
Moreir;;. Ccsar, e ::. rcs&ltuit• ;t viuva. daquellc 
officia.l, D. Ercilia Alves Leite, as qlla.ntü.IS 
(!UC do rnolo-solt!o 1[1~ tecm siuo do3contadas 
para. p agamento dé~qu~lle debito ; 

3• dis~ussii:o d~ projccto n. 28i, do Hl04, 
anto~·iz:.r1do o Podor ExecuUvo a abrir a.o 
Ministcrio da. Gnol'i''\ o credito nxtra.m·<li
nario do l~:4 1%i50 para. occorecr ·ao pa
gamento devido ::i Robnrt 13fo.~sd & flcr
:maoos, de forncJcimont•Js rei t.os em ld06, ú 
Colonía Mi!it<w juoto á. fóz uo Ig ua.ss1\ ; 

3" disCimão do pr•ojccto n. 301, do 190,!, 
a.utOL'iza,o,[o o Poclor Ex(lcnti v o a. abrir no 
Minlstorio <1'1. Marinha o Cl'Cdil 'l ext••aor
dinal'io do 500S. J)a.ra. p agamento a. .To rue & 
~o.tos, pelo a.Lugllo! do pt•otlio em que runo· 
c1onou :t gsoolu. de Aprendizes Ma.rinheit•os 
do Maeanhií.o; 

3" discussão uo p rojecto n . 310, d•3 1904, 
aul.orízundo o Podc1' Executivo a a.bril' ao 
~Iinisterio cl.:1 Fazenda o Cl'Oitito ex tl·a.ordi
n:1?i() do 48 :-1.98~tj(i, pill'il rastltul t• a. R.osa 
& Carv.J.IIw, ncgoci&ntos cst;1 b~lecidos no 
E;;tado da. Bn.h ü\, o; i mpos tos do !mportaç,"í.o 
de x rtl'C!UO c1uc lhes !(n'<\m inuovld ilmonte 
cob:·a.dos durante o <tnno <lo lS'Ji, do <tccotdo 
cum a sou tcnç:~. do 8uj)rcmo Tl'ilma<ll Fo
dcra.l; 

:~~ tliscu,s1io do pc· ojcc to n. :~ t G , (lC 190,1, 
<.tn~ol'i7.•Ln•lo o Poder Excmttlvo (!. u.br ir ao 
Minb-.~rio th F•tzend:~. o crcllito cxmwrlli· 
n:trio do 8:7:í'l·fJOO, pa1'a rcs~itu il' a Fer
nandes Mesquita. & Comp., negocitLntes ost a
I.r:tocidos no ~~;t.l([o dn. Ba.lli.a, os impustos do 
lmpor~a.(:ã.O dox<J.rquc qua lhes· for<~.m indevi.
d:J.mcntc colm ldos 0111 wm. 
Lcv~ntn.-sc a Soôsã.o ,t 1 horll. c ,10 min•Jtos 

lh t ardo . 
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Ao moio-llb procede-se ti. chn.madu, n qno 
respo ndem os Sr.~.Pau la. Guimarães, Julio elo 
Moilo, Per·oit'i1 Lima, Alonca.t· Gu imarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Lniz Do
mingues, Cunlm Machado, Anizio de 1\.br•ou, 
Gonç:~lo Souto, l~onsaca. o Silva.. Brício Filho, 
Corno!io th~ Fon.3ecu., H!l p idio Figueil·cdu, An
gelo Xeto , Domingos Guim:~riies, Gar ciu. 
Pires, Alvc.g Bn.t·bosa, Pét1\tnhos)1o ntcncgr•o, 
llodriguod 8a.hhtnh<t, Crn·rêl1 Dutra., Bu
lhões l\Ia.rcia.L, Augutso de vaseoncdlu.~, 
Amct·ico c.Le Albuquerque, 15L'ieo Coelho, 
Flclcli> Alves, João !Jt~p~ista , Silm C:.t~b·o . 
Bozamt~C, Honf'iqtto Borg~1s , Ma.ul'icio elo 
Ahrou, C:~rlos Teixeira Bt·a.ndão, [ó'rancis~o 
Vet..;a., 1~\ev,tm Lobo, Car·los Peilwto Fillio, 
Ant onio Zllcaria.s, Henrique Sallcs, Co.t·vulho 
Britto, Wenccs!áo Braz, Moreim d:~ Sill'a, 
Dernardo do Campos, Domingucs do CIIStL·u, 
Fran·ciscu l~ornci ro, ltcbouça.s de C:~rvalho, 
Fernamlo Prestes, Forrcil'<t Bl'a.ga, Efoy 
Chaves, P<wlino Ca t•lo:>, Canuido Rodrigues, 
.Joa.quim Teixeil'i~ B1•n.nuw, costa. Nutto, 
C:tndido do A bt·eu,Carlos en.va.lc"nti ,Ca.l'Valh() 
Chaves, P;m]a. R<~m•>S, Luiz <; u:~llmrto, 
Soares dos Suutos, Germano !Iass lochcr, 
J amc.<: Dat·cy, Cas.~ i ,mo c.lo Na.scimual.o o 
Diogo Fo1•f,una.. 

A brc-oc :J. scss:J:o . 
E' lid.a e som deba.te ~~PPl'Ovo.d;~ a ac~a tla 

l!lcssão ll.ntoccdcn te, 
Pass .. -so a.o e:~~: pc<liontc. 

O S•·· A.le uca!" Guhnrn•ii c s 
(I• .~·ecretariJ) JH'OCCue ::, leitura. do s'•guinte 

EXPEDIEC\TE 

Officios: 
Do S1•. I o Socmtal'ío (lO Sena.do, <lu Jl'í do 

corrente, t t·a.nsmi tti ndo,cloi'Íiiamcn to sanccio
nu.rln, a. rcso iuoi\o do Congt·e~so N~r: ional 
:wtoriz:wtlo o G<J\'Ornu " concodor a Gt~.::~ l,i'io 
Jeolás,suiJ -sccrct",rio do lnsiUuto Nucionu.l do 
i\[u.:üea, u1u :utniJ tla !tcnnç.tl, com o rc~pc
cr.ivo Ol'clcnatlu. c c ndo.nilo um dos l'CSpc
<' ~ivo~ :w t<Jgmphos. - Ia toir:r.da . Are h i vc-ss 
o :J.ntograplro. 

Do mc::nnoscniloJ', (lo igualda.ta , transmit· 
ii n;lo :.1 p;•uposlçüo desta Ca.mu.ra., ma.nthtndo 
rcnJr·tot• um fu.vor· ;lo O. Th~1-eza. Ces::.L' Lou
reiro a. pensão dt! ~4snoo mcns:1as, quB pCl'
cclli:•. su:~. mãe, v lu vn. do fallccido ma.jor 
Bernardo Luiz T•'crreira. Cesar Lou reiro, pro
pos içii.o a c1uc o Sonn,úo não :pôU.e rlil.l' o seti 
a.ss:Jntimon~·J.-lntc i milu. . Archivc-so. 

Do Mini~terio da .Jus~içn. c Negocias In te
L'; ores, c.lc 14 c.lo corron te, commtltlicando que 
f,Jru.m dcvolvi<tos ;i Carna l' ll iniciadora, de 
cont'urmida.dc com o art . 37, § 1• du Consti
tuição, dollS do autozr<~oplros d<~ resolução do 
Congresso Nacional coocornento (~ licen~ <1.0 
tenente da. brigadct poi ici:J.l João Al vcs lto
dd:;ucs do Moura., e á t1ua.l o S1•. P resJde11to 
da Republict~ nosou sa.ncçã.o otc.-Inteirada. 
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Do mesmo ministoi'io, de igual data, devol- O projecto yem \:lanar essa falta. : A Com-
vendo a csttt Camara. dous dos respectivos missão de Orçamento ê de parecer que olle 
autographos da. resolução do Congresso, pro· dovo ser submettido a debate e approvado 
mulgada pelo Sr. Presidente da Re:publica, pela Camara, com a seguinte emenda: (<onde 
eol\stu.nte do decreto n. 1.297, de 14 do cor- so lê : Jogares crea.dos pelo decreto n •.•.• 
rente mez, prorogando o estado de sitio :por de •... de •.••.••. diga-se: logares creados 
30 dias, no territorio do Di.stricto Federal c .pelo decreto legislativo n. 1.007, de lO de 
na comarca de Nitheroy, no Estado do Rio agosto de 1903. » 
de Janeiro. -Inteirada. Archivo-se um dos 
autogt•aphos, enviando-se o outro ao Senado. 

Do Ministorio da Fazenda, de 14 do cor
rente, satisfazendo a requisição desta Ca.
m.ara no officio n. 320, de 31 de outubro ui 
timo, sobre o pedido de licença do 4õ e.9cri
ptul'ario da· Alfu.ndega de Santos Herculano 
Estovam de Olivoit·a..- A quem fez a rcqui
;;;içã.') (A Commissão de Petiçõos c Poderes.) 

São lidos e vão a impl'imir, para ontra.r 
na orJe:n dos tr.tballJO:=;, os segaiates 

PROJECTOS 

Sala. das Commissões, 15 de dezembro de 
1904.- Gt1ss'at!o do Nascimento, presidente. 
-Patda Ramos, relator.-Galeão -carvalho.l.
F,·ancisc.:> Yei[Ja.- Col·nelio da l?onseca,
Ui·bcmo 3antos. 

N. 7-1904 

Comlidol'ando que, em mens:.tgem de 6 de 
junho de Hl03, pediu o Governo a creação 
de dons Jogares de fieis do thesoureiro da 
Recebedoria da Capital Federal, quo, entre
tanto, já. existhm a titulo dt' provi~orios ou 
interinos, e que fosse concedido o credito de 

N. 7 A-- 1904 l0:033$0lô, p.tra o respeGtivo pa.gamento; 

;htto,·i.~a 0 Pode1• &·:ecutivo a ab,-i1• ao Jlli?lis- Considerando que taes log~u·es foram já 
teria da Jiazenda 0 c;·edito e:~;ti·aoi·dinm·io c!eados, não tendo sido, porém, o ceedito pe-
de 10:038$016 pa;·a pagamento de venci- I dldO : 
mentos gHe competem., no exercício de 1903, I Apresento o seguinte projecto : 
aos dous fieis elo thesowrei1·o da Uecebeclo
?·ia da Capital Fecl~1"(tl, com. pm·ecer c 
emenda da OommisscTo de 01·çarnento 

A' Commissão de Orçamento foi p1·eson&o, 
tt.!lm de emittil' scn pa.1•cem>, o projecto do 
Sr. Cruvollo .Cavalcanti autorizando o Podet• 
Executivo a, abril• ao Miuisterio da Fa.zenda 
o credito extraorJinario de 10:0338016 part~. 
~agamento dos vencimentos quo competem, 
uo exercicio de 1903, aos dous fieis do tllesou· 
reiro da RecolJacloria do Rio de Janeiro. 

Em mensagem de 27 dn agosto úc l 90 l, o 
Sr. Presidente ela Republíca. oxpoz ao Con· 
gresso Nacional as razões que levaram o 
Mini8terio du. Fazendn. a autorizar a a.d· 
missão provlsoria do domJ fieis do thesou~ 
reiro daquella. rcpctrtição o solicitou a Cl'ea,
ção dos respectivos log~wcs. Niio ten<lo u 
Cong1•esso t'osol viu o co usa alguma a rcspei to, 
em mensagem de 6 de junho de 1003, foi rei
terado o peJido da creação dos loga1'es e 
mais a concessão do um credito do 10:033$016 
para occorrer ao pagamento du.quetlas dous 
funccionarios, dm•ttnte o · oxcrcicio de 1003. 
Nos exerci cios do 1001 o l902, os l'eforidos 
Yenclrnen~os foram s;.ttisfeitos pela verba
«Fiscalização e mais despezr~s dos impostos 
de consumo. » 

Pela lei n. 1.007, de lO <lc agosto de 1903, 
foram creados os d.ous logares; mas nenhuma 
providencia foi dada no sontido de ser con
cedido o credito solicitado pelo Sl'. P1•esidento 
da Republlca. 

O Congres.~o Naciona.l resolve : 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao :Ministerio da Fazenda o 
CI'edito extra.ordinal'io de 10:033$016, para. 
pagamento do vencimentos que competem, 
no cxcrcicio de 1903, aos dous ticis de thesou
reiro do. Recebedoria da Capital Federal, lo
ga.rcs Cl'ettdos pelo decreto n ••.••• de ..•.•.• 
de .•.. ; l'm"ogadas tts disposições em con
t1•ario. 

Sala. 1t1.s sessões, 17 (lo janoiro de 1 D04. -
!. CmteUo Catwlcanti. 

N. 286 A-1904 

Redac•/t.ÍO )JO.i'a ao. discussão dct emendtt des· 
tcwc!da, de accotdo com o Re,r;imento Inte1·no, 
na 2a. cliscHssiio do JH'Ojecto n. 286, deste 
armo, relevando a p;·escripção em qtte 
ütcot'}'e}·am. os '17encimentos de funcc·iontwios 
pu7JUcos (ederaes, subsídios, ajudas ele custo 
!los Deptttaclos o~t Senado~·cs e out1·os 
(w~cciomwios que tenham deixado de 1·eceber 
as respectivas impgrtancias 1Uts devi!las 
dpocas, obse;·vado o necesscn·io p1·ocesso 

O Congresso Nttcional decreta: 
Art. 1.0 E' relevada a p1•escripçã.o em que 

incorreram os vencimentos dos funccion:J.rios 
publicos fi.lde1•ae3, sub.~idios e ajt1.das de custo 
dos Deputados ou Senadores e outro'l funccio~ 
na.rios quo tenham deixado de receber ns 
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;•espectlvas lmportaucias nas devidas épocas, 
'ObsarvJ.ndo o neccssario processo. 

A1•t• 2.o nevog<~.m-sc os disposições em 
contN.rio. 

&tia das commissões. 15 da dozem l>t'O de 
1904.-0assiano rlo Na.~cim~nto, presidonte. 
-Paula Ramos. -Francisco Veiga. -ComaUo 
da 1-'onseca,-Ul·lJ,mo Sa11tos. 

N. 32ô A-1D04 

At<tod.;a o Potle;· Ezeclltiuo a ,·~ol'ganioar " 
bl· ('fada policial o a gt<a,•clo. ci-oil, com pm·e
CCI'es elas Commissõcs de 01·çame11 fo c Con· 
tituiç<1o, Legislaçao e Justiça 

Fol presente á. Comroissão de 01•çamonto 
-o projecto n. 301 , de 1904, vindo do Senado, 
que autoriza o Podei." Executivo <L l'eorgani
zar n brig<tda policial e a guarda oi v ü, de 
accot•do com as oxigcnc:a.s do serviço; po· 
dendo iLbrir os oocess<~rios crmlitos. 

Esso pt•ojc~to tem o pa.rccet' ftwor;wc! da 
Com missão do Constituição, Lcgi~l;:v.,ão e Jus· 
ça. da C~nua.rt\, que conclue o seu pareccl' 
padindo a appl'OV<LQã.o do projecto e1n vi~ta 
da.s ra.zõeil quo expõe. 

A Com missão <le Orçamento, attendeodo a 
quo as r:tzõos expostas pela de Constituição, 
Legislação e Justica são justas e procedentes, 
é do parocer que soj:~. o mencion:1do projecto 
a.ppt•o,·a.do pola. C-"amara. 

Sa.1n. da.s Commissões, 15 de dezembro do 
1904.- Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Oo.-nclio <la Fcmseca, retato1• .-Ualaao Cat·· 
"alhai.-Ul'/Jcmo Sanlos.-Jirancisco Veiga. 

A' Commissão do Constituição, Leglslaç<ão 
c Justiça foi pt•osente o projo~to do Senado, 
autorizando o Podet• Exllnutivo. a ·reor~ani
S:J.r a brigada policiai o n. gual'd:J- c i vll, do 
acc!lrdo eom as cxigoncias dJ serviço, po· 
dcndo a.bt•ir os necessa.rios creditas. 

A experiencía tem demonstrado a insuffi
oiencía. da. fo•·ça policial, principalmente em 
casos !la llarturbaçio da ordem publica, o .. à 
necessidade de molllor organização de ser
viço, pelo Quo a Commissão é de parecer 
·que o referido projecw soja. a.pprovado. 

S:tla das Commissões, 15 de dezembro de 
1904.- Pa.·an!tos Jiontmeo1·o, presidente.-
7'eixeira de Sd .-Germano Ilasstocher.-Ber· 
nardo de Campos.-Eslevam Lobo.-Carlos de 
.N01)(les.-Fr6derico Borges.-Jfell<J ,uattos.
Llti.: Domin.gues , 

N. 326-1904. 
(Do S enado} 

O Congresso Nacional rosolve: 
Al't. 1. • E' o Poder Executivo autorizado 

. a. reorganizar a IJl•igada policial e o. guarda 

civil, do accordo com as exigcncias do ser
viço, podou do abrir os oecessarios c1•edi tos. 

At•t. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Senado FeJernl, 14 de deznmbro do 1904. 
-Affonso Jlugt.lsto Mo;·eir<t l'emw, Pr csi
dente.-A.ntonio A.:er.1do, I• SccL"ot~wio , into
rino.-Josd ilfm·ia Jicte!lo, 2• ScCl•etario, in· 
t~ino. · 

N. ::21 A- IUO.t(•) 

Concede ao bacharel Jr.ao Lopes Pe;·ei;·a, jui~ 
f~dentf.IUI secçao do A ,;ta:oonas, lícença de 
gt<atro mezes, com m·deaado, 11a;·« 11·al<w du 
Stl(t S(ltldiJ onde 'lhe CO> I ~h,;• 

(D o Scna(lo) 

O ua.cha.rel J oão Lopes Pcreit•a., j11iz fe~ 
doru.l na ~ccção do Amazonas, requereu ao 
Congt•esso Nacional quatro mczes dr! liccnca. 
com ordenado, para. tratamento de sua. saude, 
visto achar-se soll'!·ondo de IJcri-IJet•í , o quo 
pl'ova com a.tto3ta.J.o medico, quo juntou :l 
petlç5.o. 

Alfecta.llo dOSS<\ molestia., o pctici,ma.rio 
passou o ~xorci~io d.aqucllo c:-.rgo ao seu 
~ubstituto legal, o. tt•a.nsportantlo-se pa;·a. esta. 
C<\pHa.l, requereu ao presidente do Sopremo 
Tt•ibunal Federal licença pol' quatro mezos, 
com ordena.do. 

Consitlmoando insuffioionte os 28 dias de 
liconçn que obteve, não só porque nesse cur to 
espaço de tempo nü.o podot·•t se resta.bolecer, 
m:ts ainda. po1•que impossivel lhe é regt'CSI!al' 
:!. sétlo do su:~. seccão, sabido como é quo para 
a. via.gem de ida. c voHa. são nccessa.rios, pelo 
monos, 34 dias, dirigiu ao Congresso o re
querimento quo com o projecto n. 273, do 
Senado, foi submcttido ao exe.mo da. Com
missão do Potições o Poduros. 

Dil a.ccordo com os motivos quo determi
naram a acceitação pelo Senado do referido 
projecto, a Comrulssão entendo que póde a 
Cama.ra dos Deputados B.tloptal-o,sendo assim 
deferida a alludida petição. 

Sala das Commissões, 14. de novembro de 
1904.-.(osd Eusebio, pco.sldente . -Sd H·ci,·c. 
- li'cliu; Gctspar. 

N. 327- 100-1 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional dooreta: 
Artigo unico. E' coocedida a.o ba.cllai'Ol 

João Lopes Pereh•a., juiz !Menl na. secção do 
Amazonas, licença de quatro me.r.os, com 
ordenado, para. t1·a. ta.L' de sua saude on•le lho 
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convier; rovogadu.s u.s disposições em cou- CO!Jl <\ a].}provaçií.o deste :projccto são o~ 
tra.rio. Sl'gumtes os credito3 ox.tra.-orçamen tarios 

Sen:\d;) Federal, ll ele novomln•o de lOOL 
-Albedo .Josd Gonçalves, Prcsidonto in tol'ino. 
-Joaquim, FJ,1·eira Chaves, 1° Secrot<.1rio in-
terino.-:ChoiJWZ Del{tno, ;~l) Secrebrio iaGe
rino. 

N. 328- l\i04 

Auton:.::a o Podc1· li:~J;eculivo a abrú· ao Jllini:~
terio da Marinha o credito dê 4:010$660 , 
st~pplemenlar á verba da ?"ttbl"ica 1&~ do 
art. 7o da lei n. 1.145, de 31 elo dezemb~·o 
de 1903, pcwa occor~·e1· ao pagam.ento dos 
-vencimentos devidos ao commissa1·io ge1·al 
da m·mada Joã'J Ma1·ia Bernes de Pw·ra
bere 

concedidos pela C;muLl'<.t nestu. sessão: 

•15 croditos extra· 
Ol'dint\i.'LOS ••. • •• 8. 359 :7-16:~341 

9 crcditos ospe~ . 
c i aes. . . . . . . . . . 57G: 660:S 2'85 

9 crcditos supple-
mcnta.res .....• 2.375:453::::,675 

Ol:UQ 

15 8: 6538033 

l co: 000:)000 

4:7478S33 

•ll.311:8G0$804 257:400$5GG 
s,~la. Ll:.LS Commissõcs, 15 de d82.Jmbro de 

1901.-Cassiano do Nascimento, pt•esWente. 
Paula Ramo ··, relator-Galeli"o Carvathal
Francisco Veiga-Contetio da Fonseca-U,·
bano Santos. 

llfensagem a qtte se refere o parecm· sup;-a 
Por mensagem do 25 <le agosto ultimo. o 

S1·. P1·esidcnte da Republica. solicita. do CoÍl-~ Srs. memb1·os do Congresso Nacional: 
gre.~so ~~t?ional .a . noc~S'i3.ria aut_oriza.çã.o Transmittindo-vos 11 inclusa exposição Llo 
para. abrn ao ~_Imsterw dí1 Mar1~ha um Ministro dt~ Marinha sobre a necessidade de 
cre~1to }? 4: ~?0$6?~· snyplem~nt:.l.r tt ver~a lmbilihr-sa a vorbi1 I8a -Reformados-do 
da Inb\:ca 18 uo art.,} <.ta lm n. 1.145, de respocLivo orçamento, com 0 c1·cdito supple-
31 de duzembro de 190.:>. mentar u.~~ 4:070$666, parn. occorrcr !W pa-

Por decreto de 9 de agosto deste anno, foi gamenio dos vencimentos dovidos até o fim 
l'eformado, no posto e com o soldo de contra- deste anuo ao commissario geral da armadtt 
almiranb e n. grauuac:ão de vice-almirante, JoãoMaritt BJrnes de Pat•t•abére, refurmado, 
o commi :'.'3<trio gern.l dé~ ' <.trrnaua João Mu.rit1.. por decreto de 9 do corrente, no posto c 
Bernes <.lo Part'U.béi'O, devendo seu venci- com o soldo de contra·n.lmiranto e a, gra
mento correr pela rubrica-Iteforrna.dos- duação de vice-almirante, tenho a honra de 
cuj.~ vo·rba não comllOL·ta esse augmento de solicitar-vos a concessão do alludido cre-
doSlJezn.. dito. 

Pelo C<Llcnlo feito poln. Cont;tdoJ'in. da. Ma
rinlw., em 12 daquollo' moz, o vice-almi
l'u.nto graduado P;wrab:íro tom üiroito n. 
receber~ n. contu,r cb cltLta. do suu. refurma 
até o fim dosto oxercicio, a qun.ntiu. de 
4: 07ll$GüG, correspondente n.o soldo üc contl'Lt
almil•u.nte o mail-3 vinte o sois quotas da gra
tificação de official superior, 

A CommissKo do 01•çn,mcnto, tenuo em 
vista. <.t~:i razõe}l acima. exposttts, é de parecer 
que se conceda. o credito pedido c submetto 
á consideração da Camara o seguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nat:!bna.l do}l'Cb: 

Artigo müco. Fica o Potlcl' Exccut.ivo auto
rizado a abrir ao Mini~terlo cl:1 Marinha o 
credito de 4:070$606, supplcmental' á verb<t 
da rubrica 18 do u.rt. 7° da Jel n. 1.145, de :31 
de dezembro de 190:3, para occor1'er ao paga
mento dos vencimentos devidos ao commis
sario gerai da armadn. J oií.o Mariu. nemes 
de Pa.rrabêl'e, refol'mado pJr decreto de O 
de agosto do corrente anno. 

Rio do jit.neiro, 25 de agosto d~ 190.!. 
FRANCISCO DE PAULA. RoDRIGUES ALVES. 

ORDEM: DO DI.-\. 

O Sr. P .residente--Não havendo 
numero legal, para so p1·oceller ás vobçõc:-J 
das rnatoriu.s encel'radas, passa-se á matoria. 
em discussU.o. 

E' annunciad[t a. discussão unica do parece1• 
n. 43 A, de 190,1, julga.ndo que deve ser 
adaptado o su1)stitutivo quo offerecc ú. emen
dtt do Sr. Hcredia. de Sá, apresentada nu, 
discussão unica da. indicu.ção do mesmo Sr, 
Dcpnt<JJlo, l'elai;ivn. ú. equiparação de venci
mentos dos continuas e co1•reios drt Camat'!\ 
aos dos empregados do igual categoria. do 
Senado. 

Ningucm poüindo a pí1ln.vr::~., é cucorradu. a 
.discussã.o o adiada t~J votação. 

E' aununcia.clo. a 3a discussão do p1•ojocto 
n. 302, <lo 1004, autorizando o Poder Ex
ecutivo a conceder, pelo Ministe:l'io da M~t
rinlm, (t Associação P:rotector<t dos Homens 
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do Ma.1·, o usufruct\l dn. ill\3 da B·jn Viagem l n,nno. de 1897, de ~\C:'!Ol'Jo com a seuten\'~- d. o 
e de su<.~~ bemfei!.cl'ias, para. o fim ele gcr Supremo Tribuon.l l~cdoro.l. 
esto.belecido ncJlp, u ~u posto de s ;~cJrros c •. , ,. .a· d 1 , , , , P.,,. . ' 
deposlto t l.; t•ú!;p~dtvo Ente:"iat, r.m'<1.n t c o . ~~.- -~ ':,?-m P,~ 1~ .? a I?"' _:1-:~HI. , c CilC -11 -~ -'o. 
prazo do 30 a,nnos. . .~ d J~ct.""ao o ,ulm ..•• n .vot 1Ç<tO. 

1'-jin rrue···l nw'ind0 '1 IYihVl'l é '''C'l'l'[Vh o ;~· lt!li.III:l ·::ir1rl<L [\ 3' discnssüo do pro-
.:"11 .. ~-- ·~ .L~/~,:· .. ~l"• ~ >·,. ~, uJ~ t..: .. . .. (• jcetu n. :J16, de H'U4l aatl> l'i?,an.dn o Poder 

d.,·. ll.ssao_ c aut" .la -" · ot.\ç,l.o . t~:m1ni.h't) <1. a.!Jt'Íl' ao ;'.iinistcrio da II<\;I'.Cntla. o 
E' ammn·~ia.d.:~a llie·J,tSS'i.•.> unlca. ;],_; !ll'ojccto crc:Jitn cxtr:.,ot·!lin:wlo 1lo -8:75'?:)90}, p:w~. 

n . ISS E,dc IOIH, re;_ko\~Op!!i"<l ilOY3. dl.scus.~o

1
rc:;titnir a. Ji'crn,~ndos Me:.;<]_uit<~ & Coll3p., 

de. emenda. (l,~st<l.Cél.tb n~. ;:;~ _discur.sü.o J u pro- negociantes O>l ta.bo!ecidos no. B<~.hia., os im
jecto n. 188, de>tc anno, relcv.:t.ntlo a. 1rro- postos d e importn.çã. :>- de xarquo qu e lhes 
scripç;."io em que o (Jr. Angn,;to de üliveiJ•a J'ora.m i t1uevid<IJnGnte cobrados em 18~•7 . 
Pinto lncot't'13U ptu·a o rec:;bimonto do ~nbsi- d 
dio a que tillha. dil'eito como dcputtMlo fc- Ninguem pctdimlo <t pu. lavre, é encm·m R 
UOl'O.l, U<1 31 de ·outubt'O :l. 12 do fiO I'Cillbt'O de a. diSCll%ilO O adind~; a. YOt<IÇllO. 
1892, a.bl'indo-sc p<Lro. isso o croclito extt•aor
dina.l'io de 975$()00. 

Ningumu pedindo a P<Lia. vra, é encerrada <~ 
discussão o adiada. n. ulscussão. 

O Sr. Pres~dcnte- E,;t.wtlo osgo· 
iarl<ts as roateda.s da.da.s par<~ tliscussão n~L 
ordem do di<t. não podendo ser vota.du.~ P Ol' 
ftüt<~ do oomc1·o a.s mat arias pnr:~ osso 1im 
nella. incluidns, attendcado a (lU C ro~tam pou
cos dla.s ll<J.l'<t o oncol'I'nntcnto da p re.~ente 
~cssão legislativa c rJml deve ser vu tn,do v 
projccto n. 27!, des te n,nno, que th<l :1 de;;· 
pc1,a do Mio is •.e rio 1ht ~·a.;.;o nda. pa.r<\ o exer
c ício de l905, vou suspender :~. sessli.o por 
uma. ltur <t, p:u·;t ver se lla nom>Jl'O p;.l t':t a~ 
V\Jta.çõos . 

Esf.:1 .~uspcnsa :.t sos<i(o . 
Suspende-s~ a. sessão ú.s 1 '' ltol'a:; c 50 mi

nutos dr1 tarde. 

Sií.o succossíva.mento soro debato Cll.corra
dos em 2• disctissão os a.rts. t• e -~· do pro· 
jccto 11 . 180 A, do 1904, o.utorizando o Presi
dente (b Rcpublica a manda r annultar a 
co.rga feita em fcvcrci t•o do 1897 ao capitü.o 
de engenheiros Domillgos Alves J.cHc, d<t 
quanl ia de 2: 100$, que recebeu da calxo. mi· 
lita.r par;\ despezi!.s ela commh;út) de quo ora 
chefe, na ex:p~dição a Canu,Los, commo.nil<J.(ia 
pelo Gorouol Ant.onio M•m~ira. Ce~ar, o.a rc· 
stituit• <í víuv11. tl.aquo!Lc o!Jlcial, D. E•·clli :.~ 
Alves Lelle, as quanti o.~ quo, (lo moi-J·Sol<~ u, 
lhe tcem síclo descont-uhts 1iat':t pa.gumonto Rcall:·c·sc a scos..'ío á 1 hor·a. o 55 minutos 
da.qucltc doblto, ft ca.nllo <IÜhu.la :t votação. d:1 t artle. 

1!:' unnunciada. a cliscu.s.~ito do p t•ojodo Compttt·ccem mais os S1•a. Aul·olio Amo-
u. 287, uo JD04, :~t t tot•iz:.lllflo o Pu·ict• 1!::<· t•irn, Ho:lltrltHl.lt t1<3 Oliveil•a , Pas~m Miranilo. , 
ecuHvo :1 abt•it• t~u 11-Iínistorio J ~ Guot't'tl u lrulio drJ 11r1.1Zil, Ut·!Ja.oo Se~n~os, Bozor ril Fou
creui to extr:.;ortlino.t·Io 1le W: -H!J.~i50 p<l.l'u. r.cnollo, Virg•Lw !Jri[pdo, Tllomuz Cnvu.\canti, 
occorrcr :to p.1ga.mcn to •loviúo t\ ltohiJrt b'r•ttncisoo S:\, l•'redoríco Dol'gcs, João LopM, 
11ios.~c' & Herm:tuu.~. do J'vrnncimeu tos feito~ li:dua.rd<) Studa.rt, Sct·gio S<\boya, Ali)Ct•to 
em l t!l>ô <~ Colo ni• ~ ~.fil!hr j ltnto :t foz do ' .M:t.ranhão, Ptml;~ c Si lv:t, Izid J'o Leite, Toi -
Iguassú. xeira tle Sti, Colso do SouY.a, Metlotro~ c Ai· 

E' . ,,, u. • ·~ " tl'. . .- u buquoc·quc, f' oi'OJra do LyJ'a, .João Vie1m, 
. ,\n~unc,a. ti. ,' t. ' . to!C~LStW ~ pro- Erlmel'a.tdino B•rnileira, Perll·o POl'narnbttco, 
.J,ecto ~- 301, d:~ ,Hiu-1, ~utoc·1~:1nJ~ o. PodlJr Ltod!'ig LJ cS Doria, Olivoír<t Va. llt\dão, Neiva., 
Execu~_. vo a. ~.biJ~ _ao Jv!llllst~tw. d ,~ ::f<tr~uho. Cast.t•o LttJbollo. Tostl.l. Feli11 Ga.gp;or, l!:ugomo 
o credgo oxtr,wld!nn.rto do <JO~ par a p,tga.- T· u:iohu Au•>usto ae Frcita~ ltodl·Jgues 
mcn ~o a. Jorge & ~autos, P,elo aluguel do Llma. Ed:mrdt lbmos, .José Monja.rd im, Gal
lf}'Cilto 61"?, qu~ fuDCClOUOU a J,!!scoh de Apl'tlU- di no Lorot•>, Heredia. de s.~. Me !lo lvbttos. 
u.ze~ MaunhCiros do Ma.ra.uhao. Oscar Oodoy, S!i. Froiro, Galvão Bafltish , 

Ningncm potliatlo a palo.wa,<) oncc!•;:·nda a Cruvollo Cll.vul.{•(L:ti i , Oasti'i.o da Cunha, An· 
discus:-iio c :utiada :~ votaç1ío. thero Botellw, AthJ.li Jo~·to Fct'l'<tZ, G•tlogel'a.S, 

Sa.bino B11rroso, Olyntho Ribeiro, Galeii.o Cnr· 
E' a.nnuncladu. a 3• discussão elo pro- Yalho.l, Valois elo G<\sko, Jose! Lobo, Horroo· 

jacto n. 310, do 1904, a.utoriz:tndo o Po•ler ')·' ,, 1 s 
h"xeou tivo a abril• uo Ministct•io da [l<t- nag1 uO uO Moraes, Bouec lcto do ·ouza, 
zcntla.o credito uxtt•aoruinal·io do 43: ·iGi!$'JGG, J~!i~ou Gullher•me, .Juvelltll MiJlcr o Yoapa
pu.l'u. 1·cstituir a Rosa. & Ca.rva.\ho, nog~· siano de Albuquorque. 
cian tos osrabelccidos no Estado 'l<.t. Bahia., os Doixtlnl do coropa.t'OOCl', com caus~t purt! · 
impostos ile ímpot•tnçllo de x:u••we rtuc lhes 1 cip:1du., os scnllor•cs Wandol'ley de Mon<Lonçn,, 
furo.m indevichment e coln·ados dnr:mtc o · s~L PoiKoto, E11Ctt.s !IIal' ~ius , llt1.ymtmdo Ncry. 
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ANNAES DA CA!\'IARA 

A1•thur Lemos, Carlos de Novaas, Rogerio de 
:Miranda, Antonio Bastos, Peroira Reis, 'Val
fl'ido Leal, Trindade, José Ma.l·cellino, Mo
l'eira Al vcs, .Estacio Coimbra, Arthur Or
lando, Raymundo de Miranda, Eusebio de 
Andrade, A1•roxellas Galvão, Joviniano de 
Carvu.lho, FelisbeUo Freire, Leovegildo Fil
gueiras, Satyro Dias, VCI'gne de Abreu, Pinto 
Danta,s, Tolentino (los Santos, Marcolllno 
Moura, 13ornardo Horta, Irineu Machado, 
Nelson de Vasconcellos, Belisa.l'io do Souza, 
Laurindo Pitta., Julio Santos, Berno.rdo Mon
teiro , Jos~ I3onifãcio, Joi\.o Luiz, Penido 
Fillw, David Campista., Franl'lisco Bernar
·dino, Bueno do Paiva, Júão LNiz Alves, 
Leonel Filho, Carlos Ottoni, Manoel Ful
gencio. Nogueira, Lindolpho Caetano. Olo
gario Maciel, Ro(lolpho Paixão, Padua Re
zende, Jesuíno Cardoso, Arnolpho Azevedo, 
Leite de Souza, Alva1•o de Carvalho, Azevedo 
Marques, Hodolpho Miranda, Bernardo An
tonio, Aquino Ribeiro, Abdon Baptista, Marçal 
Escoba.t>, Angelo Pinheiro, Rivada.via Corrêa, 
Victorino Monteiro e CamposCa.rtier. 

E, sem caus:J., os Srs. Josó Eusebío, Ch:ds· 
tino Cruz, Dias Vieira, João- Gayoso, Eloy de 
Souza, Abdon Milanoz, Affonso Costa, .Ma
laquias Gonça.l vos, Epaminondas Gra.cinclo, 
Bulcão Vianna, Prisco Par.t.iso, Moreira Go
mos, Pa.ulino lie Souza, Viriato Mascarenhas, 
Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra., ca.I•neil•o 
do Rezende, Berna.rdes de Fa1•ia, Lumounie1· 
Godofrcdo, Camillo Soat•es Filho, Camillo 
Pratos, Costa Junior, Amaral Cesa.r, Fra.n· 
cisco Mn.lti\, Lindolpho Sm•ra, Barbosa Lima, 
Domingos Mascarenhas, Alf.t•odo Varella. c 
Homem de CtU'Yalho. • 

O St'. Pl'"o~i<lente- A lista da 
portl ac :mo. a presença do 116 Srs. · Dapu
ti\do:~. 

Ho. numct•o loga.L pal'a se procede1• ús vo· 
taçõe:s das matm•ias oncCI'l'adas o das que .~e 
acham sobro a mesa. 

Convitlo os Srs. Deputados a occupa.rem os 
seus logal'es. 

Em segqida, é som debate approvada a 
redacção final do projecto n. 236 A, do 1904. 

) 
O Sr. Brieio Filho (pela o1·denz 

-Sr. Presidente, venho pedir a v. Ex. a 
verificação do. votação, porque tonho a im
.pressão- que pôde não ser verdadeim- de 
·11ue não ha numero. 

Apeza1• de todos os esforços empregados 
.pel~t Mesa, apezar da chamada ter sido feita 
·com todo o vagar, apeza.r do longo inter
va.llo occorrido cntt•e a te1•mmação da lei
tura. do expediente e a declaração de que 
entravamos na ordom do dia, apezat• do ter 
·sido levantuda a sessão por moia ho1•a. ••• 

0 SR.. PRESIDENTE-Por uma hOl'a.. 
0 SR. BRICIO FILHO-••• â espera de nu

moro e apezar desta meia hora te!! impor
tado om uma hora, visto que faltavam cinco 
minutos para uma hora quando a sessão 
foi suspensa, apozar de tudo isto, tenho ~~ 
impressão de que não ha numero. 

Entretanto, V. Ex. Yerificar<t si tenho ou 
não ra.zã.o. 

A lista da porta accusa. a presença. de 108 
Srs. Deputados, ra~irara.m-se cinco. 

Não deve ha.ver, portanto, numer~; em 
toJo o caso, a v:erificação rae esclal·ecm·. 

P.rocedendo·Se á verificação, reconhece-se. 
terem votado u. favor 103 Srs. D3pnta:dos o 
contra, nenhum. 

O St•. Presidente -A reda.cção 
final <lo projecto n. 236 A, de l9J l, foi u.p
provada e o projecto va:J SCl' cu dado ao 
Senado. 

São successivamonte, sem debl.tc,approva
das as re:lacções finacs dos projectos ns. 1 iR 
A, 281 A, 28:5 A, 28H A e 315 A, uc 1!)04, 
para serem enviados ao Senado. .. 

E' a.nnuncia.tla o, vot:tção do projecto nu
mero 271, desta anno~ que fixo. as despazas 
do Minister lo da Fazenda para o exercicio de 
1005 (3a discussão). 

E' a.ununciada a votação das emendas con
si,t~.ntes do imp1•esso n.27l C, de 1\304. 

E' a.nnuncittda u. votaçã.o da seguinte emen
da, sob n. 1, dos S1•s. José Eusebio e outro: 

«Onde convier : 
Continúa. em vigor o n. 14 do art. 2G da 

lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, quo 
autoriza o PodoL' Exoautivo u. entrar em 
accordo com os governos dos Estados o dos 
municipios, aflm de lhes transferir, inde
pendente do hasta .public:t, os prop1•ios na.
cionu.e:i que ellos pretenderem ·adquirir. 

Em seguida, é posta a. .votos c a.pproYada a 
rcfol'ida emenda so lJ n. 1. 

Posta. a votos, é 1•ejcitada a. emenda sob 
n. 2. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 3, do Sr. Oruvello Cavalcanti: 

«Art. E' o Governo autorizado a recolher · 
á repartição dos Proprios Nacíona.es todo o 
archivo da fazenda. de Santa Cruz, mediante 
inventa.1•io de tudo quanto neUa existo; a 
fazer arrecadar pela Recebeduria., onde pas
sará. a seL'Vir o cobrado1•, a renda desse pro
prio nacional; a reduzir o pessoal a. um cn· 
carregado da cobrança de pastagens, quo 
zelará as matta.s, campos e predios,auxilü,do 
por campeiros, em numero necessario (loi 
n. 65.2,de 22 de novembro do 1004,art. a, d)>'· 

o 8r. P1"e!!1ide11.te-A esta omendi~ 
a Commissão ap1•esentou um substitutivo. 
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Salvo reclamação, vou Sllllmctter a. votos, 
em primeiro loga.r, o subst itutivo da. Com
missão (pot•sa) . 

Em segulda,é pof:;to a votos o approvado o 
seguinte substitutivo· da Coromissao. 

«Art. E' o Governo autorizado a recolher 
r~ reparticiío dos P roprlos Nacionaos todo o 
archivo da fazenda de Santa Cruz, Jncdiaute 
inven\n.rio de tudo quanto nell~ existe ; a 
fazer arrecadar pela Recebedoria a renda 
desse proprio nacional ; a reduzir o pessoal, 
podendo applicar q producto das ecuuomias, 
que re<t.lii'.ar, a. melhoramentos do mesmo 
proprio.» 

E' considcra,da prejudicada a referidn 
emenda sob n. 3. 

E' aununciada a votacão da seguinte emeu
da sobn.4: 

«Aooresceute-se onde convi o r : 
Na. verba-aposentados-est.ã.o comp!'ellea· 

didos os aposentados da E;trada de Ferro 
Centra.l do Bt·azil. • 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem). 
-Peço a V. Ex., Sr . P~csidente, consulte a. 
Cass. sobre se c.:Jnsonte na retirada desta. 
emenda. 

Consultada a Casa, é conceclida a retirada 
da emenLla.. 

E ' o.ununciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 5, do Sr. Bl'icio Filuo: 

«Accrescen te-se onde convier: 
Os trabalhos de improosito, lithogra.,t~hia. o 

outros, prepa.r<~dos na Imprens::~. Nac!Ont~l, 
pa.ra divet•;as repartições p11blicas, continua
rã.o c\ ser fl3itos no refet•ido ostabeleoitnonto, 
ou podet•ão ser adqu!t•idos, dentro da verba 
vota.da, om casas commerclao~, .desdo que a 
Imprensa Na.cíonal não possa servir com 
p .-esteza l!' vantagem. 

As ac.1uisições no commercio serã.o feitas 
mediante concurrencia publica..» 

O Sr. Brlcio Fllho (psla ordem)7 
Sr. Presidente, esta emenda tem pat'Gccr 
contrario da Commissã.o e, nesta.s condições, 
não me resta. a menor duvida. de que será. 
rejeitada.; entretanto, dol"o ponderar á Ca.sa 
q11e fui leva.de a apresentar esta emenda. 
dean1e do grande atrazo e du.s del'Jva.ntaiens 
dos 1n"\w.lhos muitas vezes feitos na. Im
prensa. Nacional para. as dive1•sas repartições 
dos ministerios. 

Mand!l.lldo fazer esses tt•aba.lhos no com
merclo, eu estabeleço na emenda a chUl· 
sula. dn. concurrencla publica. 

São os poucos esclal'ecimentos que tenho 
a fornooer á. Ca.ma.ra, no sent ldo de <me:~.· 
mlnha.r a. votaçio. 

Vol. Vlli 

O Sr. Francisco Veiga (pela 
ol"dcm)-Sr. Presidente, ni'io contava. com a 
insistencia do nobre Deputado a respeito da 
approvo.çã.o da. emenda que S. Es. apresen
tou. De accordo com o que a Commissão 
(le Orca.mento e ll Ca.tnal'a. teem resolvido, 
lnvaria.-clmente, no.; ult.iro.os qua,tro a.nuos, 
oro que essa qaestã.o tJm sido agitada., n. 
Commis.>ã.o não podia absolutamente acceitar 
a emenda do nobro Deputado por Pernam
buco, porque, como disse da trib11na, e par· 
ticularmoate a S. ll;x., o. emendt\ a.ugmen. 
tar ia o.s' despcz<\S da. Imprensa: Nacional em 
mais do 1.000:00()$, supprimíndo o unico re
sultado, a fonte de receita desse estabeleci· 
mento, determinada em preceito d,\ lei fun
damental daquello. empl'oza. e que lhe dá. o 
privilegio de fornecer ou de publicar os act os 
otnciaes da União na. Ca.pUa.l Federal. 

A emenda. seria. complet.\mento desorga.
nizadora. do serviço, além de trazer grande 
prejuízo ao Thesouro Nacional. (Jfui!o úem.) 

Em seguida é posta :1 votos e rejeitada. a 
Nferida. emenda sob n . 5. 

E' a.nnuaciad.1 a. votacão da seguinte 
emendo., sob n. 6, do Sr. Francisco Veiga : 

« Ao a.rt . 1•, n . 10 -CaiXA de Amortiza
çã.o- E:':!. voz de 100:000$, ouro -diga-se: 
9U :000$000. 

Ao mesmo a1·t. n. ll - Ca.sa. d~t Moeda.
Accrescente-se no ma.tcrial, p:t.ra acquLsição 
de ma.chioil.s, no estrange iro, 10:000$. ouro. 

Ao art. 2•, n. 4 -Accresccntc-se: o da. Es
trada de Ferro União Sol'ocaba.na o Ituana . 

Ao me.qmo art. 2'•, n. 5 - Acct·osconto·SG : 
hoje rept'OSCnt~os pela Companhi<\ Giti/ l m · 
p1·ovtmzen1s, de Ssntos. 

Ao tl.l't. (l•- Supprima-se. 
Ao art. 7•, que p<ISBil a set· 6•, depois da.! 

palanas- dezomot•o do! 90 l-Acct·escunte· ge: 
o a.t·t. 27, lettr<~. a. 

Ao &.rt . l", n. 12 - lmprcnsa. N:wiona.i
Sttbstituam-so as palnV!'a.s rrue se seguem d. 
pal<~.vro~ -Na.cioD<\1 - pelas :;egttintcs: sub
stituida a respectiva tabella explica tiva, 
Uil parto rcfaronte <L secção de artes, pela. 
s•oguiotc: 

SECÇÃO PE ARTES 

0f{iCl1lllS 

Pessoal permanente 

inspector tochnico 
das otnaina.s .•..•. 
ajudante do inspc
ctor teohnico ..... 

1 mestre da. oftlcina. 
de compo·lição, ... 
contl•a-ma,~tro da 
mesma offlcina ••• 

7 :200:~ 

13:000$ 

5: 100$ 

3:840$ 
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I chefe de revisão .. 
l mestre da officina. 

de impressão .•... 
mestre da otncina 
de fundição de 
typos .•...•...•... 
chefe do ser v iço de 
storeotypia c ga.l-
vanop1astia ...... . 

1 mestre da officina. 
de sel'viços acces-
sorios:· ..........• 

I contra-mest1•e da 
mesma offlcina ... 

1 mestre da officina 
de gravura: ....•• 

I mestre da ofilcina 
de impres~ão litho-
graphica. ........ • 

l chefe de serviço de 
reparo~ de macbi-
nas ...•..... p••. 

I idem i1om de ex
pedição .•.•..•••• 

l idem idem de pau-
tação ...•.•••••.• 

1 machinista dos 
1notores ..•..•••.• 

1 chefe do serviço 
de ca.rpinta:l'ia .•. 

1 apon tadot• geral • 
1 agonto do almoxa-

rifado ...••••. , .•• 
1 archi vis ta ....... . 
1 ajudante do inspe

ctor technico no 
Dim·io Official •..• 

1 ~hefe de revisão 
no Dia,·io O{ficio.~. 

l chefe da composi
ção, idem •...•... 

1 chefe da impl·os
são, idem ••.•..•• 

10 escreventes ...... . 

N.B. Os vencünen· 
tos da tabella supt•a 
se di v idem oro duas 
partes : dous terços 
o1•denado e um terço 
gratificação. 

Pessoal amovi Ycl 

3:000$ 

'1:200$ 

4:200$ 

3:6008 

4:200$ 

3:600$ 

4:200$ 

4:200$ 

3:600.~ 

3:6ú0$ 

3:600$ 

3:600$ 

3:000$ 
4:200$ 

3:600$ 
3:000$ 

6:000$ 

4:200$ 

4:200$ 

4:200$ 
3ú:OOO$ 

137:940$ 

A;\;:\AES DA CA!\L<\.HA. 

O Sr. Presidente- A votação 
desta, emenda vao ser feita p()r partes. 

Em segui-ia sio successivamente postas a 
votos e approva.das todas as partes da refe
rida emenda, sob n. 6, do Sr. Francisco 
Veiga. -

Posta a votos, é appt•ovada a seguinto 
emenda do Sr. Francisco Veiga, sob n. 7: 

Ao art. 1°, n. 11 (Casa da :Moeda.)-Açcro
scente-se: sendo a dospezt\ com o material 
distriouida do modo seguinte: 

Papel, pennas, tinta, livros t 
em branco, imp1•essos, etc. 

Luz J!al'a. o corpo da gua1•da e 
para. dias de festa nacional. 

Concerto e reforma de moveis. ~
Asseio do editicio e despezas di-

versas. 
Reagentes, cadinhos,tijolos, etc. 
Ma.terjal para a fabricaç-ão das 

moedas do nickel e bt•onze .. . 
Com busti v eis ................. . 
Papel, tinta, oleos, wrnize:i, 

gomma. (par:.1. sellos, os(.ampi-
lhas, etc,) ..•••..••..•..••.• 

Ferro, aço,graxfls,madeiras,otc. 
Sacca::; par1.t cunducção de nickel, 

cobre. prata o luvas para os 
tr:tbalhos dos fornos .••...... 

Machinas e utensis ..•••.•.•••• 
Ma.teriacs para as obt•as .... , .•• 
Con::;umo de agua, •••••••••••••• 

15:000$ 

10:000$ 

5:000$ 
60:000$ 

65:000$ 
12:400$ 

5:000$ 
30:000$ 
20:000$ 
2:340$ 

E' annunciada a votaçã.o da seguinte 
emenda, sob n. 8, do Sr. Cassiano do Nasci
mento: 

Onde convie1•: 
Accrescente-se f1o fundo destinado <ís obras 

de melhor<tmentos dos p.ol'tos o pt•oducto dt\ 
tax:..~o até 2 •l/0, ouro, sobre o valor offlcial 
da impo1•tação feita pola~. Alfandogas do 
Rio Gl'ande do Sul, na fórma. tlect•etadn. na 
lei da. Receita. 

O ~r. Pa·e~ldente- Em sou paro-
cal' sobre a cmon(ltt n. S, doclat•a. a Oommis· 
são que a. disposição ahi contida. jtt so acho. 
consignada no Orça.menGo do Ministerio da 
Viação. 

O Sr. Ca.ssinno do Nasei
~nento- Peço a palavra peLa ordem. 

O !!!h•. Presidente-Tem a palavra 
pela. ordem o nobre Depu·t:ulo. . 

O t!h•. Cassia::n.o <lo Nascl
Jnento (lJela o)·dem.)- Sl'. Presidente, re
queiro a. V. Ex. quo consulto a Oa.sa si con~ 
sento nu. roth•a.da. dessa. emenda, visto ter 

Revisores, conforen
tes, chefes de tur
mu.,apt•ondizes, em
pregados &VIJlsos, 
<l.l'tista.9 pagos a jot'
na.l ou por ob1•a. 
feita, sm•ve.1tes ..• 871:~00~ 1.000:2•)0$>' so tot•nado dosnecesOJIU'Ít\, pol' haver sido 



-!ncluido. no Orça.men t() do Mlnisterio da. 
Viação a mesmtL medida.. 

Consultada a Ca.mara, é concedida a reti
rada pedida.. 

E' a nnunciada a votação da st!gulnto emen· 
.da, sob n. 9, dos Srs. Et·ico Coelho e outros : 

•Additi v o ao art. 2. • : 
Fica. o Poder EJtecutivo autorizado <' alte

rar os dispositivos da lei n. 641, de 14 de 
novembro do 1809, exclusivameuto na pano 
em que o decreto do Poder Legislativo esta
-tuiu me<lida.s de alcance regulamentar, para 
o quo oxpedir.i o Go vet•no Fe•lera.l novo 
I'egttla.nHmto a re>pcito, adOJitando outt•as 
providoncia.a de fiscalização como entender. » 

O Sr. Pres l<lenl!.e-Sobre a. emeo· 
da. n . 9, a. Conimissã:o deu parecer fu.vora.vel , 
apresentando um substitutivo. 

Salvo reclama.~'ão, vou submetter de prc· 
fcrencia. á. votaçã.o o substitutivo. 

Em segtlida é posto a votos e a.pprovado o 
segumte sullstitutivo (la Commi$ã.o: 

«~'iea. o Governo autorizttdo a. oxpet.lir novo 
regulamento para cobrança. dos impostos de 
-consumo, podendo diminuir, razoavelmente, 
as multas estabelecidas e fazer outras mo· 
dificaçõos tendumes a. melhot• fiscalisação o 
. arrecadação d· s mesmos impostos • 

E' con~idem.da prejudicada a .roCerida. 
emend~~o sub n, O. 

E' a anunciada. a. votacã.o da seguinte emen· 
da. sob n. 10, do 81•. Soares dos Santos: 

«Nu. ruhrica. n. lO (CaiJW. de Amot•tização) 
-Rotira-se da coos!gna.ção d.ss!goa.\uras de 
nota.s:. a. impcrtancia. de 4:000$, afim de ser 
dístribuida ropartida.mente como gratitl.aa· 
ção de quebras pelos oito ftala do thesou
I'Ciro.» 
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pois e~tou informado de que tem h avido 
sempro sobras nesta verba. 

A Ct~mara. r csol vei'á como ent(lndo1• de jus· 
tica . 

O S&•. FL•ancisco Veiga (pela 
Ol'dem)-Sr. Presidento, o nobre DCIJutado 
níi.o tem rMão nas consideraçõe3 que a.cab<t 
do fazer. 

Nos termos em que está. l'Cdigi<la. a emenda 
de S . gx., si fosso appL'OVa.da, importaria 
aogmento de do.pez~. que oií.o podemos de· 
cretar em s• discussão . 

O SR. SoAH.l' s J>os s.,NTos-Como angmcoto 
de despcza. 'I ! 

0 SR. F RANCISCO VEIGA- Vou explicar. 
Ha uma v r.rb.'\ destinada. ao pagamen•o da. 

assignatura. das nota.s, vet•ba. que, si não me 
falha a memoria., é de 10:0008; trat..1.-se de 
serviço que se li~z anoualmente, com o qual 
é a.nnua.lrnente despendida e~sa quantia.; 
acontece que um ou outro unno não se gasta. 
toll.a. a vot•btt; nc.."Sas condições, a Commissão 
aeceitou a. emenda. que o o()bro Deputado 
propoz em 2• discus~ão, ma.udando distri~ 
huir a.s sobra.3 em gra.ttt\cações aos tl.eis da. 
Caixa. de AmortizaÇão • 

A Commissão achou de equi•Ja.de a. medida 
o, não bav~ndo angmento do dC3peza., ac
ceitou a. omeotla oro 2a discussão, nos termos 
a que acabo de refer·lr-me. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS - V. E:c:. gt\· 
ra.n ~o que sl houver sobL•as, c!stas gratitlca · 
~-ões serão distribuídas em virtude do lei ~ 

0 Sa. FRANCISCO VEIGA. -Isto ost<l COll• 
signado em lei. 

O Sa. SoARES oos S~Nros dá um aparte. 
O Sr. 8oare• doa Santos (pela O S R. FaA:>~cJsco VEWA- O nobt•e Depu-

o,·dam)-Sr. Presi~onte,aprêilDntei nu. 2• dis· tado está. me honra.ndo demais. Está. dando 
cussão desto orçamento urna omonda que mais irnpcn•ta.ncia. âs minhas p.~la.vras do 
merecctt po.rooer fllvora.vel da Commissãu e que t\ loi,qtto hadese1•eumpl'ida., e as sobras 
foi approva.da pola. Ctlmarll., emenda que r•o- serã.o distr1buit!as como ·gratificação aos fun
produzia. a.utorlzaQiLG contida. na. !oi actual. ccionarios. 

O que eu linha. de dizer, just ltlcando ·& re· J.o'ol por isso que a. Commissão eo~endcu 
producção da. medida. nos termos que pi•opuz, .não ser conveniente aogmenta.r a despcza. em 
é o seguinte: embora o. Com missão cunsidere s• discussão com cale exacSM de 4:000$, não 
de equlda.de a. gra.tlflcaçã.o estabelecida. pela só porque 11ào havia. razão para. este au· 
omcnua, tal gratificação não poderá ser dada. gmento, mesmo porque ja. ha.via.mos a.ppro· 
aos fuocciona.rios a que a disposição se re· vado uma emenda em 2" discussã.o, o que 
fel'e, porquanto as sobrM da verba só poclcm viria t razer uma. diJTerença. sensível na. l'C· 
ser conhecidas no fim do exercício fina.neoiJ.•o, dacção do projecto. 
isto ô, quando já. n5.o existe a autorização Consultada 3. Camat·a., ê concedida a reti-
contida. na. lei. Ül'a, si se reeonhuce ser de rada pedida.. 
justiça,de equidade mesmo, que se dê a esses B' a.nnuncia.da. a votação da seguinte 
funcciúnaL'ios a g ratificação para. quebras, emendil., sob n. 11, do St•. Soares dos Santos: 
parece racional est&belooer que seja tirada cAo art. 1•, n. 17-Alf<~.ndegas-Soja. desta
da. verba p:1ra. assigno.tura.s de notas a qua.n·l cada. da consignaçã.o do 600:000$, dcsUna.da 
lia de 4:00tJ,.:;, com o quo não so augtnont.a. 1ts despeza.s imprevistas e a supprir as pre· 
despeza, como a.llegou o hon1•ado relato•·, vistas urgentes nas diversr~s alfandegas, a 
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quantia de 300:000$ para. construcção de um Em seguida é sem debate approvada a se• .. 
edificio destinado á Alfa.ndega de Porto Ale- guinte 
gre e 200:000$ para a reconstrucção dos REDACç;Ão 
armazens da do Rio Grande do Sul.» 

O Sr. Soares dos Santos (pela 
ordem)-Sr. Presidente, o que tive em vista, 
apresentando esta emenda, foi justamente 
mostrar a situação peecaria em que se encon
tram as duas principaes alfa.ndegas do·meu 
Estado, situação reconhecida até pela Com
missão de Orçamento, conforme a phrase do 
illustre relator, em seu discurso, que aliâs 
não tive o prazer de ouvir, quando diz que a 
Commissão resolveu deixar ao arb1trio do 
GovernO' a realização destas obl'as, que são 
consideradas urgentes. · 

Lembrou mais o illustre relator que, a.lém 
da verba da 600:000$, ha. a de 780:000$, que 
será tam bem em pregada nestes melhora
mentos. 

Nestas condições, tendo uttingido o obje
ctivo que tive em vista, qual o de chamar a 
attenção do Governo ju3tamente para a si
tuação em que se encontram as duas alfan
degas da cidade de Porto Alegre e Rio Gl•an
de, peço a V. Ex. que consulte a Casa si 
consente na retirada da emenda que apre
sentei. 

Consultada a Cumara, é concedida a reti
rada pedida. 

E' o projecto appeovado em 3a discussão 
assim emendado e enviado ú. Commissão <.le 
Redacção. 

Posto a. votos, é approvado em aa discussão 
e enviado á Commissão de Reda.cção o ~e
guinte 

PROJECTO 

N. 318 - l\l04 

O Congresso Nacional decreta. : 
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo .au

torizado a abrir a.o Ministerio da Guerra o 
credito de 59:412$500, supplementar á verba 
da rubrica 15a do art. 12 da lei n. 1.145, 
de 31 de dezemb1•o de 1903, na sub-consi
gnação - Vantagens de forragens e fer
ragens; revogadas as disposições em con
trario. 

O !!b•. Alencar Guimarães 
(pela ordem)-Sr. Presidente, estando sobre 
a mes<t a redacção do projecto n. 318, de 
1904, que acaba de ser votado, peço a. V. Ex. 
que consulte a Casa si con'!ede dispensa de 
impressão para que seja immediatamente 
votada. 

Consultada a Camara,é concedida a licença. 
:p~dida. 

N. 318 A-1904 

Redacção finaZ do projeeto n. 318, deste anno, 
gue autoriza o Presidente da Repubti.ca a 
abri1· ao .llfinistm·io da Guerra o c'redito de 
59:412$500, supplernentar á verba da ru
brica 15a. do a1·t. 12 da lei n.1.1.45, de 31 
de dezembro de 1903, na sub-consignação 
«Vantagens de forragens e ferragens» 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Ficn, o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito de 59:412$500, supplemen
tar á. verba da rubrica 15a do art. 12 da. lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, na sub· 
consignação «Vantagens de forragens e fer
gens». 

Sala da Commissões, lô de dezembro de 
1904.-Domingos Guimarnes.-lliedeh·os e A~
õuquerque. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos é approvado em sa. discussão 

e enviado á Commissão de Redacção, o se
guinto 

PROJECTO 

N. 295 A-1004 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. 1. 0 E' creado o pessoal para o serviço 

do Lazareto do Tamanda.ré, sob a direcção 
do inspector do .2° . dístricto sa~itario da 
Republica., e const~tnul~ dos sogumte.) func
cionarios: um medico-aJudante, um pha.rma
ceutico, um porteiro almoxarife, um escri
pturario o um administrador. 

§ 1 • o Além do pessou.l acima mencion~do, 
o estabelecimento terá mais um enferme1ro, . 
dous serventes guardas e um cosinheiro. 

§ ld. o Os vencimen-tos do pessoal serã.o os · 
constantes da. ta.bella annexa. 

Art. 2.o Pa.ra occorrer aos vencimento3 do 
pessoal, ás despeza.s de installacão e ao mate
l'ial no exercício de 1905 o Governo fica a.uto
riza.do a abrir o credito necessario. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em . 
contrario. · 

TABELLA 

1 Director (gratifica
ção ao inspector 
do 2~> districto sa-
nítario ••••••••. 

Medico ajudante 
(com3:200$de or
denado e 1 :600$ 
de gra.tiftcaçã.o) .• 

1:200$ 

4:800$. 
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1 Pharrnaceutico(com 
_ 2:400$ de ordena

do e 1:200$ de 
gr~ttificaçã.o).. •. . 3:600$ 

Almoxarife e por
teiro (com 1:600$ 
de ordenado e 
800$. de gratifica-
ção)..... .. . .•. • . 2:400$ 

Escr-ipturario (com 
1 :600$ de orde
nado o 800$ de 
gi'at ifica.ção),. .. . 2:400$ 

Rcpublica., o constituído dos seguintes func
cionarios : um medico ajuda,nto, um phar
maceutico, um porteiro a.lmoxarife, um escri
pturario e um administrador . 

§ l. o Além do pessoal aeima mencionado, 
o estabelecimento terá mais um enfermeiro, 
dous serventes-guardas e um cozinheiro. 

§ 2. o Os vencimentos do pessoal serão os 
constantes da. ta bel la annexa.. 

Art. 2, 0 Para occorrer a.os vencimentos 
do pessoal, ás despezas de iostallação e ao 
material no exercício de 1~05, o Presidente 
da Republica. fica autorizado a abrir o credito 
necess:n:io. 

Sala das CGmmissões, 16 de dezembro de 
1904.~ Do-.n-:ngos Guimarues,~ Medei;·os e 
Albuquerque. 

Administru.dor das 
propr'iedudes dml· 
a.ppropriada.s e 
obras de aba.ste
cimento do a.gua 
(com 2:000$ da 
ordenado e 1:000$ 
de gra.tifica.çií.o).. 3:000$ 17: 400$ TabeUa a qHe se t·e( ere o pmjeclo supt·a 

Pessoal sem I!Omearão 

l Enfermeiro .... . .. . 
2 Serventes-guardas. 
l Coúnheiru •..•••.• 

I :800$ 
2:400$ 
1:200$ 

; Jlatería:~ 

Medieamentos,dieias, 
o~jectos de expe
diente, illumina· 
çã.o e outras dos-
pozas ...••...•.. 

Total ....• 

5:400$ 

7:200$ 

30:000$ 

· O Sr. Elpldio de Figueiredo 
(pt~la ordem)~Sr. Presidente, esta.núo sobre_ 
a m~sa. a reda~çãu ftna.l do pL'ojecto n. 295 A, 
que acaba de ser approvado, peço a V. Ex. 
que se digne eonsuhar a. Casa si concede 
dispensa. de impressã.o, afim do q uc ella. seja 
discutida o votada tmmodiatamente. · 

Consultada. {!, Ca.mara, ó concedida. !a. dis· 
pensa pedida. 

Em seguida é, sem: dohtc, appr;vãdãã 
seguinte 

UEDAOÇÃ.O 

N. 295 A~ 1904 

. Redacçao fin(Jl do projecto n . 295, deste an:110, 
que fb;a o numero, classe e tJencimentos 
do pessoo.t do La::areta de Tamamuwti, 
ficando o serviço sob a direcçlfo do in-spe~ 
ctor do fl• distric!o sanitarío da Republica 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o E' creado o pessoal para o ser

viço do Lazareto de Tama.nda1'é, sob a. dire· 
eçã.o do inspeCltor do 2• distríeto sanita.río da. · 

Director ( gratificn.-
ção :J.o inspector· 
do 2• distl'icto sn.· 
nitario) ........ . 

l }[edico ajudante 
(com 3:200$ de 
ordenado e 1:600$ 
de gratific:tção ) •. 

P h a.r•m ;~c eu ti cu 
(com 2:400$ de 
ordenado e 1:200$ 
de gratiflcacão) •• 

Almoxa.l"ifo e poe
toiro (com 1:600$ 
ele ordenado e 
800$ de g ra tift· 
ca.ção) ........ .. 

L Escriptnra1•io (com 
l : 000$ do orde-
na do o 800$ do 
_gratiflcuçii.o) .•. . 

1 Aamin istrador das 
propriedades des· 
appt•oprhulas e 
obras do a.baste· 
cimento de agua 
(com 2:000$ de 
ordenado e 1:000$ 
de gr{l,tifica.çlio) .• 

1 Enfermeiro ... •..• 
2 Serventes-guardas. 
1 Cozinheiro .•...• . • 

1;200$ 

3:ooos 

2 :400$ 

2:400$ 

3:000$ 

1 8005; 
2 400$ 
l 200$ 

Material 

Medicamentos,dietas, 
objeetos de expe· 
diente, illumina.--

17:400$ 

5:400$ 
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ção c outras des-
pezas .•...•..•.• 

TotuJ .••••• 

7:200$ 

30:0008 

Sn.la d<.ts Commissões, lG da dezembro de 
1904.- Domingos GtdmanTes.- ZIIecleiros e 
.:tlbuqv.e1·que: 

E' o projecto enviado ao Sona.du. 
Posto a votos é app1•ovado em 3a d1scussã.o 

o enviado á Commissão J.e Redacção, o se
guinte: 

PRO.JECTO 

N. 225 C-de 1904 

O Congresso Nacional dccreb: 

Art. 1 . o Fica.m separadas a.s missões do 
Equador e da Columbia., presentemente re
unidas, para serem estabelcci,fas duas le
gações permanentes, uma em Quito e outra 
em Bogot(t. 

Art. 2. 0 A's legações do Brazil no Japão e 
nas Repuhlicas de Venezuela, Equador e Co
lumbia serão regidas por ministros resiJ.on
tes, coadjuvados por 2os secretarias. 

§ 1. o Os mioistl'os residentes }Jercebcrão 
3:000$ de ordenado e 3:000$ de gratificação, 
sendo·lhes abonada para representação a 
quantia de a:OOO$. 

§ 2. 0 E' fixado em 5:000$ o vencimento 
annual d.e cada um dos 2os secretarias das 
legaçõe~ do .Tapão, Venezuela, Equador e 
Culumbia, sendo 2:500.$ de ordonado c 2:500S; 
de gratificação. · 
· § 3. 0 Pam aluguel de casa e expediente tia. 
legação da Columbia será abonada men11al
mente a r,omma de 2:5008;, mantida igual 
-ve1·ba par<.\ a legação do Ecp]n.dor. 

Art. 3. 0 E' restabelecido. a clM;sc dos ad· 
didos, sem vencimentos nem prcforonciit na~:: 
nomeações do 2os secretarias. 

Art. 4, 0 Aos chefos de missã), t[tntc> di
plomatas de carreira, como os que tenham 
no posto de ministro recebido sua primeira 
nomeação, conta.nJ.o 30 annos de effoctivo 
exercício, será concediJ.·\ a aposont;ação com 
12:000$ a.nnuaes em moeda do paiz. · 

§. l. o Os chefes de missão que contarem 
ma1s de 10 e menos de 30 annos de serviço 
e1fecti vo, quando igualmente verificada. sua 
invalidez, serão aposen&ados, percebendo a 
quota daquella remuneração, propo1•cionada 
ao tempo. 

§ 2. o Não tem direito· ao beneficio da apo
sBntação aquelle qua contar menos de lO 
annos de serviço. 

Art. 5. o Aos consules, vico-consules e 
cbanccleres quo contarem 30 annos de olfe
ctivo e:torcicio será concedid~, em ca.so de 

invalidez, a aposentaçã.o com dous terços dos 
vencimentos que pOl' lei perceberem na cffe
ctividade, em mooda üo paiz; c os que con· 
·tarem mais do lO e meuos de 30 u.nnos de 
serviço serão apo.~entt~dos com a quota pro· 
porcional all tempo. 

Art. 6. 0 Na deficíencüt d;l, verba votada, 
fica o Govm•no a.utorjza,do a abrir creditos 
necossarios J)ara execução desta lo i. 

Ar r.. 7. o Revogam-se as disposições em. 
contrario. 

O Sr. .A .. lencar <:o<-uilnarães 
(pela o>·dem)- Sr. Presidente, achando-se 
sobre a mesa a redacçã.o ünal do projecto 
n. 225 C de 1904, peço a V. Ex. se digne de 
consult.ar a Casa si concede dispensa de im
pressão, para ser discutida e votada imme
uiatamente essa. redacção. 

Consultada a Camara, é concedida a <lis-
pcnsa pedida. 

Em seguida, é sem debl\te approvada a 
seguinte 

RlmA.cçia 

N. 225 D- 1914 

Redacçtio fi~1al do p>·ojecto tt. 225, deste anno, 
que separa as m,issiie.o; do Equador e dur 
Columbia, estabelecendo duus legaçües z)e1·
manentes, wna em Quilo e otr.trr.r, em Bogotà~ 
e dli outras p1·ovidencias 

O Congresso Nadonal decl'eta: 

Art. 1.° Ficam separadas as missões do 
Equarlor c da. Colombia, Pl'C3enterncnte 1'0-
unídas, pa1•a sm·em estabelecid~s duas le
rraçõc• permanentes, uma em Qu1to e outra. 
~m Bogotá.. . 

Art. 2. o A's legações do Brazil no Japão e 
na~ Repuhlicas de Venezuela, Equa.dor e Co
lumbia sorão regidas por ministros residentes 
coadjuvados por 2°8 secretarias. 

§ 1. o Os ministros resitlcntes pcl'Cebel'ão 
3:000 do ordenado e 3:000$ de gratific2-ção'" 
sendo-lheB abonada para representaçao a 
quantia de 8:000$000. 

§ 2.o g• fixado em 5:000$ o venc~mento 
annual de cada um dos 2us secrcta.r10s das 
legacões do Japão, Venezuela, Equador e 
Colu~bia, sendo 2:500$ de ordenado e 2:500$ 
de g1•atiftcação. 

§ 3.o Para al11guel de casa e expediente da 
legação da Colombia. será ,abonada. an~ual
mente a somma de 2:500~, mant1da 1gua.l 
verb::~. para a legação do Equador. 

Aat. 3. o E' restabelecidu. a classJ d~s ad
didos sem voncimontos, nem preferene~a nas 
nomeações do 2"K secreto.rios. 

Art. 4.'' Aos cbefos de missão, tanto di~· 
plomatas do car1•oira., como os quo tenham. 
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no pos~o do míniõtro rc~chitlo su~ :primeira 
nomeação, contando 30 annos de effcctiov 
exercício, será concedida a opnsent:tção com 
12:000$ annua.es em mooda do pa.iz . 

§ 1.• Os chcCes de mis ilo que contarem 
mais de 10 c menos de 30 annos de serviço 
clfectivo, qu<tndo igualmente verificada. sua 
invalidez, serão aposentados, parccben,lo a 
quota. daquella remuneração, propot·ciona.da 
ao tempo. · 

§ 2. • Não tem dit·cito ao bcaoficio da apo
sentacão aquelle que cont.a.r menos de lO 
annoR de serviço.· 

Art. 5.'' Aos consliics, vi~e-cousulcs o 
<:hancelores quo contarem 30 annos da alfo· 
ctivo cxarcicio será concedida., am caso de 
invalidez, a a.posenta.çlb com dous terços dos 
'<encimcntos q uo por lei porcebcrcm no. effc· 
ctiviúade, em moeda do paiz; c os que oon
ia.rcm mai~ dH lO e menos de 30 annos de 
serviço se1'iio aposent.ados com a. q not..'l pl·o
porcional ao tempo. 

Art. 6. '' Na. dcficiencia. da verb:t 'lotada, 
fica o Gove!'no autoL•izado a abril• crodiws 
necossarios para execução desta lei. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposiçõcB om 
con trat•lo. 

Sala. d_as Commissii<>s, 16 de dezembro de 
1904. - DQlninyos Guiliwl·t7es.- Me~l~iros c 
Albt111~erque . 

E' o p t'<>jtlctu enviado ao Scnudo. 
Posto a votos, 6 appr.>vuilo em ::·• dis

cussão o enviado á C-ommissã.o de Rei.lacçii.o 
o segu.inte 

?llOJECTO 

1\. 2-ll'i-190-1 

O Congtwsso Nu.oional doci'Cta: 
Artigo uoico. Fica. o PoJet• 1\xcouLlvo a.u

ú>riza.tfo a tLbrir u.o ~iinistlll'io d :.1. lnduslda, 
Viação o Obras Publicas o crooito e:;pocial 
de G0:8.~6.S"!J55 , pa.ra pt1.gamooto ao engenheiro 
Alft•odo Novis do urna indomniZ<Lçii.o moti
va.dn po!a rcduccií.o tle 2.5 •/. nos fL'ct.cs tlt~ 
Est rada do Forro de Ba.tur if.l1, tle accordo com 
o docrcto n. 3.63 l, de 19 de juoho du 1000, 
no período de 19 do juuho de IUOO a 29 de 
abril de 1901; revogadas as di.sposiçõos om 
contrJ.rio. 

O Sr. Eduardo @t.u..dart (pela 
01·dem)-sr. PL•csidente, informado de quo se 
acha sobt•e a. mesa tt reclacção final do pro· 
jecto n. 297, do 1904, venho pedir a V. Ex. 
se tlígnc conaultat• u. Ca.mara si coneade dis
pensa. d<J imprcssio, a.firn de que essa reda
cção scj11 discutida e votada lmmedla.t:unento. 

Consultada a. Carnal'a, é concedida a. dis· 
pensa. pedida. 

Em seguida <! sem debato a.pprovada. n se
guinte 

HE:OA.C<;Ão 

N. 2fi7 A-1904 

llodaç<ro final do p>·ojccto n . 297, lles!e anno, 
qne attlo>·í;u tJ P1·csiclenle ela Repuútica a 
a/J;-i .. M .llinis!e;·ig dt~ Indt< stl·ia, Viaçao c 
Ol•;·as PtwU.:c<õ o c •·edilo c.,zlccia/. <le 
(J0:82G$9t).-í pe!.~(< jlltfJamento tto e11oenhei>·o 
.1/(rcclo Novi.; de Hma índamai;a.çao 1>etrc 
1·cdt!cçao ele 25 •,r., MS (i·et<Js da Est1·ada 
ele Fet'I'O de IJCltw ·il,', de t•ccordo com o de· 
c;·eto n. 3.684. de ifJ d e j tmlw de 1900, t iO 
11m·iodo ele 19 de j lmh7 de . 100() a 29 de 
aln·it t.lc 10fjJ 

O Congrc~so Naci•lmll tloot·eta. : 
Ar~igo uolco. Fica o Prcsitlcnto da Reptt· 

hlica a.ntiJrizado ~ aori r a.o Minig~m·io da 
ludustl'i<,,, Viv.çã:o e OIJt•as Publicas o croclit•:o 
ospocial do 60:82/i$955, pat•a pa.gamant.o ao 
engenheiro Alftcdo No vi3 de uma indemni· 
zaciio motiv:td<~ pela. rcducção de 25 •/" no.> 
fretes da. E$tra.d<.L do Ferro •le Baturitú, do 
nccordo com o dcCI'Cto n. ::1.084. de ltl de 
junho !lo 11)00 a ~0 de abril de 1901. 

Sala das Commil\siícs, lG do dezom1Jro de 
1904.-Domin!JOS (;!<Üil<ll "<ÍUI.-.lf~dci1'0$ C Ai
ÚII 'f?.lel'!]U O. 

E' o pt·ojo.:L•J •mvia:lo tto SonaJo. 
1!:' u.nnnncia.d.t~ <L Yotaç.'io do p•·oj . .:eto 

n. ~l'-J, úc 100 1, autoriz:uu.lo o Podm• Exo
cuti v•J a abt•i r M Ministurio d:~ Guerr·" o 
·•re•lito do 80: ll :l$ol48, para pu.g:Lmento ao 
m:~recllltl rol'otl'fila(lo ltttlino En<la.s Gustavo 
Oa.l vão d~~ lmpol'tancia. das dtlfurença.~ dn 
vencímeuio~ untt•<:J o poslo do mM'Cchal·c " 
do ge nBt'al tlu Jlivi.,ão, olc accôt•do com a sen· 
tl)n<.,:~ do :iupromo Tl'ibum~l F01lm•a.! (:1'' dis
ctlssão); 

O !!;a•. Car·los Peixoto Filho 
(p.:t'~ o,·clai,l}- Sr. PI•osldente, c~pero (1ue 
V. E11. o a Oa.ma.t'tl me rclevom 11o :~lldacia. de 
l'll.Zct•, no intlltto ele on<lll.tnin ha.t• a. votaf.)ão, 
algumas oJJSCL·va~'ões, que impot•\a.m antes 
om interrogações e consultas aos honrados 
membros dt\ Commis$ãO tlo Orça.mento á.cerct~ 
dcs te projocto. 

l~ncontro, no pa.t•eeot•, a. declaração da. 
Commissão do que ia. indeferir o pedido de 
credito, por veriftcat• que se tratava. de uma 
sontenç.t illiqt1idt\ ; encontro, em seguida., 
outro topíco em qua so diz que teado vindo. 
élS Sll il.S ffiMS a preca. toria do ja.izo da 1• 
instancia, clltt rcsolvora defet•h· os.;o pedido 
de Cl'OlJ.iLO . 

Desejaria qn.l a Comm issâ:o explicasse i~ 
Camaru. o seguinte : - 1•, sl clfcctiva-
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mente se fez a liquidação dessa sentença, 
visto como dos termos em que está conce
bida essa carta precatoria, posso eu, com a 
pouca :pratica que adquiri no meneio dos 
negocios forenses (não apoiados), deprehender 
que tal liquidação não se fez. 

Ef'fectivamente, a liquidação - autorida
des, nesta Camara poderão attesta.l-o-só se 
faz em se -tratando de causas em que seja 
interessada a Fazenda, que não pôde transi
gir ; só se faz, repito, mediante o offereci
mento de artigos, sua contestação, dilação 
proba.toria e julgamento final do incidente 
processual. 

Ora, isto não se fez e apenas se conseguiu 
que ao contador do juizo fossdm taes autos e 
elle levantasse a conta dessa differença de 
vencimentos, não mencionados na decisão 
liquidanda. 

A Commissão encontrou a.pena~ uma pre
cataria do juizo de ta instancia, endere
çada directamente ao Presidente da Ca.roa.ra, 
quando dirigida fôra elh pelo juiz ao Minis
tel•io da Guerra. Pa1•ece que á Camara. com
pete a faculdade de verificai' si ao menos 
aquelles tramites legaes indispensaveis fo
ram guardados. 

Terceiro ponto.-Condemnada a União, não 
me parece, a mim, bisonho, que me confesso 
nestes assumptos (não apoiados), que qual· 
quer outro ministro possa receber essa de
pl'ecada. Condemnada a União, digo-o com 
a autoridade do Sr. Josê Hygino, devia. o 
Ministerio da Fazenda receber essa precato
ria, porque só por esse ministcrio podia ser 
cumprida. a·sentença, ' 

A Commissão, porém, achou que este não 
era mais o momento opportuno e que a Ca.
mara não tem o direito de apreciar o roere 
cimento intrínseco da sentença p1•oferida 
contra a União. 

Tem, porém,ou não a Camara o direito de 
verificar si os tramites legaes da execução 
dessa. sentença foram seguidos ? Tem ou 
não obrigação de verifica1• si, para cumpri
mento da sentença., foram executadas as di
ligencias exigidas pela lei em vigor e q ti e 
não podem dixar de ser cumpridas, princi
palmente peJo Poder Judiciario ~ 

Não ê, portanto,objecção que levanto nem: 
consulta. que faço relativa ao merecimento 
da decisão em si. Refiro-me apenas á fôrma 
pela qual ella deve executar-se. 

Noto, primeiro, que a sentença não foi de
finitivamente liquidada, e a. prova desta af
firmação consta do processo. Esse processo 
de liquidação, qualquer que $eja a autorida
de que o endosse, não é procesw legal (apoia
dos e ml'o apoiados.} 

Segundo ponto-Que a. precatoria. ê dirigi
da ao Ministro da Guerra e a esse minist.ro 

do Presidente da Republica não foi apresen
tada. 

Terceiro ponto-Desejo que alguem me ex
plique si é simples praxeabusivaousié regu
lar que, de sentença proferida contra a 
União, deixe de ser dirigida a respectiva 
precatoria ao Thesouro, ao Ministro da Fa
zenda, unico competente para requisitar 
pagamentos desta natureza. 

Finalmente, encerro estas rapidas pon· 
derações declarando <1 Camara que não as 
fiz sem a prévia homenagem de uma con
sulta ao S1•. Deputado Paula Ramos, de cujo 
mcrecimtnto e e~crupulo no cumprimento 
de seus deveres não sou o ultimo a dar 
testemunho. (Apoiados.) 

0 SR. PAULA RAMOS-Muito agradecido a 
V. Ex. 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO-Desejo as 
explicações para. podor votar o pedido de 
credito. (Muito bem, muito bem.) 

O St.•. Paula Ramos(') (pela or~ 
dem)-Sr. Presidente, cabe-me o dever, em~ 
bora o mais incompetente dos membros da 
Commissã.o de Orç~.Lmento (nao apoiados), de 
dar as explicações pedidas pelo illustre Depu
tado de Minas. 

O Sr. marechal Rufino Enêas Gustavo 
Galvão, não so conformando com a decisão do 
Podo r Execu t1vo, que lhe mandara pagar 
vencimentos de general de divisão, por isso 
que elle julgava ter direito aos vencimentos 
de marechal, p1•opoz perante o juiz federal 
desta secção uma acção contra a Fazenda 
Nacional, reclamando a di:fferença de venci
mentos entre o posto de general de divisão 
e o de marechal. 

A questão foi julgada e a sentença man
dava que a União lhe pagasse a di:tferença 
de vencimentos que se verificasse. 

O procurador seccional da Republica ap· 
pellou para o Supremo Tribunal e este con
firmou a sentença do juiz de la instancia. 

Extrahida a carta de sentença e de posse 
della o Ministerio da Guerra, o Sr. Presi
dente da Republiea. dirigiu mensagem á Ca
mara, pedindo pagamento da quantia de 
79: 000$000. 

Presente á Commissão de Orçamento a 
mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
competia-me, na qualidade de relator dos 
creditas, dar sobre ella parecer. Coherente 
com o procedimento da Commissão de Orça
mento, que não concedia creditos sinão em 
condemnações em que a sentença tivesse 
sido executada, eu manifestei-me contra o 
pedido constante da mensagem do Sr. Pre· 
~idente da Republica. . 

(·) E~te <li~ct:rso nàl) foi revisto \)elo o1·a.~or. 
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Chegou aos ouvidos do interessado esta 
opinião e elle apressou-se a procurar-me. 
Inforrroi-o que, de facto, ouherente com pa
receres anteriores, ia indeferir o pedido. 
Respondeu-mo ello : neste caso, vou pro
ceder ri execução da sentença; o qun.t o meio 
que tenho paro. nã.o ser prejneicado em meu 
direito? Respondi-lhe que demoraria os pa
pais até que fosse presente a precataria do 
juiz. 

A parte interessada extrahiu a carta de 
sentença, iniciou a a:.;:ecuçiio, foram apre
sentados embargos por parte do procurador 
seccional, tanto. que reconheceu (jUe lla via. 
excesso na execução, excesso que foi conres
sado pela parte, sendo julgada essa confls1âo 
por sentenç~~o e afinal expcdid a. a. precu. tori a. 
(Apartes.) 

Que hottve liquid~tção, não ha. duvida., p or
que ha. pedido de quantia. certa; agora., si o 
meio foi o mais legal, não discuto, porque 
acho que a. Cama.ra. não tem o t!ireito t!c 
substituir-se aos tribunaos. (Apoiados.) 

0 SR. EDUAR1JO RAMOS-V. Ex. dá·mO lliDa. 
explicação ? Este credito é votado em fót•ma 
de autorização ao Executivo ~ 

0 Sn.. PAULA RAMOs-Sim, senhor. 
0 SR. EDUARDO RAMOS-Pois então está. 

remlvida a questão. (Ha out1·os appartes.) 

0 SR. PAULA RA~lOS-0 que ha é QUO so 
executou a senten•;a o, si o processo niio foi 
o mais regular, não temos o direito de nos 
substituir aos tribunaes. 

O que é facto é que está julgada a sen
tença., foi expedida a precatol'ia, ba. pedido 
de quantia certa. (Apartes.) Do preca.tm•io 
não conslx•m artigos de liquída~,;ão. 

Não sei si o juiz achou que, de accordo 
com o julgado do Supremo Tribunal, para 
pagamento, para a restituição de dinheiro, 
isto não depende de liquidação c apenas do 
conta. 

O quo se deu foi isto : oxtrahida esta, 
nclla figurava.m juros por moratoria. 

O procurador seccional embargou-a, a 
}Jartc confessou o excesso, essa confissão foi 
jul(!'ado, por sentença e expedida a prcca
tol'la. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHE:R-MaS não 
podia. (Trocam-se out>·os apa1·tes.) 

0 SR. PAULA RAMOS-A confissão era favo
ravel á Fazenda Nacional (apartes) c o juiz 
u.cceitou. Não entro nesta apreciação, nem 
acho que o Legislativo tenha oompetencia 
11ara se substituir aos tribunaes. (Trocam-se 
muitos apm·tes, Soam os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 
O SR. PAULA Ru10s- Ha uma prccatol'ia 

, pedindo o pagamento de quantia. certa e, de 
Vol. Vlll 

aocordo com a lei o com os precedentes inva
ria.vclmente seguidos p ola Commíssão de Or
çamento. olla não podia deixa1· de dar pare
cer favoravol a este pedido de credito, 

Qmtnto :1 questão de que a precatol'ia de
vifL l.or vinuo por iotermedio do Ministt•o da 
Fazando., devo dizor ao illustre Deputa.•lo por 
Minas qtto muitas precatm·ias 1.eem sido apre· 
sentadas directamontc â Ca.mara. 

• \i a da este a,nno votamos v arios pareceres 
nesso.s condições. 

A lei estabelece quo a requisição deve ser 
í'tlita por intermedio do Ministro da Fazenda, 
mas os Ministros toem r equisitado directa
mente esses pagamentos da Camara.. 

São est.1s eiS informações, Sr. Pre~idente , 
quo devo da.r ao nobre Doputado por Minas. 

A Commi~são, colwrcnte com o ~eLt proce
dimento e rcspaitant!o a. decisão do Poder 
.Judiciario, dcst!o que delb não ha. mais re
CUISD rttgum por pltrto da Fazenda. Nacional, 
uilo podia detxar do dar o credi to q_ue deu. 

Tonlto concluido. (Maito bem; mui t1> bem,) 

O Sr. 1:::.1'eMidente-A Mesa ainda 
umll vez Jamo11ta quo sejam enccrmdns as 
discu~siies dos prnjectos $6ffi crue os Srs. Dcpu
t.:.Ldos so ma.nife~tem e que, na. occasi;to da 
votaçã.o. con tt•:J. disposição exprcs~a. do Re· 
gimecto, se &ruve um verdadeiro debate 
sobro o assumpto. 

O Sr . .,Tames D3rcy (pela m·dem) 
-Não venho prolongar o t!.ebate, nom accei
tavel ou defensa.vcl serüt olle .n0st<.1. hora 
OYtrema.. 

M<tS, pare!;e-me que as questões levantadas 
aqui toem uma ncccntnt.tda gt•avidaúo; o pro
pl'io projec1o, com a autorização do paga
mento de 80 contos, pela só fa.ce do valor 
pecuniario, tem tambem indcclinavcl irn
port().ncia. 

As matarias sobre as quaes r apidamcute 
so tem controvertido aqui n ão me p:tr P.ce 
"erem ficado perfeitamente assentes. 

Por is~o. eu me a nimo a. fa.zer um roque· 
rimento, si c que não ha impedimento regi
moat3l, 

Já vou dizendo que não sou doutor nem 
em outras cousas, nem muitos menos em 
Regimento. 

Proponho que o projecto Yá á Commi88ão 
de Constituição, Legislação e Ju8tiça para q_ue 
oi LI intet•ponha o sou parecer a resp eito das 
questõe!il aqui suscitadas, evidentemente de 
ordem t echnica. 

Si a tei interna o impedir , permitta-se-me 
o ensejo que nos proporcionam os incidentes 
preliminares desta votação para apontar a 
necessidad<J urgen1e de uma. reforma addi
tiva ao nosso Regimento, accresaenta.ndo-lha 
um artigo, determinando que, nos casos em 

I.S 
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que a Camara haja de resolver sobre paga
mentos, por execução do sentenças contra a 
Fazenda., porque quasi se_mP_!'e o exame _de tal 
ma.teria envolve a apreCJaçao de questo3s de 
direito, de questões inuiscutivelmente tech
nicas, de caracter processual até, seja semp1•c 
ouvida a Commissão que a respeito se pro
nuncia. na Camara, a. ue Constituição, Legis-
lação e Justiça. . 

FoJle, antes de todos, V. Ex., Sr. P resi
dente, fiel j,n·terpi·cte do Regimento ; si assim 
o entenderem,fallem tamlJOm os doutores em 
Regimento c digam si é a.cceitavel ou não o 
que ora proponho. 

Moveu-me apenas o empenho de instituir 
nova e autorizada fonte de elucidação da 
questão. (.Muito bem; mt~ito bem.) 

O Sr. Pt•es1dent.e - As questões 
de ordem são resolvidas pela :Mesa. 

DoYo declurar ao nobre Deputado que o 
seu requerimento, pedindo que o p1•ojecto vá 
ti. Commissão de Constituição, Legislação e 
.Tustiça, não pôde ser acceito. o acto de 
votar não póde ser interrompido. 

Lamento aindn. uma vez que durante a 
discussão do projecto não se tivessem pro
nuo.ciu.do os Srs. Deputado.'3. 

O projecto teve duas discussões ; agora 
tr&.ta-se de votar, de acceitar ou rocustu• 
o projecto. 

O Sr. JoacJuhn Ph•es (pela oí·dem) 
-Sr. Presidente, o projecto em votação 
seguiu todo .~ os tramites I·egimentn.es. Teve 
uuas discussões c o pa.I·ccor unanimc d<t 
Commissão de Orçamento; é de presumir 
que ti ves1m sido escrupulàsa.mente estudado, 
e o fui. Trata-se de uma sentença profel'ida 
em ultima instancia pelo Supremo Tribunal 
Federal e da qual absolutamente não cabia 
m:l.is recurso algum à União Federal. A pl'o
pría carta de sentença que tenho em mão 
diz : « acharem-se e$gotados tollos os 1·ecu1·sos 
judiciaes de g_ue pudesse ww1· a Fa.senda 
Nacional»· 

O pr·ojecto que vamos votar é uma. auto
rização ao Executivo pa.ra fazel' o pa.ga
mento a que se refere a sentença ; e como 
antorisacão pôde deixar de ser usada uma 
-vez que o Governo entenda não ter·em sido 
cumpridos todos os p1•eceitos lcgaes pa.ra 
tornar liquida. a sentença. 

Mas, Sr. Presidente, trata.-so de uma. sen
tença liquida, porquo o Supremo Tribunal 
condemnou a Fazenda Nacional a pagar a 
di1ferença do soldo de mn.rechal, e geuera.l 
de divisão durante um tempo que fixou. 
Quem quer que saiba qual o soldo de mare
chal, o de general c.lc divisão e o tempo em 
quostão poderá. fixar a quantia devidv .. 

Sentenças de tal ordem nã·o demandam 
liquidação, resolvem-se por simples calculo. 
E' como si se tl'atasse do uma condemnação 
nas custas em que não se faz necessa.rio o 
processo de liquidação. 

Para mim a questão se cifra em umn. som
ma de parcellas conhecidas c certas ; não se 
procure investigar um quantum, que se desco
nhece. 

O SR. E&UARDO RAMOS-Erro de conta não 
depende de liquidação. (Ha out1·os apartes.) 

0 SR-. JOAQUIM PIRES-Senhores, isto de 
o Poder Legislath'o querer avocar a si attl·í
buições de superior do Pod.er Judiciario, dis
cutindo e julgando suas sentenças, é mua 
pratica. nociva e depriment :J pa ·a aquelle 
poder, que em nada é inferior ao nosso. 

0 Sn.. CARLOS PEIXOTO-Na fiscalização 
a. penas. 

0 SR. JOAQUil\I PIRES-A :fiscalizaçiio póde 
ser feita; são muito louvaveis e resp~itaveis 
os escrupulos do nobre Deputado, que assim 
mostra. interesse pelos dmheiros publicas ; 
porém entmdo que os meios não são regu
lares. 

0 SR. PARANHOS Mo~TENEGRo-0 pro- . 
jecto que aqui apresentei sanava. tudo isto. 
O Senado poz uma ped1.·a em cima. (Ha ou
tros opm·tes), 

O Sa. JoAQUDI Pmms- Em resumo, Sr. 
P1·csidente, á Camara falleco competencia 
para julgai' do merito da sentençu que é li
quida ••. 

VozEs-Não é. 

O SR. Jo.AQUII\I Pm.Es- ... porque em 
quantia, certa se resolve a dilferen ~·a do soldo 
de marechal e o de general de di visão. 

Tonho dito. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
(pela o,·dern) ( • )- Sr. Presidente, parece-me 
que ha um equivoco em todo este debate. 

No caso em questão não se trata de liqui
dação de soutenç:t illiquida •.• 

VozEs-Muito bem. 

0 SR. ESM~RALDlNO BANDEIRA-••• trata-se· 
do calculo feito no juizo federaL pelo contador, 
Dá-se a liquidação quando não sabo a parte 
o seu direito, ou quando 1.1ão tem a 1·espeito 
delle um criterio seguro ; e então, em artigos 
do liquidação, apresenta os seus elementos. 
Ha contestações e depois o julgamento. 

Mas no caso vertente não so verifica a hy
potheso. Ahi está exactamente cvnhecido 

(•) Este di!Scursn 1úio foi rc-.-i.-to pelo orador. 
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•1uanto a. pll'te deve ter. Havendo a di1fe- da justiça p!Wa entrar na apreciação das 
rança notada. cnh•o o que t•cceuou e o que sentenças proferidas pelo ontro ramo dopo
dcvcria r eceber, isso é ma.toria p:~.ra con- der publico. (illt!ito bem.) 
ta.dor. Fui cxactamcntc o que so fez na jus-
tíç<> federal. A pa.rtl3 reclamou a di!Tcrença O S1•, Ge.rn.J.ano I'Ia!!ISIO'-"lael' 
na conformidade dus l'e;;pcctlvas leis. O con- {llela o;·dcm)- Sr. Pt·esldente, não occuparei 
t ador a.p1•esr:ntou os sett> embat•gos. A parte ma is de dous minuto3 a attenção da cas:t. 
veiu e confessou o que lhe é perm.ittido fa.zer, A nos~a. I ai ilefine como sentenç:a liquida 
mesmo o contador tambem podia confessar, aquella sentença. que determina cxactlmentc 
rtuando auto:·izado pelo Govorno. Sobre este por ciü·a o qu(mtum da condcmnaçã.o. Toda 
debato pt•ofcriu-se a seuteuça. a. sentença que não detorroina. qua.ntia. cert~\. 

O sn. J3EZAM..I.T-Determinamlo qua ntia é ílllquida.. Senhore$, eu vou lcmh~ar um. 
t facto : no Senado bi•azílciro 1la. Republica 

cer a.. n.pre.>entou-so um rlia. um ca.so iden,ico a 
O Sn. CA~SlAC\O oo ~.\SCU!l't'n·o-Cel·ta e esGo, c o Senador Moraes o Bltrl•os - para 

liquidn. usar da vet•dadClira oxp!•es;lo-pediu ao Se-
O sa. E;::.n:nALD:Ko BAJ'\DEIRA-Mous se- . nado tre.s dias tlc espora. pa.ra qllc clle pn

nhores, a ca.ma.ra. deve attender para este tlcsS!l trazol' uma certidão provando que 
perigo eminente que surge agora, qual 0 de a.quella. sen~Mça. nãu era liquida. Fez isto e 
revestir-su ella. da faculdade de apreciar at~ 0 Sena.do rejeitou o projecto · 
os tramitea do proces;o, quando não tem Sentença liquida seri<L si se consí;;nasse a. 
c<>mpetencia. pa.m fazel-o. cift•a. em t.1ntos r éis ... (1'rocam·sc mui los!! 

calorosos ap(lrlcs.) Seria preciso que a. sen
U:M SR. DEPUTADo-Mas si a execução ror tença, no caso vertente, ma.nd:J.sse paga.r a 

mal feita e passada em julgado z (lla apa1·tas.) diiTerença cot~c o soldo U.e ~-:onera! de !U\·i-
0 SR. Es~u::r.:\.LUI:\0 BANDEIRA-Para. isto são o o de marechal, doterminu.nd.o exacta.-

a. ra.zonda nacíona.l t.em os sous representao- monto em róis a quantia. pedida, isto é, 
t cs, que são os procuradores, o lu:. o tribuna.! oitenta. contos seiscentos e quarenta. e cinco 
competente para ver si lta ou não rogulari- mil e tantos r6is, certos, Pl:'ccísos. 
dado no prcce:;so. Não sendo assim, a sentença. nlí. ; será. li· 

quirla. 
E' verdade conhecida e sauiila. que nenhum 

poder pódc imroisc·.dr-se na. nsphera de ou· Nada mais tenho a dizer, c a Camara. que 
tro; ha a. completa. separação de poderes. vote. ·-

Sanltore.> , eu não conheço a pessoa. de quem O Sn.. Es~mn..\.LDINO BA:>Di,IP.A.- E o .juro 
se trata. Acho que a Camara conce,ler<~ com da mor;t1 
superioridade de Vi~tas O credito pediúo 0 SR. G;;ztlJANO H ASSLOCllER-L' COU'li. dl(-
pelo podor competente . fo rcntc. 

Era. isto o qM tinha a dizet• (JI11Uo úem; o s .. ·. 1::> resi<len.te - Atténcão ! 
muito bem . ) Vnc-se vota.t• o projocto. 

O S1·. On.s;;;iu.no do N"neci
•nento (pel<< m·dem)- Sr. Pt•esidonte,_ faço 
minhas as consideraçõe-:1 do meu emi·nonte 
collega Deput:Ldo por Pcr•nambuco. 

A sentença que homologou este calculo fez 
rlo bm.noo preto, 

O Poder Legislativo não tem outra causa. 
a fazel' slnão approvar u credito. 

Os poderes publico.> exercom a sua. acção 
dentro da.esphera traç<l.da pela Constitu jçã.o . 

Não lllicito ao Poder L~gislath·o indagar 
si o Poder Judieiarlo julgou oom ou ma.L 

No caso vertMt.e o que o Poder Legislativo 
poderia fazer era impugnar o ct•c,i ito ou 
d~h:a.~ de pa.ga.l-o pol' inopportuno, dado que 
nao hv~semos rocUl'S03 . 

Fóra. dahi não .-ajo meios de impug nar o 
credito de que so trata. Não somos t r ibuna.! 

0.-1 S1•a. quo n.pprovum o projGc&o em 3· 
discussão queiram se levantar. 

(Pavsa) Foi a.pprovado. 

O Sr. Sriclo Filho (polc<o!·clem)
Sr. Presidente, pela contro·versia. ostabe!c
cida. o em face da provavol rotira<h de a,[ .. 
guns S1•s, Dcputa.tlos, peço a V. Ex. para 
quo ma.ndc prooedel' á. verificltçüo dD. vo
tação. 

Procedendo-se á. veritlcac;ã.o, reconhece-se 
terem votado a f<tvor 79 Srs. Deputados e 
contra. 25, total 104. 

O Sr. Preside nte-Não ha nu
mero. 

Yae se procede1· ii. chamada.. 
Procedendo-se á chamada, veriiica.-sa te

rem se ausentado os Sr·s. Yirgilio Bri~ido, 
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Pereira, de Lyra, Pedro Pernambuco, Tosta, O Sr. Pt•esident.e-Responderam 
Garcia Pires, Rodrigues Lima, Bulhões Mar- á chamada 102 Srs. Deputados. 
cial, Augusto de Vasconcellos, Americo de 
Albuquerque, Cruvello Cavalcanti, carvalho ~ão ha numero para se proseguir nas vo· 

· Chaves e Juvena.l Miller. tações. 

Vae a imprimir, para entrarna ordem dos trabalhos, a seguinto 

REDACÇÃO 

N. 271 D- 1904 

. .Redacção fina~ -elo projecto n. 271, deste anno: que fixa a despeza do Ministerio da Fazencla 
para o exercicio de 1005 

Art. l. o O Presidente da Republica é autorizado a despend~r pela repartição do Miuis
terio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro, 40.501:338$466 

· em papel, 96,298:768$293: 

1. Juros o mais despezas da divida interna .......... . 
2. Idem e am01·tiza.ção do emprestimo interno para o 

resgate das estradas de ferro encampadas ...•..•.• 
3. Idem dos emprestimos internos de 1868, 1879 e 1897. 
~· Idem. d~ divida inte1•na ............................ . 
o. Pens1on1stas .....•....•................•..•..•...• 
6. Aposentados .•..•••..••...•..••.•....••...• , •••••.. 
7. Tllesouro Fod.eral. ••••.•.•..•.....••...•.•.•••••.•. 
8. Tribunal de Contas, sendo a importancia. de 2:000$ 

da sub-rubrica- Impressão do relatorio, das actas 
e publicações diversas destinadas á confecção do 
mesmo relatorio.-Elevada na rubrica-Material 
mesmo relatorio.'-Elevada na rubrica-Material 
-a 11 : 000$ a consignação-Di versas despezas
destinada a. importa.ncia de 8:000$ á gra;tificação 
pela tomada de contas fóra da hora do expediente. 

9. Rccebed0ria da Capital Federal - Augmentada de 
l :000$ para quebras ao thesoureiro ......•......• 

lO. Caixa de Amortização .....•.......•...............• 
11 . Casa da Moeda.. Assim distri buida a 

despeza com o material: 
Papel, pennas, tinta, livros em b1•anco, im-~ 

Llzr~~~:·o e~~~p~ · d~.g~~~d~· ~· ·p~~~ 'di~s·d~ 
festa nacional •.....•....•.•.••.• , ..... . 

· Concerto e reforma de moveis ..••..•••••.. 
Asseio do edificio e despezas diversas ...... ' 
Reagentes, cadinhos, tijolos, etc ...••...•.. 
Material para a fabricação das moedas de 

niekel e bronze ..........•...••...•.••.. 
Combustíveis .........••...•...•..•.•..••• 
Papel,tinta, oleos, vernizes, gomma (para 

sellos, estampilhas, etc) ................• 
Ferro,aço,graxas, rnadeiras,etc .•.....•••. 
Saccas para conducção de nickel, cobee, prata 

e luvas para os trabalhos dos fornos •..••. 
Mac~inas e utensis ...•..••..•.•..••..•.•..• 
Materia.es para as obras •••••..•••..•.•.••• 

•·,Consumo de agua .•••..•..••••••••.•••.••.• 
Acquisição de ma.chinas no estrangeiro 

(ouro) ...•.•..•••....••.•••.••••••.••••• 

15:000$ 

10:000$ 

5:000$ 
60:000$ 

65:000$ 
12:400$ 

5:000$ 
30:000i 
20:000$ 
2:340$ 

10:000$ 

Ouro 

18.555:355$556 

Papel 

7.318:373$334 
2.286:065$000 8.853:420$000 

. . . • . • . . • . • • . . 25.756:084$000 

. . . • . . . . • . • • • . 6. 839:994$612 
• • • • • • • • • • • • . • 2. 752:191$173 
. .. . . .. . . .. .. . l. 183:305$000 

90:000$000 

10:000$000 

411 : 000$000 

414:500$000 
312:865$000 

756:840$000 



12 Imprensa. Nacional-Substituída a respectiva ta.bella 
explicativa, na parte referente ;i secção de arte.~ 
pela seguinte, dividido os vencimentos em dou.l ter~ 
ços de ordenado o um terço de gratificação: 

SECÇÃO DE ARTÉ$ 

OfficiHas 

P essoal pe•·ma ncnlc 

l in>pector technicodas ofli-
cinas ................... . 

l ajudante do iuspector t ech-
nico ................ . .. . . 

l mestre da officina de com-
posição ..... .. , . , , .... , . . . 

1 contra-mestre da mesma 
officina ..•.....•.•.•. ... . 

1 chefe de revisã.o .. ... ... .. 
l mestre da. officina de iru-

pre;são ................. .. 
I mestre d& olllcina de fundi-

ção de typos ........ . ... . 
chefe do serviço de stcroo
typia e galvanopbsita . ... 
mestre da officina.deservi
ços :~.c cesso rios ....... •. ... 

I contra-mestl'e da. mesma 
officina ........ .. •.•..... 

1 mestre da ofllcin<J. de gra· 
vura. ...... .... ........ .. . 

1 mestre da offic ina. de im
pressão lithogra.phica. . • , .. 

1 chefe de se1•viço de reparos 
de machinas .... ... ..... . 

1 idem idem do expedição .• . 
I idem idem de pautaçiio ...• 
1 machinista dos motores ... 
I chefe do sel'Viço do ca.rpin· 

taria ........... , .. ... ... . 
I apontador geral. ........ , 
1 agente do almoxarifado .. . 
1 a.rchi vista •. , •.•• .. .•..••• 
l a.juda.nte do inspectot• tc

choico oo Diario 0/ficiaf., • 
l chefe da rovisão no Dia1·iu 

Offlcia! •• •.•• •• , , ••• , • , , , 
l chofe da composição, idem. 
I chefe da. improssão, ic1em. 

lO escreventes . ••. ••.. . .• • • . 

Pessoal amovivel 

i:2ÜO$ 

6:i)00$ 

5:100$ 

3:84.0$ 
3:600$ 

4:000$ 

4:200$ 

3:600:;; 

4:200$ 

3:600$ 

4:.2008 

3:600$ 
3:600$ 
3:600$ . 
3:600$ 

3:600,í; 
4:2QQ$ 
3:6~ 
3:õ00;;; 

G:OOO$ 

4:200$ 
4:200$ 
4:20Õ~ 

31);00!1$ 137:940$ 

Revisora~. conferentes, chefes de t urma., 
aprendize3, empt'egados avulsos, ar· 
tis&as pagos a jornal ou por obra 
feita, serventes ... .............. ...... 871:260$ 

13. La.bora.torio Nacional de Analyses .... .......... .. 
14, Administrnçõ.o e custeio elos proprios e fazendas na• 

cionaes .. . ........ .... ....... ... .... ....... .. . .. 
15. Delegacta. do Tl1esouro om Lon(lros . • • . • •• •• •.• 

Out•o 

·········· ··· · 36:600$000 

365 

Papel 

I . 760:340$000 
94:000$000 

73;840$000 

l 
t 
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16. Delegacias Fiscaes, elevada a· VOl'bi\ do 2:000:f, para 
augmontn,r-so a 3:000$ a sub rubrica de mo,'ei:; 
para a Delegacia Fiscal tle Minas Goraes e de 120$ 
para elevar a 3$200 adiaria aos dous sel'ventcs da 
mesma delegacia fiscal. .••....•.....•........•.• 

17. Alfandeg;\s--Da Capital Federal-Augmentado de 15 a, 
18 o numero de quotas do thesoureiro. A:1gmentada 
de 18:705$ a reapectiva rubrica para o augmouto !lo 
lO o f o na.s dia.1•ias do vigia ge1•al, do3 mandadol'Os, 
tanoeiros, arrumadores, abridores e auxiliat•es da~: 
capatazias; c de 5:555$ para. augmentode 10°/o nas 
diarias dos empregados na secção de machina.s <las 
mo.mw.s capa.tazia.s.-De Pcrn;unbnco-Augmenta/ln. 
de ôOO$ p.~1·a fal'd~tment'>$ do$ patrões das cmlxt> 
caçõe=-.-Do Ccará-Augmentada de ll:665$,sendo: 
no p.:ssoal das capatazias, 7:665$ para dons machi
nista.s, a i$ dla.rios e dous foguistas a 3$500 tliarios; 
e no material, ,1:00')$ par·a comhustivel e lubrit!
cante- Do Ma;·anhão-Augmentada de 5:610$ para 
:wgmentar tle 10 °/0 as diariasdos tt•es mantladores 
c 50 tra.halh<tdores <las capatazias.- De Santa Ca.
tlmrina- Diminuida de 4:800$, scntlo substituid·:> 
po1· este o pessoal d:ts cmba.l·caçõcs : 
l machinista. • • . • . .. . • .. • . . • . 3: 000$ 
1 foguista................... 1:200$ 
l patrão . • • • • . • . • . . . • • . . . • . . 1:800$ 
l carvoeiro ••••. : • • • • . • . • . . . • l :080$ 
2 ma1•inheiros............... 2: 160$ 
;~ patrões a 100$. . .. . .. • • • . • 2: 400:;.; 
16 re01adores a 80$ ....•.•.. 15:360$ 27:000í 

Nu m~tOl'ia[, augmontadas de 2:000$ a con::;ignaçã:) 
para a ·quisição, rep<1ro c consorvação do mat,,rial, 
e diminuida de 2:000$ a que ê destinada. a com
bustivel e lubrificante. Augmentada de 200:000$ a. 
consignação para. dcspezas imprevistas e supprh• ns 
previstas, urgentes, nas diversas alfa.ndega.s senrlo 
accrescentado o seguirl.te: incluitlo o concerto <la 
doca. do At·~enal do Mal'inha do l~stado da Bahia, na. 
parte correspondente ao etliflcio da alfandega e 
suas tlependencias, a reconstt•ucção da Alftt11dega. 
da Pat·ahyba, construcção da de Porto Alugre c de 
novos a.rmazens n<ts do Ceará o Alag.J<ts, recon· 
steucção tlos un du ltio Gt•antlo, augmento da ponto 
de descarga du. do Cc<tt'á e out1•os melhoramentos 
de c1uo cat•ecom o3tas l'op:trLiçõos •••..•••••••.••• 

18. Mesas tlo Rondas o Collector·ias: 
Do Pu.râ.-Augmentada de 11:4408, om con .. mqucncia. 

tltt tr:.tnsfol'eucia d<.t Mesa de Rondas de aamet1 
para Obidos, assim distt•ilmida a tlespezu. 
1 a.dministratlol', porcen-

tagem .........•........ 
1 escJ•ivão, porceut;.tgom. 
3 guardas , sol<lo l :000$ 

e gratificação 500.~, ...• 
I patrão do esc:.tlcr, soldo 

720$ e gt•atlflcação 360$ 
6 marinluil•os, gr•atiflca-

~~ão, 840$ .•••.••••••••. 

430$ 
150$ 

4.:500$ 

l :080$ 

5:0:10$ 11:200$ 

Ouro P{lpel 

8 :808~3013 :) .8-12:800$1300 



§h§§Xõ ERI ib DE BEI.&Jlbttb DE .~.eec 

Material : 

2: 000$ 
Acquisiçilo de um cscalot• 

a ~eis r omos ••.. ..•••. 
0onset·vação e custuio ... I : 000:~ 3: 00(}$ 14 :2•:JiJ$ 

:Da Penedo - Augmentada. de 10:;20$ 
sondo : 15: 720:;i p~uoa o pessoal d<1. 
la.JJcha. o.idina, a sa.bor : 
3 P<\<r·õo3 a. 80$ ruensacs 2:830$ 
l machinista, a 1508 mon-

a; .• es.. .. .. .. . .. . .. . .. .. 1 :8008 
l l'ugui; ttJ.. . .. .. .. .. . • . .. 960:$ 
~ mu.l·inheiros ......... .. . 1:680.;; 
lO remadores a. 70$ man-

sues.......... .. ..... .. 8:400.S 15:7i20$ 

E, no ma.tcrio.l, compre
hencllda a conserV'ação 
da lancha,ropat'os, com
b!ls tivcl o lubrifica.ntos 4:000S 19:/2~ 

Do ,\rrtonin:J. - Augmcntu.Ua do 8:7<H~ 
p::.1•a o custeio tia laucho. a v a p.ll· 
Jo.,ue;> .llüUar, scnJo : 
I mi.lchinisia............. 3:000$ 
I !'oguls,a.. ..... ... .. • .. l :200$ 
Combu.tivc1 o lubrifican-

tes............ .. .. .. . 4:GOO$ 8:7008 

Da Foz de lgua.ssú - Asúm discrimi
u:J.d:~: 

L a.dminiiltrador......... $ 
I OSC!'ivão............... $ 
4 gna.t•tlas, a. 480$ de soldo 

o 2iU.ii de etapa.. .. . .. 2: 880$ 
l patrão de osca.lcr.. . • .. !IGO$ 
6 rcma<tores a 40$ mcn· 

saes, 41:!0$.... . ........ .2:880$ 
Mater•iu.l e cxpcdlento. •• • 4:000$ 10:72ii$ 

Do S. Fru.nciaco - Augmonta.da de 
8:820$ e assim di~crimi1mda. : 
6 guu•das com 80ll$ de 

sold<~ c 400.~ de eta.p;~.. i :200$ 
6 tl'õlllalhurloros do capa· 

tazia.s a. 2.~ tlh.u-ios ••. , : 4:320$ 
I pu~rilo de OSC<~.lor a. 70$ 

mnnsu.cs ....... .. .... .. 840$ 
6 remadores a. CO$ mcn-

sa.tJs cada. urn.......... 4:32<1$ 
Cus~eio c coo<!el'tos tio es-

ca.!eros •..•..•. •.• , .... 
Aluguel de ca~o.s, expodi-

cntu, eLe .. •.•••.• . •.•. 
Pot•ooutagens ao adminis

ti•ador c escl'i vüo, . , .• . • 

6:000$ 

1:800$ 

·.l)c M<~tto Gros~o. em Bo!la Visl.a, 
ttasi rn discl'!mlnada : 
1 admintst~a.dot'. com a 

porconta.gcm do 6 o;,... $ 

24:000:!; 

367 
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l escrivão com a porcen
tagoro de 4 o I o ••••••••• 

l sargento, commandan
te dos guardas com 960$ 
de soldo e 4~0$ de etapa 

g guardascom96U$desoldo 
e 480$ de etapa .••.•.•• 

11 trabalhadores com a 
diaria de 3i ..•......... 

Despeza~ de installação e 

1:440$ 

12:960$ 

1:095$ 12:045$ 

Ouro 

expediente ........... .. ·••·•• 1:000$ 27:445$ .. 

19. Empregados de repartições e logares extinctos •..•.. 
20. Fiscalização e mais deepeza,s dos impoí>tos de consumo 

e . transporte-A ugmeutada de B: 000$000 .••••...•• 
21. · Commissão de 2 o lo aos vendedores particulares de 

estampilhas ...........•....•••...••.....••...... 
22. Ajudas de custo ..•...•.••.•....•..•...•..••......• 
23. Gratificação por sarviços temporarios e extraordi-

narios .•..............................•........• 
24. Juros dos bilhetes do Thesouro ...•......•....•• 
25. Idem dos emprestimos do Cofre dos Ol'phãos ....•.. 
26. Idem dos depositas das Ca1xas Economicas e Monte 

de Soccorro ................•.......••..•••..•... 
27 .. Idern diversos ...•.......••.•..•..•......•..•.•.•.• 
28. PorcçE-tagem pela cobrança executiva das dividas da 

Un1ao ..•••••.••.•.••.•••••..••..•••••....•.•..• 
29. Com missões e corretagens ......•...•..........•... 
30. Despeza.s eventuaBs ......•....... , •................ 
31. Reposições e restituições ..........•..•....••..•...• 
32. Exercícios ftnuos ..... . •. . .... . ..•.•...••..•.• , •..• 
33. Obras- Inclusive a reconstrucção do pl'oprio na

cianal em que funcciona.vam a D(llegacia e a Caixa 
Economica do Estudo 4e Sergipe ...•.•••.... , .••• 

34, 01•edi tos especiaos ...... ; ..•......••.•..•..•..•.••• 
35. Serviço de estatística comruel'cial. •..•......•...... 

''''35;óóó$óóõ 
6:000$000 

50:000$000 
100:000$000 

APPLIOAÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

Ouro 
36. Fundo de resgato e do ga.rant.ia. do papel moeda.. 

Augmontado de 6,000:000$. papel, proveniente da 
renda do te1•ritorio do Acre e que serão convel'· 
tidos em ouro, para amortização do empresthno 
feito por este fundo, de um milhão de libras para 
pagamento da. primeira prestação devida á. Repu
blica da Boli via, om virtude do tratado de Petro-

Papel 

2.586:84.5$000 · 

56:859$986 

2.357:400$000 

200:000$000 
40:000$000 

50:000$000 
480:000$000 
650: 000$00 o' 

6. 100:000$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 

polis •.....•••......••..••.• , ..••....••... , •.• , . • 8.520:100$000 8.95ü:000$000 
37. Idem de amortização dos emprestimos internos..... .. .. • .. • .. • • .. 5.150:000$000 
38. Idem para a caixa de resgate das apolices das estra-

das de fc1•ro enca;mpa!.las ....•..•. ;.............. 160:000$000 1.658:000$00 ~J 
39. Idem para as obras de melhoramentos dos portos... 3.000:000$000 3.030:000$000· 

Art 2°. E' o Presidente da. H.epublica autorizado: 
1. 0 A abrir, no exercício de 1905, creditos supplementares, atê o maximo de 8.000:000$, . 

ás verbas indica·las na. ta.bella H que acompanha a presente p1•oposta . .A's verbas-Soccorros 
publicos-e-Exercicios findos-poderá o Presidente da Republica abrir creditas supple· 
mentares em qualquer mez dl> exercício, comtanto que a sua totalidade, computada com. 
as dos demais creditas abertos, não exc~da. o maximo fixado, respeitada., quanto á. verba
Exercícios findos-a disposição da lei n. 3. 230, de 3 de setembro de 188·1, art. 11. No max:imo .. 
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· 1lxado por este artigo não se compl'eheodem os creditas aber tos a.os ns. 5, G. 7 e S do Or
çamento do Miniaterio do Interior. 

2 . • A liquidar os oro li tos dos bancos, provenientes llc auxilio á. lavoura. 
3.• A a.pplicar o saldo existent e da.s apolices cmHtitla.s de aecot•do com o dcei•eto 

n. 4. 865. de 16 de junho de 1903, na. compra., construcção ou adaptação ue predios píl.ra. 
repM·ttções de Pa.zenda nesta Ca.pita.l. 

4." A amortiza.t• as :.1.polices n.inda em circulação do omprcstimo de 1868, om•o, e as 
do de 1897 que estiverem vencidas, dispondo para. isso do que rece lJet• na. tiquilla.ção de 
titulas pertencentes á União, em papel e em ou.ro, a da E.~trada de Ferro l:nião Soroca.bn.na 
e rtuaoa.. · 

5.• A liq_uidal', do modo mais conveniente ao Thesouro Federa.!, o qna a este devem 
Eboli & Comp. , llojc representados pela. Oomparrhia Cily I 11l)ll"Ot>:;m,en ts , do S~\otos . 

6 .• • A auxiliar com !u:OOO$ as despezas do inquerito sobre a. indust z•ül. de a.ssuca.r, c a. 
ma.nd0o1· publicar, gt•atuitamente, na Imprensa. Naciorml , os t ra.b:Llhos da confurcoch\ assu· 
ca.reil'a da Ba.hiu. e da conf~mmcia a. t•calizar-se em Pernambuco, em 19()5 . 

7.0 A pcrmittir, na. l'igencia. desta. lei : 
a) que o conselho fiscal da C11i:ta Ecooomica. c Monte de Soccorro, desta cidade, 

despenda. atê a importa.ncia de 300:000$ com as ob1•as do acct•csccntamento do o :ificio onde 
funcciooam esses esta.belecírnentos, reconhecidas nec.JSSa.ria.s aos serviços dos mesmos, 
corrcnrlo as dcspczas por cun ~:~ do fundo de reserva. d<~ C.tiL.'t Econumica. ; 

b) que o conselho fisca.l d<\ Caixa. Economica do Podo Alegre, despemla. até a. quantia. 
de 150:000$ po.r:t n.cquistç;1o do tet'ronu e consll'Ucção du um edificio adequado ao funccio
namentl> da mosmn. c;dxa, correndo essa dcspez(). por cont(). do:; rccut•sos propríos desse 
esta. belecirnento ; 

c) que o conselho ftaoa.\ da. Caixa Econornica. de S. Paulo, despuada até a quantia. de 
300:000$ pa.ta coustrucçã:o ou acquisiçit•J de um edificio que possa ser adequ·.tdo ao fuoccio
na.meoto da. mesma cail(a, correntlo essa despcz;.~ por conta dos 1·eenrsos proprioo desse 
esta.belccitnonto. 

8.• A pagar ao engenheiro do Miaisterio da Fazenda o que for a r bit rado polo Thesonro, 
pulo lovantarnento da planta. cadastral da fa.zenda. de Santa. Ct·uz e que está servindo do 
Tntse par:t o a.foram()nto o rernisoões de fut•o naquella !azcoda . 

9. • A reorganizar as co.ixas economloas, sem augmento do dospeza, ficando, desde a 
data desta. lei, limitado a. 4:000$ o maximo do. importrLncia deposi\a.d.a., por cada deposi
tanw, eontinuanuo, enlretanto, a. a.bona.t· ·~e juros aos depositos já e,;istonl;e,>, superio1'es a. 
osaa somma. 

lO. A <~booal' ao actual inspeolol' da Alfa.ndcga de Santos ,Antonio Roberto de Vascon
cellos uma gratifieaçã.o corre3pomleoto <to valor de dez quotas anoua.es, a p;~,rtir de 1 do 
fevoreieo <lo 1898 ll.tó 31 dc Llozombro dfl 1903, eqnivn.lente á diiTerenca enire 40 quotas que 
dcvet•ia l'ecobot• polo oxo1-cicio de sua. commiss.'io de iaspector e 30 quotas que fo1•am pagas 
de occot•ilo com o decr ato n. 2807, do 31 do janeil•o de 1898. 

11. A aht•ir os creditus necess<~.rio~ p:mc pag-J.lllCIÜO das requisitot•tas judicia.es em favor 
de orpltãod, ou,jos emprestimos estejam e:-~goLa. rlos , uma. vez veriftea.d;;s a cxa.ct idão do de
posito o a sua não rotirada. pelo ot•pllão respectivo. 

12. A entra1• crn u.ccordo com a. Associação Commcrda.l do Rio do Janeiro para. a. wr
mioação das obras do prcdio quo a. refcri.lai a.ssJCia.çã.o está construindo á rua. Primeiro de 
Março o pa.m a. liquidação do debito quo a. mesm .. 1. toro com o Thesoul'o Federal : 

~) O Prosidense da. Republiea abrirá o credito nrr:es;a.t·io de>tiaado a adc:tnhL' á ASSO• 
cia.çào Corumot•cia.t a. ~omma do 500:000$ p<tra tt conclusieo do t•efel'ido pt•odio, concot•rcnilo 
aassociaçiío para. :•.s mosm:t~ obras com. os z·onüimon toil que actu:tlmontc porcobc da parto 
do odificio jõ. concluído c arrendado. 

b) Concluiua.s as ohra.ll, mandará o Governo procodet• á. avaliaçã.o do cdilicio c o a•lqui· 
rirá., <\rrendando-o á Associação Commcrciul, reservadas as sa.las necessarias par l. a Junta. 
Commercial, Ca.m1u·a Syndical e Bolsa. • 

c) A quota. annual do a.rrcn.la.mento será. ca.lculada tomando-se por base a quant ia paga
pelo Presidente da. llepublica. pela. parte do edificio occr1pada pela Ropar tiçao Ge1'<!.l dos 
Correio~. 

13. A a.dquil•fr, pJl' preço n11o es:cedente da. aYa.IIação fe ita. pelo engenheiro zelador 
dos prupríos nacionaas- 95;000$, a ilha. da 1\laz•ambaia. 

14. A eq_uipa.L·a.r a. gt•J.titicaçã.o dos d.Jn> arnllia.rcs da. rnsper!tol'ia de SOguros il que 
venciam os mesmos empregados da Suparintondonda. de Se~u ros Ma.rltimos e Terrestres, 
nã.o exced•mdo a. varba. p~ra. OJ3a. tlc3pJza. recolhirla. :w 'rbeJottro polas companhia fi~· 
.lizadas. 

Vol. vm 
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15. A adquirir pn accordo com os propriota.rios respectlvos, ou mediante processo 
de desapropriação, os preuios e terrenos contíguos á Casa da Moeda e que são necessarios 
a este estabelecimento, aln•indo para. isso o preciso credito. 

16. A r~colher á repartição dos Proprios Nacionaes todo o archivo da fazencl11 de Sanh. 
Cruz, mediante inventario de tudo quanto nella. existe; a fazer arrecadar pela RecebJdorü1, 
a renda desse proprio nacional ; a reduzir o pessoal, podenuo applic:~r o producto das eco
nomias que realizar a melhoramentos do mesmo propl'io. 

17. A expedir novo regulamento para a cobrança do.:; impostos de consumo, podendo
diminuir, razoavelmente, as multas estabelecidas e fazer outras modificações tendentes [L 

melhor fiscalizttção e a.r1•ecadação dos mesmos impostos. 
Art. 3,° Contintla o Presidente da RepubLca autoriz!.tdo a conceder o premio de 50;ir: 

pol' tonelada ·aos navios que forem construidos na H.epublica e cuja arqueação soja superior 
a 100 toneladas, podendo abrir os creditos que forem necessarlos. 

Paragrapho unieo. A abrir credito para ultimar as despezas com o serviço ua unifor
mização dos typos das apolices. 

Art. 4. 0 As despezas com funeraes dos funccionarios publicas e com o pagamento 
de ajudas de custo ficam sujeitas ao registro à posteriori do Tribunal do CJntas, nos. 
termos do art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2.409, de 23 de dezembro 
de 1896, 

Art. 5,° Ficam approvados os creditos na somma de 2.554:02ô$763, ouro, e 
31.110:599$605, papel, constantes da tabella A. 

Art. 6. 0 Continuam em vigor as disposições dos arts. 27 da lei n. 834, da 30 de de
zembro de 1901, e dos a1•tigos 26 (ns. 15, 16 e 19), 27, lettra a e d, e 28 da. lei n. 1145, de 
31 de dezembro de 1903. 

Art. 7 .o Ficam reYogadas as disposições em contrario. 
Sala das Commissõos, de dezembro de 1904.-Domingos Guimcwães.-Medeiros cAl-

buqtterque. 

TABELLA-A 

Leis ns. ü~9, de 9 de setembro de l.8SO, art. Io, § 6° e . 
~.:.... '-48, de ~t; de agosto de 1.873, art. ~o 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Decreto n. 4.744-de _15 de ja.nei1·o de 1.903: 

Abre o credito especial para occor1•er ás despeza.s com a installação de 
colonias correccionaes .•••.•••••••• 1 ••••••••••• 1 1 •••••••••••••••••• 

Decreto n. 4.808-de 80 de -n~a1·ço de 1908: 
Abre o credito supplementai' ás verbas n. 14 do art. 2° da lei de OI'ça-

mento do exercicio de 1903 •.••••••.•..••••...•.••.•..•.••.•.•••••• 
Decreto n. 4.973-de 21 de setembro de 1903: 

Abre o credito supplementa.I' ás verbas «Secretaria. do Senado» e «Secre-
taria da Camara dos Deputados» •••••..•.••.•..••.••••..••.•.•..••. 

Dec,·eto n. 4.974 - de 21 de setembro de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas <l Subsldlos aos Senadores e Sub-

sídios aos Deputados » .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Decreto n. 5.008 - de 24 de outubro de 1.903 : 

Abre o credito supplamentar ás verbas« Subsidios ao~:~ Senadores» e « Sub-
sídios aos Deputados» •••.•••.••••.••••. 1 ••••••••••••••••••••••••• : 

Decreto n. 5.009 -· de 24 de outub1·o de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas «Secretaria. do Senado» e «Seore

taria. da C amara dos Deputados». , •••••• , ••••.••••• , • I •••••••••••••• 

Dec,·eto n. 5.045 -de 23 de noliembro de 190.9: 
Abre o credito supplementar ás verbas «Secretaria do Senado• o «Socra-

ta.ria da Camat•a dos Deputados» •••••••• , ••••• , ••••••. , ••••.• , •••••• 

PAPEL 

400:GOO$OO'al 

282:546$841' 

.65: 249$956 

618:750$000 

618:750$000· 

68:000$000 

80:000$000· 
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Dect·eto n . 5 .048 -de 23 de ttouembro de 1903: 

Abre o credito supplementar á.s verbas ..:Subsídios a.os Senadores» e cSul1Si· 
di os a.os Dcputa.dos~. , •••. • , , ... ... ...... .. .......... ... . ... ..... .. 

Decreto n . 5 ,079- de 21. de dezembro de 1903: 
Abre o credito supplementar á.s verbM « Subsídios aos SonadorGs • e 

« Subsidias aos Deputados)), ........................ .. ........... .. 

Decreto tt. 5 .080 - de 21 de rlezer.tbro de 1903 : 
Abro o crcJito supplcmentar <i.s vet·ba.s « SscretMi;\ do Scn~_do » e 

c Secretaria d;~ Ca.mt\ra. dos Deputados • ....... . ... . . ... . ...... . .. . 

MUUSTERlO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Dw·eto 11. 4 .946- de 2 de 1etembro de 1903 : 

Abre oíJ ereditos de 100:000$, papo!, e de 45:000$ ouro, 
aqaelle supplemcntn.r á. rubrica 3• e o~te li. rubi•lca i • 
do art. 8• da. lei n. 957, de 30 úe dezembro de 1902 .•• 

Decreto n. 5 .042-de 18 de nouembro de 1903 : 
Abre o eredlf.o supplementar á verba. 4• do art. 8• 

da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1003 .. ...... .. .. 

Decreta n . 5.178- dc 25 de março de 1904 : 
Abre o credito supplementa.r á verba. 7• do orçamento do 

exercício de l903 .... . , .......................... . . 

OUlkO 

45:000$000 

20:000$000 

65:000.$000 

MINISTERIO . DA MARINHA 

:Vecrelo n-. 4 .807 -de 27 de mc1rço de 1903: 

Abre o credito edra.ordioario para compra. de munições de guet•ra ..••• ,. 

Decr6la ti, 5.181 - de 31 de mcwço de 1904: 
Abre o credi to supplementil.l' <\5 verbas26•,cFre'e.s, etc.• o 27• cEventua.es•, 

do orçamcntl) de l903 ..... .. ... . .. ... . .... . ..... ........... ...... . 

MIN!STERIO DA GUERRA 

Decrelo ».· 4.788 - de 9 de mârço de :1903 : 

371 

l \ \ [".101 , 

618:750$000 

618:750$000 

79:417$0011 
3. 450:213$797 

PAPEL 

100:000$000 

30:000$000 

$ 

130:000$000 

PAPEL 

200:000$000 

170:847$19.2 
------
370:847$192 

PAPEL 

Abro o crelito extt•aorJ.ina.rio pnra. occorret• a.s deoilBZJ.S rnJtiva.d~ls pela 
mobiliz:açii.o das fi.lrçu.s •••. ,.,. ................. ...... ... ,. . • • • • • • • . l.000:000$006 

Decreto n . 15.172 -de 21. d~ ma1·ço de 1904: 
Abro o crediio supplemen,ar do art. 16, § lO, da lo! n. 937, do 30 de 

dozembro de 1902.. ... ... . . .. • • .. ... . ... • .. .. • . . . .. • • • .. ... • . .. • . 323:572$500 
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Decreto n, 5.173- de21 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 de dezembro de 1902, art. 16 

PAPEL 

446:464$562 

1. 770:037$062 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Decreto n. 4.738- de 6 dejaneiro de 1903: 

Abre o credito extra01•dinario de~ 13.708-7-9 para pa
gamento devido, em Londres, aos liquidantes da 
Companhi:t da Estrada de Ferro Central de Alagoas 
Decre~o n. 4.748- de 20 de janei1·o de 1903: 

Abre o cred.ito extraordioario para fazer face aos deficils 
correspondentes aos 1° o 2° semestres do anoo de 
1902, da Estrada de Ferro Santa Maria ao Uruguay 
e a.o 2° da de D. Thereza Christina, a cargo do 
Governo por força dos contractos de resgate ......• 

Decreto n. 4.754- de 28 de janeiro de 1903: 

Abre o credito extraordinario para prover ás despezas 
relativas ao 1° semestre deste anno, com o custeio 
das estradas de ferro do Paraná e prolongamento da 
D. Therezn. Christina o Santa Maria ao Uruguay, 
resgatadas polo Governo ......................... . 

Decreto n. 4.891- ele 16 de julho de 1903: 

Abre o credito oxtraol'dinario para occorrer <ts despezas 
com a. recepção do diversas estradas de ferro resga-
tadas em virtude de autorização legislativa ....... . 

Decreto n. 4.911- de28 de fulho d e 1903: 

Abre o credito especial p~\ra. occorrer ás uespezas com 
o custeio das propriedades necessarias ás obras do 
porto do Rio de Janeiro e serviços preliminares tias 
mesmas obras •..•...••.•.....................•..• 

Decreto n. 4.993 -de 9 de outubro de 1903: 

Abre o credito cxtraordinario para. pagamento de despe
za.s de custeio da Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
tlura.nte o 2° semes~re do corrente exercício ....... . 

Decreto n. 4.994 -de 9 de out-ubro de 1903: 
Abre o credito especial para attender a dcspezas prove

nientes dos contractos de resgates das Estrn.das de 
Ferro Central de Alagoas, Bahia ao S. Francisco e 
Paulo Affonso ....•..•.•.............•...•......•. 

Decreto n. 5.005 -de 20 de outub1·o de 1903: 

Abre o credito supplementa.I' â rubrica - Gratificação 
addicional a carteiros-da rubrica 3e. -Correios ... 

Decreto n. 5. 021 - de 3 de novembro de 1903: 
Abre o credito especial para supprir as deftciencias que 

se verificarem na consignação da verba uadostinada 
á revisão da rêdc e novas canalizações .•..••..•.••. 

OURO PAPEL 

121:867$563 

258:417$494 

2. 6 35: 000$000 

48:000$000 

300:000$000 

1.200:000$000 

889$000 73:844$202 

49:912$530 

380:000$000 
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MINISTERIO DA FAZENDA 

Decreto n, 4.794- de 14 de março de 1903: 

Abre o credito extraordiual'io pa-ra as despezas de imtal
laçiio e custeio da. mesa de rendas cread<~. em Porto 
Acre .. .. ............••....•. . ..................... 

De01·eto n. 4.805- de 26 de março de 1903: 

Abi"e o cr·edito extraordinarío para as d~spezas de instal
laçã.o e custeio da Caixa Civil junto ás forças brazi-
leü·a.s no territorio do Acre ...................... .. 

Decreto n. 4. 832 - de 2 de maio de 1.903: 

Ouro 

Abre o credito eitra.ol'dinario para p:~gameato das des
pezas relativas â renuncia do Bolivtan Synrlíca,e, de 
Nova· York. ..... , • , ... , . , . , ....... o, ••••••• ., .. • • • 2.306:270$200 

Decreto n. 4.865- de 16 de jttnho de 1903: 
Autoriza a emissão de apolices especiaes par~ p:~.ga

men to d<~s concessões de melhora moa to do port' do · 
Rio do Janeiro, adquiridas p3lo Governo, med.i.:.~atc 
ll.Ccurdo com as ernp('()z:~s eoncossiormrias o •• o •• o •• 

Decreto n. 5 0096- de 31 de dczcnl~ro de 1903: 

Abre o crcd.Ho ospDci~l pa.n ll.1Jouo de porcontil.gcms 
devidas aos empregados de dimr>e~.~ alra.udt:;.;•~s 
dos EstaJ.os pelo excesso da. rood:l. de l002 sobre a. 
de l90L ..•.. o. o •• o •••••••••••••••••••••••••••••• 
Decreto n. 5. 097 - de 31 de dezemb•·o de 1903; 

Abre o crt~ilito especial paru. abouo ue porcont:.~ogeas devi
das aos emprcgatlos da Alfa.adega do Rio d'' .Ja.nciro, 
pelo oxco~so d<1 renda. do oxet·~ieio do l 00.2 so bt•e 
a do 1001 .................. , ..................... . 

Deueto n. 5.097 A - rle 31 de dezem!J1·o de 1903: 

Abre o credito especial para. aboao de porcent:J.gons devi
da.s aus empr·ogados d<.L Alfaodog:l. de Sergipa pelo 
excesso tla renda do cxoi'Cicio do 1902 sobre a <lc 19/Jl 
Decreto no 5.136-de 20 da fevereiro de 1901: 

Abre o credito supplcmentar á. -verbo. <~Alfandegas» paora 
paga.mer~to de puraeuhgens devidas a an1progados do 
di versas ai f[llldegas , .. , •... , ....... , , .. . ........ , .. 

Decreto n, 5.1.75- de 22 do mm·Ço de J901: 
Abre o credito supplomentar á. verba- MosD.s do Rondas 

e Coiloctul'ias ...................... o .... o ..... , ••• 

Decreto ti , 5,176- de 22 de marÇ<) da 1904: 
Abt•e o cro.Hto para paga.monto do porcentagens dovirlas 

a. empregfMlus de diverila,S ;üfanrlegas ..... o ......... 

Decreto n. 5 .179-da 26 de março de 1904: 

Abre o credito supplomCJntar á. vorba-Jut'03 dos deposi· 
tos das Caixas ~co no mic11.s () Mollto de Soccot'N •..... 

Decreto n. 5 , 182 -de 31 de março da 1904: 

Abro o crerlito supplementa.r á. verba.-Alfandog<s-do 
exercício de 1903 ........................ , , •. , .... . 

373 

PAPEL 

60 :000$000 

50:000$000 

17.300: OGO;SOOJ 

264: 69i$830 

196:621$396 

7:459$469 

239:223$63 7 

700:700$000 

117:182$469 

1.500:000$000 

8 : 442.'1;1)19 

2 ,366:270$200 20.444:327$320 
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RESUMO 

Ministerio da Justiça .....•..•.. . ....•..•..•..••..•.•.•• 
. ,. do Exterior •..•••....••••••.•....•.•.•.•••..• 
,. da Ma.rin h a .........•.•..•....••...•..... . ••. 
,. » Guerra .•..••••••.•..••.•.......•.••......• 
,. » lnd ustria •..•••.••••.•..•......•..•.....•.• 
» ,. Fazenda ••••.•••.•.......•.••..•... 

o ruo 
............. 

65:000$000 

.. i 22; 756$563 
2.366:270$200 

P.\PET. 

3.450:213$797 
130:000$000 
370:847$192 

1.770:037$062 
4.945:174$226 

20.444:327$328 

2.554:026$763 31.110:599$605 

Sala das Co:mmissões, I I do novembro de 1904·-Francisco Veiga, rela.tor. 

TADELLA.-B 

Verbas do or~amento para as quaes o Gover11o podet•á abrir 
credit.o suppletnent.ar no exercicio de 190õ, de accordo 
coDl as leis Il.S. 3ü8, de 9 de set.e111bro de 1~SO; ~.34S, 
de ~:;de agosto de 1~')'3, e 4.2S, de 1.0 de dezembro 1898, 
art.. ~o, 11.. 2, e art. ~8 da lei n. 490, de 16 de deze1nbro 
de 1.88?' 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

SocCO'i"1'0S publicos. 
Subsidios aos Deputados e Senadores-Pelo que for preciso durante as pro1•ogações. 
Secretaria do Senado e da Oamara dos Deputados-Pelo se1•viço stenographico e d9 

redaeção e.. publicação dos debates durante as prorogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extrao1·dina~·ias 1to ea:te1·ior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo soldo de otflciaes e praças. . . 
llfunições de bocca- Pelo sustento e dieta das guarniçõe9 dos navios da Armada.. 
Munições navaes- Pelos casos fortuitos de avaria, naufra.gios, alijamento de objet;tos 

ao mal' e outros sinistros. 
Frete .. - Para commissõos de saques, passagens a11toriza.das por lei, fretes de volumes 

e ajudas de custo. 
Eventuaes-Para tratamento de offlciaes e praças em pol'tos estrangeiros e em Estados 

onde não ha hospitaes. e enferma.rias, o para despezas de enterro e gratificações exti•aordi
narias determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes e ettfenna,·ias-Pelos medicamentos e utensis a praças de pret. 
Soldo e g,·atiflca.ções- Pelas gratificações- de voluntarios e engajados e premlos aos 

mesmos. . · 
Etapas-PeJas quo occor1•erem além da impo1•tancia consignada.. 
Classes inactit)as-Pela.s etapas das praças invalidas e soldo de ott\ciaes e praças refor· 

madoa. 
Ajudas de custo-Pelas quo se abonarem aos ofilciaes que viajam em commissão de ser· 

viço. 
Material-Diversas despozas pelo transporte de tropas. 
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Gatantias dejw·os âs estradas de {e1·ro, aos Mgenlios cenlru.es e p~rtos-Pelo que e)lce
·der ao decreta.do. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jw·os da di 'Viela interna f•máada~Pelos qu~ occorrerem no cll.So de fundar-se parte da 
ilivida. fiuctuante ou de se f:~z,Jrem operações de Cl'edito. 

Jw·as da divida insc1·ipta, etc.-Põlos reclamados além do algarismo orçado. 
Apose>tlados-Pcla.s aposentadorias que forem concedidas a.lém do credit o vobdCJ. 
Pensionistas-Pela. pensão, meio-soldo, montepio o funeral, quando a consignação não 

for sufficiente. 
Oaio:a da AmortizMit'o-Pelo feitio e assignatura de notas. 
Recebedoria-Pela.s porcentagens aos empregados e com missões ao.~ cobradores, qua.udo 

as constgnações não. f'orem sufficientes. 
AEfandegas-Pel<tS porcentagen~ a.os empreg<J.dos, qua.ndo a.~ consignações excederem o 

ercdito votado. 
:Mesas de Rendas c Collectol'ias-Pelas pureentageos aos empregados, quanuo níio 

bashr o credito votado. 
Commiss,ío dos 1lendedores particulares de estampilhas-Quando a. consignação vota.[la 

não chegar :para occorrer ás despezas. 
Ajudas de custo-Pelas que forem reclamo.rla.s além da quantia orçada. _ 
Porcentl'.ge»t pela cobrança eo~ecuti'Cla das divid<!S da Uniiio-Pelo oxce~so da arrecadacao. 
Jtc1·os diversos-Pelas im}lortancia.s que forem preeisas além das consignadas. 
Jtwos dos bilhetes da Thesouro-Idem idem. 
Commissoes e corretagem-Pelo que for neces~rio além da. somma. eoncedid&. 
Ju1·os dos emprestimos do Oofre dos Orpkiíos-Pelos que forem I'ecla.ma.dos, si a sua 

importanaia. e~ceder á do oredito votado. 
Jtwos do3 depositos das Oai"'as Economicas a das Montes do Soccorro-Pelos que forem 

devidos além do credito vobdo. 
E:IJercicios {lnàos-Pelas aposentadoria, pensões, ordenados, soldos e outros vencimen

tos marcados em lei, e outras despeza.s, nos casos do art. 11 da lei n. 2.330, de 3 de 
setembro de 1884. 

Repo3ições e !'estittdções-Pelos pagamentos recla.rna.dos, quando a Jmportancia dolles 
exceder a consignii-Ção. 

Sa.la da.s CommissOes lG de dezembro de 1904.- Domingos Gnim,mZos.- MecleiJ·os e 
AlbuqHerq~<~e, · 

O Sr. Presidente- Não ba.vendo 
nada mais a tratar, designo para ama.nbã a 
seguinte ordem do dio.: · 

Continuação da votação do projecto n. 299, 
de 1904, antorizando o Podor Executivo .. a 
abril· ao Ministerio da. Guerra o credito ·de 
80:113$948, pa.ra. pa.gameoto ao ma.t•echal 
l'efol'mado Rnfino Enéas Gustavo Galvão, da 
importancia. das di.fferenças de vencimentos 
entro o posto de marechal e o de general de 

iiivisão, de ae~ôrdo com a. sentença do Su· 
P,remo Tribunal Federa.l (3a disous~ã.o) ; 

Votação do projecto n. 208 A, de 1904, 
·mandaodu que se apiJliquern aos iocursos nas 
disposições do Trataao de Madrid, de 14 de 
abril de 1891, o processo e a penalidade do 
contrabando, coro pareceres lias Commissões 
do Diplomacia. o Tratados e Constituição, Le· 
glslação e Justiça e subsmutívo da primeira 
·de~tas Commissõcs (la discussã.o) ; 

Votação do projecto n. 80 C, de Hl04, que 
declara. instituição de utilidade publica a 
Aca.demia do Commcrcio do Rio de J aneiro, 
reconhece os dip1oUlaS por ella. conferidos 
como de caracter ofllcial, dando outras pro
videncias (3• di.scussão) ; 

Votação do projeeto o. 241 A, de 1904, re· 
conhec[mdo como d6 caracter official, em 
todo o territorio de Uniã.o, para todos os 
etfeitos legaes, os dil?loma.s conferidos pela 
Escola. de Pharma.ci& tle S. Paulo, sendo vá.ll· 
dos, nos esta-be lecimentos federaes de ensino 
superior, os exames nella. prestados (2-' dís
Cl!Ssão) ; 

Votação do projecto n. 57 A, de 1904, insti· 
tu indo o subsidio de 10: OO(l$, por um& só vez 
a. cada uma das sooied,1des que pertencerem 
á. Confederaçio do Tiro Brazileiro, com p&re• 
ceres das Commlssões de Mal'inha e Guerra 
e de Orça.mento (2• discussão) ; 
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Votação do projecto n. 270 A, de 1904, dis
pensando o resto do tempo que fatta. ao Ex· 
terna to Aquino para completar os dous annos 
de fiscalização prévia exigida pelo art. 366 
do Cocligo de Ensino (2~ discussão); 

Votação do parecer n. 43 A, de 1904, jul
gando que deve ser adaptado o substitutivo 
que offerece á emenJa do Sr. Heredia de Sá, 
apresentada na discussão unica da. indicação 
do mesmo S1•. Deputado relativa á equipa
ração de-vencimentos dos contínuos e cor
reios da Camara aos dos empeegados de 
igual categoria do Senado (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 22õ A, de 1904, re
organizando o quadro do pessoal do Labor:a.
torio Chirnico-Pha't'maceutico Militar ( P. dis
cussão); 

Votação do projecto n. 302, de 1904, auto" 
rizanôo o Poder Executivo a conceder, pelo 
Ministerio da. Marinha, á Associação Prote
ctm·a dos Homens do Mar o usofmcto da. 
ilha da Bon. Viagem e de suas bemfeitorias, 
pa1•a o fim do ser estabelecido nella um 
posto de soccorros e deposito do respectivo 
material, durante o prazo de 30 annos (3a. 
discussão); 

Votação do projecto n. 307, de 1004, auto
rizando o GovePno a mandar construir no 
Districto Federal um edificio apropriado ao 
serviço da justiça local e no qual possam 
funccionar os tribunaes, escrivães e tl).bel
liães. e dando outras providencias (211 dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 206, lle 1904, auto
rizando o Governo a applicar ao preparador 
de histologia da Faculdade de Medicina da 
Bahia, Dr. Julio Sergio Palma, i1 disposição 
da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, e 
dando outras providencias (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 291, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a 
Francisco Augusto de Mello, conferente de 
Ja classe da Mtra.da de Ferro Central do 
Brazil, seis m~zes de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe, convier 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 292, de 1904, aut?
rizando o Poder Executivo a conceder a Lmz 
Silveil•a do Pilar, agente da estação de Ouro 
Preto, na Estrada de Fel'ro Centra.l_do B~·a.
zil, licença por um anno, com o respectivo 
ordenado, para tratar de sua saude onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 82, deste anno, 
que devolve a D. Maria Carolina Nabuco de 
Araujo <.t pensão de 3:600$ annuaes, conce
dida a sua finada mãe O. Anna. Benigna 
Barreto Nahuco de Araujo, viuva do Sena· 

dor José Thomttz Nabuco de Araujo (:2a dis
cussão); 

Votação do parecer n. 44, de 1904, jul
ga.ndo que na petição de D. Maria Pereira 
Guimarães, viuva. do almirante José Mar
ques Guimarães, que solicita a concessão do 
montepio de almirante, não ha. o que defe1•ir, 
em face do que dispõe a lei n. 1.176, de 14, 
de janeiro de 1904 (discussão uni c a); . 

Votação do projecto n. 98 A, creando na 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal 
mais tros lagares, sendo um de official e 
dous de amanuen -;es com as mesmas van-
tagens dos actuaes de igual categoria (I~ 
discussão); 

Votação do projecto n. 277, deste anuo,. 
que fixa o numero, classes e vencimentos 
dos empregados da Sec1•etaria d~s Re.lações 
Exteriores, e dando outras prov1denmas (2a 
discussão) ; 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 40 A, deste anno, que autoriza o Presi
dente da, Republica a conceder a.o Dr. Hen
rique Ladisláo de Souza Lopes,~e_nte de tl~era
peutica da Faculdade de Med1cwa do R10 de 
Janeiro, um anno de licença, com todos os 
vencimentos, pam tratamento de sua saude 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 293 A, de 1~04 do 
Senado, autorizando o Poder Exe~ut1vo a 
desapropriar o predio da praça da Repu
blica n. 105, onde resilliu o maroaha.l Deo
(loro da Fonseca (2a discussão) ; 

Votação do pl'ojecto n. 112 A, de 1904, que 
institue oprivilegio (hmnestead) isentando de 
penhora o immovel rurn:I pertenceniie a bl'a
zileiro, nato ou naturallzado, que fizer a. ~e
claraçã.o constante do modelo annexo (2a diS-
cussão)·; -

Votação do projccto n. 188 E, do 1904, re
dacção para nova discussão da emenda des
tacada na. 3& discussão do projecto n. 188, 
deste anno, relevando a prescripgão em que 
o Dr. Auausto de Oliveira Pinto incoi•reu 
para o re<febimento do subsidio a que tinhn. 
direito como Deputado Federal, de 31 de ou· 
tubro a 12 de novembro de 1892, abrindo-se 
para isso o CI•edLto extraordinario de 975$000 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 189 A, de 1904, au
torizando o Presidente da Republica a man
dar annullar a carga. feita em fevereiro de 
1897 ao capitão de engenheiros Domingos 
Alves Leite da quantia de 2:100$. que rece
beu da caixa militar para despezas da com
missão de que era chefe na expedição a Ca
nudos,comma.ndada pelo coronel Antonio Mo· 
reira Cesar, e a restituir á viuva daquelle · 
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omcial, D. Ercili:J. Alves Leite, as quantias 
que do meio-soldo lhe teem sido dcswnta.das 
pil.l'a pagamento daquelle debito(.2'discussão); 

Votaçio do projecto n. 287, do 1904, auto
rizando o Poder E:o::ecutivo tt abrtt· a.o Mi· 
nisterio da GuePrn. o credito extr::tordinario 
de 16:4!9$750 para occorrer ao pagamento 
devida á Robert Blossot & Herma.nos, de 
fornoeimentos feitos em 1896 ú Colonía Mi· 
li ta. r junto á Foz do lguassu (3a diacuo:~::.ão) ; 

Yotaçã.o do projecto n. 301, de 1904, au.· 
toriza.ndü o Poder Executivo a abl'ir ao Mi· 
nisterío da Marinha o credito extraordina.río 
de 500$ p:tra pagamento a. Jorge & t:iautos, 
pelo aluguel do prod.io em que funnccionou 
a Escola de Apl'endizes Marinheiros do ::'lia
ranhão (3" discussão); 

Votação do projecto n. 310, do 1904, auto· 
rizando o Poder- Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o cl'edito extra.ordinario 
do 43:498$956, pal'i1 restittlil' u. ltusa. & Car
valho, negod<~utes estabelecidos no Estado 
da Bahia, os impostos de impurtaçii.o do xu.r· 
que que lhes foram indeviilil.mente colm1uas 
du~'I.IUte o a uno de 1897, de r.c~..~rdo com 
a sentença do Supremo Tdbunal Fedoral 
(3• discussão); 

Votação do projecto n . 316, úe 1904, auto· 
l'izando o Poder Executivo a. abrir ao Mini$· 
terio da Fazenda o credito extraordiaario de 
8:752$900, pa.ra restituir a. Fernandes Mes· 
quita. & Cnmp., negoci:tntes estab~lecidos na 
Bahia, os impostos de ituport<tçlio de xa::>q ue 
quo lhos fo~·a.m indevidamente cobr:ulos em 
.1 897 (3• di~eussão); 

Discussã.o unica. do parecer n. lô5 E, do 
l904, sobro as emendas dv Stmado ao pro-

jecto n. 156 D, deste a.nno, que fixa. a.s des
pezas do Ministcrio da Guerra, para. o exer
eicio de 1905 ; 

Discussão unica da indicacão da Gommissão 
de políci~ para que sej ,~m feitas nova~ al
torações no Regimento Interno da Camal.'a 
d,Js Deputados. 

Discussã.o unica da emenda do Senado ao 
projocto n. 265 B, deste a.uno, qae <l.ldo~íza o 
Presidente da llopublica a prorog<~1' por um 
anno, com todos os vencime11tos, a licença 
conctldida pela lei n . !.187, de 20 de junho 
tlo corrente aono, ao ministt·o 1lo S1ipremu 
Tl'ibunal FcderJ.l Dr. João Ba:L"br1lho Uchôt\ 
Cavalcanti; 

3" tlis~ussão do prujB~io n. !31 A, de !904, 
conccdundo a. penslío mens11l de 50~$ á vi uva. 
du ex-Senado!' do Imperio De. G'tspar da Sil
veira Mal'tins ; 

~~· discussã.:J do projecto n. 286, de 1904 ' 
relevando a pt•escrlpçao em que incorr Ol' J.m 
lll:l cougrutl.ll do bispo de Goyu.z D. EduiJ.rdo 
Duarte Silva como conogo da. ex·Ca.pel!a lm · 
pCJrial, com pu•eccn·es (Lts Commis3Õe~ de 
I.Jons~ittüção, Leg.slação c Justiça o ele Or
Qil.merrto; 

Discussão unica do pt'Jjecto n. 323, do 
1904, autoríza.ndo o Podm• Exeeutivo a re· 
lar mar, no pos ~o de alferes c com o sol d.o 
rh~ tabolla em vigor, o enfermeiro·môr do 
Hospital Celltral do Ell.ercito H0nriq~a Jusé 
rla. l~ocha, eoru parecera3 du.s Commissõos de 
Mal'inha o Gum•ra. c de Orçament o . 

Levcwta-se a se.>s1i.c\ tí.s .1 horas c !5 m i
ntltos d u. tarde. 

174n SES3ÃO EM 17 DE DEZl<:Jo.lBHO DE HW• 

Ao meio día procede-se á chama.da a. quo gelo Netl), FelisbBllo Freire, Neiva, Felix: 
respondem os Sl'S. Paula Guima.rã.es, Julio Ga.spa~, Ga.rcia Pires, Alvos Barbosa, Ro· 
de Mello, Pereir\1. Lima., Alenc<1r· Guima.L'ã.;JS, drigues Lim!1, Parcmhos Monienagro, Here
Thoma.z Accioly, Jo:~.qulm Pirag, Eugenio dia. de Sá, Mello M:tttos, Amorico de Albu· 
Tourinho, Wenceslau Braz, Sá Peixoto, Ltllz querque, Et•ico Coalho, GJ.lvão Bt~.p~bb, 
Domingues, Cunl!.a. Machado, Ghd:;tino Cruz, Silva Castro, Beza.mo.t, Mo.urleio de Abrell, 
Dias Vieira., Anizio do Abreu, Edua.rJ.o Stu· Carlos Teixoi1•a. Bl'andii.o, Es ~evam Lobo, Ga.s· 
dart, G~nça.lo Souto, Fonseca e SLtva., Pe· tão da. Cunhi1, Ri bei ro Junqu~im., Hsnrique 
reira. Reis, Teixeit·a. de S1k, Celso de SiJu~a, sal!os, Rodolpho Pa.ixão, Ga.lt)ão Ca.l'va.lha.l, 
Medeiros o Albuq11arquo, Brlcio Filho, Cor· Mvl'eira. d<1 Silva, Bcrna.1•do de Campos, Do· 
nelio da Fonsec~, Elpidio do Figueiroio, Au· mingues de Castro, Francisco Romeiro, Re· 

Vol, VIII 4S 
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bouças de Carvalho, Fernando Prestes, Ama
ral Cesa.r, Fer1•eira Braga, El<?Y C~a~es, 
Paulino C<lrlos, Costa Netto, Aqumo Ribeiro, 
Candido de Abrou. Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Luiz Gud.lberto, ~uvenal Mille~, 
.Gormano Hasslocher. Cass1ano do Nu.sm
mento e Vespasiano de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta 

.da. sessão antecedente. 
Passa-se ao e:Jpediente, · 

O Sr .. Alencar Guimarães 
·{ to Sem·etm·i, ) procede. á leitura do se

- guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do . Sr. 1 o Secretario do Senado, de 16 do 

"corrente, communicando qne, nessa data. o 
Senndo enviou á sancção :presidcncjal o de
ci•eto do Congresso NaciOnal, autorizando 
.a abertm•a do C1'edito extl•aordinario de 
J03:862$180, para. pagamento das despezas 
com a acquisic;Ao de novo material o trans
ferencia para outro editi<.'io da Delegacia 
'Fiscal do Thesouro Federal em Pernambuco. 
-Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de igm~l data, commu
·nicando que o Senado adoptou e nessa data 
envj .,u Ct sancção presidencial a re~olução do 
·Congresso Naclona.l, abrindo o credito extra
ordinario de 7:263~874, para pagamento a 
.Arthur Bello, funcciona.rio da Repartição 
· Gsral dos Tclegraphos, de vencimentos cor
respondentes aos exorcicios de 1808 e 1899.
Inteirada. 

Do Ministerio da Industria. Viação e Obras 
Publicas, de 16 do corrente, satisfazendo a 
requisição desta. Camau no oíllcio n. 354. de 

· 21 do mez findo, communicando que não 
cabe a este Ministerio, sinão ao da Fazenda, 
a contagem de tempo de serviço do-3 func
ciona.l•ios a.posentados, nada informando 
sobre o reque1•imento do .Joaquim Macedo 
Pimentel, etc.- A quem fez a requisição. 
( A Com missão de Fazenda. o Industrias.) 

Telegramma.: 
Cm•ityha, 16 de dezembro de 1904. 
Mesa Camara Deputado'S-Rio - Honra-me 

communicar-vos que associação sou pl•esi
úente inaugura esta.tua. marechal Florh\no, 
nesta, capital, a 19 do corrente. Sa.udações.
-oapitão Joaq-uim lgnacio.- Inteirada. 

Carta. da viuva do marechal Costallat, 
agradecendo as demonstrações desta Camara 
,por occasião do falleoimento de seu marido. 
- Inteirada. 

E' lida. e vao a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos a se"uinte : 

RED.A.C<:_~ÃO 

N. 282 A -1904 

Redacçõ.o final do p;·ojecto n. 282, de<.:te como, 
qtte concede ao bachm·el Ped1·o Pereira 
Che1·rnont Rayol, juiz substihtto seccional 
na secça:o do Pal'ci, oito. mezes de licença, 
sem vencimentos, em, 1n'01'ogaçito da. que lhe 
foi concedida pelo presidente do S upremo 
Trillunal Federal, pm·a tratar de sc;a sat<d~ 
onde lhe convie1· · 

O Congresso Nacional resolve: 
At•tiao unico. E' concedida ao bacharel 

Pedro Pereira Chermont Rayol, juiz substi· 
tuto seccional na secção do Pará, licença 
por oito mezes, sem vencimentos, em pro
rogação da. que lhe foi concedida pelo pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, para 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

Sala das Commissões, 16 d9 dezembt•o de 
1904.- Domingos Gttimartíes.- ..clf..xlciros e 
Albttqttetque. 

São lidos e vão a ·imprimir, pal'a. entrar 
na. ordem dos trabalhos, os seguinte~ 

PROJECTOS 

N. 330- 1904 

Declara qtte a dicwia do conclttcto>· geral de 
encanamentos da Inspecçllo Geral de Ob1·as 
Publicas da Capital Fede1·a~ e a fiiJ;ada para 
os demais conducto1·es technicos, e a·uto1·i.za 
a aberlttra do c1·edito de 1.:825$ pm·a pa
gamento da que llw e devida no exercido 
de 1904 

Em re.querimento dirigido ao Congresso 
Nacional, allega. o conducto1• geral da In
specção de Obras Publicas da cidade do Rio 
de Janeiro Alcêo Mario de Sá F1•eire que lhe 
não tem sido pagas as diarias consignadas 
na lei de orçamE-nto do actual e~m1•cicio, por 
terem sido estas incorporadas Cts dos outros 
conductores, denominados conductores te
chnicos. 

A recusa do pagamento não tem muita 
procedencia; não corresponde ao pensamento 
claro da lei. 

No orçamento, decn•etado em 1902, para o 
exercicio de 1903, se incluiu, em termos ex
pressos, a. pa1•cella do 1:825$ cpara a diaria 
de 5$ ao conductor geral». Na proposta do 
Governo para o o1•çamento de 1904 ma.n· 
teve-se a verba constante da lei que regia 
o exercício anterior, isto é, 34:310$000. Ahi 
não se discriminou a diaria do conducto~· 
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~eral; mas basta clecompol-a, pa1·a. verifical' 
que clla. alli está. incorporada. o& somma. das 
díarias dos conductol'es ti!Chnicos, porque, 
pela propria. n:ltureza dos seus serviço~, 
.aquello empregado ent1·.\ na categoria func
cional destes. Com clfcito, as diaria.s a que 
aquella sub-consignação se refere são as ~e· 
guiotes: 

Ao iospedor geral, 8$ em 365 
dias .....•...•... , ........ . 

A dous chetes do divisão, 7$ 
om 305 dias •..•....•....•• 

A sete eogeobeiros de di:~tri· 
c to, 6$ em 355 dias ....... ~ 

A seis conductores, 5$ em 365 
dias ..•..•.• , •...•..•..... 

2:\1:~0$000 

5: ll0$000 

15:330$000 

10:950$000. 

34:310$000 

Pol' ahi se Yê C[Ue entro os seis conductores 
está comprehendido o conductor geral; pois, 
si estiv~>ssem sômente os cinco ou~ros, quo 
em outra parte da. proposta se denomi
nam conductores techoicos, a verba seria d.e 
32:485$, ll não de 34:310$000. 

O p1•ojecto approvado pelo Congresso Na
cional e transformado em lei aaaeitou a 
proposta, accrescentando, sõmentc, á.quella 
somma a diarüt de 3$ aos auxiliares, ou 
2:190$, o que elevou a sub-consig!lllçí'i.o a 
36:500$000. 

De accordo com isto, foi feita a distribui
ção dos creditos. 

E', pois, claro que, segundo a loi, o eon
ductor g<~rat das obras publicas tem direito 
ao pagamento que reclama,. E, poi$, que por 
erronea. interpretação della, nii.o lb.e tem sido 
etrectnado, pr-opõe a Commissão de Orçl\men
to o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacíoual1'esol w : 
Art.!.• O conduetor geral de encanamentos 

ua Iospecção Geral de Obras Publicas da Ca· 
_pital Federal percobel•á. a diaria do 5$,1b:a.da 
para os dema1s oonductores tecb.nícos. Pará 
o pagamento da. que lhe é devida. no exerci· 
cio de I 904, na importancia. de 1 :825, ficn. o 
o Governo autorizado a abrir o necessario 
credito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
uontrat•io. 

Sala das sessões, !6 de dezembro de !904. 
- Cassiano do Nast:imento, presidente. -
Francisco Se!, rf."lator.-Galerro C(!1"ffalha~.
P uula Ramos.-Urbano Santos. 

N. 331 - 1904 

Autal'iza o Gover;1o a 1·eve;· o p rccessa d a apo
sentado.-ío. CO>trcdida pelo decrdo de 10 de 
a{JOSto de 1894 M engenheir-o civil Pm1~a 
EmUio Lotu·ei?·o de And·;·ade; com. voto em 
s~poTad& elo 81·. Oalcli;to L01·elo. 

Por decreto de lO do agosto de !89.!, na. 
confurmidade do ar t. 487 do regul:tmento 
approvado pelo dec•·eto n. 1. 6t.i3 , de 30 de 
janeiro do mesmo il.n no, foi u.pasontauo o 
engenheiro ci1efec de diiltri~to da Repal·tição 
Gera.! dos Telegrapbos Paulo Emilio Loureit'O 
do Andrade, de aecordo com o n. 2 dC) 
art. 48l do mesmo regulamen t o. 

O Ministro da F~zcuda.. em 9 de outubro 
do 1Sü4, eJtpedindo o titulo, u0llo dec lara 
que competem ao requei·ente. apos~nt:Ldo de 
contormidade com o art. 484, parto fina.! e 
art. 4.85 do l'egu lamento annexo ao decreto 
n. 312 A, de 2 d~ maio do l BOO, os venci
mentos do. til.bella do mesmo regllla.meo~o-
5:0136$6613, isto é, 2/ 3 do vellcimento inte
gral de 7:AOO$rtOO. 

H>1 vhivel equi>OCO na citação dos artigos 
de lei, porquoo decre to n. :~72 A não tem si
não 207 artigo~ e a tabella. de vencimentos. 

Corrigindo: ,\ a.poseotadoría llavia. de ser 
de con rormida.de com os a.rts. 484, parte tl na.l 
e 485 do regula.mento que acompanha o 
decreto n. 1.663, de janeiro de 1894, e com 
os vencimentos ú:~. tabolla. do regula.meuto 
que acompanha o decreto n . 37.2 ,\, porqno o 
req ucrcnte, na fórllln, do t~rt . ,185 do rt~gula
monto n.l.663,nã.o tinha ainda dous annos do 
elfectividado do e:mrcicio no cargo, por isso 
não devia receber a melhoria do vendmentos 
da tabella do regulamonto n. 1. 66:~ . 
A~ di vorsas pbo ses do processos. pde os en

ta.doria feito no Tltesouro Federal explicam 
a reclamação do requerente perant~ o Con
gresso Nacional em 5 de setembto do 1904, 

A Direotoria da, Contn.bilidade da Secre
taria de. Industria o Viação rcmetteu em 15 
de agosto a igual dire()toria do Thesouro Fe
deral, para. os devidos effeitos, a cópia do 
decreto do 10 do agosto de 1894, aposentando 
o requerente. o empregado da Directoria do 
Conta1Jilidado do Thesour o l<'ranci,~co F. da 
Silva Ma.chado informa. à mesma directol."ia 
que o aposent~tdo devia receber os venci
mentos pela tabella do regulamento que 
acompanha o deorcto n. 372 A, de 1890, 
porque nã.o tem dous annos de eft'ectiviàade 
do cargo, visto ter sido o requeren te n o
meado engenheiro chefe do distrieto em l l 
de fevereiro do I B\13, si bom que e:lCl'<lesse 
interinamente esse c:\rgo dosde 23 do abril 
de 1892. 

A 20 de agosto o Dr . Pedro Soares, em
pregado nu. Conta.bilidade, apresenta uma. 
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duvida na interpretação da lettra do decreto 
de aposentadori<L e pede soja consultado o 
Ministro da Industrb e Viação, que expe
dira o alluili.do decreto. 

O Ministro da Industria e Viação respon
deu á consulta, em 5 de setembro, apoin.ndo
se na. infurmação que lhe presteu o director 
geral dos Telegraphos e o proprio requer1mte. 

Na resposta affirma o Minl::;tro que, de 
accordo com a le: tra do decrctJ de lO de 
agosto, o engenheil'O Paulo E. Loureiro de 
Andrade tinlH~ obtido a aposentadoria ex
traordinaria con.,tante do n. 2 do art. 481 
do regulamento que dispõe que a aposenta
dorin. exi,raordinaria é concedid:~: ao empre
gado qPG, independentemente de qualq~te1· 
o~ttra condiçâ:o, torne-se inhabil pai'il. o ser
viço, por desastre resultante do exm•cicio de 
suas funcçõas, por ferimento ou mutilação 
em luctrt no desempenho do cargo, por mu
lestia adquirida no sm•v.içu ou na pratica de 
algum ac to humu.nik1rio ou de dedicação(~ 
causa publica. 

E quo, do accord::> com a parte final do 
art. 484, o U})Osentauo tinha <lireito ao orde
nado por inteiro. 

O Dt•. Peü·o Soares, não se conformando 
com a opinião elo Ministro da Indu.~tria! por
que o nrt.485 do regulamento l.Otl3,quo.r nas 
aposcntadoria.s ordina,rias, quer nas extraor
dinarias, exigia a elfectividade, sem intel'
rupção, do exercício do cargo dur.::Lnte dous 
annos, condição não rcalizad<.L no ca!:Jo do 
requerente, appellou para a opinião da Dire· 
ctoria do Contencioso em 27 de sotembt•o. 
Esta directoria se conformou, e assim o Mi
nistro da Fazenda, erfl 3 de outubro, com a. 
opinião do empregado Julio Ce:sar Leal : 
aposentadoria. oxtl·aordinaria. com os venci· 
mentos da tabella anterior á vigente por 
não ter o requerente a effectividade do cargo 
durante duus annos. Nestes termos foi expe· 
dido o titulo de aposentadoria do requerente, 
que foi registr·ado no Tribunal de Contas em 
15 de outubro. 

Assim, de accordo com as infomlações ;? 

documentos juntos,é a Commissão de parece:· 
quo seja ~<.lopta.do o seguinte 

PROJECTO 

Art. l. ° Fica o Governo a.utorizado ·a revel' 
o processo da a.posentador]a concedida pelo 
decreto de lO de agosto de 1894 ao enge
nheiro civil Paulo Emílio Loureiro de An
drade~ 

Art. 2; o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala da'i Commissões, 7 de outubro de 
1904. J. A. Neiva, presidento.-111auricio de 
Ab1·eu, relator. - Juvenal Miller. - Affonso 
Costa.-Galdino Loreto (com o seguinte voto 
em separado): · 

O engenheiro Paulo Emilio Loureiro de · 
Andrade não pede uma graça, um favor, no· 
seu requerimento do 5 de setembro deste 
anno. 

Diz que a decisi\.o do The.souro é injusta, e 
veio ferir de perto os seus direitos; e, confiado . 
na p::ttrioticu. e indefectível justiça do Con
gresso, p·~de que se decrete a revisão da sua 
apo:;entadoritte o pagamento do quo consLitue 
um sagrado direito do p~>ticiona.rio. 

O projecto assignado -pelos Srs. Mauricio 
do Abreu. Juvenal Miller e Affonso Custa não 
•3oncede áo peticionaria nenhumu. gruça, que · 
elle, como já se di::;se, não solicitou. 

O projecto <1pena8 autoriza o Governo a 
rever o PI'ocosso da aposentadoria. revisão 
que pó1e dar lagar: ou á reparação da in
justiç<L que rliz ter sJffrido o petiriunario, si 
a decísã0 do Thasoueo não foi confornH~ â lei; 
ou á confirma·:ão dess'l. mesma decisão im
pugnada, si legal e justa. 

Em um e outro caso o projecto não n.uto
riza o Governo a afastar-se da. lei vigente ao 
tempo da aposentadoria do peticionaria. 
A revisão autorizada não concede uireito 
novo; refere-se ao existente, subordina-se ao 
decreto de 30 de janeiro de 1894, em vil·tude 
do qual a aposentadoria foi concedida .. Outro 
não é o intuito dos signatarios do pro
jecto. 

A questão nã.o é de fu.cto, versa sobre a in
terpretação que se deve dar a artigos de um 
reg11la.mente com forç:a, de lei, os qua.es, si 
fossem obscuros, oxigi1•iam uma lei interpre~ 
tativa que cortas.-;e do uma vez e clal'amente 
tts duvidas hav .cJa\ e pur havur. 

A questão simptiflca.-:::e á. vista <las disposi
ções que lhe servom de assento. -

São as seguintes: 
Art. 4.80. São coudições inJi8peosa.vcis 

para obter a pose o tu.doria ordinaria: 
1 a, tel' completado 30 annos d~ serviço 

effecti v o, sendo para os telegraphistas redu
zido o tempo a 25 ... unos ; 

2·', absoluta incapacidade physica, ou mo· 
ral, paeu. con tinua.r no exercício do em
prego. 

Art. 481. A aposentadoria extraordinaria 
pôde ser concedida: · 

1°, ao empregado que, conta.ndo 10 annos 
de se1•viço no Tclegr•apho, se impos:dbilite de 
continuar no desempenho do emQt'ego. _ 

2o, ao empregado quo, in r~ep :'ndentementc 
ae qualquer outra. condição, torne-se inha· 
bil para o serviço, por· desastre resuHante do 
exercício de suas funcções, por ferime ;tto ou 
mutilação em luta no dosempenllo do cargo, 
pr1r molestia adquirida no serviço ou na. pra· 
tica de algum acto humanita.rio ou de de<.lica
ção á causa publica. 

Art. 482. Para os e.ffeitos das apo::~onta
dorias (art. 483) só póde contar-se o tempo 



.de serv iço na Repartição Geral dos TE>legrn
phoe e em outros eroprel{oS que deem direito 

,a, aposentadoria ou reforma. 
Art . 483. Na aposeotadol'ia ordinaria o 

emprPgadu terá. direito ao o •'ueoadu do logar 
por (~l\e occup<\do dUl•ante tr'•s nonos. 

Art. 484. No caso de aposentadoria cxt.ra.
ordinari" e D>\ hypot hese do n. l do art. 481 , 
o empre!!ado tet·<t. direito ao orllenadu pt·o· 
po1·cional ao seu tempo de sorviço, contarlo 
no; t e1·mos do art . 482, e, na by po!.h~se do 
n. 2 elo a1·t. 4tH, terá direito a todo o orde-
nado. · 

.'lrt. 485 . A melhoria de vencimentos só 
aprovl!•tará. p:ira :1 apo;ont.a.d .. ria. deus a.n
nos olepoi• de toroa.t•-se effen•i va. 

H'> pv 1·tauto tr~s hyp • t.b~ses em que a 
a-:;;;s•·n ;.a,ioria póde ~ot· cunr-edída. t urh..8 ellu.;; 
tõn !o de co•umurn a condiçií" da inh;tbilida ,,e 
P!l.~l 0 SCl'V IÇO. 

O que a.~ distingue rJ a. outra. con;lição q a e 
d"ve •·rmcorr er. 

Na hypot·b.cse do n. 2 do art 481 , a coodi· 
ão coocuHente é que a ir1habili•latl<> &onll:t 

s ido <ul•iutrida no SCl"viço ou Jl<~. pratica. de 
algnm ado meril;nrio. 
N;~ hypnthe<;e dv o. 1 do meamo rJ.rtigo, a 

conrliçii.•J •:oncurrentc é contar o omprego<.lo 
10 ao no~ ele serviço no Tell\grapho . 

N1:1 ltypu&bese do 11rt. 480 (aposentadoria 
oru!oa.n1J, a condiçl\o cvncur•·en&o é rle :lO 
anous d.u ~ot'viço em qunlquo•· efiiJJC'ego que 
dê. dir- i to á. 3.JlOSenta.rloria vU ro(.,ruoa. (al'· 
tigo -1::.!.2) ou 25 u.ooos rle tclol{r·avhisLa, 

Dad:1 a. rthabilidade par;L o servic,;u c occor
rendo u '"" das tl·o~ oondrçõos m .. nci:uJ.,d:.s, :1 
a.posHnttt•loríu. }'Ol'á ~o ncetlirla, n&as us seus 
offct tos v<ma.rao conforme a llypoLlii.!SII. 

A á.i~'sen ta.rlorla ext raortlinal'ia tlo o. :.! dv 
art. <1!1 1. é m n.is fa.voL·ecida do que ~L nrui~;a
l'iu.. puJ'que nà." S•J lhe applicu. o at•c. •lf\3. 
Ambas dio tlit•d .o a todo vL•:denadv, nms, na 
llyp••Lllllm J ,, apos~ :ttado!'t<~ ut'll• o<tPia. esr,u, 
pu.r~~o 601' o d•> uhlmo empregou, dopcmtlo , da 
condí.;ào rlv art. 4S3. 

E ma is r ..• vot·cci.ia do q1.1o a do o. l do 
mesm" ar; . 48 ., porquo 0:11u. 116 mediante a 
coodrçã.u do n . L du a.r~ . 480 Já diroJLo 
a ~ .. dv ,, Mdenado. 

D •J><Ji::l tle a.&!im •liscrimioa.l' os offeit.os ou 
va.ntugan$ •1 ;~.{ a.posuntadol'ias em ~I;L hy· 
poth<:Hfl- a lei dlspõc, de •nudo ·- b;;olt!l o, 
sem di~tíngui l· hypu'h'"sos que a mdburi:.t. rlll 
vencim~nto~ •ó . u.provuita.l'á. [I!Lr<l apo~BO· 
tadori• ~ dons ano os cl~pms de to L"D<It-so eil'o
.ctiva.. 

Quer o petioionario que ossa disposição 
não eja. U.J>Jilicavol á. hyp<•thoso do n. 2 do 
art . 4t>l. 

O ducrcto do 30 de ja.neii·o de 189-1, em 
.cuja. ovnfrH'Inidade o pcLicionario fQi aposlln· 
tado, melhorou os vencimonws es~abelecen· 
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do U !Uil nova. t.a.'bella. , quo devia. tornu-sc 
erfcctlva. logo depois de p ul.llicada,mas que 
<'Ó ap r·oveitar ia. para. a aposen~adoria. dous 
anuos depois lle tot•nar-se elfectiva. 

Autos do decorritlo um anno, foi o pei.icio
na.rio aposenmdo . A tt~bolla não tinha oito mo
zes.Com q_nc direito quer que se lhe appli{lUC 
a. r•ova t.abclla?. Pelo fac't.o do ser a. aposen· 
tadorLI du peticionariu coucedid<t nos \ OI' mos 
do art. 431, n. 2 , deu -s:>-lho todo nr tleuado, 
niio se iudagu.ndo <i em seu f a. vor milHa v a a 
con!lição do n. 1. d u õ.lrL. 480 . E~sa condição 
para esse e ft'eito é indisponsavel em qaai· 
qu:·r _das ou tras duas hypotheses tle a.po-
sen t:l.llol'ia. · 

E deu-se- lhe o ordenado, do empt·ogo que 
t•leimau:en tc occu pavo,, sem que <.1 condição 
óo ~ r~ . 483 se huuvo;se r·ca.lizado. l~lfecLiv~~
rnente. o peticion:trio, nomeado em 1 ~ de fe· 
vc t·cir·u de Hl9':l. cogcn ltoiro [l.judaote, tomou 
posoe desse cargo orn 1 de m<tl'Ç•> seguint e, 
B•·JJJ o <l~signado 11arr. sor vit' intetioa.wente o 
Jogar de engouboil·o choro a 23 de allr il, bCll
rlo uomea.no ell'ectivo a ll rlo fevereiro de 
100:1 e aposeu 1.a do a 1 O de agosto ([C 1904; 
li•mde St\ v ti quo o potioluna.rio foi- engenhoi· 
•·o ajudao te l i rnc7.es o 11 dia.s. du ra.nte os 
quacs serviu intarinameulc de chefe novo 
11tczes c 18 dia.s, o engenheiro chofo oll'eccivo 
nm anuo e sei.~ mezes. 

Ao todo dous anoos, cinco mezos e li dias, 
insufflcicntcs para lhe dar direito <W orde· 
oadu 1le ong-cnhei ro a.juJanto, si a sua apo· 
senta.dm·b fosso ot•dioal'ia.. 

C:untpl'inuo oxactarur•nto õ.l. Joi. dou-se-lho, 
niio ot•tlenado do ongcnheit•o aJudan &e.tw qual 
ontmtauta o pu&icion•~t'io não tol'itl di roi to si 
a ~•po.jcn t:vlo .·ia fiJSSc ot•J iuari;l: m:i.i$ o de 
eugooh.,iro-chofc. lnst~tu: o J.ccrotu dtJ cou
li.JI' tuid;ultl cocn o qua.l o petic•urml'io obt Y O 
es~n f.1vot' uxtraurtliu:tl'io, rnclltot•ou o~ vonci· 
lltOillú.~ dos (unccÍO!lU. l'ÍOS, llltlS tloteJ•JnÍOOU 
l<rg' t[•IO lh"L mclhtH"ia su < L ~l'u vui tut·iüo :ls 
apu~~ n r~Ltlo · :as r11•o ro.>som cuncedi.t :ts úuus 
u.nnos th:l(loi:,;. Por-tanto, ainda ~uo o funccio· 
nario tt.pos•lll ta tio o:dt~wruina.rw.ruon ~~~. com 
uwut•s •h! ü-,us a.unos oli.!SOr viço.nunc:L ti vo:~sc 
;·ct:cbitlo vorwimcn ~c~ sin ão p ü l it nuva ta· 
bt~lh, e.,;u. oào lho sat•ta. upplicavcl; o ordc· 
uado t[UO lhe c•, ll rpctiri•~ SClt'it~ o coustanto 
da talrolla a ntcl'iol'; pois que pü.l"a o clfl~ito 
iliL apt~scn tu.UOl'1 :~ a. nova. tu.bc\la. não tom 
vigor uern CJxistencia. si não dous a. o nos depois 
do tornar se e'!Iectl va. E i~so por dí~pusição 
uxprlls,a d ., rnesmo decreto com q_ue ba.íxou 
I> nov<L ta. baiLa • 

A quo~tão, pol'ta.nto, vor sn sobre o tempo 
tle e [l.!cüv ítiade rla. nova tablllla. niL data. em 
que a. a.poseob .doría. foi concedida e oàv :.obro 
o tempo de exol·cicio do peticiou:ll'io no cal'go 
em que 1\:li aposentado, como diz a. petição, 
levando o l'elu.tur do p1•ojecto ao equivoco de 
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attribuir ao empregado Franci.::co F. daRecife sobre o merecimento e utilidade de 
Silva_ Machado esse modo do. apreciação da suas producçõe~ scientificas para o ensino, 
que~tao, quando o quo este diz é que a nova parecer que a Imprensa do paiz publicou e 
tabella 1Uí~ tinh(J: dous annos de effe_::tividade. acha-se inserido, c~mo prologo, na edicção 

A questao esta posta: desde que nao se trata posthuma de suas úcções de direi_to criminal. 
de f<tzer um novo favor ao peticionarto c . rr 
desde que não se trn.ta de interpretar lei N1.0 o uem m~lhor do q~e o Dr. Braz F~o-
obscul'a, sendo accordes na mesma interprc- rentmo c~nhe~Ia ? ~abyrm~ho de nos~a m
tação as Directorias da Contabilidade e do forme leg1slaçao CIVIl, e foi, sem duv1~a, a 
Conten('.ioso Thesour•o e o Tribunal de Contas, nornead.a de que, .como tal, gozava qu~ d!ctou 
não se trata de ma teria. da compctencia do ~ S~Ja escolha para membro da: com~mssao de 
Poder Legislativo. JUrisconsultos que, sob a_ presidonCia de Sua 

Trata-se de execução de lei; si o Poder ~agestade 0 .Imp~ra:uor, teve de rev~r? p~·o
Executivo feriu direito do peticionar1o, não é Ject.o .d? Codlgo Ctvtl elahora.do :por rmxem.t 
ao Poder Legislativo que compete resolver a. de Fimta.s em 1864. 
questão. O p:trecer que então apresentou o Dr. Braz · 

A competencia é indullitavelmente do Florentino, sob 0 titulo preliminai', ainda ha. 
Poder Jutliciario.-Galdino L01·eto. pouco publicado no Dilwio do Congi'esso, como· 

subsidio para. o estudo do projecto, que 

N. 332-1904 

R.evm·le em favm· de D • .Mcti'·ia AHgusta 
Hem·iques de So-uza, emqtwnto solteira, a 
pensao mensa~ de 83$000, que percebia S'~ta 
finada mcie D. Custodia Carolina Attgusta 
de Souza, viu"a do D1·. Bra~ ]i'[,orentino 
Henriq,ues de Sou;a, lente cathed~·atico da 
Pac'uldade de Di7·eito do Recife ; com pa· 
recm·es das Commissüe~ ele Pensões e Cuntas 
e de Fazenda e Indttstri(t 

Não ha muito a Commis.3ão de Pensões e 
Contas teve de pronunciar-se sobre o projecto 
que devolvia a D. Maria Carolina Nabuco 
de Araujo a pensão concedida, por lei ante
rior, a sua tinada. mãe, D. Anna Benigna 
Barreto Nabuco de Araujo', viuva do grande 
estadista do antigo regimen, Senador Jusé 
Thomaz Nabuco de Araujo,e as consium•a.çõcs, 
quo então offereceu para a acceitaçã.o do 
mesmo p1•ojecto, teem o maior cabimento 
neste que ora vae submetter á. illu~trada 
consideração ·da Camara. 

O Dr. Braz Florentino Honriqucs de Souza 
-uma gloda que feneceu, como Boitard, ao 
brilho do proprio talento e nas pl'irne1ras 
alvoradas do maglsterio superior- foi um 
bra.zileiro notavel pelo s:m saber e pelos 
esforços que empregou para enriquece1· a 
juris prudencia pa tria. 

Ninguem ignora qu3 elle legou aos seus 
concidadãos um crescido numero de obras 
que fazem honra ao paiz. 

Quaudo ainda não vivessem as geraçõesaca
demicas, que o tiveram por mestr·e, para 
attestar o ext1•ao1•dina.rio cabedal scientiflco 
de tão êximio cultor lias lettras jur•idicas, ubi 
está. a sua apologia, b1•ilhantementtl traçada 
no parecer que, em virtude do aviso do Mi 
nisterio do Imperio, de 14 de novembro 
de 1870, elaborou a commissão da congre
gação de lent~s da Faculdade de Dfreito do 

actua.lmente transita pelo Senado, é um mo
numento de saber e erudição, a. que o 
proprio Teixeira de Freitas, não obstante a 
sua opposiçãu de idêas, qualificou em sua 
resposta de-do,utissirno parecer. 

A sua alta. competencia e distincto me
I'ecimento proporcionaram a. escolha de sua 
pessoa para p1•esidir, em 1869, os de~:~tinos 
da província do Maranhão, onde a morte 
inopinadamente veiu colhei-o, roubando á 
jurisprudencia de seu paiz um batalhador• 
esforçado. 

.EscrevePdo a Memoria Historica de 1870, 
apresentada á. Faculdade de Direito do Re
cife, disse com acerto o Ulustrado conselheiro 
João José Ferreira de Aguiar: 

«A não set• a muniftcencia imperi~l, soli
citada pelo actual Ministro do Impel'io, o 
conselheiro João Alfredo Corrêa de OLiveira, 
em fu,vor da desprotegida familia. de seu 
finado mestre e nos:)o collega Dr. Braz Flo· 
rentino Heoriques do Souza, a espos~ e filhos 
desse illustre cld~~dã.o, que sómente viv:eu 
para servir á sciencia e ao paiz, ach&.r· 
se·hiam em lucta contra as p1•íncipae~ neces
sidades da vida.» 

Com atreito, tendo em consideração os rale· 
vantes serviços que á jurisprudoncia patria 
tinha prestado o Dr. Braz Florentino e as 
condições precarias em que havia ficado sua 
familia, resolveu o Governo, por decreto de 
21 dejaneii'o de 1871, a.pprovado por decreto 
legislativo n. 1.962, de .26 de julho do mesmo 
a.nno, conceder a pensão annual de l:OUO$ á 
sua vir&nosa. viuva. D. Custodia Carolina Au
gusta de Souza. 

Vindo esta a fallecer em mar·ço do corrente 
anno, cessou o beneficio da pensão, que per· 
tenoia exclusivamente á. mesma. viuva, fi
cando a peticionu.ria., que vivia em sua. com
panhia e é a unica das filhas que so conserva 
solteira, sem recursos para manter-se. 
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E aqui cabe reproduzir o que, no parecer 
a quo acima nos referimos, tivemos ecca.sião 
de affirmar: 

« O beneficio dispensado pela Nação á fa· 
mniu de seus illustre.> servidores tel'ia no 
caso Yertentc uma. applicacão desnatu!'adora. 
de sottS intuitos, si, institui do para amp~mr a 
vi uva de um cid<1dão benemeriLo, se rotral1issc 
ant.c a. filho., em conuições idonticas de nece;
sidad<•-

Dccreta1• a ca.ducidado, d~.ndo por limite 
do ~ucC1Jrro a. duração da. vi <h da. esposa pro· 
geoit.ora , dei,..:ando pl'emeditadamento aoJ 

· desabrigo a progenie, tambem ferida pelo 
iofurtunio commum, equivaleria a. sustentar 
um systema. de desaggregaçã.o da familia, 
só a. considerando tal na Dltllher casada e 
exclui lido della os filhos sobreviventes. Equi· 
valeria a mutilar o pen!samento du. mercê 
na :sua expressão originaria, arredando o 
filho, ou, para frisar mais a crueld11d0 da. 
doutrina., arredando a filha pobre da. esphera. 
em que se projecta. a sombra protectOra. do 
a.nt.epi18Sado, em nome e :por amor da quem 
'~Nação teve o movimento bemfa.zejo,l' 

Assim, pois, tomando na devida. conside
ração o pedido da supplica.nte, como é (le 
ju.st'ip, propõe a. CDromissão do Pensões 
c Contas que seja, adoptado D seguinte 

PRO.lECTO 

O Congrea;~o Nacional decreta : 
Art. 1." Fie!!. revertida. em f;).vor de Dona 

Maria. Augusta. Hem·iquos. de Sou7.A, oww 
quanto solteira, a ponsã.o mensa.i do 83$,quo, 
por decreto n. 1. 962, de 26 da julllo do 1871, 
percebia. sua tlnada. mão D. CusLOdia. Caro
lina. Augusta de Souza, viiiva do Dr. Braz 
Florentino Hcnriques do Souza., lente cn.the· 
drat-ico da Faculdade de Direito do Reclto, 
para o que abrira o Governo o uocéssu.rio 
credito. 

AT't. 2.• Revogo.m-sa as disposições em 
contrariD. 

pela approvaçã:o do projecto quo a referida 
Commi~são apresentou. 

s~la das Commissões, 14 de dezembro de 
1904.-!. A. Nciva, presidente.-Passos llli
randa, l'Clator. - 3lcmricio de AbrCtl, com. 
reskicções.--Galdino L9l'elo.--hlvenal J11illcr, 
do accordo, como medida de equid,tdc.
Affo ,.,so Oost(e. 

O Sr. i\le<leiroll'l e Albuque r
que uiz que O i\SSUmpto que vem trazer á 
eonsidora.~ão di~ Camar.:t é por sua naiuJ•eza. 
muito delicado, 6 daquelles quo teem o dom. 
de lnitar, de enthu~iasmar. Espera, entre· 
ta.uto, tratal·o muiT.O succintamon~, purque 
apenas faz a. sua. a.pl'('..senta,()ão ; espera tra· 
ta.l·o do modo tão calmo flUe nã.o leva.nte
irriaçã.o alguma, nã.o acreditando que um 
simp!es discm·so da tribuna po:lda. alte1•a.r o 
peosa.menro de qualquer pessoa acel'C<\ da 
g1·.we questão de que so vem ocoupur. 

O pr!>jccto não tem a. menor esperan('a de 
trlmuplw. Mesmo assim, ás vezes, vale a. 
pena. aproseutar uma. fOrmuh\, deixar que 
ella trabalhe os espirito~ o so,ia. roji)Jta.da., 
por.tue, mais tarde, outra. pessoa a retomar:!. 
e, dopois, não ha logar no pa.lz de ondu se 
poSSil fallar mais alto do quo da tribuna de 
qua.lqner das Casas do Congresso. lo'ol pDr 
isso que trouxe á Cam:u•n. o pt•ojeeto a que SCl 
está referindo. 

A Eoltda.riedade de todas as nações civill
zadas é tal que, hojo, quando se resolvo um 
grande probloma em qualquer dellas, ali 
resoluções tomadas repercutem nas outras. 

E' &\bido o que ~m succcdidD ou. Fl'll.IIÇII.· 
cotn a questão religiosa ; o quo ollu. rui c 
como cumoçou a pr<1posHo do proco:lllo Droy
fmi.Esta questão parecia. quo devia sur un!ea
mcnto prOCOIISual, som dever sahil- dabl; roas, 
immedtatamento,lntorvieram outl'IJS elomon· 
tos e us ropubticunoll mais adoo.nta.do~ vh'a!Jt 
que na guorm quo ontão se levantavu. oon· 
tra o guvornD hM'!a. uma grando lorÇ(l. da 
par~ dos cJericaes o que ll.i oJ•don~ t•oligiDSll.B· 
ê quo forneciam, sob1·ctudo, o ea.pital pa.ra. 
os.a oa.mpa.nlta. O governo teve, oatã.o, ne
cessit.ladc do intervi~ e a Camara bem devO' 

Sala. das Conimissões,29de outubro do 1904. saber o quo aconteceu. 
-Gonçalo Souto, presidente. - J, Moreira Cha.mado ao poder, Wa.ldeok.-Rousseo.u, 
Al,cs, reta tor. - Raymundo de Miranda,-. espírito calmo, fez uma. lei sobt•e as as~ocia.
Elyteu Guilherme. - ilíorei1·a Games. -Jolto cões x•eligiosus, lei quo. no entender do oraw 
Baptista. dor, padece de um ext.•aot•dinario defeito. 

A Commissã.o de Fazenda e lndustrla., a 
qual foi pre~eote o requerimento de D.Maria. 
Augusta. Honriques do Souza, bem oxami· 
nando a pretenção da. requerente e tendo em 
vlst& o pa.reccl' já, expemitdo a respeHo 
pela. Commissã.o de Pensões e Coota.s, 
oom o qual, por inteiro, se conforma., opin:~. 

Por essa lei, para que qualquer congrcgu.9ií.o 
~·oligio~n. P\.ui~~se ftmccionar em França e ser
ahi esta,bel(lcida, precisava solicHa.r licença 
ao Congr&~so. Desde logo so vil•am a.hi o.l.ous· 
ca.sos; px•ímeíru, quo ta não se ostabelecilL, 
não exis~ia. um criterio de ordem geral que 
servilSse a I od.as, pois se sujeitava cada. uma. 
de per si aos azares de um!l. a.ssembléa ; 
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depois, por isso que se sujeitavo essa licença, 
não ao exame do Executivo, mas ao do Le
gislativo, so disvirtuava a funcção deste 

· poder com essa attribuição do Executivo, 
obrigando-o a dar liceuça.B individuaes a 
cada uma de per si . 

Feito isto, o Sr. Waldcck. Rousseaux reti
rou-se, ficando incumbido dossa lei o Sr.Com
bes, que cst:i, empenha<h nét campanha· em 
que, segundo julga o ora.dor, se tem revelado 
um verdadeiro e.-3tadi:>ta, dotado de energia,~ 
constancia admiraveis (apoiados), campanha 
cujo resultado tom sido, pelo facto de serem 
as ordens religiosas do lá expellida.s, in va
direm ellas outros E:stados. Em alguns. pai-

. zes, entretanto, já so tem feito uma reacção 
contra isso, como no Chile, na Argentina, 
na Italia, na Hespanha. 

Não entra em seus fins discutir. no mo
monto, como se formaram as ordens religio
sas, ou discutir sob o ponto de vista religioso; 
não <~ inutil, porém, occup<tndo-sc de tal 
questão, mostrar que, quando se trata do 
monacbismo, não se está ferindo um dogma 
ou instituição fundamental do catho1icismo. 

A instituiçã.n das ortlen:; mona.caes não é 
original do christianismo e o fundador deste 
não o apoiava nas bases em que o mona
chismo ::;e apoia. 

Lembrctl'á os tres tempos por que passou 
essa instituição. O primeiro foi o do sim
ples ascetismo, em que o individuo se mor
tificava para. conqui:star o céo, mas vi
vendo na sociedade; depois, veiu a phase do 
ercmitismo, de que Santo Antonio foi o typo 
mais caracteristwo, em que o indiviuuo 
procura vn isolar-se da socicàado para mais 
livrornonte ontregar-so i~o culto. Em torno 
de Santo Antonio junt~ram-se discipulus 
seus, quo nem sempre oram boas pessoa.s, de 
sorte quo, pelos caminhos, se davam CJ•imcs 
e ::Ü(! scenu.s de orgia, t::ondo pl'Ociso ropri
mir isso o verificar quaes dellos oram os 
SiDCCI'OS 13 quaes OS oxpioradOl'OS. 

D:thi surgiram as primeiras regras, uadas 
por S. Pacomio no sent:do de manter todos 
os indi viduos J.ebaixo da mesma discipllnit, 
que foi logo após definida tambem por um 
outt•o grande santo-S. Basilio. 

Cerca. de 150 annos se pa::;saram depois da 
morte deste ultimo santo sem que e~sa insti
tuiçi\o florescesse. Elltt teve um tempo de pa
l'ada no seu desenvolvimento e, ::;ó no 6" ::le
culo, so fundou positivamente o monachism:; 
com quasi todos os caracteres que tem 
actualmen te. 

Foi S. Benedicto quem c;::;tabeleceu essas 
regras, os votus perpetuas e~c. 

Me~:~mo depois de florosccnto, houve a re· 
speito uella. sérias divorgoncias dtt parte uo; 

· catholicos ma.is sinceros, que dizinm que 
, ossa doutrina não se coadunava com o catho-

licismo, oppondo-se, ainda, a essa instituição, 
por não haver grande merecimento em 
fugir ás tentações e viver recluso entre as 
pa.redes de um convento. 

Estu.s foPa.m as objecções tantas vezes 
feita::; contra os frades, contra os monges c, 
quem correr a historia culta do catholi
cismo, verificará que foram sempre esses 
monges os que introduziram todas as me
didas sobre as quacs ha <lLvergencias, como 
a referente ái imagens, á adora.;ão das reli· 
quias, parte essa menos elevada e menos 
nobre da religiã,o catholica. 

Não qum·endo fica.I' no tePreno religioso, 
passa, o orador a cncaral' a questão sob o 
ponto de vista social. 

E' incontcstavel que os grandes Estados 
ca,tholicus toem sempre procurado combater 
ess;~ foi·ma. especial de instituição religiosa. 
Para não ir mais longe, cita o orador os exem
plos do Bmzil c do seu monaT·cha D. Pedro II 
que combati<t com mais intensidade qual
quer invasão do monachismo do que do 
republicanismo. 

Mas a Constituição republicana fo1•ça o 
oradur a formular o problcm • de modo di
verso do que formulou a monarchia c do que 
furmulara.m todos esses grandes Estados quo 
so opp.,em á in:>tituição do cathol,cismo. 

A Constituição obriga-nos a só fazer l'egras 
de d1·eito commum, regras quo se appli
qucm, tanto ás associações civis, como á:S 
religiosas. Não se podem fazm· regras ospe
ciaes p;~ra as a~sociaç:ões religiosas, porque 
então ellas sahiria.m do direito commum. 

Por os .. :~as rat.õcs tomon a. li herdade de 
ap1·escntar o p1•ojecto que submotte á consi
<leraçKo da Cam:~l'a. 

Pat·ccc.mdo ao orado1• qua, se csta.belecendo 
rcg1·as commun, fazendo-:lo un1a lei na qual 
não haja um<t palavra soiJro religiào alguma., 
se pólio estirpa,r isso, quo pa1·oce ser uma 
in~;r.ituiçã.o dotcstavol e condomnada,, por 
todos os motivos, visando·su ma teria de di
l'ei to oxistonte, já acceito, ct•ô sm• po))~i vai, 
UCS•lo já, prohibir ~ instu.llaçã.o •lO a.s.socia
ÇÕC~ ro!igiosa.s, e impeclir a chegada dos 
que <L clla. pertencem. 

Lembrando a regra 1le direito civil que 
diz qtte n.inguem pdde alienar a Stta liberdade, 
pm•gunto,, como se comprellendo que o Es
tatio v<t permitth• aos in<lividuos que alienem 
a. sua. li berda.<.le ~ . 

Si a sociedade repousa sobro a base do 
t1•abi1lho, si o seu codigo pune todo aquello 
quo não viYo du trabalho J•emunel'ado, como 
: .~dmitUr que se furme uma instituiçã.o pu.ra 
não tl'ab!l.lhar, e quo seus estatul.us rezem 
oxpl'essamonto que não tr·abalharão ~ Si a 
soeiedaue pune, si castiga em sou codigo todo 
o individuo que mendiga, tendo aptidões 
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--------------------------------------------------~--------~-
para. o trabalho, como facultar a insti~uição 
de ordens mendicantes?-

Claros e positivos slio os t extos do Codigo. 
Ainda ba. uma consideraç,'lo sobre a fa.mi

Jin., base da. sociedade, constituída pelo ma
trilnonio, em que o E~la.do não não IJ01e in
tervir , nem póde ter a pretecção de eg~ollWl' 
noivos o noivas, casal-os, o (lepois solt.al-os 
ao mundo. 

Não se devo constranger ninguem a.o ma
trimonio, nem Larr.bom se comiJreheodc que 
o Êsttldo não o animo; ol!c quo vivo da insti-

-t ukão da família, elle quo c> dovc ani
mar a. prestigiar por todos os medos, ao 
mesmo tempo não devo pres~igia.r uma. insti
~uiç;\o, oxac\a.mentc. pura. desprostig i:~.r (hta. 
ou~m que é <\ base da sociedade. 

Não se comprehen·.le, pois, que c> E~tado 
t:~nime uma iastituição desta natureza, so
bretudo aqui que se paga a introduCÇão de· 
immigrantes que -vcern (lo estrangeiro para 
explorar o tel'l'itc>rio. 

Nii.o so trata de violar de modo algum a. 
liberda.de individual; não se trata de propor 
que niu!l'uem deixe de obedecer a quero quer 
que viva do exercício de uma. funcção-o 
que se aftlrrua. é que o Estado não tdm o 
direito, nom deve d<~.r a sua. sanet;·ão á eds· 
icncia dCllsaa ina\ituições. 

O projecto de lei q_ue apresenta a. Ca.ma.ra 
viJa, uoi()a.mentc, nao cc>osidorllr u.ssocia.çõos 
licitas a.quolla.s que visa1•om !los dirccta 
mente contrarias ac>s da socieda.de. 

Não crê que cllo possa sot• a.pprovado pc:lo 
Congt•esso, mas a eJtparieoc!a.lllo tem ensi· 
nado que nã.o se devo prooccupar coro esse 
!'o~.cto. 

Em 1894 apresentou um pMjecto da lei 
sobt•c 1.1 ell>pUI!'ii.o dos ostro.ogoiros, que, para 
pasa:~.r em 1• e 2" t.Liscussõos. foi pl'Cciso que 
o orrulo1' pedls~~e votos de bancada. em bn.n· 
ea.dn., pe.ra quo na 3•, ontii.o, os seus collef,'3S 

• doteJ•mlna~s('Jn o destino quo dovja. ter. 
O projeoto passou nas duas discussões. 

Qua.ndo so annunciou a yota.ção, não se 
a.cha.odo presente o Sr. Deputado G:~.ldino 
Loroto, unlco quo o conderonan,, no.correr 
da discussilo, e que S(l ttveS:!e coruparo
oido vala. ria contra., o prc>joolo foi a.pjlrovado 
un~n!memonte. Isto servu pa.ra. demonstrar 
que não se dove-reaua.l' com uma idéd. boa. 
quo, ai nã.o póde l!er approvada em uma 
êpoca, pOdo ser em outra., quando a. cons~i· 
tuição da Cama.ra. for composta do melhores 
elementos. Acredito que com este pL'Ojecto, 
ou com outro que appa1'8ça depois, suocc
derá. a mesma. cousa que com aquello a. que 
acaba. de reterir-se. 

A in vadi.o da.s o1•de ns l'eligíosas ~ cxtl'a
ordinaria ; entram ella.s pelo ioterlor do 
pa.iz, vão se apodoran<lo de vastos torrilo.
rios, ostabolecondo um circulo estra.ngelro 

Vol. VIII 

oo meio nacional. Acredita. que dentro de 
Í'ou~o tempo teril. :1. seu lado os ca.tholicos 
qn<l se batiam contra OSEa. iostitui•:ã.o nefasta., 
e o propr!o clero, que ha de sel' o primeiro 
a sotrrel' com essa. invasão de frades cstl'"J.n· 
gelras. 

Assim, nii.o lla ;t minim:t hypocrisia. de 
scntlmeutos, qua.ndo a.cceotú<\ quo este pro
jccto não fllrc sentimentos catholicos, não 
pol'que soja c;:ctltolico, pois se cousldet•a. um 
cspirito profundamente h·rcligioso, mas 
porque nã.o acredi ta quo se combatam l'Cli· 
giõos com proje,}to~ do lei, mas sim pel<\ ins· 
t rucç:io lt\l'gamente csp;llhad<\ . 

Si ap1'e~ent:t este projccto, não é para 
combater a religião,~ par a comb:.\tor uma 
instil.uiçiio má, quo os pl'incipo3 calhol.icos 
mais esclarecidos e a. l.é :~.lguns dos papas \eexo. 
condemn:ldo, achando que olla dcvh1 des- _ 
a.ppaz•ooer. 

Termina o orod:or lendo o projecto c as 
considm•açõcs que o precedem. (Jli,lilo bem 
muilo úem . O ol"aáoJ' ,; l)ivame11!e compri· 
me11tado.) 

O Sr. Presidente-O projecto ftca. 
sob1'a a mesa u.té ultorlor dellbera.ção. 

Não !:ta. mais oradorel! insertpws, pelo que, 
si nenhum dos srs. Deputados pe.l\r a. pala: 
vra., passarei á. ordem de> dla., (Paust~,) 

ORDEM -DO DI:\. 

O ~J.·, l>re81deute-Não havendo 
numero lc~u.l pa.ra se pl'ocedar ás Yotaçrl68 
das roa.tcrtas encorl'ada..~, p•1ssa-sc á ma.w· 
rtn. oro discusgii,o, 

E' aonuncia.da. a. disanssü.o uniea. do pa.
l'<!cer n . 165 B, do W04, sobro as emenâas 
do Senado ao projocto o. 156 D, destP. anoo, 
que tlxa. as despoza.s de Ministerio da Guerra. 
pat'<l o exorcio do 1 \J05 . 

O Sr. Drlclo Filho-Peço a. pa.· 
Jav1·a.. 

0 Sit. PRESIDENTE-Tem a pa.Ja.vra. O DO
bre Depntado. 

o S1•. l3ricio ~,llho -Sr. Pre
slclcate, neste momento, quasi ao upagar das 
lures, ô.Ul lllinha.s considel'll.Ções antes va.tem 
por uma deela.t•açii.o de voto, do que :por um& 
verdadeira impugnação Ceif.a. ao ptojocto. 

Não fõra., S1· . ProsiJ.on te, o Jlgurar en h' a 
a11 emJndas do Senado o art . 4•, o com cel'· 
toza. QU nã.o mo n.bal~oçal'i& a. occupa.r a 
o.ttcnção da. Casa nc~ta occa.sião. Ailld& ma.is. 
Niio fôru. o p:~.rooar elaborado poln hont·a.da 
Commiasão de oroamemc> contet• um topico 
cont.ra.l'io tis u.ltribuiçõel do Coogl'QSso, o pt~r 
corto cu nlí.o estaria, nesLe insta.nto, impor· 

4~ 
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iunando os meus dignos c respeita veis col- do dever. Dahi, porém, á supprc~são de esta
legas. (Ntio apoiaclos.) · belecimentos de instrucção militar da ordem 

Pelo art. 4°, St·. Pt•esidente, do Senado, daquelles, vae incontestavelmente grande 
approvado dentro em pouco pela Camara., a distancia. 
julgar não só pelo pronunciamento da Com- Si é pl'eciso estabelecer àisposição rega
missão de Orçamento, como ainda, deante da lamentai', calcada. no rigor, par11 impedir 
estreiteza do tempo que resta para as dcli- manifestações perigosas da mocidade, que 
berações parlamentares, pelo art. 4°, dispo- seja isto levado a cabo. Ma.~ pretender 
sitivo que será dentro em pouco suffragado supprimir aquelle estabelecimento 11orque 
por este ramo do Poder Legislativo, pn.ra ser rebentaram os tristes a.con tccimentos que 
lei da Republic<l, fica o Executivo armado todos nós deploramos, nft.o aeho justó nem 
de poderes extt•aordinarios. razoavel. 

Antes de dizer do que trata o rcfel'ido - O SR. GALEÃo CARVALHAL - A emenda 
dispositivo,' antes de apontar os motivos que não falia .em suppressão. 
me levam a não suffragar a. medida, tal 
como se acha elaborada, seja-me licito, Sr. O SR. BRICio FILHO - F:.tlla .. (Lendo a 
Presidente, declarar que me sinto bem e con- emenda) ... «refM·mar o 1·egimen actual, e 
fartado ao verificar que não estou só nesta em relaçtto aos estabelecimentos, subdividir, 
ca.mpanha, porquanto, entre os membros da sttpprimi1· e c~·ew· novos onde jHl[Ja!· melhm·», 
illustrada Commissão, vej.J um que não pôde o SR. GALEÃo CARVALHAL- E' ·trabalho 
dar a sua assignatura ao parecer, o illus- de organização. 
trado Sr. Pau1a Ramos ... 

0 SR. BRICIO FILHO-A gravidade da me
O SR, PAULA RAMos-Seria uma quebra dida vae mais longe do que V. Ex. suppoz 

de cohe1•encia da minha parte. á primeira vtsta. 
O SR. BRICIO FILHO-... o operoso repre· Sr. Presidente, ainda estão na memoria. 

sentante de Santa Catharina, que assignou de todos os acontecimentos ligados á re
vencido quanto aos arts. 3° e 4°. volta de 6 de setemb1•o. Não é segt·edo para 

Não me deterei S1·. Presidente, em exami- ningucm que foi justamente da Escola. Naval 
nar a sua divergencia. relativamente ao que sahiram grandes, poderosos e impor-
art. 3°. tantas elementos para essa revolta .. 

Foi o A.rt. 4o quo me forçou a assomar o SR. AURELIO A~IORIM- E não se tratou 
á. tribuna. · 

O art. 4° autoriza. o Governo a reorga- de supprtmir a Escola. Naval. 
nizal' todo o serviço relativo ao ensino mi- O SR. Barcro FILHO- Foi com os alumnos 
litar, com diminuição da despesa que actual- dessa escola, com os aspirantes o outros ele· 
mente so faz, podendo, conforme julgar mentos que os conr.ra.-almirantes Custodio 
mais conveniente, em rcila.ção às disciplinas José de Mello G Saldanha da. Gama contat•am 
ou cursos, refot•mar o eegilnen. a.ctual, o, em para a~ principaes opm•a.ções de guerra. 
relação aos estabelecimentos, subdivülit•, Pois bem; terminada. a revoltét, o mare· 
supprimir e crear outl'OS onde julgar melhor. chal Flo1·iano não quiz se entregar á obra. 

Pelo § 1° os membros do corpo docente ingrata do eliminar aquelle importante esta· 
quo forem vitalícios sorão ap1•ovoitados em belecimento de inst1•ucção naval t!- circum
quaesquer dos estabelecimentos da nova or- stancia notü.vei- na. hora dtt terminação dos 
ga.nização para o ensino das matarias que combates, em que quasi todt~ a esquadra ~s~ 
actualmente Iecciooam, podendo 'tarabem teve envolvida, a. sua primeira preoccupa· 
ser aproveitado para o ensino de outras ma- cão, longe de t1•at.ar do anniquilamonto da 
terias que livremente acccitarem, etc. armu.da, foi a de encommenJ.u.r uuida.des de 

Aquclles. que não fo1•em aproveitados, de combate, armamentos e munições, pa.ra. que 
accordo com o paragril.pho anterior, serão a esquadra putiesse ser collocar.J.a na. altura 
postos em disponibilidade com Vt.mcimentos em que deve escar. 
integraes. · A mesma cousa digo eu neste momenta. 

Não é preciso ter o dom da previsão bas- 1 t d ·t -~. 
tante educado pa.ra desde losro perceber que Si e emen os 0 exet•ct 0 0 principalmenbe 

~ das escolas militares tomaram pu,rte nos 
o que se procura. com esta emenda é dar um tristes acontecimentos que todos nó.~ deplo-
golpe nas escolas militares. ramos, repito, o Governo tem na lei ele-

O SR. AuRELIO AMoRn.:I-Apoiatlo. mentos para a punição dos que se desviêiloram. 
O Sa, BRICio FILHO-Longe de mim o pre- Buscar,porém, suppritnir estabelecimentos, 

gar que o Poder Executivo não procure lan- destruir esses viveiros importantíssimos de 
çar mão dos meios necessarios para. punir officiaes do nosso exercito, isso se far~. Sr. 
aquelles moços que se desviaram da linha. Presidente, mas V. Ex. e a Camara hão de 
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consenLir que se faça, ficando aqui consi· 
guadu o meu wlemne protesto. 

O SR. GAitciA. PrR.r-:s- Mas quem que1• 
suppl'imír os coPpos 1 

O SR. B1ucro FrLHO- Ao lado, Sl'. Presi
dente, da rmtorização' · ]Jill'!l supprimir tn.o.~ 
estabelecimentos, en vejo que figura a auto
rizo.ção para a mudanç,a. 

Devo ponrlCl'<U' á Casa que J.-so não se faz 
assim com essa f: •cilidade e que ao lado do.s 
desvantagens que :possn.m result:1.r do. mu
dança de estabelecimentos dessa natureza. 
convém a.ttender :para a. situação especia.i 
em que te.l'i~ do ficar o corpo docente, for
çado tal vez a mudar do cidade, a se 'tra.n,:
_planta.r com sua família. c in tcrcsses parn. 
outro ponto. ' · 

Findaria aqui, Sr. P rosidonto, as minhas 
considerações, si não fosse o moilo por que 
está ela.tM·ado o parecer d<\ Commtssã.o do 

Agora, porém, é a propt'ia. Cammissã.o de 
Orçamento q_uem, com a responsabilidade do 
sou prestigio, com a ;tutorido.de <lo. sua pa
lavra sempre a.c(l.tada. vem declal'at' que 
reMmento est:J. providencia. é dt1 ordem 
daqueHas que são da competcncht privativa 
do Cougre;;so. Apcz;n di~so, é clla mesma 
quem vem !<wra.r solt>mnemonte o n.ttestado 
d.a no.'!Sa inca.p:J.cid<tdc, enl,endeudo que em 
rnatcria tle iiitnt& responsabilidade é ma.is 
apto po.r<t lcgi~la~ o ~ocut,i v o. 

B', Sr. Presidente, m~tis um golpa dado na 
instituição legislativa., é mais um attentado 
contra o Cong1•csso que :tssim se csfrangalllo. 
e so esborõa. 

Quo com a rc>ponsabilida.de da. medida 
fiquem os quu a a.cooselha.m ; quanto a mim, 
resta-me o consolo de ter, uest:~. hora, le
vantado o meu proto.sto, com a. maxima. con
vicção, (JJ"i to bem; mHilo bem.) 

Orçamento. Si clla se limitasse, como fez o O Sr. Galeão CarvO.Ibal declat•a, 
Senado, a v.cceitar a emenda, eu, Sr. P.resi- em I'csposta ao honrarlo Dcpuiado por Por
dente, da.rio. já aos meus illustmuos colloga.s nambuco, c1ue a emenda do Senado em (lis
o grande prazer de me ausentar da tribuna ; cussão ú iguu.l a. outr•as muitas autor izn.Qões 
mas o modo por que o parecer ela.hOl'ado quo teem sido cunferida,s iJ.O Pouer Executivo 
força-me ainda a. llizer alguma co usa.. para a. reforma. de multiplos serviços pu-

E' a. propria Commissão, Sr. Presidente, bllcos. 
quem reconhece que autorizacõ~s tlebta, or- E' assim que, por autorização legislativa., 
dem sã.u d11 competenciu. pi'i va.ti v a. do Cun· foi organizado o serviço policial do Dístl'icto 
gresso. Federal; foi expedido o raguh\!llonto da Bi-

Eutreta.nto, as linhas que se seguem -dei- blio,heca. Nacional; foram reformadas as re
xam-nos em situação desola(lora c voem partições do Miniaterio da Fazenda oomalte
ma.ís uma voz demonstrar que esta corpo- ração do pessoal e dos vencimentos; houve a. 
raçã.o esU\ ::1. cxhalar os ultimos suspiros. reforma. da. DírectoriaSanitll.ria. de~ta.Un.pita.l; 

Diz ::1. honrada Commissão : foi reorganizado o Museu Nacional; foi re-
« E' que muitas vezes a eoot'ocoio do uma formado o Codigo de Ensino Superior; foi 

boa Iai dupende mais da colla.boraçã.o d :J um creada a SupeJ.·íntcodoncia. Geral de Sogm·os, 
profissional ou de profissiooo.os competentes, marcando os vencimentos do pessoa.L e im
C!UO podem ser escolhidos em commissão pondo ás companhias onus e obrigações. 
pelo Gov:!rno, do que de uma. elaboração uo Tambem por a.u\orizaçã.o lcgisla.liva já. foi 
seio de uma. a.ssembléa, onde elementos tão rcfol'mado o Ensh~o Supet•ior Milital'. 
diverso5 podem dosvirtual·a em seus fuuda- O Congresso nã.o t nm l'<lCundo <lcante do 
meutos. E nem se explicam de outra ma.- tu.es autorizações, cmbort\ nas discussõos par
ncira. as repetida.s delegações do Congresso lamentares desde o regimen tra.nsacto t enha 
ue suas aUrilmições ao Poder Executiw para sido suscitada a duvida on a questão de se
reformas nos multiplos sarviços publicos , )) rem incoost.itucionacs semelhantes uolega· 

Pode~·-se-hia., Sr. Presidente, ter melho· ções. As maiorias as tecm approvado,:>:peza.r 
rado a si&uaçi1o, autorizando a refol' ma com úos luminosos debates, nus quaes us mesmas 
~ clausula lle sor ulter iormente subtnettida autoríza.çõe.~ eram combatidas . · 
ao Congresso Nacional, para que sobre ella Os connuentadores tia nossa. Constituição 
disse~se a ul~ima palavra., sendo então o a· combatem em these as delegações, que im
''idos esses elementos competentes que o portam em uma murpa.çKo por pa.1'te do go
illustre relator e a Commíssão de Orçamento vemo de a.itribuições privativas do Con
acho.m que não podem existir dentro da gresso, a,o mesmo tempo cllcs confessam, 
nossa corporação. · que o. pala.nn.-p~i11dil)amente - q_uor dizer 

Todos os íliM venho profligando essa tcn- que os a~sumptos são d:> compatencin. dos J?O· 
dencia., cada. vez ma.is frequente, de ll.liena- deres dl4 União, sem nellos adroittir-sa a In· 
ção de a\tribuições que n()S são privativas, I to1•fercncia dos poderes loc:Le3. 
em favor do Podm• ~Jrecutivo. O ora.clor d.-.sonvolve a doutrina oonsti-

Sempl'o so diz, sempre se declara. que não tuciona.l, mostrando que entro as a.ttribui
.ha. ver(ia.deirarneuto a.lienaç.'io de funcções. I ções do Congresso existem IIXPl'essamente a..g 
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de autorizar o Governo a. pl'atica de certos 
actos da maxima gravidade. Insiste na de
feza do parecer da. Commissão de Orçamento, 
favoravel áS emendas do Senado; mostra 
que a autorização limita a acção do Go· 
verno, uma vez que manda respeitar os di· 
reitos adquiridos do c<.lrpo docente das es
colas militares, como tem sido praticado in· 
variavelmente em reformas iguaes. Affirma 
quo existem elementos accumulados para 
uma refarma sábia., como aliás reclamada 
como urgente, como o prova um tra.lJalho 
ultimamente publicado pelo general Mendes 
de Moraes. 

Dopois do fazer rapidas considcr·ações 
sobre um topico do 1)arecor da Commissã.o 
de Orça.monto, de que foi relator, referente 
ás reformas importantes ela.boradas fóra do 
Parlamento, termina. pedindo a approvação 
das emendas da Senado. A Camara deve 
confiar no Governo, que saberá fazer o1Jra 
de patriotismo, tendo em vista os grandes 
interesses da Republica. (Muito bem ; 'muito 
bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en· 
cerrada a discussão e adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs.: Aurelio Amo
rim, Passos Miranda, Carlos de Novaes, 
Indio do Brazil, José Euzebio, Urbano Sa.ntos, 
Bezerl'il Fontenelle, Vjrgílio Brigido, Fran· 
cisco Sá., João Lopes, Sergio Saboya, AllJerto 
Maranhão, Paula e Silva, Izidro Leite, Pe· 
reira. de Lyra., João Vieira, Esmeraldino 
BandeirJ, Rodrigues Do ria, Domingos Gui · 
marães, Augusto de Freitas, Rodrigues Sal
danha, Eduardo Ramos, .José Monjardim, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Fidelis 
Alves. João Baptista, Belisario de Souza, 
Henrique Borges, Carlos Peixoto Filho, An· 
thoro Botelho, Adalbe1•to Ferraz, Antonio 
Zaca.rias, Henrique Salles, CaloQ;eras, Sabino 
Barrozo, Olyntbo Ribeiro, Camillo Pratos, 
Va.lois de Castro, Candido Rodrigues, Herme· 
negildo de Moraes, Joaquim Teixeh·a Bran
dão, Benedicto de Souza, Lindolpho Set•ra, 
Eliseu Guilherme, Victorino Monteiro, Ja.
mes Darcy e Diogo Fortuna.. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Wanderley de Mendonça, 
Enéas Martins, Raymundo ~ery, ~osanna_h 
de Oliveira Arthur Lemos, RogerJO de MI
randa, Antonio Bastos, Thomaz Cavalcanti, 
'Valfredo Leal Trindade, José Marcellino, 
Moreira Alves' Estacio Coimbra, Arthur 
Orlando, Raym~ndo de Miranda, Eusebio de 
Andrade, Arroxellas Galvão, Joviniano de 
Car-valho, Leovigildo Filgueiras, Castro Re
bcllo, Tosta, Satyro Dias, Vergne de A.breu, 
Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, Mal'· 

colino Moura, Bern:u•do H01•ta, Corrêa 
Dutra, Irinou Machado, Laurindo Pitta 
Juli> Santos, Cruvello Ca,valcanti, Francisc~ 
Veiga, Be•·nardo Monteiro, JJsé Bonifacio, 
.João Luiz, Panido Filho, David Campist~. 
Francisco Bernardino, Bueno de Paiva, João
Luiz Alves, Leonel FHho, Carlos Ottoni, 
ManoJl Folgencio, Nogueit•a, Lindolpho Cae
tano, Olegario Maciel, Pa.dua Rezende, Je
suíno Ca.rdoso, Arnolpho Azevedo, Leite de· 
Souza, Alvaro de Carvalho, -Azevedo Ma~ 
q ues, Rodolpho Miranda, Bernardo Antonio, 
Carvalho Cl1avos, Abdon Baptista, Marçal 
Escobar, Angelo Pinheiro, Rívadavia Corrêa
e Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. João Gayoso, F rede· 
rico Borges, Eloy de Souza, Abdon Milanez, 
Affonso Costa, Malaquias Gonçalves, Epami
nondas Gracindo, Pedro Pernambuco, Oli· 
veira Valladão, Bulcão Vianna, Prisco Pa· 
raiso, Mo1•eira Gomes, Oscar Godoy, Paulino· 
de Souza, Viriato Mascarenhas, Astolpho 
Dutra, Carneiro de Rezende,Bernardes ~·aria,. 
Lamounier Godofredo, Camil 'o Soares Filho, 
Carvalho Brito, Costa Junior, José Lobo,. 
Francisco Malta, Soares dos Santos, Barbosa. 
Lima, Domingos Mascarenhas, Alfredo Va· 
rala e Homem de Carvalho. 

O Sr. Presidente- Convido os· 
nobres Deputa.ios a occuparem os seus la
gares : a lista da porta accusa a presença; 
de numero legal para se proceder ás vota· 
ções das materias encerradas c das que se· 
acha.m sobre a mesa.. 

Em S3guida é som debate approvada a 
redacção tlnal do projecto n. 271 D, de 19N,. 
fi:tando a despeza do Ministerio da. Fazenda.. 
para o exercicio do 1905, 

O Sr. DJ:•iclo Fllho. (pela ol·dem)
Sr. Presidente, peço a V. Ex. se digne pro
ceder á verificação desta votação. 

Procedendo·so á verificação, reconhece-
se tct•em votado a fa.vor 95 Deputados e 
contra 11. 

O Sr. Pre&idente- O projecto 
vae ser enviado ao Senado. 

E lido, julgado objecto de deliberação e, 
envia.do á Co:nmissão de Constituição, Legis-
lação o Justiça, o seguinte 

PROJECTO 

N. 329- 1904 

Declara quaes as associações que devem s{!lr. 
consideradas illicitas 

Considerando que o Estado não admi tte 
como profissão e pune como réo de um da-
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'licto o que v ive de mendigar, «tendo sa.ude 
e aptidão para. tra.balhar » (Codigo Penal, 
~rt. 3íH), não se comprehcnde que o mesmo 
Estado consinta na. orea.ção dA associações, 
cujos membros vi Yllrn de mendica.ncia. ; 

Considerando que a base da sociede.d11 con
iemporanea. ó a. ra.mUia constituída pelo ma. 
trimonio e que, si o E~tado n:io devt: con· 
stranger niogueru ao casamento, está dire· 
ctamento contra os seu:; intore.ases a.ni mar 
qualquer ios\ituiçã.o que lho seja. opposta; 

Considerando que, por nã..) reconhecer a 
validade de qualquer eontracto de associa.· 
ção em que estoja.m íroplícita.s ou explicitas 
aquellas condições contl'arias aos seus tlns, o 
Esta.do não priva. ninguem do direito indi· 
vidua.l de obadeooL' a. quem julguo couve, 
niente e viver sob um regimen ta.l que torno 
impossiYel a constituição da t'amilia; 

Considerando que a CQDStítuíção não per
mitte a creação do um regimen especial 
:p<t.\'a as a...~cia.çõcs religiosas, que devem ser 
submettidas ao direi~o commum ; 

Considel'ando que, exactamente em virtu<lc 
dessa. doutrina, si nii<> é licito esta. bole >er 
para e !las regras oppressivas ta.mbam não é 
possivel conferir-lhes qualquer privilegio ; 

Considerando que nenh.uma associação :pódu 
adquh·ir Jlorsona.lidade civil e ser conside· 
rada peõsoa juridica. sem permissão da lei, 
q11e dotermin:~. os requisitos noeessrtrios para 
essa concessão ; 

Considerando que a lei nio deve dar essa. 
permissão ás associaÇÕeS que sn fundem para 
desenvolver sentimentos em directo a.ntago· 
.nismo com o interesse social ; 
· Considerando quo, si o rcgpeito aos direilos 

>'iodividuaes o á. Hl>erJ.ado tio conscicncia não 
permitto ao Estado quo puna. de qualquer 
modo os quo professam aquelles sentimentos, 
'ta.mbnm não podn o mesmo Estado, por um 
. aeto expt·es>o du, suo. vontade, dnr v ida e pre· 
rogativa.s a. a.ssocia.oõcs que tenham pOt• fim 
·CUl\ival·OS O !ll'Opn.gal-OS j .· 

considerando quo. nostes termos, si o 
direito civil não roconheeo como vaUdo 
qualquer eontracto, em virtude do qaa.l um 
·individuo alieno a sua liberdade ou lhe a.!· 
tere substancíalmeale o CA:ercicív (CAnLos Dt: 
·OAIWAtno-Consolidaçao rlas !eis ciuis a.rt. 72 
Ot·denaç<ío-4, 28 e 42). não é possível reco · 
nhecer como assoctações licitas a.s q a e 
tenham prcoisamcnte po.r base a abdicação 
ntelra da personalidade dos seus membros 
.em favor da vontade dos respectivos su · 
,periot·es ; 

Considerando que, si a sociedade repousa 
sobre o úabalbo e o Estado pune como réo do 
um delicto o que <deixa de exercitar profis· 

.são,otlloio ou qualquel' mister em que i"nhe 

a. vida» (Corligo Penal-art . 399) não se com
pl•ehenda que a lei pormitta. a craação de 
assoeia.çõos cujos roembr< s cs~cjam precisa
ment.o naquella r."'so; 

Considerando que suu acçlio, nesse caso, se 
limita a nã.o dar prmonalidade juridica, nem 
nníma1· com o seu reconbecimcnto B1· 
pt·csso quaesquer instituições que contra
riem aquella.s sobre tts quoes se firma. não só 
a sua pt·osporidade, como o. sua. cxistcneia. e 
nesse numor<> evidentemonte estão a Liber
dade individual, o Trabalho o a. Fa.milio.; 

considerando que, ao negar o caracter de 
associações licitas ás que ~ coostituírJm 
contra os seu i ftas not•macs, o Estado llrma 
uma. regra. geral de direito commum apJlli
eavol ao contra.cto ue associação , em toda a · 
I! ua plenitude ; 

O Congresso Nacional decreh : 

Art. 1.• Considcram-so ll!lsociações H· 
licitas: 

a) as que estipulam a. perda. da. liberdooe 
pela. ob(!diencia. a. qualquer individuo (Orde
naçtio-4-28 e 4~.) 

!í) a.s que induzem os seus membros a. não 
se entrega1·cm a trabalho t·~mune1•a.<lor, dei. 
xaodo fde exerci tal' profissão, otncio ou qual· 
quer mister em que ganho a. 'Vida» (Cod. 
Pe11~z.-art. 399) ; 

c) as que admittem como fonto normal de 
r endimento a solicHaçüo de donMivos para. os 
respectivos roombt·os, quando clles tcnha.m 
sa.udo o aptidão ptU'a traballnr (CO<l. Penal, 
- art. 391) j 

d) as que cstipalom explicHamente ou 
adoptem do facto regra do vil.la que impeça 
u.os sou~ membros a. constituição norma.l da 
lamiHa. pelo casamento. 

Al't. 2. • Não é porro i ttlda. a. on trada no 
territorio bra.zileiro de todos os cstrang~iros, 
que tenham feito 011 tb.çam pat•te de asso
ciações do tal naturez:.~. 

Art. 3. o R.ovogam-ae as disposições em 
contra.J•io. 

So.lo. d(l.s sessl51ls, 17 de dewmllro de 1904.
Medcil·os e Albttq\lttql!t. 

E' annuncia.da a continuação da. votação 
a.o projecto n. 299, de 1904, auto~izan~o o 
Podor Executivo a, a.brlr ao Mimster1o da 
Guerra o credito de 80:113$948, para paga
mento ao marechal reformado Rufino Enea.s 
Gust.a.vo Galvão da importanci& das dill'e
rença.s de vencimentos entre o posto de m:r 
reeba.l e o de, geuel'"l ue cli visão, de accôrdo 
com & oontença do S11.promo Tribunal Fe-
1ieral (3~ díscuSiãQ); 
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Em seguida 6 posto a votos e approvado, Supremo Tribunal Federal passada. em jul· 
em 3a. discussão, c enviado á Commissão de ga.do. 
Redacção, o seguinte 

PROJI~CTO 

N. 299-1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Mínisterio da Guerra o 
credito extraordina.rio de 81): 113$948 para 
occorrer ao.pagamento ao marechal ref'or~ 
mado Rutino Enéa.s GltStavo Galvão da im
portancia das dilferenças de vencimentos 
entre o posto do marechal e o de general de 
di-visão, de accordo com a sentença do Su
premo Tribunal Federal passada em julgado; 
revogadas as disposições em contral'io. 

O Sr. Bricio Filho (pela o1·dem) 
-requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece·se 
terem votado a favor 8,1 Deput<.l.dos c con
tra 23, total 1 07. 

O Sr . ..Joa(JUÍlll Pires (pela or
dem)- Sr. Presidente, achando-se sobre a 
mesa a redacção final deste projecto, peço a 
V. Ex. quo consulte a Casa si concede dis· 
pensa de impressão para ser votada imme· 
diatamente. 

Consultada. a Ca.mara, é concedida a dis
pensa pedida. 

Em seguitla é sem debate appt·ovada a se-
guinte ' 

REDàC~:Ão 

N. 20!J A- 1004 

Redacçtto final do pl'ojecto n. 299, deste u.nno, 
que autori~'-' o P1·esidcmte da Republica a 
abrir ao Jliiniste1·io da Gtt61'1'{t o c1·edito 
extraordirtario de 80:11.1$948 pm·a paga
m,ento ao ma1·eclwt ref'onnado Rtt{trl-o Bnéas 
Gusta'Vo Galvlto da impo1·lanc~a das diffe· 
renças de 'Vencimentos entre o JJosto de 
marechal e o de gene1·al de clivistlo, de 
accordo com a sentença rlo 8-up1·emo Tribunal 
Fede1·az 

O Congresso N acionai decreta= 
Artigo unico. Fica. o Presidente da. Repu

blica autorizado a ab.rír a.o Ministerio da 
Guerra. o credito extraordina.rlo de 80:113$948 
para occorrer ao pagamento ao marechal re
fol'mado Rufino Enéas Gustavo Galvão da 
importancia das dllferenças de vencimentos 
entre o posto de marechal e o de general 
de divisão, de accordo com a sentença do 

Sala das Oommissões, 17 de dezembro de 
1H04.- Domingos Guimarães. - iliedeiros e 
Alúuquel'~t~Ae. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

O Sr. C:.\ssian.o do Nasci
mento (pela o~·dem) - Sr. Presidente, 
estou informado do que foi encereada, ha 
pouco, a discussão do pal'cccr sobre as emen
das do Senado ao projccto de orçamento da 
despeza do Ministerto da Guerra, para o 
exerci cio de 1905. 

V~ Ex. comprchende quo estamos nos ul
timos dias de sessão e os assumptos orçamen
tn.l•ios devem preferir a quaesquer outros. 

Animo-me, portanto, a 1•equerer a V. Ex:. 
quo consulte a Cama.ra si consente na inver
são da ordem do dh, afim de ser votado im· 
media tamente o mesmo parocer. 

Consultada, a Camara approva o requeri
monto de inversão da ordem do dia. 

E' annunciada a votação do parecer n.l65 E, 
do 1904, sobre as omcndas do Senado ao pro
jacto n. 150 D, deste anno, quo ftXê\ as despe
zas do Miniséceio da Guerra para o exercício 
d.e 1905 (discussão unica.) 

Sã.o succcssivamcnte postas a votos e a.p
provadas as seguintes emendas do Senado ao 
projecto n. 15G D, de 1904, da Camara dos 
Deputados: 

Ao art. 1. 0 Ern voz de- é1 quantia de 
47.917:1168470 papel, o !.550:090$, ouro
diga.-so: - a quantia de 48,118:987$070. 
papul, e 50:000$, ouro. 

Rubl'ica. 4n. « Intondon
chL Geral da Gue1•ra)). 
- Aacrescen te .. se a 
quantia. do O: 855$ pa
ra. u. la.nchu. DHgue de 
Ca:r:iaB, sondo l :825$ 
para. um :3u patrão 
com diu.riu.s do 5$, 
2:\.)20$ para. um ma
chinista aom dia.rias 
do 8$, 1 : 825$ para 
um foguista com dia: 
rias de 5$ e 3:285$ 
para tres remadores 
com diarias de 3$ -
ficando o total da 
verba em, ..•....•.• 

Rubrica lO.a. «Etapa.». 

Substitua-se pelo se
guinte: 

Reduzida de 721:532$, 
sendo 443:548$ corres· 

Papel Ouro 

287:316$ 
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pondentes n. etapas 
p::~ra 217 alferes, que 
para rn;ds foram in-
cluídos na. proposta., 
tanto nesta rubric!~ 
como na relativa. n. 
soldos e gra i.ificaçõcs, 
e 277:9848 correspon-
dentes a etapas para 
135 all'orcs, que ta.m-
bem na pro ros ta, fi-
guram para mais 
ncsto. verba, além dos 
217 ; e accresceniem· 
se as seguintes con-
signaçõ e.> : 450: 000.(; 
paril. u.aylil.dos; 
100:0008 para o abono 
do te1•ço de ct,·•pn. aos 
officiaC!s que set•virmu 
nus E~ta.tlos tio Ama-
zonas, P:~.rá, Matto 
Gros~o c em S. Bo1:ja., 
Sa.nt'Anna do Livl'a-
mento o Colonia do 
Alto Uruguay, no 
Rio Grande do SL1l; 
50:000~ para diaTias a 
ofilciaes no dosem-
l)enho de traba.lhos de 
campo, de accordo 
com " rubric:.~ 1•, e 
20:000$ pat•a dlarias 
a U.esertorcs c presos 
de accordo com a. ru· 
brlca. 15•, sub·rul!dc:.t 
-no~pczas especia.es; 
- fi~a.ndo o tot;tl da 

P~pol 

verba para. ctapa.s em 15.812:030$ 

Rubrica 14,•-0bras Mi
litares. 
Em vez do 259.000$ 
para as obras uc for· 
titl.eaçã.o dLl por to de 
Santas, d ig ·' · s c : 
250:000$ para. as obras 
de fúrtificação do por
to de Santos. Dis· 
crimine·se a consi
gna.çiio de 150:000$ 
para a. linhi!. de 
Nioac a Porto Mur
tinho, do seguinte 
modo: 100:000$ para 
a conclltsão do ramal 
de Niouc il. Porto 
Murtinho, passando 
~Ol' Bella Vistu,, na 
íronteira com o Pa
raa-uay,e 50 :000 $ 

Ouro 

para o ramal de 
CuyaM a. S. Luiz, de 
Caceres, na fron teíl'a 
com a Eolivia, pas· 
sanda}lOr Livramento 
o Pocoué, 

Destine-se. a. qua.nt la 
de 50:000~ para con
tinuação das o bras do 
qu11.rcel de Silo Luiz 
do Maraollão. 

Pa.pel Ouro 

Accrescentc-so a 
quantia de 130:000$, 
sendo lOO:OOO:i; ]Xtra. <~ 
reconstrucçã.o da fa
chada e platibanda 
do editiclo em que 
funcciona o Minis
tcrlo da Guerra. a 
30 :000) pa;-a a con · 
strncção do um qual'· 
tcl em B clla Vista, 
n<t fL"outeir;J. com o 
Pal'aguuy, licando o 
total úa vcn·ba em... 3.080:000;5 

Ru1Jric:\ 15" - Mate
rial - Em v e z de 
8.498:iJ95S, como se 
vê na. so1itma. das di
versas consignações 
-dig11.-se ....... .. ... 8 ,4\18:095$ 

I 
RubL·ic<t 17a-Reconsti

tuiçã.o úo ma.te l'i<1.l do 
oxcrcioio o acq ui si
ção de novo matcl'ii!.l 
1.500:000$ - snppri
ma-sc. 

Ao (lrt. 2• ac ~roscente · 
se! lnttl·u. c - a. dosen
voh'C!l', pelo modo 
quo julgar mais con• 
vcmen~o. a.s ofllci
nas dos Arsonaos de 
Guerru. do Rio Gran· 
dll do Sul o Matto 
Grosso, do miJ.noil•a a. 
quo pt•estem eltas to
dos os serviços de que 
co.reeercm as forças 
e~tacionadas na.quel
les Estados c qua.e~
q uer ou Cros que de
"Vam ser a.Jfectos a 
esses arsenaes, inclu
sivo o prepa.ro de 
ca.rtuchos, a.brindo 
para isso o credito 
necessa.rio. 
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Accrescontem-so os seguintes auditivos: 
Art. 3.° Ficam vigorando com os Cl'edi

tos ospeciaes, para os mesmos fins para que 
foram votados, os saldos dos creditos conce
didos pelos decretos ns. 143, de 5 ~lo julho de 
1893, o 1.023, de 2! do dezembro de 1894. 

E' annunciadaa-rotação da seguinte emenda 
do Senado ao art. ~o do projecto n. 165 D, de 
1904, da Carnal' a, dos Deputados : 

«Art. 4.° Fica. a Governo autorizado a 
reorganizar todo o serviço relativo ao ensino 
militat•, com diminuição da despeza que 
actua.lmente so faz, podenrlo, conforme julgar 
mais conveniente, em relação :."t.s disciplinas 
ou cursos, reformar o rogimen actual, e, em 
relação ao:; esta.belecimen tos, subdividir, sup
primir e croar novos onde julgar melhor. 

§ 1. 0 Os membros do corpo docente que 
forem vitalícios serão ap1•oveitados em quaes
quer dos estabelecimentos da novo organi
zação para o ensino das materias que actual
mente lecciona.m, podendo ta.mbem sel' apro
veitados para o ensino de outra,s matm·ias 
que livremente accoitarem, sem prejuizo, em 
qualquer de~sas hypothese.=::, dos seus venci
mentos actuaes. 

§ 2, 0 Os que não forem aproveitados do 
accordo com o pn.ragrapho anterior. serão 
postos em disponibilidade, com os vencimen
tos integraes. 

§ 3. 0 Para os effeitos da autorização con
stante deste artigo, podertt o GJvorno fazer, 
na vorha destinada ao ensino militar, as al
terações quo fo1·cm necessarias para ::vi
aptal·a ás despezas que resultarem dare
forma.>) 

O li!b•. Brieio Filho (z)ela m·dem)
Sr. Presidente, cu chamo a attenç~o da Ca.
ma.ra. para a emenda que vae ser votada. 
Essa. emenda. é a que, segundo o pa.recer (ta. 
Commissão de Orçamento,ti•ansfere ao Pode1• 
Executivo funcções da competencia pl'iva
tiva. do Congresso. A emenda autoriza o 
Poder El{ecmtivo a supprimir estabeleci
mentos, a crear outros, a mudar a séde de 
estabeleoimen tos, a supprimir e crea1• loga
res, etc. 

Trata-se, pot•tanto, de funcções p1•ivativas 
do Congrcsgo, co mo francamente attesta o 
parecer da Commissão de Orçamento. 
• Em seguida é posta a votos e approvada a 
.referida emenda do Senado ao art. 4°. 

O S1 ... Dricio Filho (pela oi·dem) 
·requer verificação d::t votação. 

Feita a verificação, roconàece-se que vo
taram a fa.vo1• da emenda 9ô Srs. Deputados 
e contra 12. 

quem aos incursos n:ts disposições do Tra
tado de Marlrid, de 14 de abril de 1891, o 
processo c a penalidade do contrabando, com 
pareceres das Commissões de Diplomacia e 
Tratados e Constituição, Legislação e Justiça. 
e substitutivo da primeit•a destas Commissões 
(ta discussão). 

Em seguida é posto a votos e approvallo 
em 1 a discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 208 A-180:1 

O Congecsso Nacional decreta 
A1·t. l. o Applicam-sa aos incur.ios nas dis

posições do Tl'atado do Ma.dl'id, de 14 de a.bril 
de 1891, o processo e a penalidade do contra
bando. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçõ33 em 
contra.1•io. 

O St.•. A.leneaa• Guimarães 
(pela orácm) requet• e obtem dispensa de 
in1.er.;;ticio para quo o pt•ojecto que acaba de 
ser vut:1do entt•e na prox\ma. ordem do dia. 

E' annuncia.da a votaçã.o do projecto 
n. 80 C, de 1904, que declara instituição de 
utilidu.de publica a Academia de Commercio 
do Rio de Jancil•o, reconhe~e os diplomas por 
ella confl.lridos como de caracter official, 
dando outras providencias (3a discussão). 

O Sr. 1\'loreira da Silva (pela 
o1·dem)-Sr. presidente, reflictindo sobt•e as 
duas emendas que apresentei a este projecto, 
resolvi requerer :.t retirada das mesmas. 

A primeira. é inutil, porque pretende 
esclarecer assumpto sufficientemente claro 
pela Constituição. 

A segunda. discJrda da, creação de mais 
um argão de consulta para o Poder Ex ... 
ecutivo. 

Retiro, :como. disse, a primeira emend~ 
por inutil, e a segunda por consideração de 
caracte1• peswal, em attenção ao interesse 
que minha bancada toma pela prompta con
versão do p1•ojecto em lei. 

Não quero set• embaraço á realização da 
vontade dos meus chefes e collegas de ban
cada. 

Requeiro a 1•etirada das duas emendas que 
apresentei. (11-Ittito bem; muito bem.) 

Consultada a Camara, é concedida a reti
rada. das emendas sob ns. 1 e 2, solicitada 
pelo Sr. Moreira da Silva. 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emenda sob n. 3: 

E' a.nnnnciada a votação do projecto 
n. 208 A, da 1904, mandando que se appli-

São extensivas as vantagens da. presente 
lei aos diplomados pelo ex tine to Instituto 
Commeraial do Distl'icto Federal. 
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O Sr. Dricio Filho (pel(J. otdem)
Sr. Presidente, parece que V. E:~;. submetteu 
;í. conside1'nç·ão d~ Casa. o pedido formulado 
pelo illustre representante de ~. Pa.ulo, o 
Sr. Moreira do. Silva., a. proposito das oruen· 
das ns. l c 2, e ia passar <i votação da. 3•, 
quando pedi a pahi.Vl'a pela OL'dom. Creio 
que o nobre Deputado padiu a retil'J.da. de 
~uas e1uendas. V. Ex. consultou â Casa " 
respeito das mesmas e ia passar á votação 
da seguinte, quando pedi a. palavra pela 
ordem. Estou, portanto, no prazo. 

O Sa. PRESIDENTE- Não, senhol', (Tm· 
ca~;~-so ~a~·ios aptwtcs.) 

O SR . Bmczo FILÜo- Parece-me que a 
emend<t n. l tem cerca de uma dnzia. de 
assigna.turas. 

0 S1t. GER.~lANo HASSLOC!lfm-Foi autori
:Eado pelos demais ~ignata1·ios. 

O SR. ELOY Cu A. VE.~-Foi um dos sigrmta.
rios e autorizei a retirada.. 

O SR. Dmc10 FrLIIO-El'a. essa a pcr·guni.;J. 
que eu queria fazer. 

Si S. Ex, declara que foi autoriza.rlo polos 
demais signatarios a req ucrer a :;:etira.da. da 
emenda, está terminada a questão . 

Desejava IJUC is~o ficasse bem claro,porque 
já uma vez levantou-se aqui questão inte
ressante: o autor da emenda pediu a. sua I'e
tirada e um dos signa.tarios, não se confor· 
mando com isso, requereu que lllla. fosse 
submettida. á consideração da Cas&. E a 
emenda foi posta a votos. 

Era. o que tinha a dizer. 
Em seguida é posta a votos c approvada. a 

referida emenda sob n. 3, 
E' a.nnunciada a. votaç.lio d<\ seguinte 

emenda sol> n. 4: 
Ao art. 2' accrescente-s~ : e av Instittlto 

Commercial desta Capital. .. 

O SJ• . .Joaquim Plres()Jela rwclem) 
- Não desej<>va. tomar a a.ttllnção da Camara 
para, Qncaminha.ndo a votação. jttstificar a 
minha Qmen<l.a. ; uma vez, porêm, que foi 
a.pprovada a de n. 3, aCJho-me nesta. obri-
gação. · 

O Instituto Commel'cial desta Capital li 
exaetamente aquelle que diplomou os estu. 
dantes, cujos exctmes a emenda 3• manda 
considerar como validos . (NeTo apuicrd,,.,.) 

A principio, sob o dominio d11. Municipa
lidade, passou com o mesmo pessoal docente 
a ser regido J!Ol' esta Congregação . 

Ni'io vejo, absolutarnento. razão nem pro
juizo, quer par1\ a Academia de Commercio, 
quer para. o Instituto de s. Paulo, na appro· 
va.çã.o da emenda. 

E a Camara. está. na. obrigaoão de dar· lhe 
o seu voto, uma vez ";JUe approvou a emenda 

Vol, vur 

do digno Doputado p Ol' Pernambuco, o Sr. 
Bricio FHho. 

O St•. Bea·autrdo de Ca1npo15 
~Sr. Prcsidonte, absolutamente não dese· 
java occupa.r a attenção d:1 Carna1•a, prolon· 
gando o debate. 

J.:n tl'etanto, o f:~el.o de to r o meu illustre 
colloga, que acaba. de se sent<J.P, enca.mi
nht~do a votaçi'i•> aconselh<t-me, mais do QIIe 
isso, colloc \-mo na uuriga(!ão do vir dizer 
que, assim eomo a Academia de Commercio 
.testa Capita.l o a Escola Pra.tica de Com
mercio 1lc S. Paulo apt·osentara.m a sna (i! d" 
of(icio, o attestado rlos serviços que j:i. t eem 
prestado e dos r1 ue estão aptas a pl·es(ar, 
assim ttmbem o !nstit tlto Commm•cial, a que 
acaba. de so rílfe1•ir o nobre Depu ~ado, devio. 
cxllibír á Co.ma.ra. o !Listo rico da sua exis ten· 
oia, o seu regulamento, n. fôrma, o rnethodo 
quo tom seguido para ministrar aos seus 
alumnos o impr)r'tante ensino techn ico com
merchtl, o quaesquor outros 1[ocumentos, 
pelus qua.es provas>e se1· digno !lo.> fcwores 
contidos no projecto 11M so V:.1.e votar. 

0 SR, GLi;lt~!ANO HASSLOC!ll~R. - Apoiado. 
O SR. BER)l,\RDD DE CAMPOS - Entretanto , 

Sr. Presidente, o re!erído institut o, longo de 
proceder po1• esse modo, pt•ovando que tem 
cooperado p~~rCL o desenvolvimento da instrn
cção techoica. commerchl e pa.l'a a. pujançl 
d<~ ca.rreira commercia l, pretendo oi.Jtm• ta· 
vor,~s c1ue absolutamente não pollerã.o ser 
aproveitado~. E' bast,anto dizer (LUe o refe
rido instituto, sClgundo eatou i nfot'lUado, 
conta. ac~un.lroentc d ncoet o. a lumnos, cada. 
um elos qua.es p aga. a insig nifica.nto meosll.lí
dade de 5$. Ora., quem poüerá acreditar que 
com a. tctaliJa.de de 250$. que ::.penas chegará 
p:\r:l p;1gar um bom br.dcl , posSJ. o estabele· 
cimento , em que.,tão, manter um predio 
capa.z, um escolhido corpo docente e poi!Suir 
outros elementos indispensavois a um e5ta
belocimouto deste gen oro 3 

Certamente que ní'io ê possível. 
Enlenclo, portanto. que não póde ser atten· 

dida. tal pretonção, e poço <i Camara q ue 
rejeite c.>ta emenda, q tw vem destruir i n· 
teirameotc os intuitos do 'Pl'Ojecto a cuja. 
vota.çflo se vae proceder {;1lt•ilo bem. ) 

Em S:)guida c posta a voto~ e regeíta.da 
a. rcf!lrida. em!lndo. sob n . 4. 

~~· o projecto appl'ovado em 3• discussão 
assim ementlado e enviado tí Commissão de 
Redacçüo. 

O Sr. Bernardo de Cnn1.pos 
(pe~a ordem) - Sr•. P residente, achando-se 
sobre a mesa a redacçã.o final do projecto 
que acaba de set• a pprovado, req ueiro a. 
V. Ex. que consulte <i. Casa si concedo dis • 

5() 
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pensa de impressão para que ella seja imme-~ e escrover correctamente o idioma. leccio-
diatamente votad:~. nado. 

Consult~.da a Camara, é concedida a dis·· § 5. o Além das disciplinas obrigatorias nos 
pensa pedtdD,. cursos regulares, poderá a Academia de 

Em se:-5uida é sem debate approvad.a a Comm~rcio estabelecer aulas Iivres,de outras 
seguinte matertas, conforme · ~melhor convier á ele

vação .do niyel mo~al e intellectual dos qLte 
se dediCam a carreira do commet•cio. REDACÇÃO 

N. 80 D-1904 

Redacçi'ío final do JJrojeclo n. 80, rleste anno, 
que declara instituiçc"io de ut;'lidade publica 
a Acarlemia de Cornrnercio do Rio de Ja
n~i?·o, reconlwce ~s diplomas por clla conf'e
rtdos como de caracte~· official, e dà outras 
p1·ovidenctas 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. I. o A Academia de Commercio do 
Rio de Janeh•o, fundada em 1902, destinada 
á educação superior do commercio, é decla
rada instituição de utilidade publica, sendo 
reconhecidos como de caracter o.fficial os 
diplomas por ella conferidc s. 

§ I. o A Academia de Commercio mante1·â 
dons cursos: um, geral, habilitando para o 
exercício das funcções de guarda-livros, pe
rito judicial e empregos du fazenda., o o 
outro, superior, habilitando mais para os 
cargos de agen tos consulares, funccionarios 
do Ministerlo das Relações Exteriores, actua
rios de companhias de seguros e chefes de 
contabilidade de estabelecimentos banca.rlos 
e grandes emprezas commerciaos. 

§ 2. o O cur.so geral comprehende o ensino 
de portugez, feancez, ingl:.Jz, a.t'itlunetica, 
al~ebra, geometria, geographia, historia, 
scwncias naturaes, inclusive o reconheci
mento tle droga.s, tecidos e outras merca
dorias, noções de direito civil e commercial 
e legislação de Fa.zonda e aduaneira, pratica 
juridico-commercial, calligraphia, stenoara
phia, desenho e escripturação mercantil.c 

§ ~L o Os diplom~s c~nferidos pela A{'a.
de~ua de C~mmercw nao constituem prívi
legl?•. m~s Importam a presumpção lega.l de 
habtlltaçao para as funcções a que elles se 
referem, dispensando os habilitados d~ outras 
provas e de concurso. 

. § 7. o Fica o. Pres~dente d.a Repubhca auto
rizado a provHlenctal' para que a Academia 
de Commercio do Rio de Janeiro, no caso de 
vir a ~Ol'!Iar-se impossi vel a sua permanencia 
no et.hficw da Escola Polytechnica. funcclone 
em proprio nacional. · 

§ 8. o A Academia de Commercio fica sendo 
considerada. como orgão Je consulta do Go
vemo em ~;:;sumptos que interessem o com
mercio e a lndustria. 

Art. 2. o São extensivas á Escola Pratica 
de Commercio ele S. Paulo, tambcrn fundada. 
em 1902, as disposições da presente lei. 

~rt. 3. 0 qs alumnos ~iplomados pelo 
e~tm?to Inst1tuto Comm~rClal, m:tntido pelo 
D1str·1cto Federal, guzarao de todus os direi~ 
tos do que venham a gozar,por força da pre
sente lei, os diplomados pelos institutos a 
que ella se refere. 

Sah das Commissões, 17 de dezembro de 
1904.-Domingos Guimm·ües.-Mecleiros e Al
buquerque. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
E' au nunciada a votoção do proJatco 

n. 241 A, de 1904, reconhecendo como de 
cal'acter offi.cittl, em todo o ter ri to rio da 
União, pal'a todos os effoitos le .;·aes, os di
plomas conferidos pela Escola de Pharmacia 
de S. Paulo, sendo válidus, nos estttbeleci~ 
men&os fe1leraes de ensino superlol', os 
uxn.m.es nella. prestados (2a discussão). 

§ 3. 0 O cur:-;;o superim·, do qual é prepa· 
ratorio o curso geral, comprehende o ensino 
de geographia commercia.l o estatística, 
historia do commercio e da inclus&ria, 
technologia industrial e mercantil, ·direito O Sr. P••esidente-A este projecto 
commercia.l e marítimo, economia política, a Commissão de Saude Publica apresentou o 
sciencía das finanças, contabílidade do Es- seguinte subs~itutivo : 
tado, direito internacional, diplomacia. his- « o congresso Nacional decreta : 
toria. dos teatados e correspondencia diplo- . 
matica, allemão, italiano, hespa.nhol, mal A!t. l.o E' ~qmparada, p_aea todo3 os 
thematica superior, contabilidade mercanti- effe1tos lega~s, as escola~ offic1a3s, a. Escola 
comparada e banco modelo. de Pharmac1a, OJontologta e Obstetricia de 

§ 4. o O ensino em geral será. essencial- S. Paulo, submettendo os seus differentes 
mente pratico, devendo, quanto ás mathe-

1 
cursos aos progl'ammas officiaes. 

maticas, ser. t~do de appli~ação ao ~ommerci@); I Art. 2. 0 Igualmente gosarâ d1s mesmas 
e, quanto ásllnguas refer1das,sera e.ffectuado vantagens a Escola de Pharmacia de Per~ 
de modo a que os alumnos consigam fêl.llar oambuco. » 
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Não hwr.nllo reclamação, voa submetlel' 
a votos o substitutivo da Commis3ão, salvo 
as emendas. (Pausa.) 

Em seguida. 6 posto a. votos o a.pprov a.do o 
referido sub~titutivo da Commissã.o. 

E' a.nnuncia.da. a votação das emen dtl.S . 

O Sr. Presidente - A pr imeil·a 
emenda do Sr. Canclido R'ldrigues ~ a se-
gu~nte: . 

Subslituam·se a.~ pata.vras - subrnectendo 
os seus dilferenles cm·.sos <lOS prograrnroa.s 
ofllciaes-pelus seguinte~ : Nã.o poúeullo os 
uctua~s progmmro<J.S de en~ino ser altct·.W.o~ 
sem autorização do Govol'no FeduL·[~J. 

Em seguida. 6 J:losl.a a votos ê appt•oyada. 
a. r otorida. omonda do Sr. Candido Itodr iguo;; 

O Sr. Pr.e,.,;ident.e-A ouíra emenda 
é dos Srs. EJ.•ico Coelho e outros, o é a se
guinte: 

Onde convier : 
Das mesmas va.utagcns gozará é1 Esc<>lu. 

de Odontologia do Instituto Grn.obery, de 
Juiz de Fóra. 

Posta a votos, é t.l.mbem approvada a. re
ferida. em cnda dos Srs. Carloa Peixoto Filhô 
o Erico Coelho. 

O $r. Presiden.te-Em virtude do 
que determina o art. 169 do Regimento, vão 
ser dcsta~ado., para consti tuit• projocto em 
separado, o arL 2• do substitutivo da Com· 
missão e a emenda dos Srs. Carlos Peixoto 
Filho e El'ico Coelho. 

O ar~. 169 do Regimento diz o seguinte : 
« As emendas ou al'ligos adtl ltivos quo 

estenderem ou amplitvem a disposiçiio do 
projecto ao objecto de igual natureza ou a 
outros in di viduos, serão redigidos depois do 
approvaúos, em projectos sep:trados, para. 
terem discussão especial antes de serem re
mettidos ao Senauo. Ncstil. discussão, LJUCl 
corresponderá á 3• do projecto, a.s .cmentias 
que forem olferecidas a a.cceitas pela Com· 
miss5o, seguirão os mesmos tramites aqui 
jnclicados • » 

O Sr. Get•ma.no IIassloch.er 
(pelll oráem)- Tendo sido approvado om 2• 
di.mussão o projecto, llesta.cadas como foram 
as emenda> para constituir projocto em se
parado, requeiro a. V. Ex . que consulte á 
on.sa. s1 consente a dispen~"' da in tersticio 
pít.L'a o projecto entrar em 3• discussão, visto 
não ter redacção. 

O Sr. Presidente-Tem I'elia.cção. 
O que ha é o saguin to : o substi tu ti vo tem 
dous artigos; o segundo a.rtigo é que vae 
ser desiacado para constituir projecto em se· 

parado, na con.formü.lade da disposição regi· 
moota.l por mim citada. Toem·.;e do faze r 
reda.cçõe3. Não posso pois n.cceitar o reque· 
r imento do nobre Deputado. 

0 Sr. . . GERMANO H ,\_8SI.OC11ER - PerfeiLa
mente. 

E' annuncln.da·a. votação do projecto n 57 A, . 
lle 1904, in~tituindo o subsidio de !O:OOOS, 
por uma. sô vez, a cada uma das socioJadés 
que pertoncerem á Confederação do TiL'() 
Bl'a.zilci~o. com pareceres das Corumissõcs 
de Marinha c Guerra o Lle Orç.a.mento (2• dis
cussão) . 

Em seguida siio suaces~iv<~.mcntc po!tos u. 
votos o approvados em :2& discussão .os se· 
guiotcs n.rtigos llo 

PROJI::Cl 'O 

N. 57 A-1904 

O Congt•c.sso Xaclonal decrek"\ : 
Art. 1.° Fica iustítuido o subsidio de dez 

contos •Jo réis, por Utn<t só vez, a. ca.da uma. 
das socictlados que p~rtcnccrem á. Confe
deração do Tit•o Braúlciro. 

São condições iudispensavcis pa.1·a pertcn
COl' á ConfGduração : 

a) ter, polo mcm~s, quinhentos sacio3 con
i!'ibui tt tes ; 

b) pL•ovar o patrimonio de cinco coatog de 
réis, recolhidos á. Cat~:a Economica pelo con
seiho dírcctor, q Lte dovol'<t se compot• do 
chofe do muuiciplo, do comman.tantc de 
um dos corpos da guu.rnição militar, ou, 
Ot\ fu.Jta., do commandtwte de um dos bata
!llües, de força osta.dual e uu prosiuont.e d::r. 
sociedade; 

c) snbmettot• á a.pp1•ov:u;ão do Estado Maior 
do E~crcito a organizn.çã.o, regulamentos, 
instrucçõcs, plantas e orç:nnentos para. as 
linhas de tiro ; 

d) ficar sob :1. imrncdiata tlscal.izaç;.l.o do 
Estado Maior, quo doverã. ter um seu ropre
sent;~.nte junto a cada nma. d:,.s sociodadeg, 
podendo sot• um otllcía.l errectivo ou refor
mado do oxerr.íto ; 

e) fazer os exercícios de tiro com a.s a.rmas 
potta.teis regulamecta.~·os do exercito ; 
n franquear as liulla.s de tiro aos corpos 

do exercito e <ts gna.rnições dos mwios da (.1.1'
mada nacional ; 

y) em caso de diggolllçiio da. socied.ldll, re• 
verterão 6. nação todos os bens moveis e lm· 
moveis. 

Art. 2. • Pam facilidade dt\ a.cquisiçã.o dos 
terrenos indi<>pensa.veis á.s linhas de 'tiro, ai 
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sociedades incorporadas á Confederação go
sarão das garantias inherentes á lei n. 816, 
de 10 de julho de 1855. 

Art. 3.° Creado o serviço militar obriga
' to1•io, os soei os c i vis da Confedera~ão, que 
.llouverem prestado perante uma commissão 
nomeada pelo Estado Maior do Exercito exa
mes relativos ao conhecimento o manejo das 
armas portateis, á escola do soldado e á de 
secção ficarão obrigados apenas a um terço 
do tempo de serviço no exercito activo. 

Acm•escente-se: 

Art. 7. 0 No caso de dissolução da socie
dade, por qualquer motivo, e de já haver 
ella recebido o subsidio ou parto deste, pas
sarão pa1•a o domínio da Fazenda Nacional 
todos os bens moveis c immoveis, devida
mente iuventariados. 

Art. 8.° Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir opportunamente os necessarios 
creditas. · 

Art. 4.0 · O Govei•no instz"tuirá, por inter· Art. ~.o ReYugam-sc as disposições em 
contrarw. 

medio do Estado Maior do E.te1•cito, premios 
para os concursos que as sociedades reali
zarem a 14 de julho, na Capital Federal, e a 

.15 de novemb!·o, nos Estados. 
Art. 5_o A's sociedades da Confederação 

o Governo, a juizo do Estado Maior do Exer
. cito, fornecerá o armamento o a, munição 
indispensavel, do que se indemnizará pelo 
lll'eço do custo. 

E' o projccto approva.do, assim emendado, 
om 2a discus.3ão e enviado á. respactiva Com
missão para I'edigil-o de accôrdo com o 
vencido. 

E' annunciada a votação do projocto 
n. 2i0 A, de 1904, dispensando o resto do 
tempo que falta ao Externato Aquino para 
completar os dous a.nnos de fiscalização 
prévia exigida pelo art. 366 do Codigo de 
Ensino (2a cliscussão). Art. 6.0 O Govel'no regulamentará, de 

o.ccôrdo com esta loi, a Confe1oração do Tiro 
Brazileiro. Em seguida são successi vamente postos a 

votos e approvados em 2,. discussão, salvo as 
A1·t. i. o Ficam abertos os necessarios cre- emendas, os seguintes artigos do 

ditos. 
Art. 8 .0 Revogam-se as disposjçõ!3S em 

contrario. 

São successivamente postas a votos e ap
:provadas as seguintes emendas da Commis
são de Marinha e Guerra : 

Ao art. 1.0 Sejam eHminadas as palavras 
-po1· 'lliiW :d vez. 

Ao mesmo artigo. Elimine-se a disposição 
. da lettra. g, para constituir objecto de artigo 
· especbl (7°). 

Accrcscen te·se : 
Paragrapho unico. O subsidio de quo trata 

este artigo será dauo em duas pt•estaç-ões 
iguaes: a ~rimeüa, depois de satisfeitos os 
requisitos das lottras a, b c c e do iniciados 
os tra.ba.Ibos de construcçã.o da.s linhas de 
til'o, e a segunda, depois de concluídos esses 
trabalhos e do regular funccionamento das 
\linhas, attestados pelo commandanto do dis
tl•.icto ou por quem o Governo designar. 

Ao art. 3°, periodo :final : em logar de
apenas t~m terço - diga-se : apenas a metade. 

Ao art. 6°, in fine, acct'e!cente-se: e fará 
inspecionar, sempre que juJgar conveniente, 
as respectivas linhas, suspendendo as ga· 
l'antias concedidas, no caso de verificar-se 
.falta de observancia dos dispositivos regula-
mentares. · 

PROJECTO 

N. 2i0 A-1904 

O Cong1•esso Nacional decreta: 
Art. I. o Fica dispons:tdo o t•esto do tempo 

que falta ao Exte1•nato Aquino pa.1•a com· 
pleta1• os dons annos do fiscalização prévia. 
exigida pelo art. 360 do Codigo tlo Ensino • 

Art. 2. o Rm·oga.m-se us dispos!ções em 
contrario. 

São saccessivamen te postas a votos o ap· 
pt•ovadas as seguintes emendas: 

Dos Srs. E1•ico Coelho e outros: 
Onde convie1•: 
Art. Igual fa. ,·or é concedido ao Collegio 

Gt•anbery, de Juiz do l"óra, Minas. 

Do Sr. CarYalho Brito: 
Accrescen te-se onde con viet•: 
Igual fa. vo1• é concedido ao Collegio Dioce

sano de Diamantinr.t, em Minas Gm·aes. 

O 81... Presidente - De o.ccôrdo 
com o a.rt. 169 do Regimento, essas emendas 
vão ser destacadas afim de constituirem um 
pt•ojecto em sepal'ado, com mais uma. dis· 
cussão. 
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E' annunciada a votação do p:wecer 
n. 43 A, do 1\J()t, julgando rtue deve ser 
adop1.él.do o sul>stiiutivo que o!ret•oco ~ emen
da. do Sr . Herodia de Sá, apresentada mt 
discu ssi'io unica. da. iadic&çiio do m esmo Sr. 
Deputado, rehtiva. ã oquípa.raçKo de venci
mentos dos contínuos e correios da Cn.mara 
:10s dos ('ffiprog<l.dos de igual categoria do 
Scna.do (discussão unica). 

O. Sr. Presiden~e-Cot•rcspondcn
do a discussão unica. á 2• discussão do qual
quer pt•ojccto, vae ser votada e m p!'imeiro 
logat· a indic(l.cão, votando-se r.m s~guitla as 
omanra.s. -
Po~ta. a votos é approvalla a seguinte 

INDICAÇÃO 

occasiii.o de pedir p t•eforencia na. vot.'U.'ã O 
para a minha omenua. 

O Sr. Presidente - Como di~sc, 
a Commlssão de 0l'ça.mento p rnpoz mndifi· 
caçõos ~ emenda do St· . Deputado Hcrcdia 
de Sá.. Tendo, porém, s . Ex. pedido prcfll
rencia. para a emend01 que api'esentou, vae 
ella 1er vota.h em primeil•o logar. 

Em soguida ê posta a votos o approv.\da. a 
segu inte omend 1 uo Sr. Herodia. do Sá : 

Os funcciona.rios d<~ Secretaria dtt Ca
mara do.l Deputa1los quo contarem ma,i~ d'J 
LO e mais ue 13 annos de SQt•viço publico, quer 
na mesma secl'<lllria., que r em ontt•a repar 
tição fedel'al, terão a gra.titlco.ção a.:ldicional 
em seus veuciment us: os :primeiros do 15•/ . 
e os segundos do 20 ~·• • 

P • · d - E~sa. gratificaç.'\o só sorá. abonada. ao func
ropomos que seJam e rlutp:n·a os os venci- ciona.rio emquo.nto estiver em exercício em~-· 

montos dos contínuos da Cam1.1ra aos do Se· 
nado. otiYo de seu cargo. 

E' annunciada a. votação das omonda.s. 

O Sr. Heredla de 8ú. (pcXtt ordem) 
- Sr. Presidente. peço a. v. Ex. que consulte 
á Crunara sobre si concede prefcroncia pa.ra. 
a emenda que está. firmada por mim , e á 
qual a. Gommi~são de Orçamento propo:z: 
sub3titutivo . 

O S.-. p.-esideote- A emenda. que 
so vae votar agora é a. tla. Commissão uc Po· 
licia., e não a que foi a.pres;,nta.da. pela Com· 
missão d~ Ot•çamcnto, em substituição á do 
nobre Deputado . 

O Sa. HEaEDIA. DE SA- Pet•feitament.a. 
l':m seguida é posta a. votos c approva.da. 

a. seguin co emenda da. Comml: são de Po
licia. : 

Fica.m elevados a. 4:800$ os vencimentos 
do podoiro da Secre~a.ria. da Cama.ra, lla. l'a
zito do dous t Brços de ordeno.(lo e um terço 
de gre.tillca~~io. 

O Sr. Presidente - Vae so vota.r 
~tgom a. emenda. do Sr. Deputado Herodlu. de 
Sá., emenda a que a Com missão de Ot'Ç'.tmento 
apresentou sub3titutívo. 

O 81·. Heredlu, de Sá- Peço a 
pala.v!'a pela ot•dom. 

O !!ir. Presidente-Tem a palavra. 
pola ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Hea•edla de Sá (pela ordBm) 
- Sr. Presidente, ero simplcsmen\e uma 
qucsl.ito do opportuoidad.o: chegou [l.gOra a 

E' considerado prcjuJ iea.do o sub:d itLitivo 
da. Commissão de Orçamento . 

E' annunciada a. votação do pl'Ojccto 
n. 226 A, de H/04, rcol:'ganizando o quadro do 
pe5Soal do Labora.torio Cllimico Plumnaceu
ti~o Militar (1• discussão) • 

Em seguida 6 posto a. votos e approva.do 
em t• discussão o seguinte 

PlWJECTO 

N, .226 A-1904 

O Congresso Nac iona l resolve: 
At•t. 1 . o O pessoal do Ltl.bo1•atot•i\) Chimico· 

Pharmn.ceu~ico MilHar será. o seguinte: 
1 director (offida.l suporior). 
l a.juda.nte ( ca.piLii.o). 
3 ooca.t•regados de secçdo ( tcoontcs). 
4 coadjuvantes de secçlf.o (teneoto~· 011 4J-

fcres). 
1 cscripturario. 
1 agente o despt\eba.nte. 
3 oserovontos de t~ chsso. 
5 escreventes de 2" cla.Ssll . 
l porteiro e l a.ju la.nto. 
l continuo . 

10 manlpuludores de 1• ch~sse. 
12 manipuladvres de 2• a1aese. 
5 manlpuladorcs de s• classe. 
4 aprendizes de 1• c l:Lsse. 
4 aprendizes de 2• classe. 
6 apt·endi:ros do 3" chtsoo. 
3 oncalxotndo!'cs. 

16 serventes b1•açaes. 
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Tabella dos vencimentos do pQssoal do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar 

I 
VENCIMENTO MENSAL 

< 
~ 

EMPREGOS ~ OBSERYA1;ÕES 
s 

Ordenado Grn.tificação 

I 

DirectoP (official superior) .... - - - Vencimentos militares. 
Ajudante (capitão) .. , ..•..... - - - Idem. 
Encarregado de secção (tenente) - - - Idem. 
Coadjuvante de secção (tenente 

ou :~lferes) ....•.......... ,. - - - Idem. 
Escripturarlo ... , ............. 200$000 100~000 
Agente e despachante ......... 150$000 75$000 
EEcro vento de la classe ..... , . 100$000 50~000 
Idem de 2a classe, ......••.... 80$000 40$000 
Porteiro •.••.•••••••..••.••.• 100~000 50$000 
Ajudante do porteiro .•••.••.. 80,'000 40$000 
Continno .••......•.•.....•.•. 80$000 40~000 
Manipulador de 1 a classe .••••. 100$000 50$000 
Idem de 2a classe ....•...••.•. 80$000 40$000 
Idem de 3a classe ............. 60f.OOO 30$000 
Aprendiz de }a classe ........•. 45$000 15~000 
Idem de 2a casse ......•••••.•. 33$334 16.;'666 
Idem de 3" classe ..•...•...•.• 20$000 10$000 
Encaixotado r ...•......•.•.... 60$000 30$000 
Servente braçal ............•. - - 3$000 

APt. 2. o Ficn.m revogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente- Este projecto 
vac tl. Commissão de Orçu.mento, para dizer 
sobre a. desp<'za. 

E' pusto a votos e approvado em 3n. uis· 
cussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 302-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autorizado 

pelo Ministorio da Marinha, a conceder á 
Associação Protectora dos Homens do Mar 
o usufructo da Ilha da Boa. Viagem e de suas 
bemfeitorias, pa.ra o fim de ser estabelecido 
nella um posto de soccorros e üeposito do 
respectivo material. 

Art. 2. o Na concessão será determinê1do o 
prazo do 30 tLnnos do usofructo e estipulada 
a clausula da utilização da Hha e de suas 
bemfeitoritts, no caso de defesa nacional. 

Art. 3. o Ficam revogadas as di!) posições 
em contrario. 

O Sr. Bricio Filho (pela o1·demj 
- Sr. Presidente, peço a V. Ex. se digno 
proceder á. verifica, ão da votação. 

Procedendo-se tt veeificação, recor;hece-se 
te1·em votu.do a favor 93 Sr~:~. Deputados o 
contra 8 ; toLal, DO. 

O Sr. Presidente- Não ha nu· 
mero. 

Vae se proceder á cham<1.lla. 
Procedendo-se á. chamada, verifictL·so te· 

rem se ausentado os Srs. Sá. Peixoto, Au
relio Amorim, Passos Miranda, V1rgilio 
Brigido, João Lopes, Affvnso Costa, Eugenio 
Tourinho, Au:4usto de Freitas, José Monjar
dim, Beza.mat, CMlos Tei1eeira Brandão c 
Aquino Ribeiro. 

O Sr. P.~~·esideut.e - Respondet•am 
á. chamada lüô Srs. Deputados. Não ha. nu· 
moro. 

Fica adiada a votação. 
Pu.ssa-se á materia em cliscussã•J. 
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E' annuncio.da a disoussi\o unict\ da indi
·cação ela. Commissã.o de Pot,cia. pam que 
sejl\lll feitas nov;os :J.ltomçõcs no Regimonto 
Interno pa.I':J. a. Camara. dos Doputados. 

Vêm ;L Mesa, si.i.o li l:Ls. apoiada.•: o pos~as 
conjunctumcntc em díscussR:o ''s segain !.es 

El\Is:..:DAS 

A' i rt<licaçtXo da ()o,nmi.~sr7o de Polida 

A' indil.\<~.çiio sob~·e a divisão de com
missões: 

Em yez de- 12 meml>l'OS, uiga..se : 15. 
-Medeiros e Alhuqtlel·que. 

Supprima-se o § i• do artigo da. 4• imli· 
cação. 

SuppPima-so a suppressão pedi;!a na 8• 
inàic~.çiio ~obl'Cl a art. 21:~ do Regilncnto. 

SU)Jprima-se na. iU1!icaçi'i.o 1•, das p:<lll.vr~ 
- b!J!U cvmo em cupitnlo cspcc1al até a.s 
palavr<cs redacção dos dcbaLes - pelo se
guinte :n'tigo: 

Art. Os redactorcs de dehat.es e ta.clly· 
graphos da. 0(Lmara serão considct•:ttlos como 
eropl'ega(los de sua secretaria., com <l.ci 

mesri•:J.S vantagens, iicaDilo ;t Mcs;~ com a. 
compe;,encia. do mi1Ccat·-ltlos o ordeoado e l'C
gularueotar-lhes os serviços, sondo os ct~l'gos 
de rl!(lu.ctol'eS do debates proviÜ11S por cun
curso. 

S<>h das SOôSÕ03, 17 Je dezcmbt'O de 1904. 
- FelisfJe/lo Freir6. 

011<io convier : 

At·t. Iotlcpenclom do discus,;ãu e votação, 
qnidrtum· r<iquurimcn.o do informação dus 
Doputil.rlos (lirigiJo ao Guv1~rno, <lc~ilo quo 
esteja. 8ubscl'1pto por 10 Dupntadus. 

fi A Mesa lovm•lL ao conll<~cimento <lo Go· 
vurno. P·•L' um otllcio, o l!.8Sli1Ilpto do ro,lue
rimento. 

So.la .1 ;cs acssões, 17 do dezembro de I 004 -
J.idllsbelto Jir•ire. 

Suppl'ima·se a phrase tl1ml da. omen•l•~ sob 
n, 3 - ~ o n fio puderão so1' renovados na 
mes1n:L sessão». 

S:1l<t d<ts scs~ões, 17 de dew mbro de 1904. 
-J, A. Vieim, 

Emendas adtlitivas a úulica~ao da. Comm.iSSIÕO 
de Polícia 

Art. Sem;we qnc convcnlta. incluir na 
lei que iix~t a ~~speza. gor·:ü Llu. Republ i c a. 
qun.lque.· dt~J..IOS!Çao <jt lC dcv:t ser cornm um 
a. todos o.< ministcl'ios, o:;so, disposiçã.o será 
o,presenüt•la. quando S'J discutir o or~':Lmcnto 
do Miniskl'io !.la, Fazenda. 

Art. Qml.n<lo um Dcplüa.dtl, ou ve!'IJal
n:cnte tla trihun·c, ou pJr cscdpto rDnUn
CI<\.l, ao .-_jC.Il ma.n•tu.to, c ~:-; [).. l'eauneia. sl.~ con
sitle1'i1l'á tlesJa log :J cumpleta o 1icfiuitiva. 
A llleslt f<H'~L u.s comm1lll i CitÇÕes lcgacs para 
o pt·ecncll!lnerJLo do cargo, que, i\, partít' do 
acto da renuncia, fico u vago, 

Art. Sompi'C que um projecto,il.ous roezes 
tl.opois dn ter sido ouviatl.o :l commíssão 
l'Cspcctivtt, não tivel' p:trecN·, póde, inde
pendeutumontll 1l!sso, ~e r do.do para ordem 
do diilo: ~utendet'·so-ll il. que a commi~são pt·e· 
feeiu entrcgtü·o u.o juizo da. Ca.m:n•u. des· 
acumJn nll:tlio de !J.Ua.l•!UCl' ío t'ormação. E', 
entrotanto, licitil a qu:J.Iqnct· Deput:~.do l'e
quel'<lt' que dejJOÍ» dü. votação cml" uu 2~ 
dísel!~oão, volto <i wmmissão respactiva.. 

Art. Sempre que um parecce conclui!.' 
pelo indeferimento do qualquer- pedido, re· 
duzirlí á formulu. de p t•ojecto a. meuüla soli
citada, embot•a couclu intlo pela sua rejeição. 
A M~sa submettcl'á. :. votos o projecto, a.u
nullcl,~ndo, pot'é!n , que o parBcet' lh o é 
contrat'io. 

Art. Quan.co tla (ll'dcm do dia con~ta.rem 
votaçõe~ e, ontt•e tan to, jil estiYor n a t.ribuna. 
urn or•udor, a. Ylesa,, a8sím que houver 
maio.t•üL le.~a.t para deliberar-, lhe p cdil•il. que 
int~rrompa. o scll disCUl'~O. Caso elle não 
consint11 nessa. interrup,;ão, m:tl'C<tl'-l!Je-ba o 
pra.2o impr·uroga.vel ue mei;~ ltol'U p~ra con
cluü· u.s ~u11; consider-ações . 

Art. Um roquerimr}nto de urgQnlliapóde 
ser apr(J,;en~:tdo ern 'lLI<Llqltel' occu.sião. Quo.n· 
du IW.j<L ut'<tdor na tl'ibuua, o P1·osidente o 
poile: à íutol't'J111pcr i mme tlial~meu tc, ~em
pt•o ([UO 1t urgencia. H:ll' pedida. pe~t·;~ tr:tta.r
illl ass1I1npto quo en~enJ:J. com u. so~rurauçu. 
nacionu.l, c o eeq11Cl'imo11to to uita. pe1~ menos 
54 ildSÍ:{Ui.L.l!I'iiS, 

Sej;t a·~crescon ts.do á. emonrl\.1. ()• <la Com· 
mi ;s<tu de Policia: 

.:ffi~sa pal'eccr ~ó scr<i. vo tado ulto dias 
depois de p11blícarlo o prouiS[Il'â mais 2/3 dos 
v o ·.os du~ Dnputwlos PL'i>sen~es, >> - Medeiros 
e At6uqt~e1·qrte 

O Sr. Neiva diz que occu p:1r á. po~' 
pouco tempo a a.ttenção d:t <Larnara., pois 
apenu.s pretende apt·esonta.t• llffi[L emenda e 

Art. E' licito a qualquer Deputu.do dar jtrstilicar um rc:tucl'imento. 
por escf'ipto as razões do seu vuto, quer Embora concordando em geral com a in
·ten ha. siduvencCJJ.or, qunr veoci.ío. Não po- d~cu.ç~oque_a.lter'ad!~posições do Regimento, 
derã, porém, nessa. tlecla.raçã.o fazer allusões n1J.lJ podo deu:a.r de lazer algumas considcra-
epssuaes, do qualquer natureu. . ções relativas á a.l tcração sub n. 3, 
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Diz esta emenda = 

«Ao ar&. 93, acc1'escente-se, in fine : 
_Os requerimentoa de adiamento que 

nao forem votados immediatamente por 
falt~ de nu!llero, ficarão peejudicados 
e na_o poderao ser ri3novados , na mesma 
sessao .» · 

Diz o art. 03, a quo so refere esta 
emenda.; 

«Art. 9:~. O adiamento pôie ser 
sempre apresentado em ordem do dia (' 
sem <leba.t(} ser~ decidido, não podendo 
entretanto, _ser apresentado quando ~ 
Camara est1 ;·er em votação, quando 
orm· qualqner:_ Dep;ttado, ou depois de 
encerrada. a d1scussao da ma teria.» 

~a.-emenda anterior sob n. 2, diz a Com
missao : 

«No art. 86, paragrapho unico, 
Iettra c em vez do que está. diga.-so : 
T~dos os mais req uerimentds que não 
seJam de ordem sobre incidentes que 
occorrem no curso dos deb~Ltes salvo os 
do adiamento, feitos nos te~mos do;:; 
~rt~. 93 ~ 94, serã~ escriptos e sujeitos 
a d1scussao o votaçao na fôrma ·do artigo 
::;eguinte.» 

Rende homenagem á illustrada Com missão 
por ter respeitado as disposições dos at·ts. 9::3 
e.94 d? Regimeoto em vigor, c sem querer 
d1scutu' o assumpto que elli.~s comportam, 
vae accentuar seu moau de ver a respeito. 

De longa data desejava ventilar esta 
questão:« estando um Deputado com a pala 
vra., e pedindo-lhe o Sr. Presidente para in· 
terromper sua oração, afim de terem lorrar 
as votações, póde o Deputado a.ttendàt'

0 

ou 
não ao pedido do Presidente ~ » 

dos na mesma, S.)SSão. Não concord::t com 
essa prohibição e apresenta emenda no sen
ti~o de a supprimir, ficando o n. 3 reH
g~do . de accordo com a primeira parte, o q uc 
nao 1mpede que um requerimeut,o, prejudi
cado por falta de numero, continue em di~·
cnss_ão c seja renovado quando na. mesma 
wssao houver numero. (~tpw·tes do Sr . .'tlen
?ar _GuimaYcies.) A_ suppressão que pedeé 
msp1ra.ua pelo <lc3eJo de O'a.rantir t't mino
ria a plenitude do dir·eito á sua ac.(·ão. 

ApL'es<mtando esta emen.Ja. e desejando que
sobre ella se pronuncie a illustrada Commis-· 
são do Policia, suhmette á approvação da, 
Camal'!t um requerimento no sentiJo de pro
mover a volta ao seio dessa Commissão de 
todas :ts emendas que forem apresentadas á 
indica9iio. em debate, entre as quaes algu
mas do dl~strcA Sr. Medcir_os e Albuquer
q.ue, que nao pode h:nn ouvir, com algumas 
dtts q uaes concorda, principalmente com 
aq uclla que gal'ante ao Deputado que 
occupa a tr·ibuna a palavra, quando houver 
numero para serem votadas as matarias en
cerrad.as; deixando p.na depois o estu
dar. s1 o praso de meia hol'a. ahi lembrado é 
sufftciente. 

Julga que não deve ser sac1•ificado o direito 
e a liberdade da pa.la.vra á conveniencia dos 
Deputados que não possam demorar-se o 
tem pu sufficiente para que o orador, dentro 
de um prazo regimental, conclua suas obser
vações. 

Para assistirem essas discussões e para vo-
tarem é que elles aqui se reunem, e porque,. 
tanto açoda.mento na retirada~! 

Dost'arte pôde alliar-se o respeito ao di
reito do orador, e a conveniencia da votação 
das matarias encerradas·. (Muito bem; muito 
bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado c entra con
juntamente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeh•o que sobre as emendas ap1•esen
tc1das seJa ouvida a Commi::~são do Policia. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1904 .. 
-João Neiva 

Pensa. quo ao Deput\\.do cabe no caso iu
teil•a liberdade do a.cção ; o porque assim 
pensa. o sempl't pensou, ve1•-se-ha. nos Anncws 
que, todas as vezes em que teve de intert'om
per seus discursos, o fez usando pouco mais 
ou monos as seguintes palavras = -c Accedo 
de rnttito boa 'U .mtade aos desejos de V, Ex., 
Sr. Presidente, po,·q,ue comprehendo que se 
estamos aqt~i pat·a orar, CUJ.'L~i estamos tambem 
para 'Uola1· ». 

Dahi, pm•ém, a . se entender que é licito, o Sr. Felisbello Freire (·)-
como aconteceu ha dias, interromper 0 dis- Sr. Presidente, quando tive a honra de dis
CUl'So de um Deputado, que discute um p1·o- cutiL• o projecto de reforma du Regimento,. 
jecto, para dar Jogar á discussão de outro, apresentado pela Commissão .de Policia, ha 
vae grande di1ferença, quo o ora<lor accen- mez~s,1 tivedta.mb~m occtasi~o de manit'estar· 
tlla. a mm 1a a m1raçao an o a obra do nosso 

Passando a justificai' a sua emenda, diz 0 hum~ado lo Secreta_l'i_o, o S!'· Ale~c~! Gui
orador. qu~ a di-sposição final do indicado no ~~~araes, tal meu esp1rito e mmht\ op1mao con
n. 3, a que já se referiu, ve·da. quo os re- stderaram esta obra. de S. Ex. 
querimentos de adiamento, que mio forem 
yotados p->r ft~lt-a de numero, sejam renova- {·)Este diseu1·so não foi l'cvi"to pelo ol'ador. 
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Em quatorze ttnnos de vida. parlamentar,\ E eu comcçwci, Sr. President-e, por esse 
nã.o tive occasião de encontrar-me com tra.- terceiro ponto. 
balllo tão bctlo o wethodico, a qtle t·eorlo !10-} A cla.u3ula. LO' Ot•ma o principio tla. Mncur 
mena.gcm; em quatorze annos \le v\d11, parta- roncia. pu,ra. o fo rnccimonto do cxpcd.iontc 
rnentar-reptto-ou ~ ;Jloc:tva a. refur:ma. do l da. C~•mar~t. Na.cl;1. tenho quo vêl" cow eil :~. 
honrado l• scoretarro em plano mUlto su-l pal't3 d•t disposição. 
pol·lor. I Has, om relação no serviço de tachygt'.l· 

O SR . Av;~CAR. Gt'J:.IAP.ÃEii - Boncbdo tlc phia c iLCl re•hcçi'i,o do do bates, ma nela cooti-
V. E:t. 1 n11al' o •1110 o~t,;, d ispo> lo e previsto no Jtegi· 

O SR . F EI..I Stu;u.o Fr:.t,un: - E' a siacorr!m\mtouro vigor. 
da.de do umn. opiuiii.o hunül!l~. de.~rn'etcn- ! O SR. Ar.;~I\G'Art GlJBL\RXr~s--Nã.o apoi~JJ~ 
ciosu., quo nada adenut,t, <l fi~cto, ma·•, em! no itugimonto em vlglJr na.,[<\ \ta est~hele<;idv 
todo o caso, ft·,·mca. 1 suhre :1 l'eiacçi\o (b de !Jatos. 

·Ma;;, cJn:u on tlisse plPtícula1'moníc. n.l ~,. ~ ., , ,. p , . >-H· ,. ·-
S. :Ex. , nos pecgtOilOS 1'0 toques aprcsonttldOS ' . o :>:·.- I, u!.~.~DLU.O •· ~ •1 :1 1~1. a uru,. pllUCl 
Jloje (L consídal'ação tl:~o C;unar:~. sinto 0 la- ' [HO C.;~.lbclllc!do, •J Pll •lCilHO do !liJnt. Qcto, e 
mento que o honrado l• SIJcrehlPlo,ola.lJut'ador ba.~ta ts,o. 
do projecto de r eforma. e olaboradm• desLos O Se: . Att:NGAu Gun!An.:\r>s ~ Mas o con· 
pequenos retoques, so desviasse dos princi- tr~tct<> póJ.il s.;t• feito pot· concurruoch\; pódo 
pios de dit•oito parlamental' que tão drgna· set· feito tc\mbcm por partlculat· como até 
menta S. Ex. cl>nSub;tt~ndou em sua priml· agot•:t; e o que so est•Ll>c{ecti a.hi é !lcusa dl· 
tiva refm•ma. ver.sa.. 

0 Sn. . ALE!<OAR GUIMARÃES - Nã.o mo 0 SR. Ft:LlSm:LJ.,O FREIRt: - 0 que digo ~ 
desviei. V.Ex.-permitta-me a liberdade de que :t re fot•ma. actual do Regimento nada ai
dizer-lhe isto- então não entendeu as emen· tel'OU os princípios basico~ que regula.m, polo 
das additivas. actual Regimento o sen ·iço de rctJn.cçii.o rlc 

o SR. FELlSDELLO FREJRE _ E' possível. debateJ o do ta.chygl'a.phia; nada a.lterou por
que o (.( ue estú. esta~elecido é o contt-a.cto. 

0 S~t. ALENCAR. GUIMARÃER - Tive a 
mesma orientação, obedeci aos mesmos prin· 
eipios '~ue serviram do base á reforma. 

O Sn. FELISBELLO FJtt:lRI':- O meu intuito 
-nereilHe o nobl'e Depu1ado-nã.o é criticar. 

0 Sn. ALENCAR GülbfAnÃ.ES- E D. critica 
do V, Ex. llonru. muito tl·Commissão. 

0 St~. FELISllELt,o Fn;:mE - MuHo ol.>ri· 
gado. 
De~do q_uo acabo de ox,ernar um elogio 

siocct•o â bella obra. de S. Ex., ninguem mo 
pode1·ú. a.ttribuü· esta intuito. . 

Ma.s cu do~t.1.co no projeoto : o que so re
fere ao modo pa.l'lamontu.t· dos l'equori
moutos ela tnrot•mn~·õcs ; o quo ost!l pl'cscri· 
llto na cla.usutn. 2•, sobl'e rcq_uerimeotos de 
ordem, a, ftnalmunte, :tquolle quo osto.be
loco principies sobre o o~tt•go do redactor do 
debatas e tle tachygrapllos. 

Este terceil'O ponto, St•, Presidente, qua.l· 
lluor !luu fossu a mDditlc~o feita na actual 
rerortna, em relação ao projecto do meu 
honrado amigo, nlto a ltm·ou prineipios, por
que nad<\ ínnovou. 

Digo isto, para quo a. minha phra.!e ante· 
rior do de.Jvio de·s. Ex. dos bons pt•lnctplOS 
ue direito pa.rlaroontat•. ussa. minha. pbra.oo 
não seja. eapplicada á · ultima disposição do 
}lrojccto em discussão de hoje, que se ref~t·a 
ao cot•po tachygro phiClo o a.o corpo de rcd.a
cção de dehtcs. 

\'Ol, VJl[ 

O Sn. âLENOAn GulK.-I.RÃ.ES-Nii.o ha. nada 
cs&abolocido no Regimento; tem sido pro,·l· 
dcnclu. ~omada por \odn.:~ as Mcsa.s da Camara. 
~em ostar es~a.bolecldo no Regimento; o tem 
sido umn. pt•eoccupacã.o da actual Mesa, l'e· 
gul11.r por qll<~lqucr modo este sor viço . 

o Sa. FEI..JsnELLo I<'ttElR~ - E' este ponto 
quo me oh~mou ~ atteoção, e me lisonjeio 
mui&o contar com o auxilio ue V. Ex. 

O S1~. A!,l!:.'iCAR GuntARÃr,:s - A Musa tem 
esta prooccup•~ção de t•ogular dofinitivamonto 
osto u,ssurupto, que niio tem podido sor regu
lado. 

O St~. FllL!Stn:Lr.o Fttli:tRI~ - Dovo en dlzor 
quo jamtlis tivo motivo, em alguns o,nnos 
de vldo. parlamcntal', do rechlm•n· con· 
tra. n. mal~ ligeira incorrecção, oã.o só do il
lustJ>o corpo <.lo rodll.cçào do debate;;, como do 
nü.o menos Ullll!tre corpo de t.'lehygtallhos. 
Em decla.ra.r isto não fa.ço mais do quo dizo~ 
a verdade. 

Nostas pala.vro.s, Sr. Presidento, que cx
tet·no, não faço um elogio; ni\o cumpro 1na.i~ 
do quo um dover em vlstu do mollo corrccto, 
intelligente, cauteloso, com quo não só o 
co1•po do rodacção de d&IJa.te da Camara, 
como o corpo de tachygra.phos, fazem, pelo 
menos om l'elaç..'io a mim , aos meus despt•c
tenciosos c pequenos disc\lrsos, o seu tr:o.· 
ballto. 

Gl 
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Isto, Sr. Presidento, em uma, vida, não pe
quena,, parlamentar, obriga-me, em nome do 
<lever, a externar o meu ag1•adecimento á 
correcção e intnlligencia com que esses dous 
ramos do serviço são executados. 

Não faço mai..; do que cumprir um dever 
de trazer-- á consiueração üo voto da Carnam 
a minha emenda sobre o modo por que são 
preenchidos os lagares de redactores e ta
cbygraphos nesta Casa. 

Eu não conheço parlamento nenhum do 
mundo em que o corpo de tachygraphos e de 
redactores de debatos não seja parte inte
grante, essencial, tla sua secretaria. 

Si olharmos para o parlamento dos Esta
dos Unidos, cujo direito constitucional e por 
conseguinte o direito parlamentar que é de .. 
rivado direcf.amente delle serviu do orienta
ção ao legislador constituinte ; si olharmos 
para esse parlamento e virmos o moJ.o como 
alli se crea o serviço de reifacção e tachygra
phia, havemos de sentir o desejo, não de 
imitar aquella riqueza, aquelle modo appa
ra.toso por que se faz o servico, permittindo 
que um discurso que está sendo pronunciado 
esteja dous minutos depois estampado por 
todas as redacções d.'t Capital, devido á ha
bilidade e competencia com que a tachygra
phia e a redacção dos debates fazem tra
balho. 

Não conheço nenhum parlamento do mun
do em que o serviço de tachygl'aphia e re
dacção seja feito pelo modo por que se faz no 
Brazil. 

O meu honrado amigo representante do 
Paraná disse que o Regimento não deter
mina que esse serviço se faça por contt·acto; 
mas o facto é que por essé meio é feito bojo. 

0 SR. ALENCAR GUIMARA.Es-Tem se feito. 
Os precedentes são esses e todas as Mesas os 
teem adaptado. 

0 SR. FELISDELLO FREIRE- 0 modo por 
que se dá a investidura do cargo de tachy
grapho e de redactor de debates por um 
contracto, que resultado produz ~ 

Em que posição se collocam o redactor de 
debates e o tachygrapbo perante a Mesa. o o 
Deputado~ 

Não preciso dizer, perante o alto criterio 
de V. Ex., Sr. Presidente, a grande respon
sabilidade que existe da parte dos redactores 

. de debates e tachygraphos, que essa respon· 
bilidade affecta . a verdade do que aqui se 
diz e lá fóra se lê. Portanto a posição de 
redactor de debates ou. de um tachygrapho 
é da maior importancia. 

Quando fôr preciso tornar effectiva, em 
vista do incidente parlamentar que aqui r.e 
dér, a responsabilidade dos tachygraphos ou 
redactores de debates, que elementos legaes 
tem o Deputado pa1•a isso~ . 

Entre o Deputado e esse funccionarlo in~ 
terpõe-se um contracto feito com um p:1rti· 
cular. 

0 SR. EDUARDO RAl\:IOS-0 contracto não é 
feito com um chefe apenas~ Não é foito com 
os tachygeaphos. 

0 SR. FELISI3ELLO FRgiRE- 0 a.par&e de 
V. Ex. a.juda a minha argumentação. Si o 
contracto fosse feito com os tn.chygraphos e 
red(!.ctores estal' ia o Devutado CJllocado om 
frente desses funcclonarios para tornar effe
ctiva qua.lquer omissão feita por inconscien
cia ou pe1•versídade, cstarü.L com os elemen· 
tos legaes ll<lra isso ... 

0 SR. EDUARDO RAMOS- 0 contractante 
responde por todos os desvios do seus auxi
liares. 

0 SR. FELISRELLO FREIRE- E' uma re
spusta anodyna. Bas &a. dizer que se trata de 
dous individuas e de duas responsabilidades, 
a.o p:>sso que actualmonte é uma individuali
dade só responsavel, exactamente a que não 
tem posição ou investidura legal. 

Portant.o, para corrigir este intrínseco de· 
feito que póde em um momento dad.o ser da 
maior gravidade, apresento a minha emenda. 
considerando os ta.chygraphos e rcrlactores 
de debates empt•egadof; da. Secrotaria da Ca
mara, com as mesmas vantagen:-3, providos 
por concurso. Assim terá a Mesa ou o Depu
tado elementos legues para agir contra o em
}lregado da Secretaria no caso da omissão Oll 
falta de cumprimento de seus deveres. 

Supponha V. Ex. que em uma alt;t questão 
diplomatica, como temos tido aqui em dis
cussão muitas vezes, o Deputado que, como 
o humilde orador, tem por habito não ler os 
seus discursos e vê a pparece!'em aa im
prensa, conforme diz, suas tolices e banali
dades (neTo apoiados) ; supponha, que nesse 
disclll'so o 1·edactor ou o tacbygrapho inter· 
cala, a seu bel prazer, ph1•ases on conceitos 
quo deponham cont1·a o seu critcrio o cul· 
tura ou que venham ataca1• um mombro do 
corpo diplo::~atico ou uma nação qualquer. 
Póde-se bem avalia!' a importancia de seme· 
lhante acto; e pergunto: que acção tem 
o Deputado contra o tachygrapho ou contra 
o rcdactor ~ Nenhuma, porque entre elles 
se interpõe um contracto, um particular . 

0 SR. EDUARDO RAMOS - E V. Ex. não 
acha quo. ha infeacção do contracto, desde 
que o serviço não é feito dit•eito, e que, 
de::~de que ha a infracção, ha a multa que o 
contracto estatae ~ 

0 SR. FELISDELLO FREIRE-Para responder 
ao aparte do honrado cvllega, Deputado pela 
Bahia, Sr. Presidente, appello para dous 
factos. Primeiro, em todos os paizes onde ha 
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· parlamentos, o corpG tu.cbygraphico c o de 
redacção de debates fazem parte integrante 
ua secretaria. Segundo, S. Ex. diz-« A parte 
contractual»: quem por elia responde ? quem 
a fez. 

O SR. J•;n-c;_u~oo R.uros-Tenho muito medo 
de ompt•egado publico par11 ~erviços de em
preitada desta. natureza.. Entre nós, t em 
provado muito mal; voem logo as vit.:.tlicic· 
dades, inamovLbilidado~, etc . 

0 Sr. FELISBELLO FREIRE-O meu ponto 
capital ê este, é que o modo por que o P•~r
lamento br,lzileiro faz este sorvlço, como 
contracto, desvia-sG do de todos os parlamen
tos do munuo. Achava. que ora. do muito mcds 
-valor considerar, não só o tachygrapho, 
como o redactor, como erop1•ega.llos d::L se
cretaria, dependentes da Mesa, com as 
mesmas responsabilidades e com as mesmas 
vantagens que os demais empl'egados da. se
cretaria, collocados directamente em face 
do Deputado quando este quize.sse tornat• ef
fectiva a respons~tllilidade pelu. fa.Ha ou per
versidade pruticada. pelo té\.chygra.lllw ou 
pelo redactor. 

Or:.t i~to nã.o se di!. actualmente. 

0 SR. EDUAHDO RAMOS-E' que o contrato 
eatU. mal feito. Faça-se um contrato bem 
feito, que a. l'esjlonsahilidade será cf!'ectíva. 

O SR. FEr.rSBELLO FREIR.B- 0 rnou collega. 
attenda. para o seguinte: não C<l.be na natu
reza. do serv iç,o t a.chygrD.phico e no de re
dac,_,ão o-contrato como investidura desses 
em pregados. 

Isto é contl.'a. o. natureza do serviço . 

0 SR. EDUARDO RAMOS-AS &ffirmaçõcg 
de V. Ex . l evam á conclll~ão de que pl'Cci
s<tmos t01'nar empregados da secretar ia os 
typographos da. Typo~raphia. Nacion:.~l, qu~ 
JIOdern Lambem perturoar. 

0 SR. FELISDELLO FRBIRl~-E' ma.tol'itt.l
meotc impossinl da1•-sc isto que V. t<;x. diz . 
porque o tr abalho do rodactor não ·&o cinge 
ao recinto da.CJtrot~ra.,mas vac at<! ll.lmprensa 
Nacional. P or·tanto, elle se torna r csponsa· 
vel daqui até lâ. 

Este é o lado legal da q uostã.o , o te mos 
depois o lado financeir•o. 

Da mudança do m odo por c1uc se investQ o 
cargo do t achygrapho e do reda.ctor de de· 
bates resulta uma economia de 40 a 50 
contos de r é is. 

0 SR . ALENCAR 0U!MARÃEs-De eCOU ()mial 

0 SR. F EL ISBELLO FREIRE- Sim. Deixo do 
apresenta.1• neste momento os dados em que 
me fundo, mas me comprometto a peoval-o, 
si for preciso . 

Já. vê V. Ex., Sr . Presiueu\o, quo a minlra 
emenda, si pelo lado legal não me pa.rece 
que possa soffror uma cont estação séria , 
pelo la.do financeiro se impõe, porqtw si 
uma vcrlJa. da Oamal'a , cuja cifra todos nós 
s:1bemos qual c, produúl' uma. economia do 
40 a 50:000$, por anno, nií.o é assumpto para. 
ser despr·ezltdo. 

Os rcdu.ctorc6 d e dcb(l.tCs c os tachygN~opho.t 
podem ser ID1lito bem pagos, admitto mesmo 
que melhor d~ que acttutlmente ; ainda. 
assim a economia a ~er :íhita. m ontar fí a. 
40 ou 50:000$ por an no . 
. Jâ vê V. Ex., Sr. Presidente, que se tmtn. 
d.a um as.~umpto ser lo, pa.r a o qnal chamo a. 
o.ttençao 1la illustrc Commissã.o. 

O Sn. llDUAHDO RAMOs-Ach o q ue Y. Ex. 
ootó. cla.mauda na J.ceer to ... 

O SR. FgLr~IJHLLO FJtEJRE-Embora e stej a. 
ehtmanda 110 d eserto, cu sou coher ente. 

Como já. disse, em alguns annos de vida. 
parlamentar, janmis t iYc occasião de recla
mar contr11 uma incon ecção qualquer dos 
redadores de do bates 01.1 dos t:.tcllygraphos. 
ta.! o seu trabalho c~.uteloso c intelligente. 
E' em nome dosíc facto, que se dá com a 
humilde orado1•,que eu venho trazet' a. minlla, 
emenda, cumprindo o,ssim niio só um dev!lr , 
como contri IJuindG p a.ra u ma economia do 
perto de 50 : OUU$000. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Já. propn z me· 
dida quasi irlentica. de economi a e a honl'a rla. 
Commissão a, recusou in Xi-.a ir~e . 

O SR. F ELJSDELw FREmE - Peço, p o1· 
conseg uinte, o a lto cr itel'io de V. Ex ., como 
presidento da Commissã,o de P olicia., e u. 
attenç,ão do honrado relator do proj ecto em 
ulscu:;são, o meu arnigo, Sr. Alencar Gu i
lll:J.t'ücs, par::~, essa minha. emenda . 

Sí ilobaíxo do pon to de vi~ta de dircHo e 
si de baixo du ponto de vista. de economia 
clla. nã.o se impuzer, com m u ito pr azer ()U: 

acceit<n oi o pu.r.ccor eon tr ario . 
Parece-mo, p orém, qu[) a hom•ad(L Com

missão, pond[)rantlo nas razões ligeiramen te 
díUJ.s no~te momen to, accclta.:â. o principio 
oapilal da minha emonda, que é substittü r 
o con t.racto pela nomeação . 

Sl' . Presidente, no funceíonali~mo lJublico 
do Brazil não ex i~ te o cont ract o como origem 
de inv estidura do funecionario. 

P ois é ao r edactor U.o debates , um funclliO· 
nario publico da mais a.l ta responsa.biHdt~de. 
pois é um empregll.do publico de quo se re· 
clama grande cu ltura, muita com patencia. 
o tirocínio de m oços intelligentQs ; pois é ao 
funcciona.rio publico que se enc!trl'ega do 
apa.nhar as nossas discussões, que se invest.e 
do cargo _por• con tracto? ! 
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Querem maior a1Jsurdo poranto o direito 
administrativo do paiz, que prescrevo duas 
duas unicas fontes do investidura. do funcção: 
a eleição o a nomeaçã.o ~ 

pela Constituição o direito de convidar o 
Ministro. 

Si ella tem compotencia de convidar, por
que ha de utilizar do um requerimento de 
informações 1 No caso do eleiçã.o não se trata. do um 

funccionario ; mas, no caso do nomeação 
não se póde comprehend.er quo a investidura 
do cargo p1·ovonba de um cootracto c não <.lo 
acto do nomeação por quem de direito. 

Voam os meus illustrcs collegas quo é uam 
_ anomalia igual a q uc se darüt si fossem os 
pôr em hasta publica as rondas fedoracs, 
como tinhamos no tempo de colonia., em que 
os impostos eram cobeados pelos particulares 
que se constituiam em :J.uturidades fiscaos 
para a pc.to e a socco colJrar. 

Pois bem, temos esta. anomalia no direito 
administrativo a de um fnoccionariopublico, 
como o redactor de debates, ser investido do 
seu cargo por um contracto. 

Isto é inconstitucional, poi·que a Constitui
ção prescreve a eleição c a nomettção como 
fontes unicas de o1•igom do investidura das 
funcçõos. 

Em nome deste principio é que appello 
:para o criterio de V. Ex. o do meu hunrado 
amigo, o Sr. 1 o Secr·etario. 

O outro ponto é soln·o requerimentos de 
informações. 

Deixo de ler para ficar na synthese. 
O SR. ALENCAR GuúrARÃEs di't um aparte. 
O Sn. FELISBELLO FREIRE- Perdão; o 

art. 86 do Regimento proscreve quo totlos os 
requerimentos de informações seriam <lo
batidos e votados som abril• distincções, ter 
forç~a de Com missão ou de Deputado. Mas 
a reforma. do meu honr~do amigo diz que 
os requerimentos do informações de uma 
Commissão seriarn votados ou discutidos se
gundo o criterio da ~rosa, o si a Mosa julgar 
que não deve haver discussão nom votação, 
não hrçlerc.í. o a l\'Iesn. despachaL·á. o reque
rimento. 

Logo, o principio da 1•cforma abro um pl'i· 
vilegio a fa.vo1• tlos requerimentos das Com· 
mi~sões. 

Assim, eu pergunto ao meu honrauo amigo 
em nome de quo principio, c de que direito 
existe esf;c pl·ivilogii> ·~ 

Agora _o Congrsso é (lU~ pó(lo, por esc1·ipto,. 
commumcar-so com o Mmistro. 

Pois bem, nós invertemos os papeis e o 
meu honrado amigo concorre para isto. 

Os requerimentos das Commissõcs tem 
pr·ivilogios e os dos Deputados não toem. 

Chamo a attenção da C<tmara para a di'l
posiç:ilo do arl;. 51. 

Diz o art. 51 : 
« Os Ministros de E~l.ado não poderão com

parecer á.s sessões do Cong1·osso, e só se com
municarão com elle por escripto ou pessoal
mente em conferencias com <tS Commissões 
das C amaras.» 

Logo, a direito constitucional dá. ao Depu
tado a prorogativa ampla, completa dos 
requerimento~ de informações sem discussão 
e votação. A Commissão é que não o pôde 
fazm·, porque j;l tom a faculdade constitu
cion~tl d<3 convidar quando bom parecer o 
Mtn1stro a conferenciar comsigo e a. explicar 
as duvidas quo tem sobre o assumpto, que 
motiva o seu estudo. 

Entretanto o meu honrado amigo inverteu 
os papeis; abriu um privilegio pal'a. as 
Commissõe~. 

0 Sn. ALE~CAR GUIMARÃES - Perrnitta 
um aparte: o art. 57, do actual Regimento 
reproduz a disposiçã.o do antigo Regimento. 

Es&e artigo diz o seguinte: 
« As Commissões po .lorão exigir dos Minis

tJ•os do E~tado, po1· intermedio do 1° Sect•e
tario, touas as informações nocessarias para. 
o deiiempenho do seu ·trabalho, som demora. 
para o serviço.» 

0 Sit. EDUARDO RAMOS - Isto não dovn 
c.~tal' ahi, porqur~ ninguem tem o dii•eito de 
exigir dos Ministros. Depois, n?io podemos
ob!'igar• aos Ministros o sujeitar-se ás nossas 
regt'ti.S internas. 

0 SR. FET.ISDl~LLO FREIRE-Sr. Presidente, 
nós reformamos P.ssencialmento o diL·eito 
con.~titucional do Brazil e não reformamos o 
sou derivado uirccto quo é o direito pa.r·Ia
mentar. 

Porque os requerimentos das Commis~ões 
independem do discussão e votação o os do 
um Deputado, não ? 

Não vejo razão, tanto mais quanto tenho 
-sustentado aq.ui que sã.o dous os p1·occssos do 
communicação entre os Ministros c a Ca· 
mara, ou por escripto com o Congresso, ou 
:pessoalmente com as Commissões. 

Por isso é que disso quando O<}CU poi a. 
attenção dos honrados collega.s discutindo o 
pJ•ojecto do meu honrado amigo : é uma. 
obra. bem feita, como acabei do dizer. 

Logo as Commissões não teem competcncia 
constitucional :pat•a dil•igir um requerimonto 
do infoL•mações ao Ministro, ú. vista. dos textos 
nousUtr.~cionacs, ptJrquo a Commissão tem 

·Por essa. occasião accontuei o fa.ctode nosso 
Regimento não ter soft'rido uma modificação 
radlcal, e nesta que agora. debatemos vemos 
que so procura modificar os requerimentos 
de informações, tornando-os armas do luctas 
v:n•tidarias e politicas. 
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V. Ex. sabe que o requerimento de infor
mações antigamente não era igual a uma 
moção de desconfiança, mas quasi se a.ppro
ximava. 

As Commissões eram de confiança do Poder 
Executivo ; o Minü;tro estava presente <.t 
~essão da Camara. 

Hoje, porém, a ctt.racteristica unictt, ou, 
vor outra, o elemento essencial do regimen 
é que a Commissão é uma delegação da 
confiança do Poder Legisla.tivo c, si uma. 
Camara que a elege não tem esse privi
legio, como a Commissão lla ·de te1'? 

A Commlssã.o não deve tor o flue o 
Deputado não tem. 

A Commissão é eleita pela Cu.mara, om 
nome da. sua confianç<~ e emquanto o re
querimento da. Cama.ra, de um Deputado 
por si, é ::,ujoito a discussão e a votação, 
os reiJ.uerimentos das Commissões indepen~ 
dem dessa formalidade. 

Temos visto que a Yida pada.mcntar ela 
Republica necessita de uma reforma. Não 
\1Uero me compal'<ll' a Mr. Cullock, quando, 
1lepois de 50 annos, chamava a attenção dos 
;::cus compatriotas para :.~ situação da vidtt 
parlamentar americana, mas tanto q uantu 
possível desejo chama1· a attcnção dos col· 
legas para. o facto quo so vM dando de se 
.restringir o diminuir a acção do Deputado, 
ampliando-se a das Co:nmissões. 

As Commissõos, <lcvi<lo talvez ao muito 
serviç~o, en1 quatro ou cinco linhas, la.vt•am 
parecer inutilizando a obra do Deputado. 

0 SR. EDUARDO RAl\IOS- Quando não 
~uardam indefiniJamente nas suas pastas um 
projecto do lei. 

0 Sn.. FELISl3EI.LO Fmm1N - Pois bom, 
~enlwres, eu não quero contribuie para di
minuir o trahalho da Comrnissões. l~u 
mesmo fuço parte de uma dellas; a minha 
questão não ú de pessoas, é de principies ; eu 
com1>ato os pr'inciplus cont1'arios ao ·direito 
~~onsti tucional. 

Como a Commissão ha de tet• o privilegio 
que o Deputado não tem, quando, pelo nosso 
direito constitucional, art. 51, os requeri
mentos dos Deputados independem do dis
cussão e votação · ~ 

O Deputado, pOl'tanto, não tem noccssi
U.adc do fazer um requerimento e aprc

.:~entu.l-o á Camat·a, pois ollo tem a compe
tencia. constitucional de, sempre que en· 
tender, sulicitar elo ministro a informação 
q_ue lhe eonvior, independendo <lc discussão c 
votação. 

Chamo tambcm a attenção do illustre 
rola.tor. 

Não quero al)soluta.mcote que nas minhas 
palavras S. Ex. wja qualquer couroJa de 
hostil ao seu bcllíssimo projecto de reforma. 

~-Ias declaro q uc o projecto tle reforma. do 
nobre Deputado contraria os princípios de 
direito constitucional. 

0 SR. ALENCAR <3UDIAR\Es-V. Ex. IlÜ.O 
tem razão. 

O SR. FJ~LISBELLo FREIRE-São estas as 
duas emendas mais importantes <1ue sub
metto á. Commissão de Policia. e á Co.mara. 

As outras são de pouca importancia, pois 
<LS ue maior rcleva.ncia. são t\qucllas a. quo 
me referi. 

E' inconstitucion:tl, por exemplo, collocar 
o requerimento do Deputado sob a acção do 
debate c do voto. E' uma inconstitucionali
dade em que Yivcmos lta. quatorze annos. 

Já. chego, entl'etn.nto, a concorda.r em CiUC, 
colloca.da a disposi~~ão nessa ampliiiudc, possa. 
h:t,vcr abuso; pelo que, não retirando ao 
Deputad.o essa. competoncia, retiro-a., em 
absoluto, á Cummissão, a qual não pôde 
fazr!l' ref1uerimuntos de informação; não pódo 
c não rlcve-constttucionalmcutc não pôde, já. 
tendo a pretogativa. tlc con viuar o ministro, 
para ouvil-o. Quanto aos Deputados, exijo 
quarenta as:;ignaturn.s para um rcquer·imcnto 
de informações da Camara. Faço a cxigencia, 
porque l'Oconheço quo muitas vezes um re· 
qucrimonto póue afi'octar questões séPias, de
licadas, onde a publicidado ·seja inconve
niente. 

O que quero é que se firme o principio 
consi~mado no ~•rL 51, q_uc nã.o pó!lc estar 
annuJJado pelas disjlosições a.tavícas, que 
no::~ voem do Regimento do tempo do Im
pet·io; a minha r1uostão é de prindpio; oxijo 
quai'únta assignaturas: ta,nto faz uma 
como qu:11•cnta.. O que quero é tornar ore
querimento de informações do Deputadú in
dependente de discussão o de voto. 

Assim, :J.prcsento essas emendas, esperando 
<ht sabedoria tle V. Ex., Sr. Presidente, e da. 
sabedoria do honrado relator, que a~ pon· 
de1•em e meditem, lavrando um pa.rocer 
digno, nã.o do autor das mesmas emendas, 
mas digno dos assumptos nellas contidos. 
(Muito bem; ml'ifo f;em.) 

O S1•. Eduardo Ra1n.os, antes 
de tudo, devo declarar <1ue sua presença na 
tribuna significa um testemunho de home
nagem ao illustre Sr. Presidente o á digna 
Commíssão lle Policia, bem como á impor·
ta.ncia do a~suropto em deba.tc, qual é a. 
organização do Regimento Interno da. Ca.
mara., que desgraçadamente passa llesporce· 
bido, Jiondo, entretanto, da. maior rolcvancia, 
como a orgamzação propr·iu, p:u·a. so ía.zor 
exteriorizar a á.cção legislativa que constau .. 
ciona.lmente compete ll·aggl.•emiat;ã.o. 

Já está. atreito-e isso um nada omba.raçu. 
a sua linha de cooducta-a vor invertidas 
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as noções elementares da nossa vida social e 
publica, a considerar-se grande o que é ridi· 
culo, a considerar-se ridículo o que é grande. 
E é por isso que ainda insiste E.este deserto 
de attenção em que se acha a Camara, com 
a presença apenas de tres ou quatro Depu
tados, em reclamar com sinceridade e com a 
experiencia de alguns annos de vida parla
mentar, por que se faça alguma cousa do 
idoneo, de opportuno, de adequado ás neces
sidades da nossa vida legislativa. 

Inicia suas observações por dizer que não 
applaudc a ~erie de emendas, ou,pelo menos, 
do sua maioria, apresentadas pelo seu digno 
e estimavel amigo, o Sr. lo Secretario, cujo 
zelo r-elos serviços da Camara (apoiados) fi. 
cará. assignalado nos seus Annaes com a 
conspicuidade equiparada ao seu mereci
mento. (Mttito bem.) 

Reconhece-se que S. Ex., dentro das attri
buições que desempenha no seio da Camara, 
se tem esforç·ado com a mais recommendavel 
solicitude para que se tenha um Regimento 
capaz de satisfaze1• ás necessidades da corpo
l'ação. Mas ainda assim, é forçoso concordar 
que seu trabalho póde '3er analysado, e o 
orador, vindo fazel-o,não pretende imp1•imir 
ás suas opiniões o cunho de dogma. 

Não concorda com a doutrina de seu 
colloga que o precedeu na tl•ibuna, 
Sr. }i'elisbello F1·eire, no ponto em que 
pensa que, segundo disposições constitu
cion~es, o Deputado não carece de in
tervenção de seus pares para dirigir um 
pedido de informações ao Governo. E não 
está de accordo, em primeiro logar, por
. que tal principio não se deduz absoluta
J;llente da lettra. constitucional, ao contra
rio ê por ella repellido; e depois, porque isso 
,daria ensejo a uma. tal anarchia, a uma tal 
multiplicidade de pedidos de informações, 
que naturalmente não teriam outro effeito 
sinão afiligir e perturbar os serviços dos go
vernos, victimas do taes solicitações, im· 
_portunas e repetidas. 

E' isso o que se lê na disposição constitu· 
cional, que apadrinha a conclusão a que 
chega, opposta á que tirou o seu colloga, 
S1•. Felisbello Freire. . 

O que a Constituição estabelece é que o 
Congresso tem o direito de exigir por es· 
cripto informações ao Governo, cabendo 
naturalmente a iniciativa ao Deputado, cuja 
individualidade desapparece, · quando seu 
pedido ou proposta é homologado pela Ca· 
ma1•a, pela autoridade collecti v a do legis· 
lado r, a que a lei claramente se refere. 

Tambera o orador não está de accordo com 
a Commissão de Policia, na medida que 
pr·opõe, e que crea um regimen de exce· 
pçio, não compatível com as necessidades 

do parlamento, nem com a organização in
terna do Congresso. 

Porque crear o direito á Mesa, de sujeitar 
á approvação do Congresso o requerimento 
das proprias Com missões, quando ella assim 
o entender~ Isto é odioso e é inexequivel ; 
e á propria. Mesa não agrada.rá ter o duplo 
procedimento voluntario de attender á.s Com
missões em determinados casos e em outros 
não, em confiar ao arbitrio do Presidente 
a sorte dos requerimentos, em certas cir
cumstancias resolvendo por sua propria au
toridade, em outros recorrendo para a auto- · 
ridade da Casa. 

Demais, não seria pratico isso. As Com
missões já toem o direito de se entender pes
soalmente com os ministros ; e si algum 
ministro refractario, po1• exemplo, ú.s sug
gestões da Commisão se recusar a fornecer
lhe informações, a Commissão tom meio de 
reclamar a intervenção do Congresso c for
çar o ministro a prestar i:l.S informações soli
citadas. 

Igualmente, o orador não dá. seu assenti
mento á emenda do illustre Sr. 1° Secretario 
ao art. 93 do Regimento, relativa aos reque
I'imentos do adiamento, e bem assim á 
que dispõe sobre as «emendas a qualquer 
parecer», cousa que não entende, pois pa
recer é uma opinião, e uma opinião não se · 
emenrla. 

Outras disposições da indicação desafiam 
discussão; e agora, pergunta, relativamente. 
a uma dellas, sobre a l'eforma de alguns ar
tigos do Rogimento, qmtntas discussões tem , 
este ~ Si a indicação tem só uma discussão
como em aparte lhe informa o honrado Sr • 
1 '' Secretario, em tal caso a disposição é su, 
pertl.ua, desnccessaria, pois já figurava no 
Regimento,cujo dispositivo apenas se propõe 
a reproduzir. 

O o1•ador, discutindo o objecto em debate, 
exm•ce a acção de um simple3 philosopho que 
olha para certas cousas, mas acção contem
plativa, pois ao orador, já. escarmentado de 
apresentar emendas, só interessa esperar que 
o illustre Sr. 1° Secretario, em seu alto cri
terio, em que perfeitamcmte confia., como no 
da Mesa, faça aquillo que ,julgar mais couve· 
niente para o bom andamento dos trabalhos 
da Camara. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Alencar Gul.m.arães (•) · 
(1° Secretario)-Sr. Presidente, muito poucas 
palavras direi. 

Os discursos que foram proferidos sobre · 
a indicação exigiriam que eu me occupasse 
delles largamente, para responder a muitas 
dal!l obsel'vações feitas pelos meus honrados 

'('-) Este disom•so não foi revist~ pelo Ol'adot •. 
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amigos, que tomaram parte no debate ; mas O SR. BRrcro FrLuo -Mas ha um recurso. 
a hora está adeantada e eu não desejo abso- é a maiol'ia. impedit• que seja approvado tal 
lutamr.nto fatigar a attenção de meus illns- requerimento ..• 
tres collegas, que neste momento me ouvem. 

Limitar-me-hei, pois, a fazer uma ou 
outra olJsarvação sobre os pontos mais impor
tantes dos discursos aqui tão brilhantemente 
profel'idos pelos dignos D.lputados. 

Começarei ... pelo principio, occupa.ndo-mc 
das ponderações que produziu o -meu honrado 
amigo, operoso representante da Bahia, Sr. 
João Noiva. 

S. Ex:. examinou as emendas propostas 
pala Commissão tle Policia, firmando toda 
sua argumentação na de n. 3, que foi ta.mbem 
objecto do brilhante discurso, que a, Cltmara 
acaba de ouvir, proferido pelo meu distincto 
amigo, Deputado Eduardo Ramo:;. 

Essa emenda se rofet•e aos requel'imcntos 
de adiamento que não forem votatlos imme
diatamente, por falta de numero, e quo fica· 
rão prejudicados. 

O combate dos meus tlous illustrcs amigos 
a essa disposição limitou-se á nlti.mtt parte 
da. emenda proposta. pela. Commissão de Po· 
lieia, aquollc que uiz respeito á prohibiçilo 
da renovação desses rcquorimentos,uma vez 
que se verifique não poderem ser votados 
por falta de numero. 

Quando, no soio d1.1. Commisi!ão de Policia, 
se tratou desse assumpto. a preJccup11ção 
que dominou o nosso espirito foi a rle evitar, 
por uma disposição assim 'concebida, que a 
Camara sG pudesse achar, ern cartas occa
siões, sujeita ás mttellinações das fttcçõos 
politicas, que acaso quizessom fazer preva
lecer a sua vontade om determinados mo· 
mentos políticos do paiz .-

Procura-se, vedando a. renovação de re
querimentos dessa natureza, acautelar o 
direito daquelles que julgassem opportuna a 
continuaçõ.o de uma discussão que outros 
proclu·assem adiar. 

O SR.. EDUAR.oo RAMos-O defeito ost<t em 
c1ue V. Ex:. faz uma, regra para aquillo quo 
é excepção. 

0 SR.. ALENCAR GUIMARÃES-Talvez fosse 
conviente dar uma outra fórmll. ú. dispo· 
sição ... 

0 SR. EDUARDO RAMOS- A outra fôrma é 
eliminar. · 

0 Sa. ALENCAit GUIMARÃES- ••• para quo 
ella não puúosie justiticll.l' as appl'eboai)ões 
manifestadas pelos meus honrados collega.s. 

Que ha utilidade praliica em vodar, em 
ce1•tos momentos, a renovação de requeri
mentos dessa natureza, os nobres Deputados 
não podem negat•. 

0 SR.. ALE:\C:AR GUIMARÃES -Perfeita
mente; diz o nobre Deputado que ha o recurso 
de impedir a approvação do rec1uerimento. 

Pergunto, porém, quando o rec1ue1•imento 
for da, maioria con·tra a min01·ia, qual o meio 
de evitar'? 

Qüal o meio de evitar~ E qun,ndo o requeri
mento for da maioria contra a minoria? 
A maioria com interesse de <liscntir a ma· 
teria e u. minoeia, com interesse opposto? 
(Pausa.) _ 

Desaca.utcla os direitos do.s Deputados qúe 
constituem e;sa maioria. 

Enr.rctanto, Sr. Prcsidonte, ainda neste 
momento, 1.1. Commi:;são de Policia não se 
afastou da, oi'lenta.ção ctue manifesbu larga
mente, nesta C1.1.sa, a proposito de reforma 
regímenttd. 

Dcseja.v<.~ apenas (lo Jotar a Camara com 
uma lei intcrmt, c1uc satisf1.1.ça. a todas as 
necessidade>l dos nossos tt·aba.lhos ; ella nKo 
se preoccupa ~~bsolutamcnte .•. 

0 Sn. EDUARDO RAM03-E nós já lho fi
zemos u. devida justiça. 

O SR.. ALEN'CAU. Gl'I:\IAt~ÃEs- ••• com esta. 
ou aquella disposição petl.indo insistente
mente sua approvação pela Camara. 

0 SR.. EDUACDO RAMOS- Não ha duvida 
uenhuma. 

0 SR., ALENCAR GL'l.\IARigs - Elli1 a.pre· 
senta sempre os ;,eus tl'abalhos, como mera 
iniciativa., como b:.~.sc para estudos, pedindo 
a colla.boração dos seus illustra.dos coltegas, 
afim do que a adopção dessc~s medidas possa 
attendei' ú.::~ melhol'es exigencias do serviço 
parlamentar. 

Sobro a emenda n. 4 pronunciaram-se os 
meus honraU.os collegas por Sergipe e pala 
Bahia e ambos consideram a questão debaixo 
do mesmo ponto de vista; acharam incon. 
veniente q_ue a primeim parte da emenda 
n. 4 fusse a<loptada, porque ella prestigia 
essas commissões, <lando certa somma de· 
arbitrio á Mesi.\ d.a. C::una.ra. 

Em apartes diversos já. fiz sentir quaos 
foram os intuitos desta disposição. 

O art. 213 do actual Regimento nunca foi 
praticado nesta Casa.; não o foi, porque já· 
mai~, dosde 1890 até hoje, se offeroceu oppor
tunidado para. a Mesa. considor~w como re· 
quorimento um parecer da Commissã.o e 
assim submcttel·o ú. -discussão o ao voto da 
Ca.mara. 

Trata.-Be de uma disposlcio que figura no 
nosso Regimento sem applicaçã.o pratica~ 
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Entretan t.o, no exorcicio do cargo de 1 o Se· 
cretario, nestas <luas ultimas se3sões legis
lativas, o que tenho verificado é o seguinte: 
as Commissões, prevalecendo-se da disposi· 
ção do art. 57 do Regimento, que reproduz 
quasi que tex:tualmente a disposição do Regi
mento anterior, solicitam diariamente infor
mações ao Governo sobre diversos assumptos 
affectos ao seu estudo. Essas requisições são 
dirigidas ú. Mesa e o 1 o secretario solicita as 
informações do que ollas precisam. 

Este caso não está, não _póde esta. r compre
hendido no art. 213; estft comprohendido no 
art. 57, que regula justamente o modo por 
que devem se·1· encaminhados e3sc ~ podiJos 
de informações das Commissões. 

Conciliem os nobres Deputados as duas dis
posições citadtts. Que re.sult.a della:s? 

Dispõe o art. 57: « As Com missões poderão 
e·:xigir dos ministros de Estado, poe inter· 
medi o do 1 o Secretario da. Ca.maru.. todas as 
informações, que lhes forem necessarias para 
desempenho de seus trabalhos, não podendo 
haver demora quo prejudique o respectivo 
andamento; ..• » 

Po1• estn disposição, o lo Sect'eta.rio não 
póde deixaL' de attcnder a solicitações da.s 
Commissões. 

Mas, esta solicitação importa. realmente 
em um requerimento; pelo art. 213, esse 
requerimontQ deve ser submettido aos tra
mites dos demais reqe rimentos; poetanto, a 
discus::ão e votaçãnda Camar[t. 

E' impossível c ciliar estas duas disposi· 
ções rogimentaes; ou o 1° Secretario ha de 
cumprir o seu dever, solicit:1ndo immedia
tamente as jnformações, ou a Mesa dtt ca
mara, já não o 1° Secretario, ha do submettor 
essas rer1uisiçõos, que são effectivamente 
requerimentos, 1t discussão e votação daCa· 
mara. 

Para fh,zcr desappat•ccer esta anomalia, 
foi que a Commissão do Policia propoz 
aquella disposição tão combatida pelos no• 
bres Deputados. Ella deve dize1• ú Camara 
que o fez com a mesma disposição de espí
rito com qne propoz as. emendas anteriores. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Perf~itamente. 

O SR. ALENCAR GUIM:AR.i.Es -E' possível 
que a formula pela Commissão adoptada não 
seja a melhor, e que de facto ella tenha in
vestido o Presidente da Camara de um arbi· 
trio .•• 

O SR. EoUAH.DO RAMos - Quo cts vezes é 
muito penoso. 

O Sa. ALE NO A R GUI111ARÃES - In-
conveniente i mas, devo dizer ao nobre 
Deputado o seguinte: requerimentos ha de 
.simples expediente, sobre os quaes a Mesa 
Jlóde deliberar sem a audioncia da Camara; 

outros, porém, poclem envolver questão J.e 
alta indagação, que a Mesa por si sô não 
possa resolver. 

O Sa. EDwARDO RAMOS - Mas não é a 
Mesa c1ue resolve os requerimentos das Com
missões ; nunca l'esolveu, nem V. Ex. quer 
que a Mesa resolva sobre a substancia de 
tar:'s requerimentos. 

O SR. ALENCAR GnMARÃES- Mas V. Ex. 
veji1 como está: «quando concluírem por 
pedido de inform:tções, ou para que o as
sumpto sej:t suh:nettiJ.o a outra Commissão.» 

São duas hypothescs-ou informações, o·a 
audiench do uma outra Commissão da Ca
mara. 

Esta. audiencta de uma outt'a Comm:issão 
da CtJ.mara pôde impor&:tr em umJ. questão 
de sél'ia ponderação para a Mesa. 

O SR.. EDUARDO RA.u:ros - A Mesa não tem 
responsabilidade nenhuma nisso. 

O SR.. ALElWAR GurJ.\IARÃEs - A auJ.ien
cia dessa Commissão póde pr~j udicar o a.nda
mento de um projecto de urgencia, cuja vo
tação seja iodispensa-vel; o requerimento 
dess:J. Commissão pôde embaraçar a marcha 
de um projecto·em andament:>. 

Quando esse requerimento for dessa natu
reza, por que não dar ao Presidente da Ca
mara a faculdade de submettel-o ao voto e 
conhecimento da C:unara, pa1•a quo esta se 
pronuncie'? A simple~ informa.ção, nã.o ; ella 
encaminharâ de accordo com a disposição do 
art. 57. 

0 SR. EDUARDO RA"IOS-Mas voltamoS ao 
ponto de partida: quando as informações 
forem solicitadas por escripto, a Camara 
uecossariamente tem de se pronuncitu• sobre 
isto; quando furem verbas, não ha necessi
dade de inteevcnçiio do P1•esidente, porque 
as Commissões toem autonomia para. solici· 
tal-as immedlt\tamente. 

0 SR. ALENOA.It GuniAIÜES-Todas asSO· 
licitações até ago1•a feitas pelas Cornmissões 
aos ministros são feit::\s por escri pto. 

O relator do projecto, no seio da Commis
são, por escripto, declara ao seu presidente : 
para dar parecer sobre o projecto tal, con
vem que se solicitem informações do minis
tro tal· a respeito deste a.ssumpto; o presi
dente da Commissão diz: como requer. 

Este ro;tuerimento vem á Mesa da. Camara 
e o 1° Sec1•eta,rio despacha-requisite-se. 

E' e3ta a formula parlamentar. 
0 Su.. EDUARDO RAMOS-Isto é um despacho 

de tc1rifa, porque o 1° Secretario não pôde 
impedir que so requisite ; é um despacho de 
simples expediente. 
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0 SR. ALENCAR GRIMARÃES-E' O que eu 0 SR. EDUARDO RAMOS -Quem diz O con~ 
·diO"O • o I o Secretario não póàe deixar de trario ~ Si V. Ex. quer qne diga, a. Mesa 
attender• á solicitação. actual mo inspil'a tanta confiança que eu 

o SR. EDUARDO RAMos-Então para que queria ser re.:;ído por ella sem regimento. 
P d . Não preciso mais do que o lJom senso, sabe-

envolver o resi ente msto, com arbítrio doria e descripção de quem nos este~ diri· 
de negar? gindo. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-Não é iSSO; 0 SR. NEIVA.-.\té lá não vou eu; prctlt•o a--
0 1° Secretario, a Mesa não tem competcncia l · 
para. fazel o. el. 

Depois de envial' o projecto ao seio de uma O SR. EDUARDO RAMOS-Tenho visto r1ue a 
Commissão esta pôde querar a audiencia de. lei é como se não existisse em muitos c<tsos. 
outra. A Mesa. não póde enviar o projecto Profiro então o arbitrio directo c responsa· 
·sem deliberação da Camara. Ahi está a bilida.dc pessoal do quem dirige. 
hypothese-é preciso que venha a solicitaç;t.o o SR •. \LENCAR GUIIliAR:i.Es- .\. torcoim 
·ao conhecimento da Cama.ra. pcn·te destn. emonJa soffrcu :.~critica. do n:eu 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Essa é outl•a ques- illust"'e amigo.·· 
tão; aliás era r>ara. desejar que não hou- O Sn.. EDUARDO RAMos-Cl'itica. amisi;osa ... 
vesse necessidade disso. V. Ex. lembra-se o Sr:.. ALENCAR GunrAn..\Es- ••• cl'itica 
de unm dísJ.;osição minha determinando que muito honra a Cummissão do Policia.. 
c1uc as Com missões, duas ou tr•es se r•e- s. Ex. disse q llO nã.o comprehondüt eomo 
unissem para. tratar de assumptos com· nn. discussiio do um parecer so pudesse aprc
muns, com intuito de impedir essa.:; delongas sonta.r como omcndi.1 um projccb de lei ou 
de requerimentos, disposição que cah.iu <1qui resolução ••• 
sem dlscussão? 

0 Su.. EDUARDO RA.!I1os-Nã.o comprollen-
0 SR. ALENC;\.R GurMAU.Ir~s--V. Ex. con- úia, não; a.cho U.esnecessa.rio desde {iUC cada. 

co1•da commigo que Dl1 hypothese que estou qual tom o uir.Jito do nprosontar seus pro
tratando ê neccssaria. a deliberação du. jectos. Par<1 vincal~u· estes pl·ojcctos a. pa·t·e-
Camarn,. . • cores ? 

0 Sn.. EDUARDO RA~IOS-Não O arbitrio de 0 Srt. ALEi\'CAR. GUHIIARÃES- Quando tl, 
Pl'O.:lidcnte (lUe recusa em uns casos e attcnde Commissã.o de Policia elabol'ou esta em onda 
om outr•os. Isso é novidade rogimcn~al. tinha. em vista o caso do Collegio Aquino. 

0 SR. ALENCAR GUU.tARÃES- Eu disse: :\. Commissão ue lnstrucção Publictt,turol1ndo 
quanto <ls informações mantenho o estabele- conhecimento de urna petição do Dr .. João 
chlo no actuu.l Regimento ; quanto â audbn- Pedro de Aqnino pcdinll.o dispensa de certos 
cia de outra, Commissão, regulo o (':.t.So não requisitos exigidos no Codigo de ~nsino para 
previsto no regimento. ob&cr um certo numero de favores, concluiu 

o Sn.. EDUARDo ltAl\IuS-:-v. Ex. refm·íu-so pelo in•.leferimento de:;se pedido. V e in esta 
a. requeL•imentos de inf'orma,~·ões. pa.l'ccer á C~tmura., foi la1•gament.e debatido 

• a.qui,e esta, po1• uma. grande, por uma. notavcl 
O Sn.. ALENCAR GU1MAU.IEs-Parecm•C's do maioria, repetliu o .parocet• da Commissão. 

Commissões quando concJuiPom po1• pedido de 0 Sn.. EDcARDO RAM:os-Está. 1:opellido- o 
informacões sorão considot•ados como reque-
rimcntus 0 como tal discutidos e votados. Si fica a liberdade tt ca,U.a um de apresentar o 
pela importancia do assurnpto, poréri1 (aqui projo~to que quizor · 
é que assenta a cl'itica. do nobre Deputado) a O Su.. ALENCAR GülMARÃI~S--Levantou-se 
Mesa jtdgar que deve sulJmotter á decisão até uma. questão de ordem para saber si 
da Cam<1ra... esse parecer, assim rejeitado, devi<t vot-

ta.I' á Commissão para que ellu. apresentasse 
O Sn.. EDUARDO RAMOS-Dá um aparte. uma :I·esolução qualquer que tru.Lluzisso o 
O Sn. ALENCAR GUIMARÃES- ••• o fará do voto da C amara naq uollo momento. 

mesmo modo que si se tratu.sse do simples o illustre lear.ler da. mu.ioria ttcha.va que a 
requerimento. Mesa devia devolver o parecer á Commis-

0 Sn.. EDUARDO RAMos-Pa.ra que envol· são, pa1•a que esta, reconsidot•ando o assum~ 
vct• a Mesa nisso? Si uma. commissão julga pto, concluísse de accordo com o voto da 
necessario ouvir a outra. para que dar-lhe· 0 Camara; mas a Mesa não acceitou o alvitre. 
direito de submetter ou não. U:'II Sn.. DEPUTADo-Nom podia acceita.r. 

0 SR. ALENCAR GUil't!ARÃES-A Mesa actu- 0 SR, ALENCAR GUIMARÃES-O facto des-
a.l p1•efero deixar á. alta. sabedo1•ia da Cama.ra portou a attencão da Mesa para hypotheses 
a decisão desses ussumptos. semelhantes, pois era preciso regulai-as. 

Vol, VIIl ri2 
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O SR. EDUARDO RAMos-Para. que, si em I O SR. FELISBELLO FREIRE-Quando ter
face da resolução da Camara, cada Deputado mina. 
tin_ha o direito de apresentar o projecto que o sa . ALENCAR GUIMARÃEs-Em 1906. 
qmzesse~ Quando se discutiu aqui o projecto de 

O SR. ALENCAR GU!à'IARÃES- D processo Regimento, emendas diversas app:1receram~. 
seria mais moroso. (Apa1·tes.) Uma dellas era redigida em termos q11e po-

0 projecto passaria pol' uma 3adi::lcussão, diam pr·oduzir os effeitos da que o nobre· 
do mesmo modo por que está esta.beleciJo Deputado teouxe hoje ao nosso estudo. 
com as emendas additi vas aos projectos em Era firmado pelo nobre Deputado pelo 
debate, que, approvadas, são destacadas, Ceará, o Sr. Thomaz Cavalcanti, e tinha a 
const.ituem novo p1•ojecto e so.fft·em nova minha a~ceitação: mandava considerar o 
discussão. A hypothese é a mesma. Si se corpo dl'l red·~ctores de debates annexo á 
póde tomar a providencia com reLção ás Secretaria da Camara, subordinado úirecta
emendas em ·3a. discussão dos projectos, por- mente á Mesa. 
que não fazel-o quanto {t discussão dos pa- A Camara. repelliu essa emenda. 
receres ~ E' certo que não houve debate a respeito, 

o s E . - . não sendo pollsivel sabe1• qual o pensamento 
o· R. DUARDO R.uros- Nao veJO vanta- que então dictou o voto da Camara. Qual• 
cem. quer que elle fosse, porém, devo dízer ao 

O Sa. ALENC.A.R GuBrARÃEs-Uma emenda nobre Deputado que, ain;.ta. mesmo que ella 
ê uma proposição. fosse approvada,a Mesa sen.tir-se-hia em diffi.-

0 SR. EDUARDO RA:-,ros-Mas é de indi· culdarl(:)S para _dar-lhe .execução prompta, 
viduo. po1•que ella. esta. subordinada aos termos de 

0 SR. ALENCAR GUDIARÃES-Mas si a Ca
tnara adopta., a propo.5ição proposta pelo in
dividuo, póde substituir a conclusão do pa
recer. 

0 Sa. EDUARDO RA.:'!IOS-Louvo muito a 
diligQncia com que V. Ex. quer esbbelecer 
essas regras, mas acho-as contraproducentes. 
. 0 SR. ALENCAR Gn~IARÃES (Pausa)- 0 
discurso do meu hon.1•ado amigo, Deputado 
por Seegipe, gyrou em grande parte sobre 
as emendas po1• S. Ex. submettidas ao e"itudo 
da Ca.mara e a principal dellas, que occupou 
por mais tempo a attonç:ãQ de S. Ex . , foi a 
relativa á tachygra.phia e á rodu.cçã.o de 
debates. 

Sobre este ponto, não preciso recordar á 
Cama.ra que tem sido pl•eoccupação minha, 
consta.nte, regular do molbor modo este ser
viço. Di versas tentativas tenho foi to, annul
ladas sempre pelos precedentes adoptados 
pela. Camara e, mais ainua, solJretuJ.o, pela 
existencia de um contracto, cujas responsa
bilidades obrigam a Mesa a m1ont8r as re-
spectivas estipulações. · 

Desde 1894ou 1895,si não meengano,existe 
um contracto para a redacção de debates, 
contracto que se tem renovado constante
mente c que ainda está em vigor. 

0 SR. FELISDELLO FREIRE-De quanto em 
quanto tempo se tem feito a renovação do 
contracto 1 

O SR. ALENCAR GUDIARÃES-A principio 
se fez annualmente. Em 1900, porém, o con
tracto firmado foi por tres annos, tendo sido 
a sua ultima prorogação feita por um ann o 
apenas. 

um con tracto. 
0 Srt. FELISBELLO FREIRE - E' um con

tracto em si nullo. 
0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não sei si 

como bl póde ser considerado. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE - V. Ex. Sabo 

melhor do que eu, como juri~ta que é • 
0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - 0 que é 

certo é que existe um contracto, que a Mesa 
está subordinada ás pl'escripções nelle esta-. 
belecidas e que ella só tem que exercei• so-. 
bre este serviço uma somma muito pequena 
de attribuiçõos, todas ellas referentes ao s~r
viço interno da Cam:1ra, quasi nã.o podendo 
exercer acção sobre o pessoal da redacção, 
porque tem de SA entender com esse pessoal 
por intermedio dos contra.ctan~os. 

0 Srt. FELISBELLO FREIRE- Dahi a. emenda: 
que apresentei. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- Eu já disse a 
V. Ex. que não acho que o serviço esteja 
convenientemente organizado, que era pos
sível fazel-o com a economia que V. Ex. nos 
declara possível, desde que seja. a sua emenda 
adoptada. 

Cheguei mesmo a fazer calculos a este 
respeito, a pretender organizar o serviço. 
com gra.nrle_ economia para os cofres publi
cos; mas senti-me sempre embaraçado pelos 
termos .dessa contt•acto. 

0 SR. FELISBELLO FU.S:IRE- Responda-me 
V. Ex. uma cousa, e eu me refiro á actual 
Mesa, que me merece toda a confia.n~a: na 
vida do parlamento da Republica. houve voto 
expresso da Camara para se celebrar eSie 
contra.cto ~ 
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0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não ha voto 
nenhum da C<.tmara a respeito da autorização 
de tal ordem conferida ú. ~·lesa; como não ha 
em toda nossa legislação disposição alguma 
que se refira ao corpo de rodacção de debates, 
sa,lvo a do orçamento, que consigna verba 
:para esse se1·viço e o d::t tachygraphia. 

O SR. FgLISDELLo FREIRE- Só por uma lei 
é que se poderia regular isso. 

o meu digno amigo o Sr. J. Neiva, que cer
tamente set'á approvado pela Camara, terá 
de dar parecer sobre todas estas emendas e 
então ella se pronunciará tão largamente · 
quanto for possivel, <L respeito de cad<L uma 
dellas, externando com franqueza a sua 
opinião. 

Eu me reservo para, no parecer que tenho 
de du.r, accrescentar ás ligeiras observações 
quo tenho feito outras no sentido ou da 
a.pprovação ou da rojeiçã.o dtts emenda,s. 

_ 0 SR. FELISBELLO FREIRE - Espero que 
V. Ex allivie a dictaflura das Commissões c 
acabe com o regimen do privilegio dos seus 
req uerimcn tos. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-Era. O quo 
tinha a dizer. (Muito bem; muito uem.) 

Ninguem mais podindo a palavra, é encer
O SR. FELISDELLO FREIRE -E' um serviço rada a discus:::ão e adbda a votação. 

que por sua natureza não póde ser contra- E' annunciada. a discussão unica da emenda, 
ctado. d d .. . •· do Senauo u.o pro,jecto n. 265 B, deste anno, 

0 SR. ALENCAR GUHI!I:ARÃES-Não_se l'egu
lou. E porque esta omissão se Mt é que a Com
missão de Policia apresenta a emenda n. lO, 
que, tratando do regulamento da Secretaria, 
dá-lhe a faculdade-e é a primeira vez •que 
:figurará em lei . essa faculdade concedida á 
Mes<x. da Camar:1-de regulal' o modo por que 
deve ser feito e contractado o serviço de rc· 
dacção de debates. 

O _re act~r e ~ebates ~ um funccwnaiiO quo autoriza 0 Pre.~identc da. Repu.blica a 
publico e na~póde ser n~mea~o p~la.partr~. prorogn.r por um anno, com totlos os venci
con_tractada._, um func~wnarJO _q.ue requer mentos, 11 licença concedida, pola lei n. 1.187, 
mmto tal~nto,.competencta, prob1dade e con· de 20 de junho do corrente anno, ao ministro 
fianç_a. E de tanto valo~ como o empregado dos premo Tribunal Federa,l Dr •. Toã.o Bar-
publico da Fazenda NaciOnal. E os actuaes I u hA . t· 
redactores de debate attestam bto; são todos balho Uc oa Cavalcan t. . 

moços que teem estas qualidades. Ningucm pedindo a palavra, 1! encerrada a 
0 SR. ALENCAR GUI~IA.RIEs-Não sei si 

podemos constituir o corpo de redacção ue 
debates como um corpo de funccionu.rios pu
blicos. 

Algumas observações feitas em apartes 
pelo nobre Deputado pela Bahia, quando 
orava V .Ex., respondmn suflicientemente, a 
meu ver·, a esta parte di1 critica que S. Ex. 
produziu tão brilhantemente da tribuna.. 

Não preciso, por isso, insistir· neste ponto. 
Mas, Sr. Presidente, eu estou apC'nas 

externando a este respeito as minhas impres
sões pessoaes. 

0 SR. FELlSBELLO FREIRE dá um aJJarte. 
0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - Estamos de 

accordo neste ponto: o serviço de redacção do 
debates precisa ser reguladc> conveniente
mente. 

Eu tenho tido esta preoccupa.ção; não con
segui até hoje pol·a em pratica, nem sei si 
poderei conseguir. 

Pareee-me que a medida pPoposta pela 
Commissão de Policia vae encontru,r um 
meio de chegarmos a este resultado. 

Como eu ponderava, Sr. Presidente, estou 
apenas tra.duzindl) aqui as minhasimpr•essões 
pessoaes a respeito dos bl'ilhantes discursos 
que ouvi. 

A Commissão de Policia, em virtude do 
requerimento do nohre Deputado pela Bahia, 

discussã.o e [l.diü.da a votação. 
E' annunciada a 3" ubcussão do pro,jocto 

n. 1:H A, de 1904, concedendo •~ pensão 
mensal do 50G$ á viuva do ox-Sonado1' do 
Imporia l>r. Gaspar da Silveira Maetins. 

O Sr. Neivn. - Poço a palavra. 

O Sa•. Pa'e~ldente- Fica n.dh\da 
a. discussão • 

Estando aueantada a hora,, designo para 
scgunda-feil·a, lO do corrente, a seguinte 
ordem do dia: 

Continuação da vol;ação do p1•ojecto n. il02, 
de 1904, autorizando o Poder l•;xecutivo a 
concedet', pelo Ministerio da Marinha, á. As
sociação Protectora dos Homens do Mar o 
usofructo da ilha da Boa Viagem e de suê1S 
bemfeitorias, para o fim de ser estabelecido 
nella um posto de soccorros e deposito do 
respectivo material, durante o prazo de 30 
annos (3a. discussão) ; 

Votação da indicação da Commissão de 
Policia para que sejam feitas novas altera
ções no Regimento Interno para a Camara. 
dos Deputados, precedendo a votação do re
querimento do Sr. Noiva (discussão unica) ; 

Votação do pro,iecto n. 307, de 1904, ~uto
rizando o Govor·no a mandar constru1r no 
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Districto Federal um edificio ap1•opriado ao 
. serviço da justiça local e no qual possam 
funccionar os tribunaes, escrivães e tabel
ltã.es e dando outras provVlencias (2u. dis
cussão); 

Votação do projecto n. 296, de 1904, auto
rizando o Governo a applicM' ao preparador 
de histologia da Faculdade de Medicina da 
Bahia, Dr. Julio Sergio Palma, a disposição 
da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, e dando 
outras providencias (2a discussão) ; 

Vota,ção do projecto n. 277, deste anno, 
.que fixa o numeeo, classes e vencimentos 
elos empregados da Secretal'ia das Relações 
Exteriores, c dando outras provitlenci::ts (2a 
discussão) ; 

Vot:J,ção do pt·ojccto n. 82, desto anno, 
qun devolve a D. Maria Carolina Nabuco de 
Âraujo a pensão do 3:600$ annua,e:~, conce
dida á sua finada mãe D. Anna Benigna 
Barreto Nabuco de Araujo, viuva do Sena
dor José Thomaz Nabuco de Araujo (.2t <lis
cussão); 

Votação da emenda do Senado ao p!.'ojecto 
n. 40 A, dest9 anno, que autoriza o Presi
dente da Republica a conceder ao Dr. Hen
rique Ladisláo do Souza Lopes, lente de 
therapeutica da Facnldado de Medicina do 
Rio de Janeiro, um anno de licença., com 
todos os yencimentos, para tratamento de 
sua. sauJ.e (discussão unica) ; 

Votação do parecei' n. 44, do Iü04, jul
gando que na petiçiio de D. Ma riu. Pereira 
Guimu.l'iies, viuva do almira:q.to José Mar
ques Guimarães, que solicita a concessão de 
montepio de almirante, não hn. o que defe
rir em fuce do que dispõe a lei n. 1. liô, de 
14 de janeiro de 1904 (discussão unica) ; 

Votação da emenda do Senado ao proj ec t.o 
. n. 265 B, deste anuo, que autoriza o Presi
ücntc d<L R.epublic:.t a prorog:.tr por um anuo. 
com todos os vencimentos, a. licença conce
dida pela lei n. 1.187, de 20 de junho do cor
l'ente anno, ao ministro do Supremo Tribu
nal Federal Dr. Juão Barbalho Uchôa Caval
canti (discus~ão unic~L) ; 

Votação do pr·ojecto n. 201, de 1904, auto
rizando o Poder Execu·tivo a concedel' a 
F1•ancisao Augusto de Mello, confel'ente de 
3a. classe dí1 Estrada de Ferro Cent1•al do 
Brazil, seis rnczes de licença., com ordena.do, 
para t1•atar qe sua saude onde lhe convier 
(discussão unica) ; 

Votação do projocto n. 292, do 1004, auto
l·izttndo o Poder Executivo a conceder a Luiz 
Silveira do Pillar, agente da Estação de Ouro 
Preto, na Estrada. de Ferro Central do Brazil, 
licença por um auno, com o respectivo orde-

nado, para. tl•J,tií.r de sua s:~.ude onde lhe 
convier (discussão unica); 

Voi;ação do proJccto n. 293 A, de 1904, do 
Senado, autorizando o Pode1• Executivo a 
dosapl'vpriar o pt•edio da pra.ça d:t Ropublica 
n. 103. onde residiu o Marechal Dcodol'o da, 
Fon~eéa ( 2"' discussão ) ; 

Vohção do projecto n. 08 A, uc 1904. 
creando nl. Secretaria, do Supremo Tribunal 
Fod<wal mais tro . .;; logal't3S, s·.mdo um de offi
cia,l e dous de amanucnsos c:>m n.s mesmas 
vantagens do.) actuae.;; de igual C;:ttegoria 
(ll' discussão); 

Votação do prvjecto n. 188 E, de 1904, rc
dacção pal' .. t nova discussão da emenda dos
ta'Jada na 3a. discussão do projecto n. 188, 
deste, anno, relevando a prescripção em 
flUO O Dr.Augu:1to de Oliveira Pinto incor1•eu 
para o recebimento uo subsidio a que tinha. 
direito como Deputn.do fedm•al de 31 de ou
tubro a. 12 d0 novembro de 1892, abrindo-se 
para isso o Cl'erlito extrao1•dinario de !175$ 
(discussão unicn ,i; 

Votação do pr-o,jecto n. 18D A, de 1904. 
autm·izando o Presidente d.a Republica a 
manda.r annnllar i1 carga. feita em fevereiro 
de 1897 D.o capitão de engenheiros Domingos 
Alves Leite da quantia. de 2:100$, que re
cebeu. d~ c;.tix'J, militar para despezas da 
comm1ssa.o de que era. chefe, na. expedição 
a Canudos,commn,ndn,da pelo coronel Antonio 
Moreira Cesar, n a restituir á viuva da
quellc official, D. Ersilia Alvo; Leite as· 
qun,ntia.s que d.o meio-soldo lhe toem 'sido 
descontadas para pag;nnento d:.tquelle debito 
(2" discussão) ; . 

Votação do pl'ojocto n. 11.2 A, fie l D04, 
quo instituo o p1•ivilegio (homesteafl) ison· 
ta.uuo do ponhot'Lt o immovel r1n•al perten
cento <1 bL•aziloiro, n~Lto ou no.tnraliza.<lo, que 
fl.zor a. dcohtt>aç:ão constante do modolo ao
nexo (2" discussão) ; 

Votu.ção do p1•ojecto n. ;287, de 190,1, auto· 
rizf.l.ndo o Poim• Executivo a abt'ir ao Mi· 
nisterio da Guer1•a o c1•edito extraordinario 
de 16:419$750 paríl occorrer ao po.ga.mento 
devido á Robert Blosset & He1•manos, de for
necimentos feitos em l89ô á Colonia Militar 
junto á foz do Iguassú (36 discussão) ; 

Votação do p1•ojccto n. 301 , de 1904, 
auto ri Zàndo o Poder Executivo n. 11brir da 
Ministe1•io da Mat•inha o credito extl'a
ordinario de 500$ pu.ra pagamento a Jorge 
& Santos, pelo aluguel do predio em que 
funccionou a Escola de de Aprendizes Ma· 
l'inheil'o3 do Mart\nhão (3a. discussiio); 

Votaçrio do pt•vjecto n. 310, do 1904, au· 
toriz'1ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi-. 
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nisterio da Fazenda o credito C:{traordina,rio 
de 43:408$.966, paea, restituíra Rosa & Car
valho, negociantes estabelecidos no E:3tado 
da Bahia, oi imposto.~ ,Jr:~ importnção de 
xarque que lhos for·am indevidamente co
brados durante o anno de 1897, do accordo 
com o, sentcnç~a do Supri~mo Tribunal Fe
àeral (3'" discussão) ; 

Votação elo projoct·J n. ::Iô, de 1004, au
torizando o PoJ.er Exe::uti\'O a, abrir ao Mi
nistcrio d~~ Fa.zemla o creüitJ extraordinario 
de 8:752$900, pa,ra. rostitnie a Fernandes 
Mesquita & Comp., ncgoeía.ntes esta,bete
cidos n<l. Bahia, os imposto.g de import3ç:io 
de xarquo quo lhos fur:::tm indeviu::nnentc 
cobmdos em lt;97 (:3a discu~são) ; 

Continuação da 3'' dÍseussií.o do projecto 
n. 131 A, de HJO 1, C:'Jncedendo a ponsil.o 
mon~Ju.l de 500S; á viuv::~. do ex-Senador do 
Imperio D1·. Gaspar da. SiLveira Martins; 

2a discussão do projccto n. 208 A, d.o 1904, 
mandando que se appliquem aos incurso.~ 
nas disposições do Tratado de Madrid, de 
H de abril etc l7<Jl, o processo c tt pe-

nalidade do contrabando, cJm parecere da~
Commissões de Diplomacia e Tratados ~~ Con
stituição, Legislação e Justiça e substitutiYo 
da primeira destas Commissões; 

3a. discussão do projecto n. 286, de 1904, 
relevando a prescripção em que incoereram 
as congruas do bispo de Goyaz D. Eduardo 
Duarte Silva como conego da ex-C<.tpeH<L 
Impe1·ial, com pareceres das Commissões de 
Constituiçã.o, Legislação o Justiçoa e de Orça
mento; 

Discus..:;J,o unica do projecto n. 32:3, de 
1004, a,utoriza.ndo o Podor Executivo a, rc. 
formar, no posto de itlferes e com o ~oldo 
da ta.bcllu. om vigor, o cnformeiro-mór do 
Hospital Ccntra.l 11o Exerci to Henrirr ne Jos(~ 
da Rocha, com parecorcs das Commissões de· 
Niarinha e Guerra e ue Orç<J.monto; 

Discussão unica do projecto n. 3l7, de 
W04, a.utoriza.ndo o ltovorno a ma,nchtr rever 
o procosso de aposentadoria do engenheiro 
José Manoel da Silva, afim de lhe ser com
putado, pD,ra esse efioito, o tempo em que.,. 
em commissã.o, exerceu funcções publicas. 

Levanta-se a scssã.o á:; 5 hortts d<t tarde. 

1758 SESSÃO EM 19 DE DEZEMBRO DE 'l901t 

1\0 meio-dia procede-se (~ <:~hamada, a quo 
rospondom os Srs. Paula. Guimarães, Julio 
rlo Mello, Poreira. Llmu., Alcmcar Guima.rães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Antl1ero 
Botelho, Sá Peixoto, Luiz Domingned, Cunha 
Machado, Christino Ct•uz, DiM Vieira, Gon
çalo Souto, Fonsoc;:~ o Silva, Toixoiea dl} Sá, 
AH'onso Costa, Celso do Souza., Medeiéos c 
AllJuquer·quo, Bricio Filho, l~lpidio Ir]guei
rcdo, Angelo Neto, Felishello Freil'e, Oli· 
veira Vallu.dão, Domingos Guimarães: Noiva, 
Fclix. Gaspar, Alves Barbosa, Rourigues 
Lim:t, Pttranhos Montenegro, Roddguos Sal· 
danha, Galdino Loreto, Hm·edia de Sá, ·cor
rêa Dutra, Mello Mttttos, Nelson do Vasoon
eollos, Augusto de Vasconcellos, João Ba
ptis(,a, Bezu.mat, Mauricio de Abreu, Esta
vam Lobo, Carlos Peixoto Filho, Antonio Za
caris.s, Otyntho Ribeiro, \Venceshi.o Braz, 
Rodolpho Pa.ixã.o, Moreira dt\ Silva, Bcrni.l.rclo 
de Campos, Francisco Romeiro, Fernando 
Prestes, em·raira Braga, Paulino Carlos, 
Ca.aJido Rodrigues, He.rmenegildo de M:oraes, 

Costa. Noto, Artuino U.ihoiro, CM·los Caval
canti, Paula. Ra.mos, Soat·os do:l Santos, Ca'l
siano do Na.scimonto o Diogo l?ortumt. 

Abre-se a scssfí.o. 
E' lida o pos I; a em discns~ão a ada. 

O S1·. Medeii"os e Alhu(JUeJ.•· 
lJUe- Venho fa.zor uma poquonu. recti· 
ticu.ç5.o à acta. Pequena, mas impot•Ga.n
tissima. No resumo do meu discurso, hon
tcm publicado, ha uma phr:tso quo jamais 
proferi, nem, Pm caso algum, profm·iria. 
Eu não <lissc que espera. v a o triumpho do 
meu projecto, quando a Camara estivesse 
composta uo methores elemento;. Seria uma 
brutalidade, do quo mo sinto absolut:.tmente 
incapaz. O quo eu disse foi que esper<1va 
que a minha idêa foss• fazendo caminho e 
acabasse por triumphar. Muitos dos que 
hoje vott~m contra ella talvez amanhã 
votem a seu favor. E entre os que, tanto 
hoje, como depois, a combt\terão sempre, 
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estão elementos dos mais distinctos desta 
·Camara, cuja. composição não póde ser mais 
brilhante. 

Dizendo isto, appello para todos os que 
me ouviram para lhes fazer notar muito 
claramente que não estou fazendo neste 
ponto uma retractação de qualquer phra~e 
infeliz, que me houvesse escapado. l!,stou 
contestando em absoluto palavras e pensa
mentos que jámais proferi, jâmais tive. 

O meu i llustre collega,, o Sr. Galdino Lo
reto, diz-me, porém, que ha um engano no 
meu discurso. 'Effectivamente, eu disse que 
S. Ex. não estava presente quando se votou 
a lei de expulsão de estrangeiros. Accre
scentei mesmo que foi essa a unica occa
siãu em que a sua ausencia me causou 
prazer. Diz"me o meu colloga que, embora 
o não tenha visto, estava presente e tem 
razões para crer que alguns outros Deputados 
o acompanharam no voto contral'io. Recti
:fico ne.ste ponto o que, por engano, affirmei. 
(llfu.ito bem.) 

O Sr. Neiva- Sr. Presidente, pedi 
a palavra para fazer uma declaração atti
nente a um tra 1nllho da Commissão de Fa
zenda a que tenho a honra de presidir. Está 
publicado no Diario do Congresso, de hoje, 
um parecer dessa Commissão com as assigna.
tura~ p1•ecisas para que elle possa ter anda
mento, pois tem, alêm da minha. assignatura, 
como pt·esidente, a do relator o Sr. Passos 
Miranda, e as dos Srs. Juven:d Miller, Gal
dino Loreto e Mauricio de Abreu, este com 
restricções ; mas, como pudesse algum dos 
col1egas ausentes querer ter vista do pa
recer·, espC-'O quo V. Ex. detel'mine- que 
volte o mesmo á Commissão, para obvia.1· 
quu.lquer reclamação, E' ve1•dade que esse 
par·ecer, que poderia independel' da opinião 
da Commissão de Fazenda,~ precedido por 
minudente c estudado parecer da Com
missão de Pensões e Contas. favoravel :t pro· 
tenção sobre n. qual se oxpendeu ftworavel· 
men Le a Comroissão de Inuustria.. 

Peço igualmente a V. Ex. que mande 
fazer uma rectiftcação. Figura, por en
gano, como signatario de uma emenda mi
nha á indicação . alterando o Regimento o 
illmstre collega Sl'; João Vieira. 

Não ê a prim~i'.t-a vez que tenho a honra 
de ver confundido o meu nome e, portanto, a. 
minha nullidade (neto apoiadQs), com o desse 
emjnente jurisconsulto. 

verdadeiro dislate, pois em vez de-« e não 
poderão ser renovados na mesma . sessão»
sahiu-« e não poderão ser Senadores na, 
mesma sessão» l 

Eu me referi a requerimentos de adia
mento, que, entendo, podem ser renov~tdos 
na mesma. sessão desde que haja numero. 

Nestas condições espero que a emend<l. seja. 
novamente impressa e feita a rectiftca.Qã.o. 
escrevendo-se «NciYa>> em vez de «Vieira» c 
substituindo-se tt palavrLt Senadon:s pela re
novados. 

Muitas vezes tem-se dado este engano, que 
é uma cousa innocua; mu.s desta pôde succe
der que S. Ex. não est.·Jja do accordo e não 
queira passar por a.utor da emenda, que 
aliás é de tanta justiça que, estou certo, 
S. Ex. concordará cem ella. 

Nestas condições, S1·. Presidente, espero 
que feita a rectificação precisa, V. Ex. faça 
voltar o parecer â Commissão e hem assim 
que seja feita a emenda â minha emenda. 

Tenho concluido. ( Jlv.ito bem.) 

O Sr. G.u.ldino Loreto-Sr. Pre
sidente, pedi palavra exactamente pa.ru. re· 
ferir-me ao ponto da. acta que foi objecto da. 
rectificação pedida pelo illust1•e Deputado 
por Pernambuco, o Sr. Medeiros e Albuquer
que, e âquelle do que se occupuu o nobre 
Deputado pela Bahia, o Sr. Neiva, honrado 
presidente da Commissão do FazenLla. e In
dustrias. 

Em relação a um dos pontos a que me re· 
firo, Isto é, ao re~umo do uiscurso do nobre 
Deputado po1• Pernambuco, a expliou.ção de 
S. Ex. é sati~factoL•ia., é complota.. S. E&., 
em virtude do reclamação que ou já havia. 
feito em conversa., decla.rou que o humilde 
orador estava presente no momento do vo· 
ta1•-se o p1•ojecto da expulsão de estra.ngeil'os 
e votou contra.. · 

A vutação, Sr. Presidente: dllu-se, como 
acontece n:~ maior p:.wte elas vozes, aqui na. 
Cama r a: o Presidente annuncia. a votação, 
pede quo os quo a.pprovam levantem-se; a, 
maioria da Camara, ordinariamente, não se 
move c elle annuncia. o resultado que lhe 
parece ser o apoiado pela maiox·ia. Si al
guem tem reclamações a fazer ou entende 
que póde ter havido equivoco da Mesa., aliás 
muito facil de dar-se, pede verificação. 

Mas póde .ser que esse collega não esteja 
de accurdo com a idéa que a ventei na. 
emenda, e não quero mesmo que se suppo· 
nha. que p1•eteiido obrigar tão disUncto juris
consulto a. passar.como. signatario de uma. 
emenda que póde peccar. até pela. redacção, 
pois, como foi ella. publicada.> torna.·se um 

Ora, quando se votou o projecto de expul
são de estra.ngeil•os, deu-se, .. mais ou menos, 
isto. Eu, que era o Doputado que tinha im
pugnado o projecto, entendi, como entendeu 
o Presidente de então,qne a maioria o appl·o
va.va e, conseguinl;emente, não tinha reque
rimento de verificação a fazer. Dahi o equi
voco do nobre Deputado suppor que não 
havia na Camara quem se oppuzesse li pas
sa.gem do p1•ojecto; e, entretanto, mo recordG 

•' 
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que o Sr. Moreira da. Silva declarou-me que 
era um dos que haviam votado contra. 

Em relação ao outro ponto a que me quer•ia 
referir, qual o da publicação do um parecer 
da Commissão de Fttzend~ ~ o Inuustrias. 
que não havia sülo lido em sessão da Com~ 
missão, eu podia dar-me por satisleito com 
a declaração do nobt·c Deputa.clo pela lJahia. 

O parecer, e nisto estou de accordo com 
.S. Ex., era dispensa. vel, a. Commh;são de 
Pensões e Contas, quo me parece que ora. a 
competente para cla.r pal'ecer sobre o peo
jecto, o dou de modo desenvolvido. 

Não venho contestar ·a. jttsGiça desse -peo
jecto, que, pelo contrario, sub3cecvi sem 
restricçõe.;. 

A mioha reclamação é outra, o um~ re
clamação rt'gimental. 

Entendo, S1~. Presidente, que, de accorU.o 
com o Regimento, nenhum parecoe póie se1• 
publicado, vóde se1• l'emettido ao expediente 
da Mes<L sem ter sido lido em Commi.:;são. 

como do de qualquer dos membros das Com
missõe3. 

Ne.'>ta,s condições espero que V. Ex. dará. 
ao incidente a solução mais conforme ao Re
gimento. (Muito bem ; m·uilo bem.) 

O Sr. Presiden-te - O projecto 
n. 332, do 1904, que foi a in:primir na sessão 
de 17 do corrente volta á Commissfto üe Fn.
zendu. e Industrias, á Yista das }londerações 
feitas pelo pt·csiúoute da mesma. Commbsão. 

O Sr. Be1 .. nardo deCaDlpos
Sr. PI'csidentc, o discur~o que pronunciei 
sobre o projecto relativo d,s escolas de com
mc"t'cio t'oi pul!licu.do no Dillr:·o do Congresso 
com algumas falhas e incorrecções, que não 
podem subsistir, tttnto mais que, não tendo 
revisto esse discurso, não foi a. sua publie<:~oçã,o 
seguida de tal declaração. 

Clla.mu. portanto, <1 attenção de V. Ex., 
Sr. Presidente, para. este facto, esperando 
que soj . ~m feitas as necessarias rectifi.ca
ções. 

0 Sn.. PRESIDENTE - A Mesa fica, intoí• 
rautJ.. 

Aconceceu que es~e parecer, que o nobre 
Deputado p•:la Ba.hia. acha. supera.bundante, 
no que não lhe opponho objccções, não ftJi 
lido em sl?~são da Commis::-ão; eu o sub
screvi aqui de uma destas bancadas e o sub-
screvt declarando desde logo que só o fa.ria Em seguida é approvad..1. a acta da sessão 
com a condição de quo eHe f.tsse lido em antoceden LC. 

Commissiiu, que não fosse publicado sem essa Passa-se ao expediente. 
fol'malidarle. 

Sr. PI"esblente, o Re~imento determina 
.quo a clot~;ã.o üas Commissões seja feita, si 
não me ongano, por votu incompleto : de
termina. t~tmbom quo as reuniões Ja ·; Com
mis.;õos S11ja.m annunciada.s com 24 hot•a.::; do 
a.ntecodonch. 

o St... Ale11ca:r Guin'la.J·iies 
(to Secl·etario) procede á leitura do 'seguinte 

EXPEgiENTE 

Ofiicios : 
E:iSM llisposiçõcs visam garantir a l'opre- Do Sr. la Sucrdn.rio do Senado, de 17 do 

sont;açã.o ·las minor-ias, o 1t intervenção corr·cnto, communicando c1ue o St•. Prosi· 
dcssa:-J 111ino1•ias na.s Commissõ,~s. uont~ ua Itcpublica sanccionou o dect·o~o do 

O sy:-,te,•la. do s 1rem u.~signt~dos os pa1•o- Congr·esso Nacional, tlo qual envia. urn dos 
COl'OS n:L~ bu.nca.t.las tt•az o inconveniente que a.u~ogr1..1.phus, a.uturizantlo o Guvernu a adqui~ 
já se obs1n•von aqui, qua.ndJ um D !puta lo rü· ViJ.L'WS navios de guol'l'a. e a ma.nriiU' ct>D· 
da mino riu., o Ulustt•e Sr. OoriieJio da Fon- cluü• os q;1o O~:itão om construcçãu no:; e.sta.
soc:J., so JovtLntou pa.ra. uoclU.L'<tr qne um Leil'o~ uachma.os. - Inteirada. Archivo-~o o 
pat•occ~ j~ publicarlo nã.o havia sido liUo em u.utogt•a.pho. 
Commt;o;sao. 1 l · 

Dizh então 0 nobre Depub.Jo por Pm•- Do mes,uo sen lOl', c e Igual da.ta., commu-
namh~co: «Sr. Presidente, eu f<LÇO pa.ete" ~íca.ndo que pelo Sr. Presidente 2aRopublica, 
de::;ta Commissão, tenho assistido a to,la:s a:-; foram sau~cwoadas as rc.~;ol~lçoes do Co~
sua.s reuniões e não tive notícia úesse pa- grosso Nacional,das quaes onv1u. os respect1-· 
l'Oeer. » v~s a•!togru.phos, abr,;ndo os credito~ extr~~or-

Não sei q11al foi a solução que a Mesa deu dLDanos.: ur~ de 1: fGl$280 paru. pa~an;wnto 
·ao incidente ; acredito, porém, que ella. foi du. g_ratt~Citça? devida. ao O[·SecreLar·w do 
a de du.r·s~ vista do parecer· ao membru da Jardim Hotan1co, bacbarol JoaqLum Campos 
rninor·ia. que nesse sentido rectama.va. . Porto,de 21 ile marco a 21 de ~g~sto de 18991 

Sr. Pt't1~idento, tenho feito as observações e outt·a pal'a pagam~nto das dta.rias que com
que me pareciam intlispensa.veis no seo.ticlo petem aos engenllmros ftsc~~s das es~ra.da.s 
de reclamar em fa.vor de um direi&o. No de fe~ro arrendada::; peln Umao.-In&eirada.. 
momento não é o mou que é prejudicado, Arcb1ve-se os autographos. 
mas,a :;er adoptado,o pr•ecedeute pôde t1·azer Do mesmo senhor, de lgual data, commu
.de futuro o prejuízo não só do meu direito, nica.ndo que o Ex.m. Sr. Presidente da Rc-
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publica sanccionou as I'esoluções do . Con
gresso Nacional autorizando a abertura do 
credito de 9:445$l60,parn. pagar os ordenados 
que competem ao secretal'io aposentado do 
oxtincto Arsenal de Guerra de Pürnambuco, 
bacharel José Francisco Ribeiro Machado, e o 
de i37$633 para paga1• o ordenado devido ao 
ajudante de porteiro aposenhdo do extincto 
Arsenal do Guerra, de Pernambuco José Al
fredo de Carvalho, elo que envia cs respecti· 
v o.~ autographos.-Inteiri.l,d<1. Archi vom -se 
os auto;s·raphos. 

Do 2° procuradQt' seccional elo Dis tricto 
Federal, pedindo Licença tt Canura, de ac
col'do com o art. 20 da Constituição Fedora,l, 
para. denunciar o Deputado AlfeeJo Varola 
e promover cont1•a elle o cornpetonte pro
cesso criminal, requisitando a sua prisão 
preventivn, caso o reclamem os interesses da 
justiça, pelo crime definido nos§§ 2" e 4° do 
art. 115 do Codigo Penal, e offerecendo á 
consideração da Ca.martt dos Deputados os 
documentos que instruem o seu pedido de 
licença. -A' Commissrto de Constituição, 
Legislação e Justiça. 

Fica sob1•e a mesa., até ultet•ior cleliberação, 
o seguinte 

PROJEC1'0 

O Congresso Nacional decrc·ta : 

Art. 1 • o Aos officiaes da guarda nacional 
fallecidos quando não estiverem aquartella
dos, ou não tiverem miliQia sua, prestarão 
hom•as funebres os corpos ·do exercito, a re
querimento do suas familias , por conta <.l.e 
quem cor1'e1•ão as despezas effectuadas. 

Art. 2. o E' competente pa1•a defe1•ir esse 
reqnerimonto, n:~ Capital Federal, o Minis· 
·terio da. Guerra., o nos Estados, os comman· 
danteS~ dos districtos mili tal'c•s. 

Art. 3. o Revogam-se as di:spasiçõos em 
cont1•ario. 

Sala das sessões, 19 tlo dezembro de 1904. 
- Affonso Casta. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal, para se proceder ás votações 
das matel'ia.s encerradas, passa-se n, ma teria 
em discussão. 

E' annunciada a continuação da 3a dis· 
cussão do p1•ojecto n. 131 A, do 1904, conco· 
dendo a pensão mensll de 500$ á. viuva do 
ex-Senador do Imperio Dt•. Gaspar da, Sil
-veira Martins, 

O Sr. Presiclente- Tem a pala-· 
vra o Sr. Neiva. 

O Sr. Neiva (·)- S1•. Presidente, 
antes de fundamentar a emenda que me traZ' 
á tribuna, devo nmn. explicação á illustre· 
bancada rio-grandense, autora do projecto 
em debate, para que não se possa, pen~ar que· 
tenho intuito de protellat• a sua. discussão. 

Na sessão anterior, pedi a. palavra em hora, 
tão adiantada. que V. Ex., de accorclo com o 
Regimento, declarou ·adiado o debate. Em 
acto continuo não pedi p1·oroga.ção da, hora, 
porque infeliz.monte, como sóc acontecer ás 
cinco homs d:1 tarde, nfio havia no recinto 
siq_uc l' o numero pl'eciso pa.r<t yotação de ta! 
l'eq_uHrimento; ao contrario, teria solicitado 
dos meus collegas que votassem uma curta 
prorog:.tção da hora, na q_ual fundamentaria 
a emenda que vou a.presenta1• á C<Jnsideração, 
primeiro d<~ Commissão e em seguida da Ca
mara. 

Jamais, Sr. Presidente, viria. em opposição 
ao projl3cto em debate. 

Ao contrario, poria a minha palavra, 
como o meu voto, em auxiliu dJ mesmo, si 
não fosse elle subscripto pela valorosa ban
cada rio-grandense, de que faz parte aq_uelle 
que, devido á posição proeminente que occupa 
nesta. casa, muito merecidam,mte - muito 
merecidamente, digo com a franqueza com 
que costumo me exprimir e com a sin•:·eridade 
com que fallo-garante a vlctoria a qualquer 
idéa por que se inte1•essa : quero me referir 
áquelle de quem ainda ha pouco dizia que 
bastava uma palav1•a SU'\ om favor de uma 
idéa pm•a qu1:1 ella. fosse vencedora. 

Não mo opporia jamais, Sr. Presidente, 
porque, embo1•a tivesse, no tempo da monar
chia, estado em divergencüt com o illust1·e· 
rio-grandense, que tantos serviçus prestou á 
sua terra nat:.ü e tanto eng1•andeceu esta 
tribuna; embora eu tivesse miiHado em fi
leiras oppostas a S. gx. e, na imprensa, 
tivesse combatido algumas de ~mal:! idéas, 
sentia por elle cnthusiasmo ardente. e nã.o 
estou longe talvez de dizel' que elte sm•vin 
de espelho ao meu p1•ocede1', mais tat•de~ na 
vida publica. 

DJ facto, os que conhecem a historia polí
tica deste paiz sabem, hão de afllrmar, 
testificar e encumia1• o rio-grandense illustre 
que todos ososforços emp1•egava, aqui como 
no Senarlo, no mioisterio, como junto aos 
governos, junto ao propriv partido a que 
fazia opposição, para que seu Estttdo se 
engranaecesse. 

Assim, delle se poclia dizer o que um ce1•to 
Ministro da Fazeni'Ja disge em rolu.ção a mim: 

',(•) Eslo di~CIIi' >;o uiio foi l'eví ·1 t•> 1•olo o1·ador. 
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«Parece quo V. Ex. quer canalizar o 
·.Thesouro para sua querida· Bahia.>> 

E como não, si seu commercio sotf1•e, si 
·sua. lavoura agoniza e não vejo efficaz apoio 
por parte dos que governam aqui~ S. Kx., 
po1• sua vez, empregt~va com denodo toJos 

v.iuva de Cosario Alvim a graça que o pro
jacto faz á vi uva. do Sr. Silveira. Martins. 

•OI meLs para dar ao seu Estado nahl van
tagens de que este gosou e que foram a.dqui
.rida.s pelo esforço daq uelle illustro . homem 
,político ,jtmto aos seus proprios advorsarios. 

0 SR. PEREIRA. Lt!riA. - De modo que ello 
era o Neiva do Rio Grande do Sul. 

O SR. NEIVA -Não, senhor, ou é que 
·desejava ser, de muito longe, um Ga.sp:t.r 
Martins, da Bahia. 

Accresco, Sr. Presidente, que elle foi um 
combatente, um lucta.do1•; e devemos affir
mar que, si por alguns espíritos eivados de 
paixã'J de momento, foi elle enca1·ado por 
prisma diverso daquelle por que primou, 
inquestionavelmente seus intuitos eram emi
nentemente pa.trioticos. 

Ello não era propriamente um infenso á. 
Republica: a comprohendia de outro modo. 
Era talvez um parlamentarista; e pol'Ven
tura., huje, no seio do partido a que perten
cemos, não ha muitos que assim pensam, 
entendondo que o parlamentarismo deve pre
valecer sobre o systema presidencial. .• 

0 Sa. CRUVELLO CAVALCANTI-Como eu C 
o illustrc collega que aqui está. (Indicando 
o Sr. Medeiros e AlbuquM·que.) 

O Sa. NEIVA-... como, por exemplo, os 
dous distinctos Deputados que neste momento 
tenho aqui, ao la.<lo do cora.çã.o 1 · 

Deixo, pois, exarada, embora. nest~t voz 
rouquenha, que ainda menos acceitaveis 
to1•na minhas palavras., já de si abhorridas, 
(muitos neTo apoiados) deixo exa.rada minha. 
opinião relativa ao illustre rio-grandense, 
acerca. de quem sou insuspeito, assim me 
-extern:.~ndo, porque combati em fileiras 
oppostas a S. Ex. no tempo da monar•chia e 
ainda mesmo depois da Republica .. 

A pensã.o dada á viuva do Sr. Silveira 
Martins é de 500$, e a que foi votada. em fa
vor da viuva do Sr. Dr. Cesario Alvim é de 
300$000. 

A bancada bahiana apresenta tambem uma 
emenda. relativa ú. orphã de um filho distin
cto daquella. querid:l, terr~t, o qual morreu na. 
maxima pobreza, dciuudo-a carecida. da rn·o· 
tecção do Governo. 

Esta. emenda, estou certo, será acceita, 
como foram as outras duas. . 

Por esta emenda, manda-se que seja. con· 
ce(Uda á D. Elvira Fernandes da Cunha, 
orphã do illustt•e ex-Senador .Joaquim Jer·o
nymo Fernande,s da, Cunha. <L pensão mensal 
de 250$, menos, pot•tanto, que a. pensão con
cedida á viuva do Dr. Cesario Alvim, e me
tade da -concedida. á viuva de Gaspar Martins. 

A Commis:lão, com a solicitude a que dis
tingue, amanhã. mesmo poucrá emittir o 
seu juizo a respeito, e nada obstará a quo 
tenha andamento, separadamente, este pro
jacto. 

O illustre balliano, fallo tlmbem pll'a o 
publico, porque os políticos que me escutam 
teem o dever de conhecer os cidadãos da es
ta,tura. moral e politica de Fernandes da 
Cunha, que representou papel importante, 
não só nesta Casa do Parlamento, como no 
Senado, no fôro como advogado, nos tribu· 
naes como promotor publico, nas Repartições 
de Fazenda como pro,curador fiscal, cargo 
que desempenhou na Bahia de que era dis
tincto filho, sondo suas abalizadas opiniões 
acatadas e vencedoras. 

Em todos os logares que exerceu, deixou 
rastos luminosos da sua passagem, como ci
dadão, como homom intelligente, pr•obo, 
cheio da abnegação e caracter inquebra.n-· 
tavel. 

Meu intuito, neste momento, é declal'a.l' á 
Casa que, si, ainda em sa discussão, pedi a 
pa.la v1•a p:~ra. fundamentar uma emenda, é 
porque sabia que havia outra, apresentada 
a este projecto, e, portanto, a emenda que 
eu devia fundamentar não obrigaria o pro
jacto a voltar á Commissão respectiva. 

De facto, na 2a. discussão deste projocto, a 
bancada mineira, fazendo justiça a. um antigo 
político da escola liberal, o qual, nos ultimos 
tempos, se dedicou á causa da Republica, oc
cupando, quando ella surgiu, eminente cat•go 
no Governo Pl'ovism·io, a ba.Dcada mineira, 
como V. Ex. melhor S<Lbe do que eu, ap1•e-
1entou uma emenda., tornando extensiva. á. 

O illustre b:t.hia.no muitas vezes · l'ecusou 
as mais elevadas posições, e posso dar teste
munho disto, porque estive ao seu lado, na 
noite de 15 de Julho de 1868, na casa om que 
hoje funcciona. o Ministm•io dn. Justiça., e qn~J. 
era então um club do commerciantes onde 
moravam diversos Senado1•es e Deputados; 
estive ao seu lado, repito, justamente 
quando ali se apresentou o digno mineiro, 
que fez parte do gabinete 16 de julho, o 
Sr. Joaquim Antão Fernandes Leão, para 
convidai-o a. fazer parte do Ministerio. S.Ex. 
recusou-se peremptoriamente e, apezar das · 
insta.ncia.s de outros libera.es, como os Srs. 
Belfort, que estavam dizendo que elle seria 
uma garantia para a opposição, S. E.x:. per
sistiu em não acceitar. 

Vol. VIII 

Mais ta1•de teve occasião de ser novamente 
convjdado, tal o apreço em que o tinha o 
partido e como homenagem aos seus subidos 

53 
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meritos; mas S. Ex. sy.stematicamente se 
recusou, não porque se esquivasse a traba
lhar, porém por um excesso ele modestia, 
ou por outras razões certamente muito, 
justas, que porém não chegaram ao meu co
nhecimento. 

S. Ex., como advogado, era de caracter 
tal- disto dou tambem publico teséemunho 
-que recusou uma. da.s causas mais impor
tantes que passaram pelo foro da. Bahia. Elle 
recusou-se, apesar de ter as ma.is estreitas 
relações de amizade com uma da.s partes 
que.o procurava, cujo direito deveria patro
cinar, porque achava (e nesse sentido emittiu 
o seu parecer verbn.lmente) que o pleito não 
era de justiça. _ · 

E1•a um advogado que com prendia perfei
tamente o preceito compendiado nesta phra· 
se latina: 

Vir bonus peritus arte dicendi. 
Este era o caracter de Joaquim Jeronymo 

Fernandes da Cunha, essa gloria immorre
doura do glorioso Estado da Bahia. 

Sr. Presidente, como V. Ex. bem o sabe• 
na tribuna parlamentar, foram extraordina
rios os seus successos; a sua palavra vibrou 
aqui, eloquentissima sempre, na defesa dos 
princípios constitucionaes, nas causas as 
mais justas, nos interesses do Estado de qua 
era. ornamento, lm,tre, e nas üléa.s do parti
do, cujos princípios abraçara, convicto e 
denodado. 

S. Ex., pelo apoio da grande maioria da 
então província da Bahia e pela escolha de 
S. M. o Imperador, obtev(_;} um assento 
na Cama1•a, então chama.da ·camara Al"ta, 
ondo continuou a dar inconcussas e rei
teradas provas de saber e de seu valor, 
como politico e como parlamentar. 

0 SR. PEREIRA LIMA E OUTROS-Apoiado. 
O SR. NEIVA-Veio a Ropublica c S. Ex., 

ao envez da precipitação com qua outros, 
em uma tendencia. naturn.l,sem duvida, para 
tudo quanto está a fulgir, a acceitaram, 
S. Ex., cujo me rito era I'econhecido pelo 
governo republicano, recusou, em um:t carta 
que correu impressa, que é um pa.d1•ão de 
gloria de caractet•,do indepenclencia,que hon· 
rando-se sobremodo, tanta luz diffumlia que 
brilhou em diversos orgãos de publicidade, 
que a transcrevm•am com os mais enthu· 
siasticos _e merecidos encomios, e que ainda 
ha pouco tempo, por occasião da sua morte, 
sinão me engano, foi reproduzido., S. Ex:. 
recusou uma pensão que o Governo da Repu· 
blica, em um acto q11e muito o honra, lhe 
dava, de 6:000$ annuaes, e foi viver, não 
conspirando contra a. Republica, que havia 
tido aquelle rasgo de justa generosidade, mas 
ã custa de seu proprio trabalho. · 

0 SR.. PEREIRA LIMA - Era um homem 
de caracter. 

O Sa. NEIVA- E' verdade, e pod.ia-se 
escrever no seu tumulo estas palavras do 
nobre Deputado- E1·a um homem de ca
?·acte?·, 

Mas, além de caracter, caracter raro, elle 
br·ilttava tambem do mesmo modo porque a;, 
pedras fulgidas brilhí.tm, por diversas pris
mas; S. Ex. ln'Uho,.va tambem não só pelo 
caracter, mas pela probidade, pela alme
gação, pela intelligencia, elo quo tl.eu provas 
admiraveis e varias ... 

0 SR. PEREIRA LIMA- Era um dos pri
lllf'Íros oradores do seu tempo. 

O SR. NEIVA- Um dos primeiros ora
dores do seu tempo, diz o nobre collega, 
insuspeitissimo, porque era seu adversario 
político então. 

Era tão cheio de abnegaçãot que recusou 
por mais de uma vez um assento nos altos 
conselhos da Corôa, cousa tão aspirada, am
bição pela qual tantos outros algumas vezes 
procederam de modo a merecer censuras, as 
mais razoa v eis. 

0 SR. PEREIRA LIMA - V. Ex. não deve 
esquecer-se que esse cidadão a que se refere, 
éra um homem de uma -vida privada exem
phr, um pae de familia honestissimo. 

O SR. NEIVA-Perfeitamente, era notorio; 
S. Ex. preferiu voltar para o lar, e entriste
cido pela mingua dos rrlcursos, viu-se na 
necessidade de afastar-se desta Capital, indo 
parn, o centro do Estado fronteil•o, e lá pas
sando por transes dolorosíssimos, ao lado de 
sua extremosa filha, procurando pelo pro· 
prio trabalho ma.terial,aquelle espírito supe
rior, alentado pelo saber e a vigorado pela 
fé, viu-se, digo eu, na dura necessidade do 
atirar-se ao trabalho material, pa.ra não mais 
ver soffrer sua filha idolatrada, seu conforto 
nas ho"~"as de desalento. 

Pois bem, é para esta senhora, filhí1 legi
tillna desse notavel cidadão, que recusou 
uma pensão, que si tivesse sido paga, exce
deria a 90:000$, ê para estn. distincta se
nhora, que a bancada bahiana, por minha 
humilde voz .•. 

0 SR. HoSANNAH DE OLIVEIRA E BEZAMAT 
-Muito autorizada. (Apoiados.) 

o sà. NEIVA- ... vem pedir,já que se deu, 
muito justamente, uma pensão de 500$ a 
familia do intemerato Sr. Dr. Silveira Mar
tins, já. que se deu uma pensão de 300$ á 
viuva do Sr. Dr. Cesaeio Alvim, que se lhe 
dê .uma pensão . de 250$000. Como já disse, 
Fe1•na.ndes da Cunha foi um homem que pro· 
pugnou sempre pela causa do direito, e 
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sempre de modo correcto e alevantado ! Não 
só como promotor publico, não só como par
lamenhr, na Camara e no Senado, mas 
ainda n~t defesa dos interesses da Nação Bra.
zileira, no cargo de procurador da Repu
blica, em cuja qualidade deu pareceres tão 
luminosos que teem sido por vezes, como 
ainda ha pouco tempo, examinados e pro
curados como ensinamento; esse eminente 
politico e admirado parlamentar recusou 
para si e para sua filha uma pensão que 
andar la já em cerca de 90:000$ ; agora 
pede-se apenas 3:000$ annuaes pa1'a aquella 
que já não o tem a seu lado. 

0 SR. PEREIRA LmrA-Neste ponto V. Ex:. 
não é logico, porque reduz a quantia de 500$ 
a 250$000. 

O SR. NEIVA- Eu .peço p.:;uco para obter 
alguma cousa. Bem sei que o herdeiro do 
seu immaculado nome devia ter direito a 
muito mais. 

0 SR. HoSANNAH DE OLIVEIRA-V. Ex. não 
é político. V. Ex. deve sempre pedir muito 
para obter pouco, 

O Sa. NEIVA-Reconheço que tenho pouco 
pouco geito para político, e lastimo que o 
meu estado de saude, a congestão que agora 
experimentam minhas cordas vocaes, não 
me permitta dar á palavra o enthusiasmo 
que naturalmente me viria do coração aos 
labios. 

Fernandes da Cunha foi o homem que pri
meiro admirei, porque foi o primeiro que 
produziu em mim enthusiasmo. Mais do que 
um amigo foi S. Ex. um mestre. Conheci a 
S. Ex. nos seus primeiros triumphos ora
torios e nas suas extraordinarias victorias 
eleitor aos. 

Aqui nesta Capital l'edigia-se então um 
Ol'gão conservador, O Constitucional, sob a 
direcção do notavel mineiro pae do nosso 
distincto collega o SI'. Bernardino Silva, o 
illustre Senador Firmino Rodrigues da Silva. 
O Dr. Pedro de Calazans, notavel poeta 
sergipano, dava tambem seu apph\Udido 
nome á gazeta.. 

Eu a lia,procurava conhecer os homens po
líticos e na turalmente,escolhl S. Ex., espiri to 
illuminado pelas luzes do saber, conhecedor 
profundo das joias políticas que tínhamos 
então, para meu mestre ; em seus princípios 
bebias primeiras ideias políticas, e tão uteis 
e tão proficu:;ts e tão fundas e arraigadas 
foram essas lições- que firmei minha 
crença política, avigorei-a com o tempo e 
apezar das injustiças e das lutas, estava ao 
lado dos meus co-religionarios quando se 
deu o movimento, que produziu a mudança 
de regimen, e um havia de mais de 30 annos! 

Não achei um Alcorão, mas uma Bíblia e 
fiz-me um crente. 
Ne~tas condições, Sr. Presidente, eu, que 

admirava o seu valor intellectuai, habi· 
tuei-me desde moço a render-lhe essa ho
menagem, que foi crescaudo á proporção 
que os seus triumphos augmentavam e a 
minha intelligencia se aclarava. 

Chamo a attenção da Camara para esta 
medida, que, si póde ser atacada, é sómente 
pela razão a que alludiu o illustre repre
sentante do Estado do Rio, o Sr. Pereil'a. 
Lima, porque pedi pouco; mas desde que a. 
iniciativa foi da bancada do Rio Grande, que 
pediu 500$, desde que Minas pediu 300$, eu 
quiz seguir as pégadas e reduzi a 250$000. 

Nestas condições, a medida é de justiça e 
de equidade: attendamos ás necessidades da 
filha de um homem que foi um patriota, um 
sabio, um parlamentar, um caracter, sobre
tudo, e alma dotada de grande abnegação, 
que recusou dos cofres da Nação mais 
90:000$. Não é muito, pois, que á sua filha, 
que está em condições precarias, se deem 
3:000$000, 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. 

Vêm â Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n, 131 .A, de 1904 

Accrescente-se : 
Art. l. o Fica concedida a D. Elvira Lia 

Fernandes da Cunha, filha do fallecido se
nador do Imperio Dr. Joag_uim Jeronymo 
Fernandes da Cunha, a pensio mensal de 
250$000. 

Sala das Sessões, lO de dezembro de 1904-
Domingos Guima~·ães. -Augusto de F1·eitas.
Alves Barbosa.-Paranhos Montenegro. -Ro
dr iyues Lima.-Eugenio Tourinho, -Castro 
RebeUo.-Felix Gaspar. 

Considerando que o ex:-cabo de esquadra 
Luiz Raymundo de Lima serviu na campanha 
do Paraguay durante cinco annos ; 

Considerando que hes serviços foram pro
vados com a apresentação do diploma da 
medalha gm•al da guerra do Paraguay, com 
passador n. 5 ; 

Considerando que, conforme o attestado 
que juntou á, sua petição, velho e alque
brado, vive hoje esmolando nas ruas da ci
dade de Bello Horisonte ; 

Considerando, finalmente, que é deve1· do 
Estado alimentar ao menos aquelles que, 
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com as armas n:t mão, defend0ram a sua dolpho Miranda, Bm•nardo Antonio, Candido 
ínt.egddarJ.c: de Abreu, Carvalho Chaves, Abdon Baptista, 

Luiz Gualbet•to, Marçal Escob1r, Angelo Pi
nheiro, Rivadavia Corrêa, Victorino Mon 
teiro, James Darcy e Campos Cm•T.ier. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica concedida ao ex-cabo de ~s

quadra Luiz Raymundo de Lima a pensao 
de 25$ mensaes, que lhe será pag:J. a contar 
de 1 de janeiro deste anno. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 1904. 
-Cr'WI'ello Cavalcanti. 

Ninguem mais pedindo a palavra,~ encer
rada a discussão e adiada. a votaç1o, até 
que a respectiva. Commissão dê parecer 
sob1•e as emendas oiferecidas. 

Comparecem mais os Srs. Enéas M~rt~ns, 
Aurelio Amol'im, Hosannab de Ollvmra, 
Carlos de Novaes, Bezerril Fontenelle, Tho· 
maz Cavalcanti, João Lopes, Eduardo S!u
dart Sel'gio SalJoya, Alberto Maranbao, 
Pauia e Silva, Co~nelio ~a Fonsec~, R?dri· 
gues Doria, Engomo Tourmho, Garc1a. P1~es, 
Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Sá Freire. 
Cruvello Cavalcanti, Ribeiro Junqueira, La
mounier Godofredo! Sabino Barroso, ~al'
valho Britto, Galeão ca.rvalhal, Valo1s de 
castro, Rebouças de Caryal.ho, Amara_!. Ces~1·, 
José Lobo, Joaquim Te1xe1ra. Brandao, Lm· 
dolpho Serra, Germano Hasslocher e Ves
pasiano de Albuquerque. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. vVanderlcy de Mendonç~, 
Raymundo Nery, Arthm• Lep1os~ Passos~~
ra.nda, Rogerio de Miranua., 'Indw d<> Bt·~ztl, 
Antonio Bastos, Urbano Sa~tos, ~ranc1sco 
Sá Freclerico Borges, Pereira Reis, Wal
fredo Leal Abdon Milanez, José Marcellino, 
Esmemldi~o B:tndeil·a, Moreira Alves, Esta
cio Coimbra, Arthur Orlando, ltaymundo de 
Miranda, · Euzebio de Andrade, Arro~e.ll~s. 
Galvão, Joviniano do Carvalho, Leov1g1.ld~ 
Filgueiras, Castt•o Rehello, Tosta.~ S~tyro ~1as, 
Ye1•gne do Ab1•eu, Augusto de Fl'eltas, Pmto 
Dantas, Tolentino dos Santos, Eduardo R~
mos, MarcoHno Mou1•a, Bernardo Horta, Ir~
neu Machado, Americo de Albuqucrq~c, Ft
delis Alves, Belisario de Souza, G~lvao B~
ptista, Silva Castro, Lauríndo ~Ltta., J~llo 
Santos, Henrique Bo1•ges, FFan~Isco_ Ve1~a., 
Bernardo Monteiro, José Bo~ufa.c1o,Jo~o Lm:t., 
Gastão da Cunha, Penido F1lho, David C!lom
pista, Francisco Bernardino, Bueno de Pai v a, 
João Luiz· Alves, Leonel Filho, Ada!berto 
Ferraz, Henrique Sa.Ues1 Carl?s Ottom, Ma
noel Fulgencio, Nogue1ra, Lmdolpho Cae
tano Oleooario Maciel, Padua H.ez3nde, Je
suin~ Card!lso, Domingu~s de Castro, At•nol
pho Azevedo, Eloy Chaves, Leite de. Souza, 
Alvaro de Carvalho, Azeyedo Marquei, Ro-

E sem causa os Srs. José Eusebio, Anizio 
de Abreu, João Gayoso, Virgilio Brigido, 
Eloy do Souza, Trindado, Izidro Lei te, Pe
reira de LyL'a, João VieiL•a, Malaquias Gon
çalves, Pedro Pernambuco, Epaminondas 
Gracindo, Balcão Vianna, Prisco Paraizo, 
Moreira Gomes,.José Monjardim,EricO Coelho, 
Carlos Teixeira Brandão, Paulino do Souza, 
Viriato Mascarenhas, Astolpho Dutra, Ca.r
neil•o do Rezende, Bernardes de Faria, Ca
millo Soares Filho, Calogoras,Camillo P.rates, 
Costa Junior; FJ.•ancisco Malta, Benedicto de 
Souza, Eliseu Guilherme, Juvenal Miller, 
Barbosa Lima, Domingos Mascarenhas, Al
fredo Varela. e Homem de Carvalho. 

São succe~sivamente sem debate encel•ra
dos, em 2a discussão, os arts. 1 o e 20 do pro
jacto n. 208 A, de 1904, man1ando que se 
appliquem aos incursos nas disposições do 
Tratado de Madeid, de 14 de abril de 1891, o 
processo e a penalíJ.ade do contrabandó, com 
pareceres das Commissões de Diplomacia e 
Tra.tados e Constituição, Legislação e Justiça 
e substitutivo da primeira destas Commissões, 
tlcando adio.da a votação. , 

E' a.nnunciada a 3:1. discussão do projecto 
n. 286, de 1904, relevando a. prascripção em 
que incorreram as . congruas do bispo de 
Goyaz D. Edua1•do Duarte Silva, como conego 
da ex-capella imperial, com pare-ceres da.s 
Commissões de Constituição, Legislação e 
Justiça e de Orça.mGnto. 
. Ninguem pedindo a palav1•a, ó encerrada. 
a discussão e adiada a votação 1 

E' annunciada. a discussão unica do p1•ojecto 
n. 3.23, do 1904, a.utot•iza.ndo o P0der .Ex
ecutivo a. roformar, no posto de alferes o 
com o soldo da. tabella. em vigor, o enfer· 
meiro·mór do Hospital Centt•al do lbe1·eito 
Henrique José da. ltocha, com pu.t•ecet•es das 
Commissões de 1\'lttrinha e Guerl'a o de Orça
mento. 

Ninguem pedi!ldo a palavl'~, é encerrada 
a discussão c adtada. a votaçao. 

E' annuncbda a discussão unica do projecto 
n. 317, de 1904, autorizando o Govel'no a. 
mandar rever o processo de aposentadoria 
do engenheiro .José Mano3l d>1. Silva, a.tlm de 
ser computado, para esse effeito, o tempo em 
que, em commissão, exerceu funcções pu
blicas. 

Ninguem peliindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 



SESSÃ0 EM 19 DE DEZEMBRO DE 1904 

O Sr. Pre8idente- Estão esgo
tadas as matarias constantes da ordem do 
dia. 

Não havendo numero para a votação das 
matarias encerradas, designo para amanhã 
a seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n. 3J2, 
de 1904, autorizando o Poder Executivtl a 
conceder, pelo Ministerio da Marinha, á 
Associação Protectm·a.· dos Homens do Mar o 
usofructo da.ill).a _da Bo3. Viageín e de SjlaS 
bemfeitorias, para o fi.mde ser estabelecido 
nella um posto de soccoi•ros e deposito do 
respectivo material, durante o prazo de 30 
annos (3a discussão) ; -

Votação da indicação da Co.mmissão de 
Policia para que sejam feitas novas altera· 
ções no Regimento Interno pal'a a Camara 
dos Deputados, precedendo a votação do re
querimento do Sr. Neiva. (discussão unica) ; 

votação <la. emenda do Senado ao projeeto 
n. 40 A, deste anuo, que autoriza o Presi
dente.da Republica a conceder ao Dr. Hen
rique Ladisláo de Souza Lopes, lente de the
rapeutica da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, um anno de licença., com tJdos os 
vencimentos, para tratamento de sua saude 
(discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 44, de 1904, jul· 
gando que, na petição de D. Maria. Pereir<t 
Guimarães viuva. do almir:.mte José Marques 
Guimarães, que solicita a. conce~são do 
montepio de almirante, não ha o que deferir, 
em face do que dispõe a lei n. 1.176, de 14 
de janeiro de 1904 (discussão unica); 

Votação do projecto n. 291, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder [~ 
Francisco Augusto d11 Mello, conferente de 
3• classe da Estrada. de Ferro Central do 
Brazil, seis mezos de liceriQa, com ordenado, 
para tratar de sua s:tude onde lhe convier 
(discussão unica) ; Votação do projecto n. 307, de 1904, auto" 

rizando o Governo a mandar construir no Votação do projecto n. 292, de 1904, auto
Districto Federal um edificio apropriado ao rizando o Poder Executivo a conceder a Luiz 
serviço da justiça. local o no qual possam Silveira do Pilar, agente da estação de Ouro 
funccionar os tribunp.es, escrivães e ta bel- Preto, na Estrada de l!'erro Central do Brazil, 
liães, e dando outras providencias (2• dis- licença por um anno, com o respectivo orde
cussão); nado, para tratar de sua saude onde lhe 

Votação do projecto n. 293 A, de 1904, do convier (di~cus3ão unica) ; 
Senado, autorizando o Poder Executivo a Vohção do projecto n. 98 A, dll 1904, 
desapropriar o predio da praça da Repu- creando na Sect•eta.ria. do Supremo TribuMl 
blica n. 105, onde residiu o marechal Deodoro Federal mais tre~ logares, sendo um de 
da. Fonseca (2• discussão) ; offl.cial e dons de a.manuenses com as mesmas 

vantagens dos a.cLuaes de igual categoria. 
Votação do projecto n. 296, de 1904, auto· (l• discussão); 

rizando o Governo a applicar ao preparador 
de histo1ogia da Faculdade de Medicina da Votação do project.o n. 188 E, de 1904, 
Bahia,Dr. Julio Sergio Palma, a disposição da redacção para nova discussão da emenda das
lei n. 138,<l.e 21 de junho de 1893, e dando ou· tacada na 3• discussão do projecto n. 188, 
tras providencias ( 2a discussão ); deste a.nno, relevando a prescripção em que o 

_ . Dr. Augusto de Oliveira Pinto incorreu 
. Votaçao do proJecto n. 277, ~este anno• para o recebimento do subsidio a que tinha 

que fixa o numero, cla.ss.es e venctm~ntos do~ direito como Deputado Federal, de 31 de 
empregados da Secretaria das Relaçoes Exte outubro a 12 de novembro de 1892 abrindo-se 
rior~s, e dando outras providencias ( 2• dis·· para isso o crfdito extraordinado de 975$ 
cussao ); (discussão unica) ; . 

Votação da emenda do Senado ao projecto Votação do projecto n. 189 A. de 1904, au-
n. 265 B, deste anuo, que autoriza o Pt•esi- torizando o!Presidente daRepublica a mandar 
dente da Republica a prorogar por um anno, annullar a carga feita em fevereiro de 1897 
com todos os vencimentos, a licença conce- ao capitão de engenheirus Domingos Alves 
dida pela lei n. 1.187, de 20 de junho do Leite da quantia de 2:100$, que reC~ebeu da 
corrente anno, ao ministro do Supremo Tri- caixa militar para dospezas da commissão de 
bunal Federal Dr. João Barbalho Uchôa Ca· que ora. chefe, n' :jKpodição a Canudos, com
valcanti (discussão unic3. ); mandada pelo coronol Antonio Moreira Ce:sa.r, 

votação do projecto n. 82, deste anno, que e a restituir :1 viuva da.quelle offi.cial, o. Er
devolve a D. Maria carvlina Nabuco de silia Alves Leite, as qu'1ntias que do meio-

d 3 <1.- d"d soldo lh3 toem sido de~contadas para paga-
Araujo a pensão e :600..p annuaes,conce 1 a manto tl!!."uelle debito (2~ discussão); 
á. sua finada mãe D. Anna Benigna Barreto .., 
Nabuco do Araujo, viuva do Senador José Votação Jo· projecto n. 112 A, ~e 190-!, que 
Thomaz Nabuco de Araujo (2a discussão); institue o p1·ivilogio homestead, 1sentando de 
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penhora o immovel rural portencente a bra
zileiro, nato ou naturalizado, qua fizer a 
declaração constante do modelo annexo (2a 
discussão); 

Votação do projecto n. 287, de 1904, auto
l'izando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Guerra o credito extraordinai'io de 
16:419$750 para occorrer ao pagamento de
vido a Robert Blosset & Hermanos, de forne
cimentos feitos em 1896 á Colonia Militar 
,junto á foz do Iguassú (3a discussão); 

Votação do projecto n. 301, de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisteriô da Marinha o credito ex:ti'aordina
rio de 500$ para pagamento a Jorge & San
tos, pelo aluguel do predio em c1 ue funcciona 
a Escola de Aprendizes Marinheiros,no Ma
ranhão (3a discussão) ; 
. Votação do projecto n. 310, de 1904, auto
rizando o Podel' Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito extram•dinario de 
43:498$966, para restituir a Rosa & Carva
lho, negociantes estabelecidos no Estado da 
Bahia, os impostos de importação de xarque 
que lhes foram Indevidamente cobrados du
rante o anno de 1897, de accordo com a sen
tença do Supremo Tribunal Federal (3& dis
cussão); 

Votação do projecto n. 316, de 1904, auto
rizando o Poder fijxecutivo a. abrir ao i\Hnis
terio da Fazenda o credito extraordinario de 
8:752$900, para restituir a Fernandes Mes
quita''& Comp., negociantes estabelecidos na 
Bahia, os impostos do importação do xa1•que 
que lhes foram indevidamente cobrados em 
-1897 (3a discussão) ; 

Votação do projecto n.208 A, de 1904, man
dando que se appliquem aos incursos nas dis
posições do T1•atado de Madrid, de 14 do abl'il 
de 1891, o processo e a penalidade do contra
bando, com pareceres das Con;tm~s~ões de J?i
plomacia e Tratados e Const1tmçao, LeglS· 
lação e Justiça e sub.~·titutivo da primeira 
destas commissões (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 286, de 1904, re1e· 
vando a prescripção em que incorreram as 
congruas do bispo de Goyaz D. l!~duardo 

Duarte Silva como conego de ex:-Capella 
Imperial, com pareceres das Commiss·c3es de 
Constituição, Legislação o Justiça e tle Or
çamento (3a discussão); 

Votação do projecto n. 323, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a reformar, ll(Jl 
posto de alferes o com o soldo da ta.bella em 
vigor, o enfermeiro-mór do Hospital Central 
do Exercito Henrique Joséda R.ocha,com pa
receres das Commissões de Marinha e Guerra 
e de Orçamento (diacussão unica); 

Votação do projecto n. 317, de 1904, aü
torizando o Governo a mandar rever- o pro
cesso üe aposentadoria do engenheiro José 
Manoel da Silva, afim do lhe ser computado 
para. esse elfeito, o tempo em que, em cor~
missão, exerceu funcções publicas (discussao 
unica); 

2° discussão do projecto n. 32ü A, de 1904, 
U~.utorizando o Poder Executivo o reorgani
za!' a brigada policial c a guarda civil, com 
pareceres das Com missões de Orçamento o 
Constituição, Legislação o Justiça; 

2a. discussão do projecto n. 328, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o creclito de 4:070$666, 
supplementar á verba da rubrica 18!1. do 
art. 7° da lei n. 1.145, do 31 de dezembro 
de 1903; para occorrer ao pa~am~nto dos 
vencimentos devidos ao comm1ssar10 geral 
da armada João Maria Be1•nes de Parrabcre; 

1 n. discussão do projeeto n_. 7 A, de .1904, 
autorizando o Poder Executivo a abr1r ao 
Ministerio da Fazenda o credito ext1•a.ordi
nario de 10:033$016 para paga.mento ~e. ven
cimentos quo competem, no exerciC10 de 
1903 aos dous fieis do thesoureiro ütt Rece
bedoric1 da Capital Federal, com parecer e 
emenda da Commissão de OrQamento; 

3a. discussão do projecto n. 270 A, de 1904, 
dispensando o resto do tempo Cllle falta ao 
Externato Aquino, para c~mplet_a~ os dous 
annos de fiscalização prévia, eXIgida pelo 
art. 366, do Codigo de Ensino. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 25 minutos 
(la tarde. 
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17611 SESSÃO El\1 20 DE DEZEMBRO DE 1904 

Presidencia dos Srs. Pattla Guirnw·i'tes (P;·esidente), Pereira Lím,a (2a Vice-Presidente 
e Paula Gttímanies (P1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se â chamn.da, a que 
respondem os Srs. Paula Guima1·ã.es, Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho, Anthero Botelho, Aurelio Amorim, 
Cunha Machado, Thomaz Cavalcu,nti, Edu
ardo Studart, Gonçalo Souto, Trindade, Izidro 
Leite, Teixeira ue Sá, A1fonso Costa, Celso de 
Souza, Medeiros e Albuquel'que, Bricio Filho, 
Pereira de Lyra, Cornelio da Fonseca., El
:pidio Figueiredo, Angelo Neto, Felishe!lo 
Freire, Alves Bar·bosa, Rodrigues Lima, Pa· 
ranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha., 
Heredia de Sá, Erico Coelho, GuJvã.o Baptista., 
Mau1·icio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Estevam Lobo, Ribeiro Junqueira, Carlos 
Peixoto Filho, David Campista, Antonio Z<L· 
carias, Carlos Ottoni, Wencesláu Braz, Ro
dolpho Paixão, Galeão Carvalhal, Moreira da 
Silva, Francisco Romeiro, Rebouças de Car
valho, Fernando Prestes, :Ferreira Braga, 
José LolJo, Paulino Carlos, Rodolpho .Mí· 
randa., I-IermenegUdo de Moraes, Joaquim 
Teixeira Brandão, Costa Netto, Aquino Ri
beiro, Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, 
Paula Ramos, Ellzeu Guilherme, Soares dos 
Santos, Cassiano do Nascimento e Vespasiano 
de Albuquerque. 

A bre·se a sessão. 
E' lida e sem tleba;te approvada a. ac;ta. da 

sessão antecedente. 

Passa-se a.o expediente. 

O Sr. Alencar Guhnarães 
(1° Sect·etario) procede à leitur.a do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministorio das Relações Exteriores, de 

19 do corrente, envianüo a seguinte. 

MENSAGEM 

Srs. membros do Congresso Nacional: O 
Ministro das Relações Exteriores acaba de 
me demonstrar, como vereis da exposição 
junta, a. insufficiencia do credito aberto 
pelo decreto n. 5.374, de 25 de ncvem
bro do corrente anno , para occorrer ás 
despezas com a execução do a.ccordo provi-

sorio concluído em 12 do julho anteeior en
tre os governos do Braz H e do Perú, em vir
tude do qual quatro commissões mixtas, duas 
de :policia o duas de exploração, devem func
cionar nos territorios neutralizados do Alto
Jnrmt o do Alto Purús durante o modus '!Ji
venclí-qne vae.ser prorogado. 

Sendo indispensaveL que cssa.s commissões 
nã.o soiTram o menor embaraço nos seus tra
ba.lllos,rogo-vos que com toda a . urgenciu. to
mois na devida considm•ação o clocumento a 
que me refiro. 

Rio de Ja.nciro, lO do dezembeo de 1004,
Fmncisco de Paula Rod1·igues Alves - A' 
Commissão de Orçamento. 

Do Sr. 1° Sect'etario do Senado, de 20 do 
corrente, tl'<t,nsmittindo as emend<.\S do Se
nado á proposição desta Cama;ra, fi.xu,ndo a 
despeza. úo Ministerio das Relações Exteriores 
para o exercício de 1!)05.-A' Commissão de 
Orçamento. 

São lidos e vão a. imprimir, p<tra. entrar 
nn. ordem dos trabu,lhos, os seguintes 

PRO.JECTOS 

Bmeí!da do 8enaclo cw projoclo n, 43 A, cleste 
anno, que autoriza o P1·csidente dct Repu
b/ica a concede!" ao Dr. Sylvio Romero, lente 
tlo Internato do Gymnasio Nacional, um 
rmno de licença., com to!los os vencimentos, 
o.firn de t1·atm· de stta saulle, onde lhe con
'I.)ÍeJ· 

Do Sonado voltou emendado o projecto 
n. 4:3, deste anno, da. Camu.ra dos Deputados, 
(iUO autoriza a concessão de licença. por um 
anno a.o Dr. Syivio Romero, lente do Inter
tmto do Gymnasio Nacional. 

Consisto a emenda em que essa licença seja 
concedida sómente com ordenado e não com i 

todos os vencimentos. 
A Commissão de Petições e Poderes, de ac

cordo com as razões apresentadas pela Com
missão de Finanças do Senado, entende que 
deve ser acceita. pela Camara. a referida 
emenda. 

Sala das Commissões, de dezembro de 
1904.-Josd Eusebio. presidente.-Felix Gas
pa1' .-Sà F1·eire. 
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Projecto n, 43 A, de 1904, da CamaJ·a dos 
Deputados, que n:utori~a o Presidente da 
Republica a conceder ao Dr. Syl'IJio Romero, 
lento do Inte1·nato do Gymnasio Nacional, 
um anno de licença, com todos os venci· 
mentos, afl.m de t1·ata1· de sua saude, onde 
lhe con'IJieJ· 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a concer1or ao Dr. Sylvio Roméro, 
lente de logica. do· Internato do Gymnasio 
Nacional, licença pelo prazo de um anno, 
com todos os vencimentos, para. t1•atar de 
sua·saude, onde lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara. dos Deputados, 5 do julho de 1904. 
-F. de Patela O. G-uimarães, Presidente.
llfanoel de Alencar Guimarcíes, 1° Secretario. 
-J. B. Wanderley de Mendonça, 3° Secre
tario, servindo de 211 • 

Emenda do Senodo ao p1·ojecto n, 43 A, 
de 1904, da Camara dos Deputados 

Onde se diz : com todos os vencimentos
diga-se : com o ordenado. 

Senado Federal, em 6 da dezembro de 
1904. - Affonso Augusto J1forei?·a Penna, 
Presidente.-Alberto José Gonçalves, 1° Se
cretario interino .--Joaqt,i-m Ferreira Chaves, 
2° Secretario interino. 

N. 57 B-1904 

Redacção pm·a 3a discussc!o do p1·ojecto n. 57, 
de.ste armo, que institue o subsidio de 10:000$ 
a cada uma das sociedades qtte pe1·tencerem 
a Oon{ederaçao do Tiro Brazileiro 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. 1.° Fica institnido o subsidio de dez 

contos de réis a cada uma das sociedades 
que pertencerem á Confederação do Tiro 
Brazileiro. 

São condições in dispensa v eis para per
tencer á Confederação: 

a) ter, pelo menos, quinhentos socios con
tl'ibuintes ·; 

b) provar o patrimonio de cinco contos de 
réis, recolhidos á Caixa Economica pelo con
selho director, que deverá se compor do 
chefe. do municipio, do commandante de um 
dos corpos da guarnição militar, ou, na 
falta,· do commandante de um dos batalhões 
de força estadual e do presidente da socie· 
dade; 

c) submetter á approvação do Estado· 
:Maior do Exercito a organização, regula· 
mentos, instrucções, plantas e orçamentos 
para as linhas de tiro; 

d) ficar sob a immediata :fiscalização do. 
Estado-Maior, que deverá ter um represen
tante junto a cada uma das sociedades, po
dendo ser um officia.l effecti vo ou reformado . 
do exercito; 

e) fazer os e:rercicios de tiro com as armas, 
portateis regulamentr.res do exercito; 

f) franquear as linhas de tiro aos corpos 
do exercito e ás guarnições dos na vi os Ja 
armada; nacional. 

Paragrapho unico. O subsidio de que trata 
este artigo ser<l dado em duas prestações 
iguaes : a primeira, depois de satisfeitos 
os requisitos da,s lettras a, b e c e de ini
ciados os trabalhos da construcção das linhas 
de tiro, e a. segunda., depois de concluídos· 
esses trabalhos e de regular fnncciona.mento 
das linhas, attestados pelo commandante do
districto ou por quem o Presidente àa Repu·
blica designar. 

Art. 2, 0 Para facilidade da acqnisição dos 
terrenos indispensaveis ás linhas de tiro, as. 
sociedades incorporadas á Confoderação go
sarão das garantias inherentes á lei n. 816,. 
de 10 de julho de 1855. 

Art. 3.° Creado o serviço militar obriga
torio, os socios civis da Confederação, 
(}:UO houver-em prestado perante uma com· 
missão nomeada pelo Estado Maior do Exer
cito exames relativos ao conhecimento e 
manejo das armas portateis, á escola do 
soldado e á de sec~ão ficarão obrigados apenas
á metade do tempo de serviço no exercito· 
activo. 

Art. 4. 0 O Governo instituirá por inter
media do Estado Maior do Exercito premios 
para os concursos que as sociedades roali-:
zarem a 14 de julho, na. Capital Federal, e 
a 15 de novembro, nos E~tados. 

Art. 5. o A's sociedades da Confederação 
o Governo a juizo do Estado Maior do Exer
cito, fornece1•á o armamento e a munição 
indispensaveis, do quese indemnizará polo 
preço do custo. 

Art. 6, 0 O Governo regulamentará, de 
accordo com esta lei, a Confederação do Tiro 
Brazileiro e fará inspeccionar, sempr•e que 
julgar conveniente, as respectivas li~has, 
suspendendo as garantias concedidas, no 
caso de verificar-se faltada observancia dos 
dispositivos regulamentares. 

Art. 7 ,o No caso de dissolução da socie· 
dade, por qualquer motivo, e de já haver· 
ella recebido o subsidio ou parte deste, pas
saria par& o dominio da Fazenda Nacional: 
todos os bens moveis e immoveis, devida
mente i,nventaria.dos. 
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Art. 8.° Fica o Poder Executivo autori· 
,;ado a abrir opportunamente os nocessarios 
credito3. 

Art. 9. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissües, 10 de dezcml,ro de 
190-t.- Alves Ba1·bosa, presidnte.- Oliveira 
Vallaclcio.- R. Po.iú:tío.- C. Cavalcanti. 

N • 289 B - HJ94 

P((recc;· soln·c a emrJnda otfrwecida na 2a dis
cussão do ptojccto n. 289, deste anno, que 
concede a pensliO mensal de :JOO$, 1'eparti
rlamenle, á viuva e fi,llÍos do tenente-coronel 
Irmocencío Fabl'ido Fe1·;·eira de Mattos 

A emenda quo t.em pot• fim assegurar a 
pensão vitalicia de l:SOOS annualmento a 
D. Filismina Lcopoldina de Mendonça Jar
dim, veneranda mãe do intt·opido propagan
dista da Republica, com o intuito de abri
gal·a da miseria, deve sor acceitn. pela. 
Camara. dos Deputados. 

A Commissão do Orçamento cumpre o seu 
dEvei•, indo ao eneontro do justo pedido feito 
pelos signatarios da emenda, representantes 
do Estado do Rio de Janeiro, que foi o berço 
do illustre patriota de saudosa memoria. 

Sala da.s Commissões, 19 do dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, prasidente.
Galetio Cm""alhal, relator.-Paula Ramas. -
ComeUo da :Fonseca.- P. Sá. 

Em,end a a que se 1·e{ere o pm·ecer supta 

Accrescente-se o seguinte: 

Fica tambem a::;segm·~da a pensão vitalícia 
de 1:800$, annualmente, a D. Felismina, Leo
poldinà. de Mendonça Jardim, veneranda 
mãe de Silva Jardim, o propagandista da 
Republica, de saudosa memoria. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1904. 
- E1·ico Coelho.- Cc,rlru 'l'eixei1·a -' B1·andcío. 
- Galwro Baptista.- Jor.io Baptista. - Mau-
ricio de Ab1·eu. - Henrigtw Borges. - Pe-
1'eira Lima. - Pauli'i1o de Sou.:a. - Fidelis 
Alves.- Silva Castro. 

N. 304 A -1904 

Deroga e ampliu. as leis n. 85, de 20 de se
tembro de 1902, sobre oJ·gani~açcio munici
pal do Dist1·icto Federal, e as de ns. 543, 
de 23 de dezembro de 1902, e 1.101, de 
1.9 de novembro de 1!J03, que a modificam; 
com pm·ecer e emenda da Oommissao de 
Constituiçtío, Legislaçflo e Justiça 

A' Commissão de Constituição, Legislação 
e ... Justiça da camara dos Deputados foi pre-

Vol. Vlii 

sente o projecto n. 304,do corrente anno,que 
modifica a legislaçã~ ot·ganica municipal do 
Dis&ricto Fedoral nos seguintes pontos: 

l) A iniciativa da recoit'\, seja privativa. do 
Prefeito; 

2) A crea.ção ou suppl'cssão de empregos 
na secretaria do Conselho Municipal, e o au
gmento ou diminuição de yencimentos dos 
empregaJ.os e aposentação destes, e bem 
assim a decretação de de5pezas relativas aos· 
funccíonarios c ao Conselho fiquem depen
dentes de sancção do Prefeito; 

3) O prazo do veto seja. dílàtado bem como, 
seja admittido o veto parcial ; 

4) Possa o Prefeito abrir- creditos supple
menta.res para casos urgentes, dando contas 
ao Conselho ; 

5) As sessões oxtraordinarias do Conselho · 
só possam ter logar por convocação do Pre
feito. 

Devidamente estudadas essas modificações . 
propostas, a Commissão é de parecer que o· 
projecto seja. approvado, com restricçã.o, po
l'ém, na materia da.lettl'a G, á qual a Com,-
missão emenda como se segue : 

I 

As mesmas razões c1ue induziram o Con ... 
gresso Nacional a. reservar exclusivamente 
para o Prefeito a inicia. ti v a da Despesa das 
rendas municipaes prevalecem actualmente 
para ser adoptada. igual medida com relação. 
á. Receita. 

Si anteriormente os Edis abusaram da inÍ
ciativa da Despesa, incluindo no orçamento 
municipal verbas dispondiosa.s,que desequili ... 
bravam as finanças, já. muito arruinadas, 
actualmante commettem elles outros e nume
rosos abusos com relação t'i. Receita, dimi
nuindo ou insentando de certos impostos este 
ou aq uelle districto. esta ou aq uolla. classe de 
negociantes ou industriaes ou que outros 
cidadãos, prejndicando os interesses da com
munidade em beneficio desarasoado de par
ticulares. 

li 

E' injustifica.vel a prerogativa que possue 
o Conselho de crear ou supprimir empregos 
em sua secretaria, estipular vencimentos e 
conceder aposentadorias, independentemente 
da. intervenção do Prefeit;o. 

Si o Executivo Municipal, para crear ou 
supprimir- empregos na Prefeitura, tem, no 
vingente regimen, de submetter essa medida. 
á approvação do Legislativo Municipal, por 
que não estatuh• tambem que o Conselho 
submetta. á a.pprovação do Prefeito a. sup
pressão ou creação de empregos em sua. . 
secretaria 1 Constituindo o Conselho e o Pre· 
feito dous poderes que devem estar ligadoa .. 

54 
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um ao outro pela mutua fiscalização sobre o 
exercício de suas attribuições, nada jus
tifica a concessão de tal privilegio do Con
selho. 

A pratica tem por demais demonstrado 
que funeRtas consequencias pa1•a a adminis
tração e para o erario municipal teem resul· 
tado dessa prerogativa cuja extincção é de 
urgente necessidade. 

III 

ção ao tempo do respectivo pagamento. A 
possibili~ade da creação dessa situação ano
mala e mtolera vel é que tem forçado a pra
tica de não vetm• o Prefeito a lei de orça
mento. 

A instituição do -veto parcial por}t :fim aos 
inconvenientes e perigos de tal situação, ao 
mesmo tempo que permittirá ao Prefeito 
negar sa.ncção áquella.s medidas ela. mesma 
lei que lhe pareçam contrarias ás leis or
ganicas municipaes ou aos interesses muni-

O direito de vetar as decisões do Legisla- cipaes : sendo a lei do orçamento um con
·tivo Municipal precisa ser modificado quanto juncto de medidas as mais diversas, tanto 
ao prazo e quanto á extensão do -veto. na Receita, como na Despeza, pôde acontecer, 

e commummente acontece, conter algumas 
~prazo de ci?co dia~, marcado pela legis- medidas prejudiciaes por entre as suas me

laçao actual, é msuffi.cwnte, porque ordina- didas uteis e beneficas, e nesse caso será 
1•iamonto são enviadas á sancção do Execu- p.rompto e facil remedio negar sancção par
tivo ao mesmo tempo varias decisões, de cialmente ao artigo ou artigos reproyaveis, 
modo que, tendo o Prefeito de estudai-as adquirindo força de lei as medidas appro
attentamente para poder sanccional-as ou vadas e ficando pendentes de deliberação do 
vetal-as sem que possa ent1•eta.nto deixa1• de Senado as vetadas. 
attender ao enorme expediente diario da Os principias de direito não obstam a in
Prefeitura, é evidente a escassez de tempo troducção do veto parcial nos termos em 
para o exercício de tão grave funcção dentro que é proposto. Escriptores de nota dou
de tão curto prazo. trinam a sua conveniencia o alguns actos 

Quanto (t extensão do veto, muitas são legislativos o consignam. 
as razões que levam o. se introduzir no actual Em algumas constituições estadoaes norte 
regimon uma modificação no sentido de que americanas o Governado1• tem o poder de 
a lei de orçamento possa ser vetada em veta1• artigos da lei do orçamento. ( Han·ison 
pa1•te. This Country, ofours, pag. 132 ). 

A faculdade conferida ao Prefeito de vetar Von Holst falia na tendencia manifestada 
as decisões do Conselho é frequentemente ultimamente nos Estados Unidos para re
tornada impraticavel para a lei orça.menta- formar a Constituição da União, afim de dar 
ria, porque sendo esta votada quasi sempre ao Pr•esidente o direito de vetar os artigos 
no :fim de um anno para entrar em vigot• no da lei do orçamento que entender inconve
primeiro dia do anno segainte, o Prefeito, nientes, e manifesta a convicção de que esta 
embora encontro motivos para vetar a reforma se fará mais tarde ou mais cedo. 
mesma lei, deixa de fazel·o deante da impos- ( The Constitutional Law of' United Stats of 
sibilidacle de obter promptamente um novo America, pa,g. 113 nota I). 
orçamento, reCI1a ante os perigos e inconve- B1ack diz quo, em geral, os Governado1•es, 
nientes que pódem advir da prorogação do como o Presidente, devem sanccionar ou 
orçamento do anno findo. vetar a lei no seu todo, mas informa na 

E' usual os intendentes municipaes altet•a- nota 49: «no Texas, porém, e tal voz em 
rem a propo.:~ta de orçamento quo o Prefeito outros Esti1dos, a Constituição estabelece 
envia ao Conselho, e incluírem na lei dispo- que o Governado1· póde vetar um ou mais 
sições má.s e perniciosas, abusando da con- artigos da lei de orçamento e approvar o 
tingencia. em que se vê o Prefeito de appro- resto ( Constitutionat Law, pag. 278). 
varo orçamento, e só poder fazel-o por in-

1 
Bryce noticia que algumas constituições, 

teiro, de sorte que, para rejeitar aquellas inclusive todas as novas, contém a salutar 
disposições condemnaveis, elle teria de vetar medida de poder o Gove1•nador rejeitar um 
o orçamento inteiro, solução que, por trazer ou mais artigos da lei do OI'çamento (o al-

' graves embaraços e responsabilidades, ter gumas vezes até de outras leis) a.pprova:ndo 
deixado de ser empregada pelos Prefeitos. a lei em parte, medida esta que contribue 

A isto a.ccresce que o 'Veto dependendo,como poderosamente para augmenta1· o po~er 
depende, do· Senado, segue-se ainda que, si fiscal do Governador na repressão dos d!S
este só resolver o caso quando já esteja em perdi cios de dinheiro. ( Arnerican Common
-vi~or o orçamento prorogado, e a. deci-são for toeãUh, vol. 1°. pag. 351, ~a. ed.). 
reJeitando o 'Veto, diffi.cilima e iniqua será a Esta doutrina norte-ameriCa:aa é tambem 
situação dos municipes, porquanto a mesma consagrada na Constituição deu~ dos no~sos 
classe deHes fica1•á sujeita a pagar impostos Estados, o da Bahia, onde se le o segumte 
di:fferentes, segundo o orçamento em execu- dispositivo :-«Art. 41.. A Zei de orçamento 
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podm·à se1· i1npugnada em pm·te, o neste caso 
será promulgada com a declaração de que taes 
e taes artigos ot~ pm·agraplws ntio (oram sanc
cionados e pendem de ttlterio~· delibe1·açc!o da 
assemblea. » 

Do que fica exposto resulta. que a reforma 
proposta a este ponto da legisla•;ão orga.nic!.l. 
municipal, além de satisfazer a uma urgente 
necessidade, está de accordo com os princí
pios de direito e o nosso regtmon p;;litico. 

IV 

A legislação vigente permitte ao Conselho 
Municipal reunir-se erri sessões extraordi
narias por iniciativa dos intendentes, o que 
tem dado lagar a muitos abusos. 

E' evidente que, n.ttentas as fnncçõcs pro
prias do Conselho Municipal, as du:.ts épocas 
ordinarias marcadas por lei para suas reu
niões são mai:-:l q uc suflicicn tos, e em regra 
as convocações extrn.or,iioarias, tã.o freqnen· 
tes como te~m sido, não acham fundamentos 
em motivos de interesse publico. 

A concessão exclusiva. i.l.O P!'efeito de fazer 
convocações extraordinarias porá üm a abu
sos da parte dos intendentes municipaes om 
detrimento da convenioncia publica. 

v 

6°, desaproprbções de terrenos, casas e 
bcmfeitorias, estudos de viação. const.rucções 
de estrn.das e escolas o outros edificios, aber
tura, nlargamento o rcctificação de 1·uas , 
avenidas e melhvramentos matcria.os da ci
dade; 

Supplemeotares (fórn. do pe1•iouo das ses
sões ordinaria.s do Conselho Municill:tl) ; 

Pa.ra. reforço <le verbas ol•çamental'ias que 
se acharem esgotadas, cujo supprimento seja 
inadiavel o m·gente, na propo1.•çã.o de tantos 
duodeeimos quantos forem os mezes que 
faltarem para. n. terminação do exercicio. 

Em taes casos o Prefeito levar<i. ao conho
cimcn to do Conselho, em sua primeira reu
nião, os crcditos que hou\·or aberto. 

.Assim,pois,a. Commissão opin:t 11eln. P-l)pro
vaç~ão do projccto com a rcstricçito mtficada. 

SaV.L da..:; Commissõcs, 5 do dezembro de 
100,!.-Pw·anhos MontenegPo, prcsidente,pela 
conclusão. - Mello Mattos, rcla.tol'. - Bel·
nanlo de Campos. - Frederico Borges. -
Luú; Dmnin,ques.- Gados de J.Vovaes. - Gel·
mano llassloche,·, vencido: darei as razões do 
meu acto na discu,;são. 

Estevmn Lobo, com rostricçõcs. 
Teixeira de Sei, com re~tricções. 

N. ::J04 - 1904 A ne(;essidado de dar ao Poder Executivo I 
Municipal attribuição para aln'il' creditas 
supplemontarcs, em dados casos e com cortas o congresso Nn.cionu.lrcsolvo: 
limitações, é imposta pela cxpcriencia, pois . . . _ 
ma.is de uma vez os Prefeitos teem se visto Artigo umco. As I01s n. 8::>, do 20 de se-
na alternativa de ou suspender o funcciona- ten}_bro de .l~J02, quo ~st~bolece a organi
mento de serviços por falta do recursos pecu- zaçao municipal do Distr1cto Fedf'l'al, c a.s 
niarios ou commctter o abuso do ordenar de ns. 54:~. de 23 dr. dezembro do H102, e 
despezus não autorizu.4as em lei, devido ao l :101, de 19 ~lo ~ovem_Ero de 190S, que mo
facto de ter o Conselho deixado de votar dtficam a prnncma, sao derogadas o am
creditos pedidos pelo Prefeito pnl'a rcrorço plittdas pelas seguintes disposições: 
de verbas orçamontn.rias esgotadas ou ter o a) a iniciativa da. rocoitct municipal é da 
Conselho votado os Cl'editos muito depois de exclusiva compctcncia. do Prefeito; 
encerrado o cxerc.icio. u) a crcn.ção ou suppressão de empregos 

O remedio para esse mal é a mc!lida a.prc- da Sccreta.ria. do Conselho, o augmonto ou 
sentada na lettt•a G do projecto ; mas con· diminuiçã:o de vencimentos dus omprcga.dos, 
vindo limitar a faculdade ahi contida e de- o bem assim a decretação do quacsquet• des· 
ftnir os casos em que possa ser exercida pelo pezas relativas aos mesmos o a.o Conselho, 
Prefeito, a Commissão propõo, para ser vo- ficu.m dependentes de sancção do Prefeito; 
tada em 2a. discussão, a seguinte emenda.: c) a aposentadoria dos fuoccional'ios lla 

Ao art. 1o lottra G: substitua-se pelo Secretaria do Conselho fie~ sujeita ás l~is 
39auinte: ' rog?ludoras . d_a aposentadorla dos funccw-

c . . . . . narws mumctpaes ; 
Çi), o Prof(Hto podera. abr1r credLto nos se- d) 0 prazo para o veto ás docisõos do Con-

gmntes casos : selho Municipal so1·á de dez din.s ; 
Extraordinarios : e) a lei do orçamento pouerá. ser veta,da. no 
Jo, perigo para a saude publica;. - ·odo ou em parte; e no caso que o Senado 
2°, di.fferença. de cambio; · não se manifeste sobre o veto, até o ultimo 
3°, custas judlciaTii1S ; dia do anno a. findar, ou no caso de appro-
40, vencimentos atrasados dos funcciona.- val·o até ao mesmo dia, o Prefeito promul-

.rios e liquidação de sentenças; gará e porá. em execução, dentro dos cinco 
5°, vencimentos de aposentados ; dias uteis do novo exercício, a lei orçamen-
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t.aria anterio1• ou o dispositivo desta, col'· 
respondentc ao artigo ou artigos votado.~ · 

f) as sessões oxtraordinarias do Conselh~ 
:Municipal só poderão ter logarpor iniclativa 
e convocação do Prefeito · 

g) fóra do periodo das 'sessões ordinarias 
do Conselho Municipal, o Prereito poderá 
n.brir creditos supplementares para reforço 
das verbas de despezas pravistas na lei. do 
orçamento, que se acharem esgotadas e se 
referirem a casos m•gontes, levando o facto 
ao conhecimento do mesmo Conselho em sua 
p1•imeira reunião. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1904 
- Irineu .J.llachado. • 

N. 305 A.- 1904 

Tta11sfete pa;·a o lllinistei'·io da Justiça e Ne
.tJodos Inte>·iores a Dirccloria Geral de Es· 
tatistica, a"tdo;·izamlo a i'e{onnal·a sob as 
base3 que estabelece; com parece;· da Com· 
miss({o de Constitt~içtío, Leg·:slaç!io e JHs
tiça 

Transfere o projecto n. 305, deste anno, 
a. Directoria Geral de Estatistica do Ministe
rio da Viação pa1•a o do Interior. E' uma me
di~ do evidente conveniencia, e com a qual 
es~a~ do pleno ac.cordo os dous respectivos 
M1mstr~s. E1fect1vamente. a maior parte 
do serv1ço daquella repartição consiste hoje 
em apurar os dados do registro civil, e o 
registro civil na pa1•te em que é fiscalizado 
pelo Governo da União, está sob a depen· 
fiencia do Ministerio do Interior. 
Disp?~ tamben~ o projecto que todas as 

1•epartrçoos pu lJhcas fornecerão mensal
mente informações osttttisticas sobre ostra
balhos a seu cargo; e como meio do tornar 
~ífectiva essa disposição, dete1•mina que a 
confeccão das folhas mensaes de pagamento 
do pessoal fique subordinada ao cumpri
mento desse deve1•. O illustre Sr. Medeiros e 
Albuquerque, auto1• do projecto, demonstro-a 
que o systema não é novo e é praticado com 
v~nt~e;a, já. ha annos, em repartições do 
:Q~str1ct: Federal. O regulamento expedido 
pelo Govf•rno pódo torna.l-o simples e quiçá 
mais pr · tico. Em todo caso, o essencial do 
projecto é a tra.nsfcrencia da Directoria de 
Estatisca para o Minist3l'io do Interior e a 
obrigação imposta a todas as repl.rtições 
publicas de fornecerem dados estatísticos. 
São duas medidas de intuitiva conveniencia 
publica. Assim parece á Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça. 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de 
1904. -Paranl,os Monteneg;·o, presidento.
Lu.i.t Domingues, relator.- Mello Mattos.
Tei(t)eira de ·Sá. - Benútrdo de Oampos .
Ge>·tnano Hasslocher, vencido.-Oarlos de No
vael. -Frede,·ico Bor1es.- Estevq,m Lobo. 

:N. 305-1904 

O Congresso Nacional decrota: 
Art. 1 • o Fica transferida para o Ministerio 

da Justiça. e Negocios Interi01·es a Directoria. 
Gern.l de Est:.:\otistica. 

§ 1.·) O Governo, conserv!}.do o mesmo pes
soal do quadro, expedirá para elh novo re
gulamento, 

§ 2. 0 No regulamento que expedir, o Go
verno determinará quaes os dados estatisti
c~s que serão exigidos de todas as reparti· 
çoes federaes. Esses dados, em tabellas cujo 
modelo sera determinado, devem se1• envia
dos todos os mezes á Directoria Geral de Es
ta.tistica, que os publicará no seu boletim 
mensal. 

§ 3. o A obl'igação do para.grapho anterior é 
cxtensi va ás secretal'ias ou funccionarios ·das 
dt~as Casas do Congresso, aos dos juizos ou 
tr1bunaes, quer da União, quer do Districto 
Fedm•al, e, em geral, a todos os que recebem 
subvenções pecuniarias, tanto de Governo 
Federal, camo de emprezas por elle favore
cidas com qualquer concessão. 

§ 4. o A preshção de ta.os informações, na. 
fórmn. e nos prazos exactamente presc1•iptos 
pelo l'eguJamento, é condição prévia., indis
pensa.vel, insubstituivel e inadiavel, tanto 
para o pagamento mensal da fiJlha de ven
cimentos dls repartições e dos funccion:.tl'ios 
que os devem prestat•, como para o recehi· 
mento de quaesquer subvenções. 

Art. 2.° Fica. o Governo autorizado a abrir
os creditos necessnrios para terminar no 
anno Pl'oximo a apuração do recense:tmento 
de 1900, e para publicar, durante o ex.ercicio 
de 1905, o Boletim Geral de Estatística. 

Art. 3.° Fica o Governo autorizado a entrJ.r 
em accordo com os governo3 ostaduaes para 
que as !'epartições de J;~statistica dos l'espe
ctivos Eshdos se prestem a fornecer á. Di
rcctoria. Geral Federal todos os dados de quo 
esta nocessi tar, na. fórma e nos prazos por 
olle marcados. 

Pa.ragrapho unico. Aos Estados quo se 
prestarem ao accordo e o cumprirem com 
rigorosa pontualidade será dada uma. subven
ção proporcional á. população, calculada pela. 
sua representação federal na Camara, pe
dindo- para isso ao Congresso o necessario 
credito. 

Sala das sessões. - 1lledeii'OS e .4.lbuqt,erqua •. 

N. 334-1904 
Autoriza o Poder E;;:ccutivo a conceder ttm 

anno de licença, com o ordenado respectivo, 
a Antonio AngeUtirw Martins, sec1·etario da 
Cctpitania do Porto do Estado dq Cearei, 
par<~ t;·atar de sua saudé onde lhe convier 
Foi presente á Commissão de Petições e 

Poderes o requerimento em que Antonio. 
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Angelitino Martins, secretario da Capitania 
·do Porto do Estado do Ceará, pede um anno 
lle licença, com ordenado, para tratal'lb sua 
.saude ou de lhe convier. 

A esse requerimento, quo foi enviado pelo 
'i\Iinisterio da Marlnha, juntou o peticionaria 
ires attestados medicos, com os quae3 prova 
ttchar-se so1ft•endo de ncm•Jsthenia o precisar 
:Submetter-se a trat:tmento longo o conve· 
niente, sendo indispensa vel a mudança. de 
clima. 

Nestas condições, a Commissão offerece á 
considerãção Ja Gamara. o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artico unico. Fica o Poder Executivo 

autorizado á conceder a. Antonio Angelitino 
Martins, secretario da Capitania. do Porto 
do Estado do Ce:~.râ, um anno de licenç·a, 
com o respectivo ordenatlo, para tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
1904.- Jose Euzebio, presidente.- FeUx 
Gaspm·. -Sei Frei1·e. 

N. 335- 1904 

Autori.a-a o Pode1· E;);ecuti"'o a concedc1· um 
anno de licença, com o o1·clenado 1·cspcctivo, 
a Manoel Rodrigues da Costa, ajttdante de 
estação especial da Est1·ada de Fert·o Central 
do Bra.;il, em prorogaçcío da que lhe foi 
concedida pelo Ministe1·io da Industria~ 
Viação e Obras P·ublfcas pm·a h·ata1· de s·ua 
saude onde lhe con-.,úw 

Manoel Rodrigues da Costa, ajudante de 
es·ta.çãiJ especial da. Estl'a.da. de Ferro Central 
do Bratil, reque1• um anno de liaonça, com 
vencirnen tos, para. trn tar. de sua saudo, em 
prorogação da que lho l'oi concedida pelo 
Ministot•io dt\ Indllstria, Viação e Obras Pu
blicas. 

Enviado po1· intol'meàio do mesmo minis· 
im•io, voiu o roqum•imont:J llo pcticionario 
.acompanhado, não :$Ó dt\ infot•mação prestai.la. 
pola diroctel'ia da refol'iua ostra.da. de ferro, 
como do laudo da. inspocção de sa.ude a quo 
ello se submottou t:-m 4 de no\·ombro do cor· 
1•ento anno. 

No lu.udo citado, a.ffiL'maram os mcdicos 
que o subscrevem sotrret• o peticionaria de 
.POlyuovrito toxica. 

A' vista do exposto, julga. a Commissão do 
Petições e Poderes que deve ser deferido o 
pedido de licença, de accordo com o seguiu to 
.Projecto, que submette á apreciação da Ca
.mara dos Deputados: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fica autorizado o Pude I' 

'Executivo a concede1• a Manoel Rodrigues 

\ !.~ -·-

da. Costa. ajudante de estação especial da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, um 
anno de licença, com o respocti v o ordenado, 
para. tratar de sua. sa.ude onde lhe convier, 
em prorogação da que lhe foi concedida pelo 
~Hnisterio da Industria, Viação e Obras Pn
blicas. 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
1904.-JosJ Eu.febio, presidcnte.-l·eli,;; Gas-
2Jar .-Sá F1·eh·c. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P1•esidente- Não ha.vendo 
numero legal para se Pl'Ocedet• ás votações 
das materias encerra.dt:J.s, passa-se á materia 
em discussão. 

E' annunciada a. 2n. discussão do projecto 
n. 326 A, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a reorganizétr a bt•igada policial o a 
guaPda CLvil, com pareceres das Commissões 
de Orçamento e Constituição, Legislação c 
Justiça. 

O 81•. Presidente·-Tem tt palavra. 
o Sr. Medeiros c Albuquerque. 

O Sr. :\Iedeh.'O& e Albuquer 
<1ue -Ao pr·ojccto em debate eu quero 
apenas apresentar uma pequena emenda. 

Ha ainrta, cl'eio ou, na nossa. policia, uma. 
instituição que me parece odiosa e anti
dcmocratica. Elh não passa do uma sobl'O· 
vivoncia: é o vestigio dos tempos em que os 
otnciaes compravam as suas patentes o orga· 
nisavam á. sua. custa, a.s res1;ectivas compa
nhias. Como os soldados Ol'am homens do 
povo e o :i offlcit~.es eram fidalgos, nada h a vi•~ 
de estranho em quo os primeiros servissem 
de criados aos segundo:~. Da.hi a instituição 
dos c;amatallas ou ordenanças que não se jus· 
titica em uma força :trmada., organisa.da 
democi·aticamen te. Ella, entrotan to, ainda 
pm•Jura. 

De fa.cto ou de dit•eito, pe1•Jura no exercito. 
Não ha muito tempo, um homem político 
do alto valot' c >Utou-mo a bistol'la de um 
official aquarteladoem Sorgipo, quo tinht~ 
soldados para todos os se1•viços de casa. .•. 
e de hol'ta. Um dolles fazia mais: vendia. 
httskus nas ruas d.t cidade. • • O rogimen 
estava lá. tão generalizado que um official 
superlo1•, que tentou corrigil-o, teve que 
desistir do mtento. 

Na Pulicia daqui, a instituição está, so· 
gundo ta.mbem me informaram, em pleno 
vigor. Ao passo que ha falta. de soldt\dos 
pa.t•a o SCl'Viço activo, ca.rla otncial- salvo 
talvez raras excepçõos -tem o sau criado 
de farda., a que por um euphemismo cha.ma. 
camarada ou ordenança ; são CJpeiros, óosi
nbeiros, pagens do:i filhos <los ofllciaes ••. 
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Não mo parece que nada disto seja C?mpa
tivel com a dignidade da faeda dr} mais mo
desto soldado, ou de policia, ou do exercito. 

0 SR. EL YSEU GUILHERME - Sã. o verda
deiros criados. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUB --Per
feitamente. Mas para acabar com isso eu 
peço apenas que se junte ao nrt.l o a seguinte 
emenda auditiva: « abolindo-se po1' com
pleto a iristituição do - camaradas - ou 
ordenancas de offi.ciaes, sal v o para o scrviç:o 
publico ê nas res1Jectivas repartições.»(.Lliuilo 
bem,). 

Vem á Mesa, é Iidct, apoiada e posta con
juntamente em discussão, a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 326 A, de 1904 

Accrescente-se ao art. 1 o: 
Abolindo-se por complet•J a instituição 

de-camaradas-ou ordenanças üe ofliciags, 
salvo para o se1•viço publico e nas respecti
vas repartições . 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1904. 
-Medei1·os e Albuquerque. 

O Sa .... ThoiD ;-.,z Cavnlca.n ti ( ·) 
Sr. PrPsidente, antes de entrar no assumpto 
principal de que me vou occupat', dov? iazer 
uma rectificação ao que disso em seu dtscurso 
o íllustre Deputado por Pernambuco, que 
me precedeu na tribuna, pois S. Ex .. O_§tá 
equivocado em uma parte de su~ ex:pos1çao: 

Até 1875 os officiacs do excrctto tmham <L 
sua disposiÇão um soldado sob a deno!Ilina
ção do crtmcwcda; desta tlata em. dta.nto, 
porém tendo si(Lo instituido o regunen do 
creado' paO'o, esses offlciu.es deixaram de ter 
taes solda.clos á sua disposição. 

No exercito dá-so o nome de oi·donrmça á 
Pl'UÇ3. nomeada diariamente para SOl' o con
auctor du. corrospJndoncit\ do officia.l do ser· 
viço. . t d 

Da exposição feita pe~o 1llust1:e D~pu a o! 
p:1rocia que os officittes do oxere1to tlllham a 
sua diSlJO:sição permanentemente. orJenan9as, 
quando a verdade é que os umco.::; offi.maes 
que as teem são os co~mand.a~tes de corpos 
e os (J'eneraes, em serviço acttvo ;·nenhum 
outro

0 

offi.cial superior, nem n~e~mo os. <:hofe~ 
ou funcclonarios das repart1çoes mllitares 
teem ordenanças. _ 

Precisa,va füzer esta declaraçao pn.ra que 
a Ca.ma.ra dos Deputados não suppuzesse que 
os offlciaes superioi'es ou sub:l.l~erno.s _9-o ex
erci to te em ordenu.nças á sua d1spos1çao. 

Si algum ha que tenha um soldado em sua 
c~ts<:~, IJ um abuso; não é, nem de regrt:t e nem 
elo lei. 

Feita esta declaração, pass:trei a justificar 
a emenda que vou ~~prosentar ao projecto 
em discussão. 

Estava um pouco ombaraçn.do nrt apresen
tação desta. omend.a, visto quo o andamento 
rapido que o projecto vac tendo me foz sup· 
por quo havia. grande intt:Jrc~se em que ellc 
passasse sem mll.is delongas, c as cmen9-as 
naturalmente viriam protelar a sua marcha. 
rapida, que tão desejada me parecia. 

E' ver<lade que o projccto não é do Go
verno, porque olle fui apresentado por um 
Senador, nu. outra Casa do CoGgress.:J, e nestn. 
Camn.ra os parecm'es não dizem si a medida 
é governamental; apenas se limitam acha.
mal' a attenção pa1•a. a grande urgencia da 
reforma. 

O parecer da Commissão d~ Orçamento diz 
<.tpenas que o projecto deve ser approvado, 
visto como a Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça achou que eUe era con
veniente ; esta, porem, diz o seguinte: « A 
expel'iencia tem demonstrado a. insufficiencia 
dt\ força publica, principalmente em casos 
de pertul'bações da ordem.» 

Ora, Sr. Presidente, segundo o Direito 
Constitucional quem tem por dever manter 
a ordem o as leis n\J intm'ior é a força al·
mada nacional. Assim tambem succede em 
todos os paizes policiados. · 

As attribuições da policia foram definidas 
pelo decreto n. 1, do Governo Provisorio, 
como tendo po1' fim fazer o policiamento 
local, isto é, fu.zet' o P->licia.mento da cidade, 
gai'antir a tranquilidade dos habitantes e 
outros serviços desta ordem; nunca foram 
iguaes <.i. missão de ga,l'antil' a ordem publica 
quando pertm'bada. 

E:;ta. missão pertence (t força a.rmad..a, que 
foi expressamente instituida pela Comti
tuiçã.o pa1•a. este fim. 1~' um desyirtuo.mc~t?t 
pois, quel'er llar esta compotencta á pollCla. 
da Capital Fedora.l, competencio. quo ella 
não tom e não deve ter. 

Esta minha declaração é sufficiente para 
mostrai' q11anto sou n.dversM'!o ás idéu.s ex
tra vaaan tes de quo ê preciso crear uma. 
força~ para.lollu. á ful'ça. publica. Isto e3tá 
!onere de correspondel' ás necessidades pu
l>lic0:ts; ae~ contrario, pode trazer serias COJl!.· 
plicações da ordom e p~·ejuizos para o pa.1z 
e de fa.taes consequonmas. . _ 

Já. quando se tratou de reol•gttmzaçao da 
policb do Districto Fedo1•al,no anno de 1?02, 
eu ti-ve occasião de a.presentar á conside
ração da Camara uma emenda ao pl'Oj~cto 
então em discussão, dividindo o Disti'lcto 
Federal em circumsci'ipções e collocando em 
ca.da, uma dcllas um posto policial : nas cir- -
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cumscripções urbanas, companhias de infan
taria, nas circumscripções suburbanas, es
quadrões de ca va.Ilttria. 

Isto teria por fim fa.Gilit11r o policbmento· 
visto· como todos sabemos que as circum, 
scripções suburbamLs são extensas e o poli
ciamento não pôde see feito conveniente· 
mente por forçct do infa.nhri<t. 

I. Di vi ui r o districto em circumscri pções 
policiaes, attendendo á extonsão e ao desen
volvimento do mesmo c ás cxigcncias pedidas 
pela boa execução do respectivo serviço. 

O l'Ondante on o políciante só montn.do 
é quo poderá perconee com mais facilidad.e 
a sua cü•cumscJ•ipçKo, do coni,l'ario fi.cal'ia 
completamente fatigado com este tr<:tbalho. 
Então, naquella époct~, eu propunha c1ue o 
Dis&ricto Federal fosse dividido em circum
scripçõos, attemlendo-se <1 extensão e dcsen
volvim~nto do serviço e ás cxigencias pedidas 
pela boa execução do respectivo policia
mento. 

Ainda pedia que a distribuição da força 
policial fosse fei1.a por companhias e e:>qua
drõas, pelas zonas mais importantes do Dis
tric&o, de modo que facilitasse a conveniente 
distribuição do pess,Jal para este serviço. 

Comprehende-se que, mandando do quartel 
dos Barbonos todos os dias uma força para 
pontos distantes, como S. Crjstovão o En
genho Velho, etc., esta for(:~a chegar1a. lá 
fatigada, e, po1• conseguinte, o policiamento 
não poderia sol' feito convenientemente. 

Em outro ponto da emenda eu mandava 
teansformar os a.ctuaes commancl.os de corpos 
em igual numeJ'o de inspecções. 

Desde que esses quartois de companhias o 
esquadrões ficassem distribuidus pelas cie
cumscrillÇÕes, não haveria. ma.is necessid.::ulo 
dos taes commando.::; quo, não só são disp m
diosos, como muito concorrem ptwa o c.losvio 
do pessoal, omquu.nto que as inspocçõe:s facili
tariam grandemente tt fiscaliztLçi'i.o dl) sor
viço: os inspectoros sáhirüLm todos os dias 
em visita aos quarteis do sua inspecção, c 
assim tra1•iam o commando gera! u. par do 
todas as novidaétes que se uessem nas circum· 
scripções. 

Ha aqui outros artigos quo não. mo demo
rarei em justificar agora, r~sut•vatulo-mo 
part~ fazel-o em occasifw opporl,una., si tanto 
for preciso. 

Submetto minha emend~~ á consiuoração da 
Mesa o da Cumara. (llittito vem; m~tito úem.) 

Vem á Mesa,. é lida, apoiada e posttt con
junta.mento em discussão a seguinte 

EM:ENDA 

Ao p1·ojccto n. 326 A, de 1904 

Substitutivo 

Il. Distribuir a força policial, em compar 
nllhts e esquadrões, pelas zonas mí.tiS impor
tantes do districto, tle moclo que facilite a. 
conveniente distdbuição dos destac:.~.mentos 
pelas circumscripções policiacs, devendo os 
esquétd.rõcs ficétl' de prefel'encia n'ts t;nh
urbanas, excepto o que for nece:ssario para o 
serviço da cidalle. 

III. Transformar os actuaes commandos (ios 
corpos policiacs em inspecções das compa
nhias o esquadrões, tl)dos subordina.dos ao 
commando geral da força polichtl, devendo 
te·l· cada uma o pessoal indispensavel á boa 
inspecçã:o do respectivo :3erviço. 

Art. 2. 0 Na expedição dos regulttmcntos e 
instrucções para boa execução dos sm·viços, 
o Poder Executivo determinará com toüa. 
preci::;ão as relações que U.cvem exisLir entre 
a força. policia.l e a. polícia. admini8t.ra.ti va., 
de modo que dcs:tpp:.~.reç~a qualquer attricto, 
sempre inconveniente ao serviço. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo auquirirá, 
nas diversas circumscripções policiaes,. os 
predios necessarios ás uccommodações dos 
desbcamontos e respectivos officiaos. 

Art. 4.° Fica extensivo tt todos os offi.ciaes 
da brigada policial da Capit,tl Fodorat o dis
posto no art. 83 do 1·eguli.tmento quo baixou 
com o doct>eto 1.1. 4.27~, do ll de dezembro 
do l 90 l, llc~~ndo para i~so muditicada no mes
mo sonti<lo a :Jo. obsOL'V<t,;ü.u da L111 tu.boll~t. 

Ar L 5 ,u. O Podo.· Bxocuti v o abrirá os cre .. 
ditos necessal'ios piLl'iL o tloscmponho dc.:sses 
serviços; ciO\'onLlo, pJl'óm, submotter oppor
&unamonto ú. a.ppt·ova.ção do Congl'esso a fi
xuc,:ilo de ordonadus, cl'oação de direitos o 
dovet·os thL f'ol•ça policltü. 

Sala. uas sessões, 20 do dezembro Jc 1 UO·L 
-1'homaz Cavalcanti, 

O 81•. Et•ico Coelho(') -St•. Pl'O· 
sidento, vou mandtu' á Mesa uma omonda ao 
pl'ojecto, agm11·dando·me pu.t•a sustontaJ-a,do
pois que tt Commissão rospec~ivtt houvor 
ernittiuo o seu parecc1'. 

A emendi1 está roJigid.il. nos seguintes ter
mos: 

«Fica o Poder Executivo n.utoriza.uo are· 
form:.tr não só a. brigada policial no Distrlcto 
Fede1•al, como tambem tod[t a organização 
policial, chefatura o delegacias; mas atten· 

Art. 1. o Fica 0 Poder Executivo autoriza.- derâ. ao preceito constitucional, art. 34, n.BO, 
do a reorga.niZai' a policia do Districto Fe
der v.I, sob as seguintes bases : (•) Esto discurso uão !'oi t•ovi~to Illllo oradOl'• 
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-~a'fim de que todas as despezas com os serviços 
de policia, na Capital da Republica, sejam 
'feitas pela União, em vez de continuarem a 
ser pagas· em p1rte pelos cofres munici· 
p~es.» 

E' essa-a emenda. (Milito bem.) 

Vem á Mesa, é lida., apoiada o posta con-
.:junctamente em discussão a seguinte · 

EMENDA 

Aa p1·ojecto n. 326 A, de 1904: 

Fica o Poder Executivo autorizado a l'efor
mar não só a brigada de policia no Districto 
Federal, como tambem toda a organização 
policial, chefatura e delegacias; mas a.tten
derâ ao preceito constitucional, art. 34, n.30, 
afim de que todas as despezas com os serv1ços 
de policia, na Capital da Republlca, sejam 
d~itas pela União, em vez de contjnuarem a 
·ser pagas em parte pelos cofres municipaes. 

Sala das ses.sõos, 20 do dezembro dg 1904. 
-Erico Coe~ho. 

Ninguem mais pedindo a palavra,é encer
rada a discussão e adiada a votação, até que 
a. respectiva Commissão dê parecer sobre as 
·emend,~s offerecidas. 

E' sem debate encerrado em 2"' discussão o 
artigo unico do pi•ojecto n. 328, tle 1904, 
·a.utoi•izando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 4:070$665, 

.-supplementai· â verba da rubrica 18a do 
:art. 7° da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 
1903, para occorrer ao pagamento dos ven
cimentos devidos ao commissario geral da. 
armada João Ma1•ia. Bernes de Pa~•rabére; 
ficando adiada a votação. 

E' annunciada a 1a discussão do projecto 
n. 7 A, de 1904, autorizando o Podee Ex:· 

· ecutivo a ab1•h• ao Ministorio da :il,azonda. o 
credito extraot•dinario de 10:033$016 para 
pagamento de vencimentos quo competem, 
no exercicio do l903,ri.os dous fieis do thesou· 
l'eiro da H.ecebedorltt da. Capital Fe(le1•al, com 
parcce1• e emenda da Commissão de Ol'Qa
mento. 

Ningucm pedindo a palav1•a, é encer1•adu. 
a discussão e adiada a votaçã9. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 270 A, de 1904, dispensando o 1•esto do 
tempo que falta ao Externato Aquino para 
completar os dous annos de fiscalização pré
via exigida pelo art. 366, do Codigo de En
-sino. 

Ninguem pedindo a palavra,é encer1•ada a 
..discussão c adiada a votação. 

O Sr. P.t•esldente- Estão esgo
tadas as ma. terias consignadas na. ordem do 
dia para serem discutidas. 

Afim de aguardarmos numero legal para 
as vot:l.ções das materias encerradas, sus
pendo a sessão por meia hora. e paço aos 
nobres Deputados presentes que se não re
tirem do 1•ecinto durante este espaço de 
tempJ. 

Suspende-se a sessão ti. 1 hora c 20 minutos 
du. tal',le. 

C um parecem m<tis os Srs. Passos Miranda~ 
Carlos de Novaes,Rogerio de Miranda,Indio 
do Brazil, José Euzebio, Urbano Santos, 
Christino Cruz, Dias Vieira, Anizio de Abreu, 
Joã.o Gayoso, Bezerril Fontenolle, Francisco 
Sá, Frederico Borges, João Lopes, Sergio 
Saboya, Alberto 'Maranhão, Paula e Silva, 
Joã.o Vieira, Esmeraldino B~1.ndeira, Pedro 
Pernambuco, Rodrigues Doria,Oliveira Val
ladão, Domingos Guimarães, Neiva, Castro 
Rebello, Felix Gaspar, Garcia Pires, Augusto 
de Freitas, Eduardo Ramos,Galuino Loreto, 
Bulhões Marcial, Oscat• Godoy, Augusto de 
Vascon~ellos, Sá Freire, Amorico de Alhu· 
querque, .roão Baptista, Beliza.rio de Souza, 
Bezama.t, La.mounier Godofredo,Sabino Bar· 
roso, Carvalho Brito, Olyntho Ribeiro, Ca· 
millo Pratas, Amaral Cesar, Candido Ro· 
drigues,Benedicto fle Souza., Lindolpho Serra 
e Germano Hasslocher. 

Deixam de comparecel', com causa pal'ti
cipada, os Srs. Wandm•ley de Mendonça, Sá 
Peixoto, Enêas Martins, Raymundo Nery, 
Arthur Lemos, Antonio Bastos, Luiz Domin
gues, Pe1•ei1'a Reis. Abdon Mila.nez, Walfredo 
Leal, José Marcellino, Moreira Alves, Es
tacio Coimbra, Ar·thur Orlando, Raymundo 
do Miranda, Euzobio de And1•ade, Arr·oxellas 
Galvão, Joviniano de C11.rvalho, Leovigildo 
Filgueiras, Tosta, Sa.tyro Dias, Vergne de 
Abreu, Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, 
Ma1•colino Moura, Bernar•do Horta, Corr•êa. 
Dutra, Mello Mattos, Irineu ~Iacha.~o, Fidel.is 
Alvos, Silva. Castro, Latmndo Pitta, Jullo 
Santos,Cruvello Cavalcanti, Francisco Veiga, 
Bernardo Monteiro, José Bomfacio, João 
Luiz, Gastão da Cunha, Ponid? Filho2 Fraf;l· 
cisco Bernardino, Bueno de Patva, Joao LU1Z 
Alves Leonel Filho, Adalberto Ferraz, Hen
l'ique' Salles, Manoel Fulgenoio, Nogueira, 
Lindolpllo Caetano, Olegarlo Maciel, Padua 
Rezende, Jesuino Ctwdoso, Domingue~ de 
Castro, Valois de Castro, Arnolpllo Azevedo, 
Eloy Chaves, Leite do Souza, Alvaro de Car
valho Azevedo Marques, Bernardo Antonio, 
Carv.{lho Chaves, Ahdon Ba.ptista, Luiz Gual
berto, Marçal Escobar, Angelo . Pinheiro, 
ltivadavia Corrêa., Victorino Monteiro, Jtnnes 
Darcy e Campos Cartie1• • 
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E sem causa os Srs. Virgilio Brigido, Eloy 
de Souza, Fonseca e Silva, Malaquia.s Gon
·çalves, Bulcão Vianna, Prisco Pa.raizo, l\Io
reira Gomes, José Monjardim, Nelson de 
Vasconcellos, Henrique Borges, Paulino de 
Souza, Viriato Mascarenhas, Astolph.o Dut1•a, 
Carneiro de Rezende, Berna.1·des de Fa.L'ia, 
Camillo SOê.tres Filho, Calogeras, BernarJo de 
Campos, Costa .Junior, Francisco Malta., Ju
Tenlil l\Iillcr, Barbosa Lima, Oomingo3 Masca
renhas, Alfredo Varela, Diogo Fortuna. c 
Homem do Carvalho. 

Reabro-se a sessU.o ás 2 horas monos 5 mi
nutos. 

O Sr. PI•esidente-Convido os Srs. 
Deputados a o c cu parem os seus loga.res: ha 
numero paru. se proceder á votaeão das mate· 
rias encerradas. -

E' lido, julgado objecto de deliberação c 
<lnvia.do á Uommissão tle Marinha o Guerr<:t o 
seguinte 

PROJEC1'0 

N. 333-lü04 

Dete1·mina que as hom·as funebres aos offi
ciaes da guarda nacional, fallecidos q'uando 
não eslive1·em aqual'telado:, ou não tive1·em 
milida sua, sejam p}·cstadas pelos cm·pos 
do er.r:m·cito, a 1·eqttm·imento de suas familias, 
1)01· conta de quern cor1'e1·ão as despe.zas 
etfectuadas 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Aos officiaes da guarda nacional 

fallecidos quando não estiverem aqu::u·tela· 
dos ou não tiverem tnilicia sua, presta1•ão 
l10nras funebres os corpos do exercito, a 
requerimento de suas familia9, pot• conta, de 
quem correrão as despezas etfectua.das . 

.Art. 2.0 E' competente para defe1•ir esse 
requerimento, na Capital Federal o Minis
tro da Guel'ra. o, nos Estados, os comman
mandttntos dos distl'ictos militttres respe
ctivos. 

Art. 2. 0 Revog<tm-se as disposições em con-
trario. 

Sala da.s sessões, 19 de dezombl'o de 100(. 
-Affonso Costa. 

E' sem deba,te a.pprovada, a redacção 
:final do projocto n. 28.2 A, de 1!)04. 

O Sr. Ba. ... ieio Filho (pela m·de1n) 
-Sr. Presidente, requeiro a verificação da 
votação, 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 105 Srs. Deputados e 
eont1•a nenhum. 

Vol, VJJI 

O Sr. Presidente O projecto 
vae se:> envhtdo ao Scn<tdo. 

Em seguida é posto a votos, a.ppeovado 
em 3• dlscussli,o e cnrbdo i't Commi'3Sfl:o de 
Reda~ç~to o soguintc 

PRO.JECTO 

N. 302- 1904 

O CJ;)Dgl•esso Nacional rc!lolve: 
Art. 1.° Fica o Po.lcr Exocutivoa.utoriz;~clo, 

pelo :Ministm•io da Marinlw. <t conceclct• ü. 
ASSO(!in.~Jão Pl'otectora. dos Homons uo Mar 
o u.~ul'L·.uc&o d.a. Illla da. Bo<~ Viagem c de suus 
bcmt'citorias, para o fim de sel' cs~:.:.belccido 
neUa ·um posto de soccurl'Os e deposito do 
respectivo material. 

.. \.l•i;, 2. 0 Na. concessão será. dctet•minado o 
pt•azo de 30 annos do usofructo u estipubda. 
a cla.usula d<t utilização da ilha e de suas 
bemfeitorias no caso de defesa nacional. 

Art. 3. o1 Ficam 1\wogada.s ttS di~l)vsiC'õos 
em contrario. · 

O Sr. Alves Barbosa (peta 01'
dem)- S1•. Presidente. acha.ndo-se subrc a 
mesa a. redacção final do projecto n. 302, de 
1904, peço a V. Ex. que consulto a. Casa soiJre 
si consente na dispensa •le impressão, para 
ser votado immediatamente. 

Consultada. a Camara, é concedida a uis
pcnsa pedida.. 

Em seguida é sem debate approva<la a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N, 302 A - 1904 

Redacçtio final do pmjecto n. 302, deste 
anno, q~te ltttto;-iza o P1·esidente da R<JJH!" 
úlica tt conceder, pelo J1Iinistet·io da Ma· 
1·inha, a i1Ssociaçcio p,·otectr)ra dos Homens 
do Mcw o uso{l'ucto da illta da Boc~ Via
gem e de suas lJem{eitor·las, pttl't! o fim ele 
sei' estabelecido nella wn posto de soccoJ'J'u.~ 
a deposito do 1·espectivo matel'ictl dtmmte o 
b1·azo de 30 attnos. 

O Cong1•esso Nacional resolve : 
Art. 1. () Fica. o Presidente da. Republica 

aut01•iza.do, pelo Mmisterio da Ma.t•lnha, a 
concedeL' á Assoeiação Protectora dos. Ho
mens do Mar o usofructo da ilha da. · Boa 
Viagem e de suas bemf0itorias para. o fim 
de ser estl\belecido nella um posto do soc
corros e deposito do respectivo material. 

Art. 2. 0 Na concessão será dctermiuado o 
prazo de 80 annos do usofructo e cstipu· 
lada a clau~ula da. da utilizaçiio da ilha c 
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de· suas · beinfeitchias nó casô de defesa na
cional. 

Art. 3. o Ficam revogada;.; as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 21) de clezembro ele 
1904.-Domingos 01(Í?Jw;·aes .- M.edei1·os e 
Albuquerque. 

E' o p1•ojecto envio.do ao Senado. 
E' ::mnunciada a votaç~ão da indicaç:ão da 

Commissão de Policia para que seja:QJ. feitas 
novas alterações no Regimento Interno para 
a Camara. dmr Deputados, precedendo a vo
tação do requedmento do Sr. Neiva (dis
cussão unica). 

O Sr. Presideo:te:_A esta indica
ção o S1•. Deputado Neiva :1presentou o se
guinte requerimento: 

« Requeil•o que sobre as emendas apresen · 
tadas seja ouvida a Commissão de Policia.» 

Posto a votos, é approvado o refe1•ido re
querimento do S1·. Neiva. 

O Sr. Presidente - A indicação 
volta á Commissão de Policia. 

São successivamente postos a votos e ap• 
provados em 2a: discussão os seguintes m·ti
gos do 

PROJECTO 

N. 30i-1904 

O Congresso Nacional' decl'eta : 
Art. 1°-E' o Governo auctorizado a man

dai' construir no Districto Federal um edi· 
ficio apropriado ao serviço da justiça local 
e no qual possam funccionar os tribunaes, 
juizes, escrivães e tab~Uiães. 

Art. 2°-Será exclusivamente · applica.do 
ao pagamento dos juros e amortização do 
custo dessa edificio o producto da- taxa judi· 
ciaria, dos sellos forenses, da alienação dos 
ediftcios onde funccion·am actualmente os 
tribunues, e do que o Governo não necessitar 
para outros serviços, e da locação dos carto
rios e escriptorios qtie nelle se insta1larem. 

Art. 3°.-Revogam-se as disposições em 
contrat•io. 

Posto a votos, é approvado em 2a. discus· 
são, o seguinte artigo do 

rriada a Republicá, dando <:t refe1'ida casa· a. . 
destinaçãO que mais convier. 

Paragraplio unico;-Pará esse · fim fa1,.á o 
mesmo Poder Executivo as . necessarias ope
rações de credito, podendo egualrb.eilte in· 
demnizar . o preço de desappropric.ção medi
ante a permuta com preJ.ios ou terrenos da 
União que não forem necessarios aos seus · 
serviços. 

O Sr. Jose Lobo (pela ordem)
Requer e obtem dispensa de interstício para 
que o projecto que acaba de ser votado entre 
na proxima ordem do dia. 

. São successivamente postos a votos e l1P
provados em 2a discussão os seguintes ar
tigos do 

PROJECTD 

N. 296- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a appli

car ao preparador de histologia da Facul
dade de Medicina da Bahia, Dl'. Julio Sergio 
Palma, a disposição da lei n. 138, de 21 de 
julho de 1893, considerando-o lente substituto 
da mesma Faculdade, designando-lhe a secção 
que lhe compete pelas provas dadas em con
cu·rso e segundo as cpnveniencias do ensino, 
em prejuízo dos direitos do actual substi
tuto~ 

A1•t . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' annunciada a votação do projecto n. 277, 
deste anno, que fixa o numero, classes a ven
cimentos dos empregados da . Secretaria das 
Relações · Exteriores, e dando out-ras provi
dencias (2a discussão.) 

O Sr .Presidente- A este pro
jacto foram offerecidas emendas pela Com· 
missão de Orçamento e pelo Sr. Thomaz 
Cavalcanti. 

Vae-se votar o projecto eril 2a. discussão, 
salvo as emendas. 

Em seguida é posto a. votos e approvado, 
salvo as emenclas, o seguinte art. 1'' do 

PROJECTO 

N. 277 A- 1904 

PROJEcto O CongressO' Nacional decreta : 
Art; 1. o o· numero; classes ·e vencimentos 

N·. 293 A;..;.;.l904 aos empregados da Secretaria das Relações 
o Congresso Nacional decreta·: :~!:~iores serão o constante da tabella. an-

A:rt'. 1 o--.o 'Poder EX:é·cuti vo fará desappro· 
prlar a casa em que residia o marechal Ma- . O Sr. :01.-lelo· Filho (pela ordem) 
noelJ?eodoro da Fonseca, qu~ndo foi procla.- requer veriftcação.da..votação, . 
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Procedendo-se á vm•ifica.çüo, reconhece-se 
terem vota.do a fa.vor 107 Deputados. 

E' annuncíad.a. a votação da seguinte 
emenda substitutiva. do a1•t. 1", ofierecida. 
pelo Sr. Thomaz Cu.va.lcanti: 

«Sub.stituu.-se o art. 1° pelo seguin te: 
Os vencimentos dos funccionarios da.s Se

cretarias de Estado ficam cc1nipaea.dos aos 
üoT hesouro Federal. 

Devo notar que houve sempre differença 
cntt'e a. repre.;entação a que são obrigados 
os directores gera.es das divers:\S repartições 
c a quo tem o director geral da Secretn.ria 
do Extcl'ior. Por esta razão dei ao rlirector 
gcl'a.l desta. secl'eta.ri<.l, ma.is 3:0008 do que 
aos Üll.S outras. 

E i::: as razões que tive pa.ra u.presont ét r n. 
emend<.t ao art. 1° do projecto. 

Em seguida é post:1 a votos e rejeitadc.t a 
referida emenda do Sr. Thomaz Cavalcanti, 
substitutiva do art. lo do projecto . 

O dil'ector gera.l da Secreta.ria. das Rela.ções 
Exteriores terá mais, a titulo de roprescm
tação, annualmente, 3: 000$000». 

O Sr·. Thoma z Cav alcanti (') 
(pela ordom)-Sr. Presidente, o ad. 1° üo 

O §J•. Bricio Filho (pela o1·dem)
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á veriticaçã.o, reconhece-se 
terem votado a favor seis Sr.3. Deputados e 
contra 100, total 106. 

· projecto manda dar ao dü·ector geral da 
Secret11ria do Exterior 18:000$, quando os 
directores geraes das outras secretarias 
teem 9:000$. Só esta élifferença era sutil- E' annunciada a votação do seguinte 
ciente para demonstrai' que o artigo em a1·t. 2°: 
questão não pôde ficai' consignado na lei. «Art. 2.o. No regulamento que for expe
De facto, si hoje nós elevamos os venci- dido paru. execução desta lei, poderá o Go
mentos, em relação á Secretaria. do Extoriol', verno, sem augmento de despeza, modificar 
além daquelles que se pagam no Thcsouro o actual da manc\ra mais conveniente a.o 
Federal, damos motivos a justas reclama-
ções dos funccionu.rios da Secreta.ria de Jus- serviço·» 
tiça., onde é grande o serviço publico... 0 !!h·. Presideu.te-Ao art. ?.O foi 

O SR . HEREDIA DE SA-E tamhem os da offerecida emenda supprcssiva, a qual tem 
Viação. preferencia na votação. 

O SR. THOMAz CAVALCANTI- ...• aos da Em saguida é posta a. votos c rejeitada a 
Secretaria da Viação c a todos os outros referida emenda do St·. Thomaz Cavalmtnti, 
desde que a equiparação não foi o espírito suppressiva do art. 2° do projecto. 
de justiça em que l":ie inspirou a Com missão. E' ttpprovado o referido art. 2°. 
Chamo p:tr:t esse caso a. attenção da Camara, Em seguida 6 posto a votos e approvado 0 e especialmente a do illustre leade1· da seol)'uinto art. 3•): 
maioria. 

O SR.. CaSSIANO DO NASCIMEli'\TO- Acho «Art. 3. 0 Na deficiencilt da vorba votada, 
fica o Governo autorizado a abrir o credito 

que a discussão do assumpto ê extempo- necessario para a execução desta lei.» 
ranea. 

E' a.nnunciada a votação da seguinte ta.-
0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-E::;tou jiiSti- bellu. do numero, classes e vencimentos dos 

ficando meu voto, em termos restrictos, empregados da Secret(tria de Estado das Re· 
par<t encaminhar a votação. 1 - t · ~ · t 

Todos as reformas, desde 1859, te~lm sido açoes Ex crwros a que se ro1ere o proJOC o 
feitas em conjuncto, e a razão disto se com- supra. 
prehende, porque o serviço não póde serre- Ministro de Estado: 
formado em uma repartição, deixando as 0 d d 
outras em desigualdade de condições, porque r ena o.···· ·············· 
a.manhã todos virão impetmr iúenticos 1~t- Representação···· · · · · · · · · · · · 
v ores. 1 dircctor geral: 

No tempo do Imperio sempre assim se fez; d d 
e na Republi~a. em seu começo, fez-se tam- O r ena 0 

• • · • • • • • • • • • • • • • • • • 
bem uma refo1•ma neste sentido, em 1892, Gratificação · · · · • · · · · · • · • · · • • 
quando foram reformadas todas as repar
tições. 

Po1· conseguinte, as rofi.>rmas, na Mo
narchia como na Ropublica., em seu co· 
meço, foram feitas pot• osso modo. 

1 consultoJ' jurídico: 

Gratificação .....••.•••.•...• 

5 directores do secção,sendo 
um para a. do archi v o: 

Ordenado •.•• , •• , , • , .•.. , ..• 
Gra.tiftc!I.Qiio ... , . , •.•. , • , • , , • 

24:000$000 
12:000$000 

.12·: 000$000 
6:000$000 

12:000$000 

40:009$000 
20:000$000 
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5 primeiros offi.ciaes : 

Ordenado .•................• 
Gratificação •••.••.....•..... 

5 segundos ofliciaes: 

01•Jenado .. , ...••........... 
Gratificação ................ -. 

10 amanuenses: 

Ordenado .•.••.•..•...•..•.. 
Gratll:icação ... ; ........... .. 

1 porteiro: 

Ordenado .....•..•.•....•..• 
Gratificação ..•.••....... : . ... 

1. ajudante de porteiro: 

Ordenado ••••....•.........• 
Gra titlcação ..•..••.........• 

4 continuos: 

Ordenado ..........••....... 
Gr a. ·~ificação ................ . 

2 correios: 
Ordenado •.•............•...• 
G1·atHicação ...•.•..•....... , 
· · 2 offi.ciaes de gabinete: 

G1•atitlcação .••••..•.•..•••.• 

1 auxiliar do director ge
ral: 
Gratificação ••••...•.•..•.•. 
Para pagamento de dupllc~ta 

de vencimen~os por substi· 
tuição .. , .........•........ 

ANNAES DA . CA:i\IARA 

Tenho então o direito de formular a recla _ 
20:000$000 mação· 
10:000$000 

16:000S;OOO 
8:000$000 

24:0008000 
I2:ooosooo 

3:200$000 
1 :600$001) 

O Sr. Pa•esidente-V. Ex. deve 
ter em o.ttenção a honoralJilidade dos mem
bros da Mesa. (Apoiados ; muito bem.) 

Absolutamente não posso consentir nesta 
censu1•a. (T1·ocam-se vehementes opo.1·tcs cnt·J'C 
os S1·s. Bricio Filho e Roge1·io à e Jiil·anda.) 

0 SR. PRESIDENTE ((azendo soar os tym
panos.)-Attenção! (C~;?tinuam os apartes ve
hementes ent1·e os S1·s. Bdcio Jiil.ho e Rog:Jrio 
de il1i1·anda.) 
C~amo a attenção do Sr. Deputado pelo 

Partt. 

0 SR. BRICIO FILHO (dií·igindo.se ao S1·. Ro-
2: 400SOOO gedo de Miranda)-Então eu não tenho 0 

1 : 2Lo~ooo direito do fttzcr uma reclamação?! 
O SR. PRI~iHDENTE-Peço ao nobre Deptt

tado que se dirija á Mesa. 
6:400$000 V. Ex. tem todo o direito de reclamat•, 
3:2008000 roas sem offende1• a honorabilidade da Mesa. 

0 SR. BRICIO FILHO-Não fiz mais do que 
3:2008000 us:.~.r de um direi to de reclamação. 
1:6008000 0 SR.. CASSIANO DO NASCBIENTO-Do modo 

por quo o fez, não. 

12 000 -000 0 SR. PRESIDENTE-Te-nho O dever de 
: ~ manter firme a dignidade e a honora.bilidado 

da. Mesa. 
O nobre Deputado absolutamente não tom 

2 400 · 000 r :tzão ; o Sr. 4° Secretario annunciou prl-
: :;; meiramento que tinham votado contra a 

emenda 46 Srs. Deputados, sendo certo que 
6 ooo ·ooo pouco depois appareceu mais um, quo tam· 

--~-~- bem votou contra. 
259:200~000 Isto ~~ um facto que so dü. aqui diaria-
------ monte, como sabe o nobre Deputa.do : os Srs. 

Secl'otai•ios annuncia.m um · re~ultado, quo 

O Sr. Pa•esident.e - A votação da 
ta.bella vae sol' feita por partes, salvo as 
emendas da. Commissão do Orçamento. 

logo depois ê alterado, desde que se dá o 
comparecimento uo um ou mais Sr:s. Depu
tados, antes do Presidente annunciar o resul· 
tarlo final. 

E' posta á votos e a.pp1•ovada a }lrimeira. 
pa.t•te reforente ao Ministt•o de Estadu e a 
um di1•ector geral. 

E' app1•ovada a parte da, 
rente ao consultor juridico. 

O Sa•. Joaquhn Pii•es (4° Sccl·e
tario)-Peco a pala.Vi'a pela ordem. 

emenda refe· O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o no-

O Sr.Brleio FHh.o (1Jela o,·dem) 
-Sr. Presidente, o Sr. 4> Searotario annun
ciou em voz alta. que tinha.m votado 
contra, do lad.o esque1•do 4ü S1·s. Deputados 
e o Sr. lo Secretario annunciou terem voh· 
do lado direito 53. 

Ora, 53 com 46 são 99, com seis que vo .. 
taram a favor da. emenda, ta.l como a Mesa 
a.nnunciou, pret'azem 105. 

Agora, ve1•itlco que foi dado o· numm•o 
10~. Houve, portanto, engano na somma. 

bre Deputado. 

O Sr. Joaquiol Pires (4° Sec;·e
ta,·io)- Sr. Presidente, a increp:tção feito. 
pelo illustro Deputado por Pernambuco abso
lutamente não attinge a Mesa. e muito meno.~ 
ao humilde 4° SecL·etat•io. (Apoiados; muito 
bem.) 

O que se deu foi o seguinte: feita a. con· 
ta.gom dos votos entrou, logo depois, o nobre 
Deputado po1' Minas, o Sr. Olyntho Ribeiro, 
quo votou tambcm contra a emenda de ctuo 
então so tratava. 
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O SR. 0LYNTno RIBEIRO'-E' verdade. En- Procedendo-se á chamada, veritlcn.-se, te-
trei, neste recinto, logo depois de V. Ex. ter rem se ausentado os Srs. Aurelio Amo rim e 
procedido á contagem dos votos. Benedicto do Souza. 

O SR. JoAQUilii PIREs-Eis a razão por que 
tive, depois de accusar te1•em votado 46 
Srs. Deputados, que addiccionar mais um. 

0 SR. BRICIO FILHO-O meu reparo tinha, 
pois, todo o cabimento. 

O SR. JoAQUIM PIRES - Absolutamente 
não censurei o procedimento de V. Ex. fa
zendo a fiscalisação da contagem de votos já 
feita pela Mesa, mas o que V. Ex. não podia 
era fazer uma increpação menos justa, era 
affirmar que qualquer de nós, membros da 
Mesa, havia augmentado mais um voto para 
que se verificasse a presença de numero le
gal para as votações. 

0 SR. BRICIO FILHO-Cresceu mais um, 
O SR. JoAQUIM PIR.ES-Cresceu, realmente, 

com a entrada do nobre Deputado por Minas, 
o Sr. Olyutho Ribeiro, conforme a explicação 
que já adduzi e que foi plenamente confir
mada por S. Ex. 

Acredito ter dado á Camara a explicação 
sufficiente para resalvar o procedimento que 
tive e que mereceu, do nobre Dopuhdo por 
Pernambuco, a mais injusta increpação, 
(r1poiados; mttito bem.) 

O Sr • .Presidente-O nobre Depu
tado por Minas Geraes, o Sr. Olyntho Ri· 
beiro, aca.ba de confirmar tudo quanto disse 
o Sr. 4° Secretario. 

Devo mais uma vez de~larar qutJ só an
nunciei o resultado da votação depois do 
Sr. 4• Secretario haver declarado terem vo
tado do lado esquerdo 47 Srs. Deputados. 
(Apoiados ; mtdto bem.) 

Vou continuar a votação. 
A' tabella a Commissão da Orçamento 

apresenta emendas, que reduzem despezas; 
de accordo com o Regiment·J estas emendas 
teom pl'eferencia. 

Vão se votar as emendas. 
Em seguida é de novo posta a votos e ap

provada a referida emenda da Comrpissão, 
referente ao c0nsu1tor jurídico,. 

O Sr. Bricio Filbo (pela ordem) 
--Usando da attribuição que me confere o Re· 
~imento, requeiro a verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação reconhece·Se 
terem votado· a favor 104 e contra. l. Total, 
105. 

O Sr. President;e- Não ha nu
mero. Vae·se proceder á chamada. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 107 Srs. Deputados. Vae-se pro
seguir na votaçã0. 

Comparecem ainda o Sr. Hossanah de Oii· 
veira. 

São successivamente postas a votos e ap
provadas, salvas as emendas da Commissão, 
as outras parte> da tabella. 

Em seguida, é posta em discussão e appro
vada. a seguinte emenda da Commissão do 
Orça.men to: 

« Parece á Commissão que se podem di· 
minuir, sem prejuízo do serviço, os vcnci
mentG>s mal'cados nelle para os directores de 
secção, que podem passar a ter 7:200$ de 
ordenado e 3:600$ de gr,ttificação, ficando 
assim pJuco inferiores em vencimentos aos 
directores do Thesouro. Tambem pens 1 a 
Commissão que ao director geral se deve dar 
o ordenado de 10:000$ e a gratificação de 
5:000$ vencendo aquelles que exercarem esse 
cargo, quando tenham mais de 40 annos de 
serviço, mais a gratificação extraordimtria 
de 3: 000$000». 

E' o projecto assim emendado, approvado 
em 2a discussão e enviado á respectiva Com
missão para redigil-o de accordo com o ven
cido. 

O Sr. Cassiano do Nasci
men:to-Peço a palavra para negocio ur
gente. 

o §r. Presitlente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O S!r, Oassiano do Nasci
ment;o (para negoc{o w·gente)-Sr. Pre
sidente, já foi offerecido pela Commissiio de 
Constituição, Legislação e Justiça o pat•ecer 
sobre o peJido do 2• procurador seccional do 
Districto Federal em que eote funccionarb 
solicita a. licença para o processo de um 
Sr. Deputn.do envolvido nos gravíssimos 
acontecimentos da noite de 14 de novembro 
e dias antecedentes. 

Considero no meu conceito o assumpto re
levante, como todos aquelles que se prendem 
aos referidos acontecimentos ; por isso re
queiro a V. Ex., com fundamento no art. 92 
e differentes paragraphos, se digno de con· 
sultar a Casa se concede urgencia para que 
este pa1•ecer seja discutido e votado imme
diatamente. 

São do domínio publico, os motivos que 
mo levam a assim proceder. O paiz tem 
atraves.>ado, da Republica para. cá, di.ve1·sas 
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c onvulsões intestinas. Elias se teem succe
dido, Sr. Presidente, em meu conceito, 
graças á impunidade coin que se teemcoberto 
(apoiados) os autores desse delicto. 

Os espíritos conservadores da sociedade 
brazileira estão a reclamar e a. exigir dos 
poderes publicos que, desta vez ao menos, 
não se perpetue como norma de conducta a 
ausencia de repressão a factos de tamanha 
gravidade. 

Precisamos, Sr. Presidente, acabar de vez 
com os revolucionarias que trazem em uma 
das mãos a petição de lzabeas-co1·pus e na 
outra a carabina com que querem derrocar 
as instituições e o Governo. · 

VozEs-Muito bem. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Nestas 

condições ouso, chamando a attenção da Ca
mara para a gravidade do caso, pedir a 
V. Ex. se digne consultar a Casa se concede 
urgencia para que o parecer hontem offere· 
cido peta Commissão do ConsLituição, Legis
lação e Justiça sej<l. discutido immediu.ta
mente com preterição das ma terias da ordem 
do dia. 

O Sr. Presiden-te-V. Ex. queira 
mandar o seu requerimento por escripto. 

yem á Mesa e é lido o seguinte 

~""' REQUElUMENTO 

Requeiro urgencia para ser immcdiata
mente discutido e votado o parecer da Com
missão de Constituição, Legi~Slação e Justiça, 
concedendo licença para ser processado o 
Deputado Alfredo Vu.rela pelos crimes 
da noite de 14 de novembro ultimo, dispen
sada a impressão do mesmo parecer. 

Sala das sessões, 20 de dezembro do 1904. 
Cassiano elo Nascimento. 

O Sr. Presidente- O Sr. Depu
tado Cassiano do Nascimento requer, baseado 
no art. 92 do Regimento, que se interrompa 
a ordem do dia, afim de ser immedia tamente 
discutido e votado o pareco1• da Commissão 
de Constituição, Legislaç~ão e Justiça conce-

- dendo licenca para o processo do Deputado 
Alfredo Varela. -

O art. 92 diz : «Urgente para se inter
romper a ordem do dia só se deve considerar 
aquelle negocio, cujo ·resultado se tornaria 
nullo e de nenhum effeito, si deixasse de ser 
tratado immediatamente. 

Submettido á Camat•a o requerimento de 
, urgencia, si clla. decidir afilrmativamente, 

por sua maioria, entrará a ma teria. imme· 
diatarnente em discussao, ficando pre.judicada. 
a ordem do dia até, a sua decisão final». 

Vae se votar o requerimento de urgencia. 
apresentado pelo Sr. Cassiano do Nasci

mento. 

Os Senhores que o approvam queiram se 
levantar. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Bricio Filho (pela ol·clem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se a verificação, reconhece-se 
terem votado a favor, 105 e contra, 2; 
total, 107. -

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
Sr. Presidente, peço a V. Ex. que façá. 
constn,r da acta ter eu votado cont1•a o reque
rimento do urgencia. 

O Sr. Presidente-O nobre Depu
tado será attendido. 

Interrompida a ordem do dia, em virtude 
da approvação do requerimento de urgencia, 
entra immediatamente em discussão o pare
cer n. 48 de 1904 da Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça, o qual vai ser 
lido. 

O l!h•. Alencar Guim:a,J..1 ães (1 
Secretario) -Procede i.L leitur[l, do seguin~e 

PARECER 
N. 48-1904 

PARECER 
Opina no sentido de ser concedida a licença 

solicitada pelo 2° procurador seccional do 
Distdcto Fede~·al para ser processado e 
preso p)·eventivamente o Deputado pelo R·io 
Grande do Sul, Dr. Al(rcdo Varela, pelos 
c1·imes defiinidos nos §§ 2J e 4° do artigo 
115 do Codigo Penal 

O 2° procurador seccional do Districto Fe
deral endereçou á. Carnara dos Deputados 
pedido de licença pa1•a denunciar e ser in
stam•udo o respectivo summario de culpa 
ao Deputado pelo Rio Grande do Sul, Dr. 
Alfredo Varela, pelos crimes d(}flnido's nos 
§§ 2° e 4°, do art. 115 do Codigo Penal. 
Instruiu o seu requerimento com o inque
rito policial a quo se procedeu pelos factos 
occorridos nesta Capital, da noite de 14 de 
novembro, contra o Governo da Republica 
e o regimen constitucional. 

A Cummissão de Constituição, Legislação 
e Justiça, a quem foram remettidos a peti
ção e documentos que a acompanharam,é de 
parecer que seja. concedida. a licença., nos 
termos em que foi solicitada, não só para 
o processo, como para a prisão preventiva. 

Sala das Commissões, 19 de dezom bro de 
lü04.-Pa,·anhos Montenegro, Presidente. -
'l'eia:ei1·a de Sd, relator. - J,feUo Mattos. -
Bernardo de Campos.- F1·ederico Borges.
Luiz Domingues.-Estevam Lobo.-Oartos de 
Novaes. -Germano HassZocher. 
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.Uk. 

. 0 Sr. Presidente - Está em dis- \Pe.di~~ de licença, a elaboração do parecer e 
cussão 0 parecer n. 48, de 1904, que acaba o llllclO dos debates. . . d 1. de ser lido (Pausa.) Agora o que se .da~- O po_dido !3 rcença 

.

• s. • ão h~ quem pe .. ça a palavra, encerro chego·u··· ho_ntem. e, dep. o~s <!_.e lido, ti. o. ~ Sy.m de-} n ~ mora.env1ado a Commissao respcciilva.. 
' a .d1scussao. Honteni mesmo reuniu-so a Commissão o 

0 Sr Drieio Filho - Peço a pa- o traba~bo foi elabo~~do. . . d 
. . · · ·· Termmada a reumao,procure1 o d1rector ~ 
·.lavra. -~seCI·e ~aria desta Casn. e solicitei que me fos~ 

o SR. PRESIDENTE- T. em a palavra o sem mostrados os _ :Qí• P. eis, ·.por.que pr·.·et. endia 
nobre Deputado. .. examinai-os c estuilal-os, ~fim de fiçar Pl'e-. 

· .. l'ara<lo, não só par~ discutll', como t~m'Q~~ 
. ,O @!~. Brieio F~lbo-Sl': Pl:esi- para âa,r o meu vó~õ. . 

. · dente, . não venho propriamente discutir. 0 . _ • . 
parecer, nem posso fazel-o em face da.s cir- O d1re.ctor respondeu q~e me nao pod1a 
cumstancias. satisfazer, J.?Orque os p~peis.es~avam em p~-

. . . der do presidente d''· Comm1ssao de q_onstl-
V •. Ex . .venficou, e a: Casa tambem, q~e tuiçao, Legislação e Justiça., já entao ~u

votei contra _g requerun~nto de 1:1rgencm, sente. . . 
:fazendo questao de que Isto constasse .da. Tendo o referido presidente lüvado os dO-

.. acta. . . _ . cumentos, foram hoje os mesmos lidos na 
Assim procedi, porque nao me smto pre· Mesa não estando ainda publicados. 

parado, ante a celeridade com que se pre- ' . 
tende resolver, para discutir o assumpto, e, O SR. PARANHOS MoNT.ENEGRo-Os pape:"' 
J>ortanto, não me considero sufficientemente não sahiram da sec1•ctaria. ·~ 

· escla!-'ecido:...para votar· . . o SR. BRICIO FILHO-Isto assim não é uma. 
Fol a razao por _que votm c~ntt•J. o ped~do f'orma1idade ; é um caso importantissimo; 

· d~ 1;11•gencia, e f01 esse 0 motivo P01: quem- vamol'l. decidir da sorte de um companheiro e 
SIS~l para quo figurasse na acta .t . decla- devemos estar preparados . para o pronuncia-
raçao. mento favora.vel ou contrario. 

O SR. RoGERio DE MIRANDA-E' uma. eva- 'Não sou daqtielles que entendem que a 
siva. Commissão deve sempre dar licença pal'a o 

PI'bcesso ou que deve invariavelmente re· _o SR. Baxcro FrLno-y. Ex. sab~ que ou cusftl• a permissão . 
. nao sou homem de evasivas. (Apozados.) Ha ca808 em que a licença deve ser conca· 

O SR. RoGERIO DE MIRANPA-Não sei. dida e outros em que deve ser negada. 
0 SR. BRICIO FILHO (com energia)-Não 0 SR. RoDOLPIIO PAIXÃo-São doutrinas. 

sou homem de evasivas (apoiados), e não o sa. BRICIO FILTio-Não é mais unifol•íne 
usa de evasivas quem tem procedido nesta a orientação do Coogrosso. 
Casa com a fl'anqueza. e independencia com Segundo as manitestações qlte, entretanto. 
que tenho a.ctuado. (Apoiai:los ·) da t1•ibuna tonho foito, cabo sempre aos re-

0 SR. HEREDIA DE SÃ-E' um Deputado pt•escntantes da. Nacão o exame de cada casa 
independente. em seus detalhes, devendo entrar no mez•eci· 

O SR. Barcro Frr.uo-Sr. Presidente, em mento da que~tão. 
julho deste anno, quando foi submettido á Si isso me fosse dado fazer, est!l.ria neste 
consideração da camara um pedido de li- momento habilitado a o1•ar e votar. 
cença para see processado o Sr. Alft•edo V a- Pedi para examinar o.C3 documentos e não 
rela, assomei á tribuna e, examinando ·os logrei fazel-o. 
documentos o!ferecidos, declarei, de modo E assim 1•esolvida esta questão abrupta
claro e positivo, que negava a licença para. mente, com a rapidez que se está observando, 
o processo,combatendo longamente o pareeett sem o pM·ecer publicado, comprehendenl 

. n. 11. de 1904. todos que justo ó o er:;crupulo que me arreda. 
E' certo que por essa occasião doi pela da tribuna. 

falta de um documento que reputava impor- Desde que não me permittiram examinar 
tanto para o caso: o inquerito sobre a p1•isão os papeis; desde . que me foi declarado que 
de Mario Trovão, eixo om torno do qual gi- não estavam na -Casa (foi a. resposta que me: 
l'a-va toda a questão, deu o director da secretaria, quando pedi qu~ 

Mas, assim mesmo, alguns interrogatorios m'os entregasse); desde quo isto . aconteceu, 
instruíam o pedido de líoonca. e os do~umen- YV. 'EEx. comprehendem que ten.ho perfei

. tos Pl}deram ser examinados detidamente, ta·mente uma ·l"azãorespeitavel para · fázer t\ 
.·mede1ando certo espaço de tempo 'entre o presente declaração. 
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A5L'IAES DA CAl\IARA 

Si, pelos motivos expostos, não posso toma1• 
parte na discussão e votação, resta-me o di
reito de dirigir uma censura ao Poder Exe
ctttivo. 

Do pedido de licença para o processo do 
Deputado Varcla, f'eito neste momento, 
quando estamos em estado de sitio, e <lo que 
acaba de ser dirigido ao Senado, resulta a 

· confissão plena de que o Governo reconhece 
que, mesmo nesta. situação, estão de pê as 
immunidades parlamentares. 

Assim sendo, lavro um protesto contra o 
acto do Poder Execuiivo que })rendeu um 
Senador da Republica, o Sr. Lauro Sodré, 
sem prévia permissão do ramo do Poder Le
gislativo a que pertence, desprezando por 
este modo as immunidaucs parlamentares. 

Si para o andamento do processo é indis
pensavol ~ palavra do Cong-resso Nacional. 
para a privação da liberdade seu pronuncia
mento dovia ~;er necessario. 

E tal não aconteceu. 
Eis o quo me compete pol' emqui\nto 

dizer. 
Retiro-me do recinto por nü.o estar appa

relhado para toma1• parte na deliberação. 

O Sr. Teixeira de Sá ._Sr. Pre
sidente, por defm•encia ao meu amigo e illus
tre companheiro de bancada, o Sr. Bricio 
Filho, vejo-me obrigado a. dizer algumas 
palavras em resposta ao que S. Ex. acaba 
de dizer da tribuna. 

S. Ex. estranhou o facto <le não se clls
cutir, ou de pa.ssar o parecm• sem discussão 
nesta Casa. 

Sr. Presidente, apeosentado o, pedido de 
licença para ser p1•ocessado c proso pi•even
tivamentc o illustre Deputado o Sr. Alft•edo 
Varela., o sttbmettido este pedido á Com
missão, esto. leu os documentos e, unanime
mente, l'esolveu conceder a licença. 

0 SR. BRICIO FILIIO- Não ft:r. CODSUl'i1 al
. guma á Commillsão. 

0 SR. TEIXEIRA DE SA- S. Ex. disse que 
não discutia o parecer, e eu agora digo que 
S. Ex. nem o poderia discutir, pm•que elle 
não é susceptível de discussão, visto que 
versa sob1•o um facto do notoriedade pu
blica. 

Realmente, não ha ninguem nesta Capital 
que desconheça a responsabilidade que pesa. 
sobre o Sr. Deputado Alfredo V areia, em 
relação aos acontecimentos quo se desenro· 

·:,...~aram na noite de 1-' de novembro. 
, V. E1. (o orador di1·ige -se ao Sr. B1·icio 

,.Ai'ilho) duvida desta responsabilidade ~ 
0 SR. BRICIO FILIIO - Não posso duvidar 

nem deixar de duvidar, emquanto não lm• 
as provas. 

0 Sn .• TEIXEIRA DE SA- Por ser um facto. 
como eu ,já disse, de notoriedade publica, U. 
Commissão resolveu unanimente conceder a. 
licença. 

Era o que eu tinha a dizm•. (Jfuito bem.) 

O Sr. Paranhos l\lon:tenegro 
-Sr. Pre:sidente, o nobre Deputado por Per
nambuco, o Sr. Bricio Filho, ·disse que, pro
cura.nll•> consultar hontem os pt\peis r elati-
vos :.t licença pedida pa1•a ser processado o 
Sr. Deputado Alfredo Vu.rela, foi informado 
quo clles esta.vam em poder do presi(lcnte 
da. Commissão ..• 

0 SR. BRICIO FILHO-Fui .infol'mado pela: 
Secretaria., e confirmo a informaç·ão. 

0 SR. PARANliOS MoNTENEGRO - ... e por · 
esto motivo não pôde exa.minal-os. 

Venho dizer a V. Ex:. Sr., Presidente, ex., 
actamente o que se passou. 

Achava-se reunida a Commissão ue Lcgi5u 
lação e Justiça, na respectiva sala, qua.ndo 
foram-lhe ontregues estes papeis; tratando
se de facto publico e !lotorio, de assumpto 
da maior Ul'gencia, cu consultei aos meus. 
collegas, que estavam todos reunidos, si de· 
viamos tratar do as~umpto; e tendo-se re
solvido que o fosse discutido immelliatamon· 
te, a Commissão, durante talvez duas horas,_ 
examinou todos os papeis, leu todos os do
<lumentos que acompanhavam o peílido, c · 
depois desta. leitura e competente discussã.o, . 
o distincto relator designu.do, e que foi o . 
nobre Deputado por Pet•uambuco, o Sr. DI.'. 
Teixeira de Sá, dii!sc quo estavil. proparo.do 
lJara relatar o parecer; todos o~ outros uis
sera.m tambem que estavam pl'eparados 
pal'a decidir o assumpto; foi então lavrado 
o pn.recer, discutido o assignado, e eu imme
dia,tamente levei os papeis pa1•a a Secreta
ria, o com o pa1•ece1', }Jara se1•em collocados .. 
na minha pasta no logar do costume. 

E' osta a informação tenho de dar pam 
que fique certo o nobre Deputado por Per
na.mbuco que o Presidente da Commissão 
absolutamente não ficou com estes papeis; 
elles estiveram no seio da Oommissão e de
pois foram pa1•a a Secretaria, onde S. El' .• , 
como qualquer outro, podia consultal-os. 

.· 0 SR. BRICIO FILli0-0 meio que CU tinhn. 
de consultai' era pedir ao director da Secre· 
ta1•ia, e este me declârou que os papeis não 
estavam na Casa o por isso não podia, 
dar-mo. 

0 SR. PARANliOS MONTENEGRO- Ga1•anto 
a V. Ex. e it Casa que, findos os trabalhos da. 
Commissão, assignado o parecer, en traguei 
os papeis ao funccionai'io da Secretaria. que · 
costuma. recel)el-os, a absolutamente não os-. 
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levei commigo, nem disso havia necessi
dade. 

E' o que tinha a (1 izer. (Jfuilo vem; muito 
bt!m.) 

O S1. ... Presidente--Tem a paltwra 
o Sr. Garcia Pires. 

O Sr. Garcin Pi 1 .. es - Desisto da 
dalavra. em "beneficio d<'. votação. 

O !!ih-. Presi<lente-Vae-sa votar a 
conclusão do pa,recm•, quo é a. seguinte : « A 
Commissão do Constituição, Legislação o 
Justiça, a quem fot·am submettidos a petição 
e documentos que a acompanham, é do pa
recer que seja concedida alicenc;;a nos termos 
em que foi solicitada, não só para o processo 
como para a. prisão preventiva». 

Os senhores quo approvam a conclusão do 
parecer da Commissã.o de Legislação c Jus
tiça. queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvn.da por unn.nimida.de, salvo rc
chmação em contrario. 

O §h·. Bezel'l .. il Fontenellc 
(pela ordcm)-Requeiro a V. Ex. que con
sulte a Camara si concede dispensa de im
pressão do parecer n. 289 B, do 1904, sobre a 
emenda oll"erecichL ao projecto n. 289 A, do 
1904, lido hoje no expediente e quo concede 
pensão t"t viuva e tHhos do tenentc-cot•onel 
Fabricio de Mattos, pura. que o mesmo pttrc
cer possa SOl' incluido na ordem du dia de 
amanhã. 

Esse parece1• estCL rctal'ui.l.do de muitos U.in.s. 

O S1•. Presirleute-0 pal'cccr foi 
lido no expodiento de hoje. 

O pedido do V. Ex. é regtmou ta.l. 
Vou submettel-o no voto da Garoara. Os 

senhoras que concclem a dispensa pedidt1, 
quoiram lovantar-so, (Pausa.) 

Foi concedida. 
E' approvada, a scguintcemenia,do Senado, 

ao projecto H. 205 B, do 1904, da C•\mara dos 
Deputados. 

O Congresso Nacional resolve: 
~Artigo unieo. E' conccdid:.t ao Dr. João 

Barhalho Uchôa Cavalcanti, memb1•o do 
Supremo Tribunal Federal, prorogação, por 
um anno, com todos os vencimentos, da li· 
cença que obteve em virtude da lei n. 1.187 
ele 20 de junho do 1904. 

E' o pt•ojecto enviado á Commissão do Ro
tlacção, o1Ilciando-se ao Senado do occot•
rido. 

E' annunciada a votação do pt•ojecto n. 82, 
tlesto anno, quo devolvo a D. Ma1•itt Carolina 
Nabuco de Araujo a pensão de3:600$ annuaos 
concedida á sna finada mãe D. Anna 

Vol, VIII 

Benigna Barreto Nabuco de Araujo, viuva 
do Senador José Thomaz Nabuco do Araujo . 
(2"' discussão) ; 

Em seguida é posto a votos e approv~do · 
em 2a. discussão, salvo a emenda, o seguinte
artigo unico do 

PRO.JECTO 

N. 82 C, de Hl0'1 

O Congresso Nacionai resolve: 

Artigo unico. A pensão de 3:600$ aunuaes. 
concedida por decreto de 81 do agosto de 
1881 e approvada. pela, lei n. 3_.056, de 8 do 
a:brll de 18R2, a D. Anna Bemgna. Barreto 
Nabuco de Araujo, -viuva do Senador .José 
Thomaz Nalmco de Araujo, fica devolvida a 
sua filha D. Maria Carolin'1 Nabuco de 
Araujo, omquanto solteira. 

Revogam-so as disposições em cont1•ario •. 

O Sr. Gonçrtlo Souto (pela 
o1·dem,)-Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
quo consulte a Ca.mara si cone :de dispensa 
do intersticio ptra o projecto n. 8Z de 1904 
figm•ar na ordem do dia de amanl1ã. 

Vozgs - Ainda não foi concluida a vo .. 
tação. 

O Sr. Bt·icio Filho (pela o1·dem)
Sr. Presidente, termio<tda a vot::tl;'ão _do pa· 
rocer da. liconça, que obrigou-me a sahir du 
rocinto,em virtu.te da declal'<tção que fiz,aqui 
estou de volta. Cumprindo um deve e e ba
seado na disposição rl}.;imon-tal, venho roque· 
l'er a. v~rificação da votação, porque it im
proí!são quo tenho é quo uma grande parto 
dos Srs. Deputados so retirou, pa~·ece que jul
ga.ndo satisteita a ohriga.ção, desllo que votou 
a licença partt o pt•ocesso do Sr. Alti•edo 
Varella. O resto da vota.çã.o pôdo ficar par[t 
amanhã. 

Nestas condições, requeiro a verificação da 
votação, sentindo-me contrariaJo por ir de 
encontro ao pedidu formulado pelo meu di
gno collega pelo Ceará, o S1·. Gonçalo Souto. 

0 Sn.. PRESIDENTE - V. Ex. está em seu 
pleno direito. 

Procedendo-se á verificação, reconbece-sB 
terem votado a favor 87 Srs. Deputados o 
contra 12. - Total, 99. 

O Sr. Presidente- Não 
mero. 

V a~ se proceder á chamada. 

ha nu-

1 

P1•ocedendo-se á chamada v critica-se te· 
rem-se ausentado os Sl·s. Aurelio Amorim, 
Passos Miranda, João Lope!:!, Afl'onso Costa, 
Oliveira. Va.lladão, EJ.ua1•do Ramos, Oscar· 



Godoy, Sá. Freire, Car•los Teixeira Brandão, I 3, 4, 5. Elevando a 10:000$000 os venci-· Tres outras emendas eievam a 10:000$ 
Herli:Jenegildo de Moraes e Joaquim Teixeira mentos annnaes de cada um dos consules de os vencimentos dos consules de Valparaiso, 
Brandão. Genebr•a, Iquitos e Valparaiso. Genebra e Iquitos. Taes consulados, classifi-

• , A providencia contida na primeh•a emenda c<_td~s, entre os. de 2a classe, dão real~eEte 
. o Sr. Pres•dent.e -Responderam foi lembrada pelo St·. Ministro do Exterior dirmto ao venctmen~o que o Senad.o propo~. 
a ch_amada 96 Srs. Deputados. . . que, em seu relatorio, reputa inconveniente Entret<mto, por medida de economia, as l~Is 

?!_ao ha numero para se prosegmr nas vo- que 0 ministro om 'Vashington tenha menos de orçam.ento desrte 1898 teem estabel~c1do 
taç?e~. . . . de 35:000$ annualmente, devendo ser dada um vencu~ento m.enor pat'/1 a generalidade 

E lido e vae a 1mprtm1r para entrar na áquelle funccionario commissão temporaria do corpo d1plomat1co e consular. 
ordem dos trabalhos o seguinte de embaixador. Os consules de 2a classe, mais felizes .que 

, , . os de la e de que os simples cons.ules,. teem 
PROJECTO E o Gove~n~ competente para determmar merecido do Senado 0 restabelecimento dos 

essa co~m1ssao, , nos termos do dec~eto vencimentos que a lei lhes attribue. Já no 
. .. . n. 99~ -~de 1890 e .do art. 4. do _dec1eto anno passado, obtiveram esse favor os con-

Eme.n.das do. ser:adoao P,':o;.ecto .n. 253 B, q!"e In. 3.-6.:> que co~solldoll: a Io~nslaç~o refe- su.les de Triest.e e Barcelona; restam, porém~ 
fifl!f" .~ despe,.,~ do .~lf~n.~s!erw ~as ,....Relaçoes rente ao corpo dtplomatiCo. Co~pre~ende- d:~ mesma ca.tegoria, consulados como os de 
Exte~Jores pma o eJ,e1c~cw de 190o se, porém~que a uma tal grad~aç~o nao P_?- Rotterdam, La Paz 0 Copenhague que são 
A proposição da Camara orçando as des- dem corre::;ponder despez lS. de 1 epresentaçao mantidos sem verba alguma e o de Assum-

N. 253 C- 1904 

pezàà do .. Ministerio das Rehtções Exteriores, como .se .as c~lcula para diplomatas de ca- pção que tem verba inferior á legaL 
para _O futuro exercício, foi devolvida pelo t~goria mfenor .. A emenda do Senado sa- A ultima emenda não ê mais do que a con-
Senàdo com as seguintes emendas: tisfaz esta necessidade· . . . seqp.encia arithmetic11 das anter•iores que, 

1. Elevando à 25:000$ annuaes a ver•ba des- A segunda emenda restabelece o consulado todas, elevam a despeza. . 
tinada ás despezas de representação do mi em Cayena, ct•eado pela. legislação perma- Tendo-as estudado, pensa a commissão que 
nistro brazileiro em ·washington ; nen~e porém, vi~·tualinent.e pup.J?~imido, g~a- devem ser approva~a~ as emendas do Senado. 

2. Restabelecendo o consulado em Cayena ças a falta repetida de dotaçao orçamentar1a. Sala das Comm1sso~s 20 de dezembro de 
e :fixando em 8:000$ o vencimento total do E' medida conveniente aos interes::;es nacio- 1904-Cassino do Nascimento, presidente.
consul, ~o qual será tambem abonada a naes e igualmente solicitada pelo Sr. Mi- Da'IJid Campista, relator. -Urbano Santos. 
somma de 500$ para despezas de expediente. I nistro. -Paula Ramos.-Cornelio da Fonseca. 

Emendas do Senado ao p1·ojecto n. 253 B, de 1904., da Camara dos I P1:ojecio n. 253 .B.' de.1904, da Ca1nm·a dos Deputados, que fio;a a 
Deputados despeza do Mm~stet"'!.O das Relações Exte1·iores pa1·a o exercício 

· de 1905 

Ao· art. 1. 0-0nde se diz: 1.038:500$000, em ouro, etc.; diga-se: I Art. Lo O Preside.nte da Repubiida é a.utorizado a despender 
1.067:000$000, em ouro, etc. ·· pelo Ministerio das Relações Exteriores 11s sommas de 1.038:500$ 

em ouro, e 332:000$, em papel, com os serviços designados nas se
guintes verbas : 

Oüxo Papel 
I. a Secreta1•ia de Estado : 

217; 000$000 
Pessoal. - . • • • • ..... • • • • • . • • 162:200$000 •••••••••.• 
Mà teria!. . • • • • • • • • • • • . . • 54:800$000 

~ 
~ 
1\) 



Ao mesmo a1•tigo verba 4a-JegaÇão e consulados: 

Onde se diz: Chile- Consul em Valpat•a.iso 7:000$000; diga-se 
consul em Valparaiso 10:000$. 

2. a Empregados em dis
ponibilidade ...•..• 

3.a. Extraordinaria.s no in-
terior ...•.•••...•. 

4. a Legações e Con
sulados: 
Allemanha: 

Pessoal e material da le-
gação •..•.•....••. 

Consul geral e chanceller 
em Hamburgo .... 

Vice-consul em Bremen .. 

Argentina: 
Pessoal e material da le-

gação .•••.•....... 
Consul geral em Buenos 

Ayres .•.•.......•• 
Vice·consul em Rosario .• 
Vice-consul em Posadas .. 

Austria·Hungria: 
Pessoal e ma.terial da le-

gação ....•...•••• 
Consul em Trieste ..••••• 

Belgica e Hollanda. : 
Pessoal e material da le-

gação •.....•.•••• 
Consul em Antuerpia ..•• 

Bolivia: 
Pessoal e material da le-
gação •••• , •••••••••.•••• 

Canadá: 
Consrli em Montreal ••.•• 

Chile: 
Pessoal e material da le-

gação, ............ . 
Consul em Valparaiso .•• 

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

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$00~ 

24:500$000 

4:~00$000 

30:500$000 
7:000$000 

70:000$000 

45:000$000 
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Emendas do Semulo ao p1·ojecto n. f!OJ.·-3 B, de 190-1, da (;a-mara dosii'rojeêto 1~• 2:53/!,,cle f9U4, dct Camara dos Deputados, que fl.•:"- a' AI t 
Deputados despeza_ do 11ftntsterio i/as Relações E?;tm·im·es pam o ewercicio 

de 1.90u. 

Estados Unidos da Americo- Augmentada de 25:000$000 a. sub
consignação de 14:000$000 destinada â l'eprcsentação para. o enviado 
extraordinario e Ministro plenipotencia.rio. 

França - Accrescente-se: um consul em Ca.yena, O!'alcnado 
2:500$000, gt•atificação 5:500$000, expediente 500$000. 

Equador e Columl>ia: 
Pessoal e materia.l da. le-

gação ••.•••..••.. 
Estados Unidos da 
America: 

Pessoal e material da le-
gação .•..•....•.• 

Consul e chanceller em 
Nova-York •.••..• 
França : 

Pessoal e material da le-
gação .•..•....•.• 

Consul geral no Ha vre .•. 
Consules em Pariz, Mar

selha. e Bordéos •.. 
Gran-Bretanha : 

Pessoal e material da le-
gação ••••••.••••. 

Consul gera.l e chancellcr 
em Liverpool ••.•• 

Consules em Londres, Car
diff eSouthampton. 
Hespanha: 

Pessoal e material da le-
gação •.•••••••••• 

Consul em Ba1•celona. •.•• 
Vice-consul em Vigo ••• 

Italia: 
Pessoal e material da le-

gação •••••••.••••• 
Consul geral e cbanceller 

em Genova ••.••.. 
Consul em Napoles ••.• ,., 

16:500$000 

37:500$000 

16:000$000 

44:000$000 
10:000$000 

21:000$000 

43:é00$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 



Onde se diz: Peru-Consul em Iquitos 7:000$000: diga-se: consul 
em Iquitos 10:000$000. 

Oade se (liz: Suissa- Cônsul em GenolJra 7:(}()()$000; diga-se: 
consul em Gcnebr~ 10:000$000. 

Japão: 
Pessoal e ma'tei·ial da le· 

gação •••.••.•••.•• 

Paraguay: 
Pessoal e mat~rial da. le-

gação ••••..••.•••. 
Consul em Ass:1mpção ••• 

Perú: 

Pessoal a ma. terj al da le· 
gação .••••...•••• 

Consul geral em Iq ui tos. 

Portugal: 

16:500$000 

.24:500$000 
7:000$000 

24:500$000 
7:000$000 

Pessoal e material da le 
gação............. 36:000$000 

Consul geral e chanceller 
em Lisboa......... 14:000$000 

Consul no Porto.......... 7:000$000 

Russia: 
Pessoa! e material drt le-

gação ............ . 

Santa Sé: 
Pessoal a material da. le-

gação ..........•.. 
Suissa: 

Pessoal c material da le-
gação •.•...•....•• 

Consul em Genebra .....• 

Uruguay: 
Pessoal e material da lo· 

gação ..•.......... 
Consul geral em Monte-

vidéo ............. . 
Consul em Salto ........ . 

27:500$000 

23:500$000 

23:500$000 
7:000$000 

35:500$000 

10:000$000 
7:000$000 
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~mendas do Setlado ao p1•ojecto n. 253 B, de 1904, ela Camara dos J P'l'ojecto n. 253. I!•. de !904, da Can~ara dos J?eptitados, gue flxr; .c~ 
Deputados despeza do ll{mtsterto das .Relaçoes E.rctenm·es para o eo.:e1·ctcw 
· de 1905. 

Venezuela: 
Pessoal e material da le-
. gação............. 16:500$000 848:500$000 
5.a Ajudas de custo....... 130:000$000 
6,a Extraordinarias no ex-

terior. . . . . . . . . . . . • 60:000$000 
Senado Federal, 20 de dezembro de 1904. -Affonso Augusto Mo

reira Penna, Presidente.-Joaquim d'O. Catunda, }co Secreta.rio.
Joaqui?~'t FeJ•J•eira Oha,es, 2° Secretrio interino. 

Camara dos Deputados, 14 de novembro de 1904.- F. de Paula 
O. Guimm·ães, Presidente.-Manoel de Alencm· Ottimm·<7es, }o Secre
tario.-Thomaz Pompeu Pinto Accioly, 2° Secretario. 

O S••. P:t•esiden te - Esgotada.s as 
matarias em discussão, e não havendo nu
mero para as votações, designo pa1•a ama
npã, a seguinte ordem do dia : 

Çonliinuação da votação do projecto n. 82, 
deste anno, q~e devo! ve a D. Maria Caro
.Fna Nabuco de Araujo a pensão de ~:600$ 
annuaes concedida á sua finada mãe D. Anna 
Benig.na Barl!eto Nabuco de Ar~ujo, viuva 
do senador Josê Thomaz Nabuco de Araujo 
(2" dis~ussão); 

Votação do projecto n. 208 A, de 1904, 
mandando que se appliquem aos incursos nas 
4i~.Posiç~es do Tratado de Madrid, de 14 de 
abl'il de 1891, o processo e a penalidade do 
COIJ.trabando, com pareceres das Commissões 
de Diplomacia e Tratados e Constituição, 
Legislação e Justiça e substitutivo da pri
meira destas Commissões (2a discussão) ; 
' Votação do projecto n. 328, de 1904, au. 
torizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 4:070$666 
au.pple~en~ar á verba da rubrica lSü do 

art. 7° dn. lei n. 1.145, de 3l de dezembro Guimarães, vinva do almirante José Marques 
de · 1903. pa1•a occorrer ao pagamento dos Guimarães, que solicita a concc::;são do mon
ve..lcimentos devidos ao commissario geral tepio de almirante, não ha o que deferir, em 
da armada João Maria Bernes de Parra- face do que dispõe a lei n. l.l7li, do 14 de 
bêre (2a. discussão); janeiro de 1904 (discussão unica.) ; 

Votação do projecto n. 7 A, de 1904, auto- Votaç·ão do projecto n. 291, do 1904, au-
rizando o Poder Executiyo a abrir ao Minis- torizando o Pode1• Executivo a conceder a 
terio da Fazenda o credito extraordinario de Francisco Augu,sto da Mello, conferente de 
10:033$016 para pagamento de vencimentos 3a classe da Estrada de Ferro Central do 
que competem, no exercício de 1903, aos Brazil, seis mezes de licença, com ordenado, 
dons fieis do tbesoureiro da Recebedoria da para tratar de sua saude onde lhe convier 
Capital Federal, com parecer e emenda da (discussão unica); 
Commi.ssão de Orçamento (la discussão); Votação do projecto n. 29.2, do 1904, au-

Votação da emenda do Senado ao projecto torizando o Poder Executivo a conceder a 
n. 40 A, deste anno~ que autoriza o Presi- Luiz Silveira do Pillar, agente da estação 
dente da Republica a conceder ao Dr. Hen- de Ouro Preto, da Estrada. de Ferro Central 
rique Ladisláo de Souza Lopes, lente de the- do Brazil, licença por um anno, com o re
rapeutica da Faculdade de Medicina do Rio spectivo ordenado, para tratar de sua saude 
de Janeiro, um anno de licença, com todos os onde lhe convier (discussão unica); 
vencimentos, para tratamento de sua :mude Votação do projecto' n. 98 A, do 1904, 
(discussãa unica); creando na Secretaria do Supremo Tribunal 

Votação do parecer n. 44, de 1904, jul- Federal mais tres logares, sendo um de of
gando que na petição de n. M8tria Pereira, ficial e dous de amanuenscs com as mesmas 
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vantagens dos actuaes de igua.l ca.tegoria nistet•io da Fazend:1 o ceeU.ito ex.trandinn.ri 
o •' 

(P discussão); de 8:752f;900, para. · restBuir a Fernandes 
Votação do projacto n. 188 E, ue 1904, r e- Me3q uita." & Comp., negociantes es tabele·. 

dacção para. nova discussão da emenda desta- cíd.;s na Bahi:t, os impostos de impJrtação · 
cada na sa. discussão doprojecto n. 188, deste do xarque que lhes foram indeviJamente 
anno, relevando a prescr·ipção. em que o D1•. cobt·a·los em 1897 (3t\ di-::cnssã.o) ; 
Augusto de Oliveira Pinto incorreu para o Vohção do projecl;o n. 28G, de 19J4, re
recebimento do s_ubsidio n, que tinha direil;o lev<Jnd.o a pecscripçi o em. que incorret•am 
como Deputado federal, de 3l de outubro as congruas do bi8po de Goy;.tz D. E lua.t•do 
a 12 novembro 1892, abrindo-se para isso o Duarte Silva como conego da ex-Copalb Im
credito ex~raordinario de 975$000 (discussão perial, com parecer~s uas Commissões de 
unica) ; Constituição, Legislação e Justiça e de Ül'-

Votação do projecto n. 189 A, de 1904,au- çamento (3(). discussão); 
torizando ·o Presidente da Republica a man- Votaçã-o do projecto n. 323, de 1904, an
dar annullar a carga feita em fevereiro de torizando o Poder Executivo a reformae, no 
1897 ao capitão de engenheiros Domingos posto d~ alferes e com o soldo dtt tabella 
Alves Leite da quantia de 2: lOCl$ qne r~cebeu em vigor, 0 enfermeiro-mór do Hospital 
da caixa militar para despezas da commissão central do Exercito Hsnrique José da Ro
de que era chefe, na expedição a Canudos, cha, com pareceres dos Commissões de Ma
commandada pelo coronel Antonio Moreira. rinha e Guerra o de Orçamento (dtscussão 
Cesar, e a restituir â viuva da11ueUe officia.l, unica) ; 
D. Ercilia Alves Leite, as quantias que do 
meio-soldo lhe tem sido descontadas para Votação do projecto n. 317, de 1904; au-
pagamento daquelle debito (2a. discussão) ; torizando o Governo a mandal' rever o pro-

v otação do proiecto n. 112 A, de 1904,que cesso de aposentadoria do engenheiro José 
<~ M<tnoel da Silva, afim· de lhe ser computado, 

institue o privilegio ltosmestead isentando de para esse effeito, 0 tempo em que, em com .. 
penhora o immovel rural pertencente a missão. exerceu funcções publicas (discussão 
brazileiro, nato ou naturalizado, que fizer a unica) ; 
declaração constante do modelo annexo 
(2o. discussão) ; Votação do projecto n. 270 A, de 1904 

votação do proiecto n. 287, de 1904, au· dispensando o re.:;to do tempo c1u~ falta ao 
<~ Extemato Aquino para completar os dous 

torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· annos de Ji.:;calizaçã.o prévia. exigida pel. 
nistorio da Guerra o credito extraorJina.rio art. 366, do Cod.igo de Ensino (3a. discnssão) ; 
de 16:419$750 para occorrer ao pagaunento 
devido a Robert· Blosset & Hermanos, de 3a discussão do projecto n. 293 A, de 1904, 
fornecimentos foitos em 1896 a Colonitt Mi- do Senado, autorizanll.o o Poder Ex:ecutivo a 
litar junto á foz do Iguuss(t (3 11 discussão); desapropriar o pt·edio da praça da. Republica 

Votação do projecto n.301, de W04, auto- n. 105, onde residiu o marechal Deotlor.) da 
riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi· Fonseca ; 
nisterjo da Marinha o credito extraorclinario 2a. dü.cussão do pr{)jecto n. 330, de 1904, 
de 500$ para pagamento a Jorge & Santos, declarando que a diaria do conductor geral 
pelo aluguel do predio em que funccionou de en~anamentos da lnspecção Gel•a.l deObras 
a Escola ue Aprendizes Marinheü·os do Ma- Publicas da Capital Federal é a fiX<tda para 
ranhã.o (3a. discussão); · os demais conductores technicos, autorizando 

Votação do projecto n.310, de 190J, auto- a abertura do credito de 1:825$ para. paga
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· mento da que lhe é devida no exercio de -
nisterio da Fazmda o credito extra-ordina.rio 1904 ; 
de 43:498$966, para ;·estituir :t Rosa & Cal'· Discussão- unica do parecer n. 289 B, de . 
valho, negociantes e::~tabelecidos no Estado 1904, sobra a. ememla o1ferecid<1 na 2a dis
da Bahia, os impostos de importação de cussão do projecto n. 289, deste auno, que . 
xarque que lhes foram indevidamente co- concede a p:msão mens:1l d3 500$ reparti
brados duranie o anno de 1897, de accordo damente· á viuva e fi.lhoil do tenente-coronel : 
com a sentença do Supremo Tribunal Fe-
dei•al (3a. discussão); Innocencio Fabricio Ferreira de Mattos. 

Votação do projecto n. 316, de 1904, au- Leva.nt:t-se a sessão, :is 3 hora.s _e 30mi .. 
torizando o Poder Execativo a abrir a:o Mi· nutos da-tarde. -. 
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1778 SESSÃO EM 21 DE DEZEMBHO DE 1GO~ 

Presidencia do 81·. Pada GHmw;·r.ies 

Ao rneio·dià., pl'ocede-se (t chamada a quo 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mellq~ Pereira Lima, Alencar GuLon,rã1:1s, 
Thomaz Accioly, .Joaquim Pires, Euzenio 
Touri11ho, Anthero-Botelho. Luiz Domingucs, 

:Din.s _Vicii•a, nezcrril F'ontenelle, Gonçalo 
Souto, Fonseca e Silva, P~rcira Reis, Izidro 
Leite, Teixeira do S:.t, Celso de Souza, Br!cio 
Filho, Cornclio da Fonseca, Elpidio de Fi
gueiredo, Rodrigues Daria, Felix Gaspar, 
Garcia Pires, Vergne do Abreu, Paranhos 
Montenegr·o, Rodrigues Saldanha, Bernardo 
Hor•t:.t, Heredia de Sá, Correia Dutr:t, Mello 
:VIattos, Oscar Golloy, Americo de Albuqucr
·que, Erico Coelho, Galvão Baptista,, Bezamat, 
Mauricio de Abreu, Carloa Teixei!·a I3r·andão, 
Estevão Lobo, Ribeir•o Junqueira, Carlos 
Peixoto Filho, David Campista., Carneiro de 
Rezende, Antonio Zacarias, Carlos Ottoni, 
Wencesláo Braz, Galeão Carvalhal, Moreira 
da Silva, Francisco Romeiro, Valois de 
Gastro, Rohouças de Carvalho, Fernando 
Prestes, Amttral Cez·\r, Ferreira Braga, .José 
Lobo, Leite de Souza, Paulino Carlos, Can
dido de Ab1•eu, Ro:lolpho Miranda, Carlos 
Cavalcanti, Paula. Ramos, Germano Hasslo 
cher e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lido c sem debate approváda a Mta. da 

sessão antecedente. 

l'epotidorcs dos Institutos Benjamim Constant 
e Naciom~l de Surdos-Mudos o accrescimo 
do vencimentos quo tiver.lm os lentes do 
Gymna.sio Nacio:1al pelos dec1•etos ns. 1. 075, 
de 22 do novemb1·o de 1890, e ~ .194, de 28 
du dezembrv de 1892.-lnteir<Lda. Archive-se 
um dos autographos, enyiandu sa o outro ao 
Sena.do. 

Do mesmo Ministerio e de igua.l data. 
transmittindo, devidamente sanccionados, 
dous dos respectivos autographos da Reso .. 
lução do Congresso Nacional, auto1•izando o 
Pode1• Executivo a. conced.n· ao inspector sa
nita.rio da Directoria. Geral de Saude Publica 
Dr. Arthur de Mil•a.nd :.~ Pacheco, um anno 
de licença, com ordenado, para tt· ; ~ta.r do 
sua saude onde lhe convier.-Inteirada. Ar
chive-se um dos autogruphos, enviando-se o 
outro ao Senado. 

São litlos e vão a impriJuh·, para entrar na 
orJem elos trabalhos, os seguintes 

PAREC8RES 

N. 49-1904 

Ptu·ece;· sob1·e as emendas offe,·ec~das na llts
cusscio wuca da ~ndwação ap1·esentadu. pela 
Oom,m~ss~io de Pol1,cw para que se.fam fel.tas 
no"as €1He1·ações no Rr.:gmumto Inte1·no 

Pas!a-se ao expediente. A Commissão de Policia,, na conformidade 
do voto da Camara sobro o requerimento do 

O S1.· • .t.\..len.car Guima1•ã.es Sr. Neiva acerca das emendas -pt•opo::stas 1!ê. 
(1° Sec1·etm·w) pl'ocede â. loitura do so- Indicação que fez diversas alteraQÕJS no Ro· 
,guinto gimento, vem sobro alias dar o sou parocar. 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, ds 20 do 

corrente, communicando que o Sanado ado
ptou,e nessa data, enviou á sancção presülen· 
cial a re:lolução do Congresso Nacional auto
l'iza.ndo e a.be1•tut>a do credito extraordinario 
de 7:263$874, par.:~ realiZi\1' o pagamento de
vido a At•thur Bailo, funcciona.rio da Ropar· 
tição Geral do3 Telegraphos.-Inteirada. 

Do Ministerio da Justiça. e Nogocios Inte· 
:riot•es, de 19 do evl'rente, devolvendo devida
mente sanccionados dous dos rospecti vos au· 
togra.phos da. Resolução do Congresso Na.cio· 
nal, tornando exten-sivo aos professores e 

N. 1 

Supprima-se a pht•a.se fiaat da emenda sob 
n. 3-«e não poderão ser renovados na mes· 
ma sessão». 

Sala das sessões, li de dezembro de I 904:. 
-J. A. Neiva. 

.A Commissão acceib ~emenda. 

N. 2 
Onde convier: 
Al't. Independo de <liscuasão e votação 

qualquer requerimento de infol'maç~ão d.os 
Deputados dirigidos ao Governo, dosd.e que 
esteja. subseripto por 40 Dcpl.lto.d,)s. 
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N. 5 § A Mesa levará ao conhecimento do Go
verno, por um offlcio, o assumpto do reque
rimento. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1904. 
-Fehsbello F1·ei1·e. 

Suppl'ima·se na indicação la, das palavras 
-bem ccmo em capitulo especial- até as 
palavras __, redacção dofl debates- pelo se-
guinte artigo: ., 

Quando se discutiu a reforma regimon_tal, 
o illustre signatario desta. emenda agitou a 
questão de saber si os requerimentos de infor
mações, de iniciativa dos Deputados, deviam 
ou não ser submettidos ao debate e voto da 
Camara, sustentando a doutrin:.\ de · que taes 
requerimentos independem de discussão e 
votação. Neste sentido apresentou emenda 
que a. Oommissão não accei~ou, por não lhe 
parecer conveniente e contrü.ria.r princípios 
constitucionaes uma tal medida. A Camar.1. 
conformou-se com a opinião da Commissão, 
rejeitando a emenda. 

Renovada agore1 a. questão, sem que argu
mentos novos possam modificar a sua opi
nião, á Commissão parece conveniente man
ter o voto anteriormente dado. 

N. 3 

Suppt•ima se o § 1 o do ::utigo da 4a. indi
cação. -Fehsbello Fre·we. 

A Commissão não concorda com a suppres
sã.o aconselhada ne8ta emenda. Acceitando, 
porêm, como boas algumas das considerações 
feitas a respeito polo illustra.do signatario 
da emenda. e Deputado Eduardo Ramos, 
quando discutiram a indicaçiio, propõe que 
o § 1 o da 4a. emonda da Commissã.o, seja mo
dificado, dando-se-lhe a redacção seguinte: 

1. o Quando concluirem por pedido do in
formaçoos, indepBnriem do discussão e vo· 
tação, e a Mesa., por d~!sp ·\chl) do 1 o Secre
tario, solicitará do Governo as inrormações 
pedidas; si, porém, as cl)nclusõos forem no 
sentido de set• ouvida outra. Oommissão, se
rão considerados como requerimentos e 
como taes discntidos e votados, · 

N. 4 

Supprima-se a suppressão pedida na sa in
dicação sobre o a1•t. 213 do Regimento. -
FeUsbello F1·ei1·e. 

Modificada, como fica, de accordo com o 
parecer anterior, a disposição do § 1° da 4a 
emenda da Commissão, necessario é manter 
a suppressão do art. 213, proposta pela 
emenda sa da indicação, pa.ra evitar que 
fiquem no Regimento duas disposições in
congruentes. 

Assim a Commissão não acceita. a emenda. 
Vol. VIII 

Art. Os redactorcs de debates e ta.cby
gra.phos da Camara serão considerados como 
emprogados de ~ua secretaria, com as mes
mas vantagens, ficando a Mesa com a 
competencia de marcar-lhos o ortlena.do e re
gulamentar-lhes os serviçosJ se!ldo os c~.rgos 
de redactoro3 de debates prondo3 po1• ~!,con
cur;:o. 

Sala das sessõa3, l7 de dezembro de 1904. 
-Felisbello l·i·e~re. · 

A Commissã.o não acceita a emenda. Igua.l 
medida já. foi repellida pela Camara em 
3a. discussão do :projecto que se transf.Jrmou 
depois no actual Regimento. 

O voto da Cam'.\1'<1 deve ser mantido, pois 
parece á Commissio que, adoptada a auto
rização contida na ultima parte da wa. de 
suas emendas, o serviço de redacção da de
b .tes poderá ae1• convenientemente orga.
niza.do, sem a necessidade da crea.ção de 
um corpo de funccionarios para delle se in
cumbir com pri vilegios e as regalias dos 
demais empregados publicos. 

N. 6 

Art. E' licito a qu11lquer Deputado d~r 
por escripto as razões do seu voto, quaL' 
tenlm sido vencedor, quer vencido. Não po
derá, porém, nessa declaração fazcl' allusões 
pessoaes, de qua.Iquor natureza.. - Medei1·os 
e Albuquerque. 

A Commissão accei ta a emenda como sub
stitutivo do artigo do Regimento. 

N. i 

Al't. Sempl'O que convenha. incluir na. 
!oi que fixa a despeza geral da Rapublica 
qualqum· disposição que deva sel' commum 
a todos os min1sterios, essa disposição será 
apresentada. quando se discutir o orçamente 
do Ministerio da Fazenda. - Medeil'os e Al· 
buque1'Çtt!e. 

A Commissão acceita a emonda. 

N. 8 

Art. Qaando um Deputado, ou verbal-
mente da tribuna, on por escripto, renun
ciar ao seu mandato, essa renuncia se con
siderará desde logo completa e deflnitiva. 
A Mesa fará. as communicações lega.es para. 
o preenchimento do cargo, que, a pa.rtir do 

G7 
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a.cto da renuncia, :ficou vago. - 1lledei1'os e A Commissã.o acceita a emenda por lhe 
Albuquerque. parecer que attcnde a casos verdadeira

monte excepcionacs não regulados no Regi-
A Commissão accoita a emenda. mento. 

N. 9 

Art. Sempre que um pa,recer concluir pelo 
indeferimento de qualquer pedir1o, reduzirá 
á formula do projecto a medida solícitad :t., 
embora concluindo pel"'- sua rejeição. A l\1esa. 
submettc-râ a votos o projecto, annunciando, 
porém, que o parecer lhe 6 contrario.
llf.edewos e Albuquerque 

~como a proposta da Commi~são, sob. n. 4' 
ult1ma parte, pretc·ndeu ella providencia1• 
sobre a hypotbose de quo cogita esta emenda, 
parecendo-lhe por isto dispensavol a suu, 
acceitação pela Camara. 

N. 10 

Art. Quando da ordem do dia constarem 
votações c, entretanto, já estiver na tribuna 
um orador, a Mes-J., assim que houver 
maioria legal para deliberar, ll1e pedirá que 
interrompa o seu discurso. Caso elle não 
consinta nessa interrupção, marcar-Ihe-ha o 
prazo ímprorogavel de meia hora para con
cluir as suas considerações.-..:11edciros e Al
buqum·que. 

A Cornmissão acceita a emenda. Ella ro· 
solve uma hypothese que ordinariamente se 
dá, sem, entretanto, haver a respeito uma 
providencia regimental. 

N. 11 

Seja accroscentada á emenda ga da Com
missão de Policia.: 

N. 13 

Art. Sempre que um projecto, dous mo
zes depois de te1' sido enviado à Commissão 
l'e:;pecti v a, não ti ver parecl31', pôde, íilde
pcndentcn;lOnte di.'3so, ser dn.do pa.;·a ordem 
do dia; cntcnder-sc-ha que <:t Commissão pt•e
foriu ent!'egal-o ao juizo da Camara des
acompanhtldo de qualquer informação. E', 
entretanto, licito a qualquer Deputa.do re
querer que depois da votação em 1 a ou 2a. 
discussão, volte â Commissào respectiva. 

A Commidsão rejeita a emenda. O Regi
mento no seu art. 137 adoptou providencia 
mais conveniente a l'espeito. 

Sala das ses::.ões, 21 de dezembro de 1904. 
- Pa1Ala Guimarã~s, Presidente. - Alenca1'" 
G·uirna1·cics, 1° Secl'etario.-Thoma.z Acczoly, 
2° Sec•·etario.-Joaquim P~res, 4° Secretario. 

Indicação a que se 1•e(e1·e o parecer supra 

A ultima reforma regimental, promovida 
por iniciativa da Commissão de Policia, 
apezar de estuda;l<J. com o maior cuidado, 
resentc-se de ~:~Jguns senões, quo precisam 
ser corrigidos para que a C amara :fique 
dotada de uma lei interna que attenda 
do melhor modo ás multiplas c variadas 
necessidades dos trabalhos que lhe são af· 
fectos. 

Nesta conformidade e visando este obje
ctivo. a Commissão de Policia. tom u. honra 
de pt•opor á. Camaz·a as seguintes alterações 
e emenlbs ao aotual itegimento. 

I& 

«Esse parece1• só será. votado oito dias Transporte-se o n. 15 do art. 35 para logo 
depoiP. Je publicado e precisa1·á mais de 2/3· depois do n. ll do mesmo artigo. 
dos votos dos Deputados presentes.»-Medez-
ros e Albuquerque. · 2a. 

A Commissão acceita. a emenda, accrescen
tando·se, porém, d('lpoís de serd-as palavras 
-discutido e. 

N. 12 

Art. Um requerimento de urgencia póde 
ser a~resentado em qualquer occasião. Quan
do haJa orador na tribuna, o Pf'esidente o 
poderá interromper immediatamente, sem· 
pre que a urgencia for pedida pat·a tratar 
de ~ssumpto que entenda com a seguz•anca 
nacwnaJ, e o requerimento tenh~pelomeno s 
menos 54 assignaturM. -llledetros e Albu-
guer-gue. · 

No art. 86, paragrapho unico, lettra (c)om 
vez do que está, cliga-se: Todos os mais re
querimentos que não se,iam de ordem sobre 
incidentes que occorram no curso dus de
bates, salvo os de adiamento, leitos nos 
termus dos arts. 93 e 94, ~"3erão escrip~os e 
sujeitos á discussão e votação na fórma do 
artigo seguinte. 

Ao a1•t. 93 accrescente-se, in-fine: 
Os requerimentos de adiamento que não 

forem votados immediatamente por f.J.lta de 
num,Jro, ficarão prejudicadoli e não poderão 
~er l'Coova.dos na. mesma. sessão. 
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Depois do art. 156 accrescente-se o se
guinte: 

Art. Os pareceres de Commissões, que 
não concluirem por um projecto de lei ou de 
resolução, terão uma só discussão. 

§ I. o Quando concluírem por podido de 
informações ou para que o assumpto seja. 
submettido a outra Commissão, ::erão con
siderados como requerimentos e como taes 
discutidos e votaclos, si pela importancia. 
do assumpto a Mesa julgar que deve submet
tel-o á decisão d~~ Camara. No caso con
tt•ario, a Mesa por si attenderâ. ao pedido 
da Com missão. 

§ 2. o Os que forem dados sobre projectos 
de lei ou de resolução, e emendas do SenaJo 
ou da Oamara, serão impressos com a ma
deria a que se referirem e com ella entrarão 
conjuntamente em discussão. 

Art. As indicaç-ões terão sómente uma 
discussão, mas, si os pareceres sobre ellas, 
dados pelas Commissões que estudarem 
o assumpto, concluírem por um projecto 
de lei ou de resolução, seguir-se-hão os 
tramites para estes determinados no Regi· 
mento. 

Art. Si na discussão de qualquer pa-
recer for apresentado como emenda algum 
projecto de lei ou resolução, será apoia.:lo 
como as demais emendas, e no fim da dis
cussão, depois de se votar sobre a sua ma
teria, sendo approvada, S() considerará pre
judicado o parecer, pa.ssando o projecto por 
uma outl•a. discussão, quo corresponderá á 
terceira. 

8!\ 

Supprima-se o art. 213. 

ga 
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Art. A reforma de qualquer at•tigo 
deste Regimento só poderá. ser feito por 
meio de indicação, que passará por uma só 
discussão, dcpoi~ de ouvida a Commissão de 
Policia. 

lQa 

Art. No Regulamento que a Mesa. e_x-
pedir para os serviços da. secretaria, provi
denciará no sentido da servm feitos por 
concurrcncia todos os fornecimentos para o 
expediente da Camara, bem como, em ca
pitulo especial, regulat'á o modo por que 
deve ser feito e contractado o serviço de re
dacção dos debates . 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1904. 
-Pauta Guimm·Cies, presidente. -Alencar 
Guimcwães, lo secretario.- Thomaz Accioly, 
2° secretarlo.-Joaquim Pi1·es, 4° secretario. 

N. 50- 1904 

Parecer sob1·e a mdicaçtto do Sr. EUseu Gui
lherme pa1·a que seja incorporada ao Regi
mento Interno uma nova disposiçtío 

Indicação 

Indico que se inc01•pore ao Regimento a 
seguinte disposição: 

Nenhum projecto, parecer de Commissão 
ou roq uerimento, augmentando ou creando 
de;:;peza, alterando ou diminuindo a receita, 
será submettido á discussão sem que seja ou
vida a respeito a Commissão de Orçamento. 

Transporto-se o art. 169 para depois do Sala .das sessões, 12 de setembro de 1904. 
art. 170. - Eliseu Guilherme. 

Do pois do a.rt. 205 accrescente-so: 
Art. Na 2~o como na ga. discussã.o de 

qualquer projecto, os substitutivos apresen· 
tadol) terão .prefe1•encia na votação, seguin
do·se a. ordem de precedencia na apre::~enta
~ão, salvo deliberação em contrario tomada 
pela Cama.ra a requerimento de qualquer 
.Deputado. 

A Commissão de Policia, tendo estudado a 
ma teria da indicação do Sr. Eliseu Guilherme, 
pensa ser desnec.essaria a incorporação ao 
Regimento da di::Jpo;:;ição por elle proposta. 
O art. 135, providenciando sobre a remessa 
dos projectos submettidos á apreciação da 
Camara ás Commissões competentes para 
darem parecer, attende perfeitamente .ao 
pensamento que ditou .a indicação. 

Não ha necessidade, portanto, de· incluir 

7
a no Regimento um~ disp.osiçâo, que aliá;~ re

produz o que se q.ontém. no disposto no 
Art. ·Oi! substitutivos da Camara aos·art. 165 do Regimeuto. 

·projectos do Senallo, e. vice-versa, ser•ão con-J Sala das <Jommissões, 21 de dezembro de 
siderados como uma seric de emendas e vo-,1904.-Paula Guima,·cies.Presidente.-Alencar 
tados separadamente, ·por artigos, em .corres- Guimanies, 1 o Secretario.- Thomaz Accioly, 
_pondencia aos do . projecto emendado. ! 2° Secretario. -Joaquim Pires, 4o Secret,ario. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 15:37 - Página 5 de 15 

452 ANNAES DA CAMARA 

N. 51- 1904 9. Obras Publicas e Viação, composta de· 
nove memb1•os. 

PARECER. 
10. Tomada. de Contas, composta do nove · 

Pm·ece1· sob1·e a 'tHdwaç{ío do S;·. ltfeclei1·os membros. 
de Albttquel·que pco·a que sejam. fe ztas vcwtas 11. Redacção, composta de cinco mem-· 
alterações no Regimento Inte1·no bros. 

A indicação do Sr. Medeiros e Albuquerque, 
propondo a alteração de algumas das dispo
sições do Regimento, comprehende duas par
tes: 

A P relativa ã. distribuição das Commis· 
sõcs permanentes da Camara, e a 2a relativa 
ao numoro de membros de que se comporá 
cada uma della.-;. 

Quanto á 1a. parte, pensa a Commissão que 
a discriminação e denominação indicadas, 
obedecendo á divisão administrativa do paiz, 
não lhe parece a mais conveniente. Além 
de não haver parlamento algum do mundo 
em que a divisão e denominação das aommis
sões permanentes corresponda exactamente á 
respectiva divisão administrativa., não julga 
a Commissão de Policia que seja esse o melhor 
criterio a adoptar para a. maior proficuidade 
dos trabalhos parlamenta1•es. 

Si é certo que a. divisão actual das Com
missões, aliás ainda não praticada, por ter 
sido adiada, p:tra a sessão do anno proximo, 
a. execução do art. 49, do Regimento, vae 
deixar a Mesa embaraçada muitas vezes na 
distribuição dos serviços da Camara por essas 
Commisbões, comtudo nãe lhe parece que as 
modificações propostas pelo illustrado autor 
da indicação venlmm preencher os defeitos 
da actual divisão. 

O que se poderia fazm•, e a Commissão se 
anima. a propor como substitutivo á indica
ção, para facilidade da misf:[lão que lhe ê con
fiada pelo Regimento, é alterar a disposição 
do art. 49 citado, reunindo os trabalhos da 

· actual Commissão de Orçamento aos das 
Commissões de TarifttS e Fazenda, constituin
do-a com 15 membros, e sob a denominação 
geral de Fmanças e Otçamento, organizando 
as demais do modo seguinte : 

1. Constituição e Justiça,composta de nove 
membros. 

2. Petições e Poderes, composta de nove 
membros. 

3. DiplomaciaeTrataclos,compostl de nove 
membros. 

4. Marinha, composta. de cinco memb1•os. 
5. Guerra, composta de cinco membNs. 
6. Instrucção Publica, composta. de nove 

membros. 
7. Sa.ude Publica., composta do nove mem

bros. 
8. Agricultura c In1ustl'ia, composta de 

nove membros. 

12. Polieia, constituida pela Mesa. 
Nesta conformidade e propondo este substi

tutivo,a Commissão tem sepronunciadosobm 
a segunda parte dit indicação, com1J sobro a 
emenda seguinte que o Sr. Mcdoh•os o Al
buquerque apresentou no seio da CommissKo,. 
que ficam evidentemente prejudicadas. 

A' indicação sobre a divisão de Commis-· 
sões: 

Em vez de-12 membros, diga-se: 15.
Medeiros e Albuquerque. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de· 
1904. -Paula Guzmarães, Pre}1idente. -
Atencar Guimarães, 1° Secretario.- Thomaz: 
Acczoly, 2° Secretario.-Joaquim Pires, 4° Se
cretario. 

Indicação a que se refere o pm·ecer supra 

Indico que se façam as seguin tos altcra.cõcs.. 
no Regimento Interno: 

J.a) Substitua-se o art. 49 pelo seguinte: 
Art. 49. As Commissõcs permanentes sã()

as que se seguem: 
a) para desempenho das funcçõos que são. 

commettida.s á Camara pelo :.u·t. 18 da Con·· 
stituição: 

la, de Policia; 
2a., de Po<leres e Petições de Doputados •. 
b) para desempenho das funccões que in-

cumbem á Camara em vil•tude do art. 34 .. 
da. Constituição: 

Ia., de Justiça. e Negocias Into1•iores; 
2a., de Relações Exteriores ; 
ga, de Marinha; 
4a., de Guerra ; 
5a., de Fazenda; 
6a., de Viação, Industria e Obras Publica.s ;. 
7a., de Redacção ; 
2.a.) Substitua-se o art. 53 pelo seguinte: 
Art. 53. A' excepção da Commissão de 

Redacção, que se comporá de tres membros
e da. de Policia, que é constituída pela Mesa,. 
todas as outras terão 12 membros. 

As Commissões Mixtas e Especiaes consti
tuir-se-hão como a Camara determinar, 

Sala das sessões, 10 do setembro da 1904 .. 
-Medeiros e Albt,querque. 



São lidos e vão a imprimir, para entrat• 
t;nQ ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 277 B-1904 

5 segun~los officiaos : 
Ordenado ..••••...••.• o ••••••• 

Gt•atiticação .•..•.•....•..••..• 
lO amanuenscs: 
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16:000$000 
8:000$000 

Ordenado..................... 24:000$000 
Redacção pam 3J. clisc~~ssLTo do jJrojecto n .217, Gratificação................... 12:000$000 

deste anno, que fl.,;a o nume,·o, classes e 
vrmcimentos dos empl'ogculos da Sec,·etm·ia 1 porteiro : 
das Relações Exte1·irJ1'es, c clú outnts pro- Ordenado. o................... 3:200$000 
videncias. Gratificação ............. _.... • . • I: 600$000 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o O numero, classes e vencimentos 

·dos emp1•egados da Secretaria das Relações 
Exteriores serão o constante da tabella an
nexa. 

Art. 2. 0 ·No regulamento que for expe.::. 
-dido para execução desta lei, poderá o Go
verno, sem augmonto de despeza, modifi~ar 
·O actual da maneira. mais conveniente ao 
·serviço. 

Art. 3. 0 Além dos vencimentos fixados na 
tabella a.nnexa, pe1•ceberá a gratificação 
·extraordinaria de 3:000$ o funccionario que 
cxm·cer o cargo de dh•ecto1• geral c tiver 
mais de 40 annos de serviço, 

.Art. 4. o Na deficicncitt da ve1•ba. votada 
fica o Presidente da Rcpubllca. autorizado a 
abrir 9 Cl'edito necessario para a execução 
desta lei. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em 
.contrario. 

·Sll.la das Commissões, 20 de dezembro de 
•1904.-Gastd'o drJ. Cunha, rela.tor.-Pet·eine 
de Lyra. -Hosannah de Oliveü·a. 

1 ajudante do porteiro : 
Ordenado..................... 2:400$00o 
Gratificação................... • 1:200$000 

4 contínuos : 
Ordenado ..•.••...........•..• 
G1·atificação .•.••...••.•....... 

2 correios: 
Ordenado ..•.•.•...••....•..•. 
Gratificação ••.......•..•.••... 

2 officiaes J.e gabinete: 
Gratificação .••....•.•••.•.•... 

1 auxiliar do director geral : 
Gratificação ..••....•....••..•• 
Para pagamento de duplicata 

do vencimentos por substitui-
ção •..•.•.•.•.....•..•.•...• 

6:400$000 
3:200$000 

3:200$000 
1:600$000 

12~000$000 

2:400$000 

6:000$000 

250:200$000 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
1904.-Gasta'o dct Cttnlw.-Pe1·ei,·a de Lyra. 

·xabella do numero, classes e Tencimentos -Hosannah de OUvei1·a. 
dos empregados da Secretaria de Estado 
das Relações Exteriores, a que se refere 
o art. 1° do projecto ~upra 

Ministro de Estado : 
<Qrdenado .• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24: OOOSOOO 
1Reproscntação .•.........•••.•. 12:000$000 

1 director ge1•a.l : 
·Ordenado ••..••...•.....•..... 
'Gratificação ..•...••.••.•.••... 

1 consultor jurídico : 
·Gratificação ......••••••...•••. 

5 dh·ectores da secção, sendo 
um para a do archi v o : 

10:000$QOO 
5:000$000 

12:000$000 

Ordenado. • • • • . . . • • . . • . • . . . . . . 36: 000$000 
·Gratificação................... 18:000$0UO 

5 primeiros offlciaes : 
-Ordenado .............. o...... 20:000$000 
-Gratificação.. • • • • • . . • • • • • • . . . • I O: 000$000 

N. 33G A- 1904 

Autodza o Pode1· EJ;ecutiüo a abrir ao Mi
nisterio das Relações Exteriores o credito 
de 500:000$000, papel, destinado ao custeio 
das quatro <'Ommissões de policia e explo· 
raç/io no Alto P.urús e Alto Juruá 

Em mensagem de 19 do corrente, o Sr. 
Presidente da Rept1blica solicita a. concessão 
de um novo Cl'edito de 500:000$, em moeda. 
do paiz, para occorrer ás despezas com a 
execução do accôrdo proviso1•io concluído 
entre os Governos do Bt•azil o do Pe1•u, em 
virtude do qual deYem funcciona1• quatro 
com missões mixtas nos terri to rios neutra
lizados do Alto Jm•uá e do Alto Purús, du· 
rante o m,odus vivendi que vae ser prorogado. 

Acompanham a mensagem uma exposição 
firmada pelo Sr. Ministro das Relações Ex
teriores e o detalhe das despezas ordenadai 
em virtude do decreto 5.374, do corrente 
anno, c das despezas a ordenar. 
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Demonstram esses documentos a insuffi
ciencia do credito a que se refere o supi·a
mencionado decreto, e a necessidade urgente 
de novo credito -para que não soffram em
baraço os importantes trabalhos das com
missões. 

Parà. quo se verifique ao primeiro exame 
que não poderiam bastar para a execução do 
serviço as sommas concedidas pelo primeiro 
credito, lembra o Sr. Ministro quo uma só 
commissão da mesma natureza, como a in
cumbida da demarcação -da nova fronteira 
com a Rep-ablica Argentina, teve, no ultimo 
trimestre de 1900, quando começou a func
cionar, uma dotação de 100 contos e nos 
annos seguintes até o presente-300 contos. 

Trata-se agora de quatro commissões, cujo 
pessoal é por isso mais numeroso, o as des
pezas preliminares não podiam deixar de 
ser maiores com as ajudas de custo, compra 
de in:strumentos, casas desmontaveis, meios 
de transporte e provisões de bocca. 

Tanto o numero mais crescido dos com
missarios que, acompanhados de auxiliares e 
de escoltas, vão exercer fuocções delicadas e 
:perigosas em regiões remotas e d.e diffioil 
accesso, como o inhospito desses sertões e a 
excessiva· carestia da vida na região ama
zonica tornaram mais avultadas do que sup
punha o Governo as primeiras despeza,s. 

As despezas já ordenadas attingem a 
388:193$492 e as que devem ser ordenadas a 
147$241. 

A' vista do exposto, a Commissão de Or
çamento tem a honra de submetter á delibe
ração da Camara o seguinte 

PROJECTO 

Artigo unico. Fica o Presidente da. Repu
blica amorizado a abrir ao Ministerio das 
Rela.cões Exteriores o credito de 500:000$, 
papel. destinado ao custeio das quatro com
missões de policia e exploração no Alto Pu
rtís e no Alto Juruâ. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 

Bahia e Pernambuco, dispensados por effeito ·· 
da extincção destes estabelecimentos, as . 
quantias com quo aquelles concorreram para 
o fundo das pensões ou para o montepio. 

§ 1. o A' restituição teem direito os her
deiros de todos os operarios fallecidos após 
a extincção dos arsenaes. 

§ 2. o- Nas l'estituições será levado em 
cor.ta quanto houverem-recebido os opel'a
l'ios depois da extincção dos arsenaes, a ti
tulo de abono de vencimentos.» 

Em cumprimento dessa disposição, o Sr.Mi
nistro da Marinha mandou organizal' uma 
demonstração da quantia devida aos allu
didos operarios e seus herdeiros. A Conta
doria da Marinha verificou que a. re3tituição 
aos ope1•arios do extincto Arsenal de Marinha. 
da Bahia. monta a 14:080$120 e aos de Per- . 
nambuoo a 17:221$178 ou o tot~l de réis 
31:301$298. A referida lei não deu verba 
para fazer-se a restituição e nem autorizou 
o Governo a abrir o credito necessario para 
tal fim ; torna-se preciso, pois, que seja con
cedido um credito especial daquella impor
tancia. 

A Commissão de Orçamento, attendendo aa 
pedido feito pelo Sr.P1•esidente da Republica. 
em mensagem de 7 do cot'l'ente mez, para 
poder cumprir a disposicão acima citada, 
submotte á consideração da Camara. o se
guinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta: 
. Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abril• ao Ministerio da Marinha o 
credito especial de 31:301$298 para cumpri
mento do disposto no artigo 11 da lei n. 
1.145 de 31 de dezembro de 1903; revog·ada.s 
as disposições em contrario. 

Com a appeovação deste prajecto são os 
seguintes os creditos extra-orçamenta1•ios 
concedidos na presente sessão legislativa: 

Papel Ouro 
-Davtd Campista,relator.-Paula Ramos.- 46 creditos ex· 
Oornelio da Fonseca. -Francisco Veiga.- tra o rd in a-

. Francisco 8á. 

N. 337- Hl04 

Autot'i.fa o Poder Executivo a abrir ao Minis~ 
terio da Marinha o credito especial de 
31:301$298, para cumprimento do disposto 
no art. 11 da lei n. 1.145, de 31 de dezem· 
bro de 1903 

A lei n. 1.145, de 31 de dezembro de l903t 
no art. 11, dispõe o seguinte: 

« SEn•ão restituídos, na vigencia desta lei, 
aos operarios dos arsena.es de marinha da 

rios ......••• 
lO creditos es-

cíaes .••..•.. 
9 creditos sup· 

plemen tares. 

8.369:779$857 152:653$033 

607:961$583 100:000$000 

2.375:453$675 4:747$533 

11.353:195$115 257:400$566 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
1904.-Casstano do Nasc~mento, presidente. 
-Paula Ramps, relator.-Urbano Santos.
Galeão Oarvalhal.- Cornelio da Fonseca.- ·· 
David Campista. 
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MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Srs. Membros do Congresso NacionaL-De 
accordo com a inclusa exposição do Ministro 
de E~tado da M:a.rinha, tenho a honra. de so
licitar-vos a concessão, ao respectivo Minis
teria, do credito especial de 31:301$298 para 
cumprimento do disposto no art. 11 da lei 
n. 1. H5, de 31 de dez3mbro de 1903. 

Rio deJaneü•o, 7 de dezembro de1904.
Fràncisco de Pa~tla Rod1··igues Alves. 

N. 338- 1904 

Autori.za o Poder Executiuo a abl'it ao ilfi
nistet·io da Fa.zenda o c1·ed-ito espec~aZ de 
2~5:000$ pcwa JJetgwnento a Schttstz Ve-
1'einigting de debentut·es do emprestimo 
contrahtdo na AUemcmJut pel(J, Compc~
nhia Est1-ctcla de Fe1·1·o Oeste de Umas 

A lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902, 
no art. 2·•, n. xm, autorizou o Govm'nJ a 
acautela1·, como julgar mms convemente, os 
interesses da Fazenda Pt.tbtica comprometti
dos nas companhias rle estradas (le ferl'o 
Oeste de Minas e União S01·ocabana e It·uana. 
Uzando desta autorização o Governo comprou 
á « Schustz Vereinigung «, representante dos 
debenturistas do emp1•estimo contranido na. 
Allemanha pela. Companhia Estra.da de 
Ferro Oeste de Minas, em liquidação for
çada, a toGalida.de do refel'ido emprestimo. 

Em 13 de junho do anuo passado foi 
lavrada a escrip·&ui'a de compra poe 
;t;620.000-0-0 em titulas Rescission Bonds, 
valor nominal, além dos cmepons qua ven
ciam-se a l de junho, e mais a quantia de 
225:000$ em moeda. corrente, uma vez que 
a outorgante, vendedora e cedente, Sil.tisti· 
zesse todas as forma.Udades legaes e entre· 
gasse os debentttres no valor dJ 21.019.000 
marcos e o deposito CtJrcespondento ao valor• 
dos não entregues. (Clausulas la. e 2a. dare
ferida escriptura.) 

A Schustz Vereinigung entregou actuelles 
debenttwes e recebeu plena. e garal qLütação 
do TL1e::;ouro, fa.zen.do ali recolh9r, como de
posito para gneantia do3 l'esta.utes no valor 
de 941.000 marcos, a quantia de 225:000$. 
Mais ta.rde foram entt•egucs debentures na 
impurtancia. de 203:474$l00, equivalente a 
851.0011 marcos, cabendo á vent.l.edor.~a o di· 
reito de levantar o deposito de igual quan
tia, direito de que acn.ba de lança.t~ mão pe
dindo ao The1ouro a re3tituição devida. 
Por um e:.ruivoco na escrip~ur,1ção o 'l'he· 
sour·o, em vez de escripturat• a lle1paza tot-11 
da compra e considerar em deposito a quan
tia de 225:000$, para ser le va11 ta.da. em 
occasião opportuna., ctassilicou apanas a 
quantia. de .f 620.000-0-0 pJr conta do a1•t. 2° 
acima referido, deixanclo de classilicar a itu
porta.ncia dos debentures u.resgata.r. 

Não tendo sido reproduzida na lei orça
mentaria vigente a autorização alludida. tor
na·se necessa.rio habilitar o Govet•ao a abrir 
o credito espechl de 225:000.$ afim de que 
possa ter logar a restituição reclamada e a 
que o f,)r depois de entregues os ultimos 
debentU1·es. 

O Sr. Presidente dn. Republica em mensa
gem de 9 de julho pede a devida autorização
ao Cong1•esso para abril• ao Min.isterio da. Fa
zenda um credito daqu(}Ua, impartancta. A 
Commissão de Orçamento, estando de acoor
flo com esse peiido, submotte â considera
ção da. Ca.mara o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decrab ·= 
Al'tigo uníco. Fic~t o Poder Executivo au-' 

toriza.do a abrir ao Ministeeio d:t Fazenda o 
credito e Jpecia,l de 225:000$ pJ.ra pa~amen
to a Schust:r Verem~gun.rJ de debent~tres do 
empt•estimo contrahido na AHem,mha. pala 
Gompanhia. Estra.da de Ferro Oeste de Minas, 
devendo o Thesouro escripturar a. referida 
qm\ntia. como despeza re11Uza.dil. e, ao me3mo 
tempo, como receita de depositos ; revogadas 
as disposições em con trarío. 

Si a C<tma.t'<t approvar este projecto são 
os seguintes os ceeditGs edr.:t·orçament(1rios 
concedidos na presente sessão legislativa. 

45 creili tos ex
tram·Jina r i os. 

ll eruditos es-
peciaes ...... . 

9 creiitoJ snp
plementares .. 

Papel Ouro 

8.369:779$857 152:653$033 

83.2: 961$533 100: 000$000 

2,375:453$675 4:747$333 ------·- ____ .,_._ 

11.578:195$115 257:400$566 
Sala dag Comrnissões, 20 de dezembt'o de 

1904. -Cassiano do Nascimento, pt•esidante. 
-Pau.la Ramos, rela.tor.-Galaão Oa1·Mlhal. 
--U tbcmo Scmtos. -Co n~elio da Fonseca,-
Dauid Campista. 

lifensctgem a qL'e se re{e1·e o pa;-ecet supra 

St•s. M·3rnbros do CJngt•esso NJ.cional
Tendo o Govet•no da UnLão, á. vista. d1 a.uto
l'iZf\.çã.o conferida no u.rt. 2[), n. XIII, da lei 
n. 9:53, dtJ 29 de dezemb!'o .le 190 ~~ cornpra.do 
a Scb,utz Vereinigung, na q11alLhda de re
present:.tnte doJ p)rta'lures dos de!Jent·~~.res 
elo ernprestirn)· contrah.ldo na Allern:tnha 
pela. Corntnnh.ia Eitr .. J.d .~de F Jrro 0:3S~e de 
Mina<;, em liquidlcã.o fo1•gad·1, a bt1Lihie 
do dito empt' JstitU'), entã') rep;.•e.::~mta.'ia. por 
debentw·es no v11lor de m :t.l'I!OS 2l. 96). 000, 
liquido dos qua for<ttn sorGrn.dos no valor de 
mu.rcas 490.000, f(.)i la. na. ia a. re3pJc~iva. 
escriptura, em 13 de junho do anno prJximo 
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passado, sendo, em seguida, recebidos da. ven
dedora, a quem. foi dada plena e geral qui
tação pela. entrega desses titulos, debentu1·es, 
no valor de marcos 21.019.000, ficando a 
mesma vendedera, entretanto, obrigada a 
recolher ao Thesouro, em garantia das ré· 
stantes no valor de marcos 941.000, a quan
tia de 225: 000~000. 

Pedindo agora a restituição {le 203:47~$100, 
correspondente a marcos 851.000, posterior
mente entregues em debentures, verifica-se 
não ser possivel attender-se a esse pedido, 
porque o Thesouro, em vez de levar á oonta 
do citado art. 2° a despeza total d~ssa com· 
pra. o escripturar em deposito a caução de 
225:000$, para sor opportunamente levan
tada, alli apenas classificou a quantia de 
5.511:111$111 ou~ 620.000-0-0, correspon
dente ás delJenttwes anteriormente entre
gues. 

Não tendo sido revigorada na actuallei 
de orçamento a autorizn.ção alludida, o que 
removeria. a difficuldade, torn:1.-se necessario 
que autorizeis o Governo a abrir um cre
dito na. importancia. de 225~000$, que devorá. 
ser escripturado como despeza realizada e ao 
mesmo tempo como receita de depositas, 
afim de ter logar a restituição 1•eclamada e 
a que o for depois de entregues os clcbentu1·es 
restantes. 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1904, 16" da 
Republica. - Franci~co de Paula Rodti[luer 
A.lves. 

O Sr. Ga.reia I,ires- Sz•. Pre, 
sidente, eu tinha Jledido a palavra, hontem 
quando orava o nobre DJputadp de Perman
buco, Sr. BricioFilho, aprescnt·ando as l'azões 
por que não podia vota1· o parecer da Comrnis
são de Const.ituiçã.o, Legislação e Justiça, que 
con~edia a licença.l)Qlicitada pelo 2° procurador 
da Republicu. para o processo do Sr.Oeputado 
Alfredo Varela, qu1ndo o meu illustee amigo 
digno lcader desta Camara, Sr. Cassiano do 
Nascimento, advertiu-me de que a discussão 
podia. ser p1•ejudicial á votação do mesmo 
parecer,materia m•gente, cuja demo1•a tt•aria 
impecilios ou embaraços á acção da justiça. 

Accedi, desistindo da paL.1.vra, para fazer 
hoje as l'efiexões que o discul'SO do illustre 
representante de Pernambuco suggm'iu ao 
meu espiri to. 

S. Ex., aparteado por um dos collegas, 
affirmou ainda. uma vez a sua independencia. 
e a franqueza. de suas opiniões; e eu, ren
dendo preito á verdade, venho ainda afir
mar com S. Ex., não sómente essa indo:pen
dencia, como tambem a sua. coherencia nesta 
questão que tanto tem agitado a Republica. 

Affirmo que o nobre Deputado foi um dos 
mais violento.:; a.dversarios da. lei da obriga• 

toriedade da vaccinação. S. Ex. pronunciou 
ionumeros disc·ursos nesta Camara e em 
muitos delles não poupou a dignidade do 
Pa1·la.mento. Mais tarde, vimos s. Ex. pro
pagandista na imprensa contra a mesma 
obrigatoriedade da vaccinaçã.o. Ainda mais 
tarde, f0i S. Ex. ac1ui um defensor de um dos 
jornaes propagandistas não só da opposição 
á obrigatoriedade da. vaccina.ção, mas tam
bem das desordens de que foi theatro esta 
cidade. S. Ex. oppoz-se ainda á concessão 
do estaclo de sttio, e era natural que, tratan
do-se da licen(~a. pat•a o processo do Sr. Depu
tado Alfredo Va.reh, fosse aquella a posição 
de S. Ex. na Camam. 

Assim, digo eu, S. Ex. não é sómente in
temera to; S. Ex. é ainda coherente em suas 
opiniões. Mas o nobre Deputado não adduziu 
razões que justifiquem o seu afastamento da 
votação; allegou quo não tiniu podido exa
minar, estudar os documentos em quo se 
baseou o procurador da Republica para soli
citar da Camara licença para o procesao. 

Realmente, Sr. Presidente, é de admiral', 
e, mo parece, que em questão de facto ê a 
prlmeil•a vez que um Deputado prvcura com
pulsar os documentos em que se baseia o 'Pa· 
recer das Commissões. 

Elias são instituidas para esse estudo, quo 
uão póde absolutamente ser feito por todos 
os Deputados, e é por essa 1•ação que, a par 
da capacidade dos membros da Commissão, 
as maiorias escolhem homem em quem 
maior confiança depositam. Mas S. Ex. viu
se impossibilitado de julgar hontem das 
l'O.Zões da. licença ·solicitada, porque não viu 
os documentos. Tem ra?.ão; porém S. Ex. 
nega assim confiança a.· Commissão da Casa. 

Em seguida, Sr. Presidente, o nohrP. Depu
tado, na conclusão do sou discurso, levantou 
uma censura ao Govm•no, declaro.n<lo mesmo 
que e1·a uma censut•a que fõ~.zia., pela prisão 
do Sr. Senador Lauro Sodré. 

0 SR. BRICIO FILHO-Sem prévia licença 
do Senado. V. Ex. veja bem os termos em 
que colloq uei a questão. 

0 SR. GARCIA. Pm.Es-Sim, senhol', não ha 
duvida. 

0 SR. BRICIO FILHO-Não digo que me
reça ou não ser preso; mas estranho ·tel-o 
sido sem pré.vh licença da Camara. respectiva. 

0 SR. GARCIA. PIRES-Estou de accordo; 
foi o que V. Ex. disse: te1• sido preso o S1•. 
Senador Lauro Sodré, s~m licença, prévia da 
Cam:n·a a que pertence. 

Inquestionavelmente, St•. Presidente, são 
da essencia do Poder Legislativo as immu
nidados do seus membros; ella.s se traduzem 
na independencia do poder, na faculdade de 
juJga1• dos actos dos legisladores, não ha 
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·duvida; mas, a par dessas immunidades, não 
se póde considerar que a Constituição con
cedesse aos membros do Parlamento a, im
punidade dos actos pelos mesmos pra tica.dos. 

0 SR. BRICIO FILHO-Nem isso se pôde 
·deprehender das minhas palavra~. Por 
-isto quero a licença prévia, }Jara ello ser 
punido, caso mereça. Longe de mim a idéa 
de querer a impunidade; mas quero quo só 
depois da licença do Congresso elle poss:t 
ser punido conforme mereça. 

0 SR. GARCIA PIRES-Vamos por partes. 
0 SR. BRICIO FI LHO - E' um simpleS 

apa1•te. . 

O SR. GARCIA PIRES--V. Ex. ha de me 
permittir que, com calma ..• 

listas-dando á nossa Constituição o titulo 
da mais liberal, entendo que o Deputado 
pode renunciat• as suas immunidades o pre
ferir o julgamento immediato para resalvar 
a sua àonra e a sua dignidade das accusações 
que porventura lhe tenham sido feitas. 
(NeTo apoutdo.) 

A Con~tituição dá esta faculda•le ao Depu
tado e ao .Senadm• como um respeito aos seus 
melindres, á sua dignidade,;.\, sua honestidade 
e á sua. honra. 

0 SR. 0ERiUANO HASSLOCUER-Permitta O 
nobre Deputado uma observaçã.o. 

No caso de um Deputado ser processado 
sem licença da Camara, o tribunal ou o juiz 
que tem do tomar conhecimento do pro
cesso solicita a licença. Si a Camara negar 
a licença. ainda mesmo que o Deputado de

O SR. Barcro FrLuo-Si os meus aparte;_; clare ao juiz que renuncia as suas immuni-
llodem prejudicar, não os darei. dados, o processo não póde continuar. 

0 SR. GARCIA. PIRES-Não, OS a1xtrtes de 0 SR. GARCIA PIRES- Sr. Presidente, 
V. Ex. esclarecem até a discussão, mas peço temos um caso I'ecentissimo entre nós. 
simplesmente quo não m~ obrigue a apressat• O Sr. Joaquim Murtinho, Senador da Rc
o quo tenho do dizer, porque póde me es- publica, denunciado perante o ~upremo Tri
,capar alguma cousa.. bunal Federal, em officio que a esse tribunal 

O a1•t. 20 da Constituição, Sr. Pl'esidento, dirigiu, declarou que dispensava as suas 
estabelece que nenhum Deputado ou Senador immunidades para ser immediatamente pro
p óde ser processado ou preso sem licença. da cessado e julgado, o o processo continuou 
C amara a que pertence, salvo si prefe1•ir perfeitamente e nem podia deixar de con
ser immediatamento julgado. tinuar, porque esta é a interpretação legi· 

UM SR. DEPUTADo _ Salm 0 caso de fla- tima do artigo constitucional. 
gt•ante delicto. 0 SR. GERl\IANO HASSLOCIIER- 0 Dr. Joa· 

o SR. GERMANO HASSLOCIIER _ Salvo 0 quim Murtinho ainda não era Senador 
caso de flagrante delicto em crime inafian- quando se deu a denuncia contra elle. 
çavel. ,, 0 SR. GARCIA PIRES -Si a razã.o et•a 

0 SR. GARCIA PIRES-Posso let• o artigo 
da Constituição. Esta immunidade, Sr. Pre
sidente, não é entre nós; como em alguns 
paizes, unicamente do corpo legislativo; é 
tambem do individuo po1·tencente ao corpo 
legislativo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Em um 
(}USO só, em um caso especial, elle póde ser 
pt•eso ou processado sem licenç~a : é no caso 
de flag1•ante delicto em crime inaftan
çavel. 

Eu não vou atrás do Sr. João Bat•balho, 
nem de ninguem, porque não puxo o carro 
dos outros. A Const.ituiçiio diz que o Depu
tado preso em flagrante não póde ser pro
cessado sem licença da Camara, salvo si elle 
preferir o julgamento immediato. 

0 SR. BRICIO FILHO-Mas mesmo ahi esta 
disposição é ainda a favor do Deputado que, 
estando preso, póde querer apressar o seu 
julgamento para sahir. 

0 SR. GARCIA PIRES-Em qualquel' caso
é.& interpretação dos nossos constituciona

vot. VIII 

osta, comprchende o nobre Deputado que, 
desde que elle foi eleito Senador, cessava a 
capacidade do Supremo Tl'ibunal para. jnl-
gal-o. -

Esta é quo é a verdadeira doutrina. 

O SR. MoREIRA. nA. SILVA- Para conti
nuar o processo, o Supt•emo Tribunal Fe
deral era. competente; para decretar ou 
mandar executar a prisão é que não era, 
desde que não ti vesso licença. 

0 SR. GARCIA PIRES -Perdõe-me O nobre 
Deputado. O Supremo Tribunal não podia 
processa1• o Dr. Joaquim Murtinho ·depois 
que elle fui eleito Senador ; a sua comJ>e· 
tencia desappareceria si não obtivesse li• 
cença da sua Camara ou si elle não renun
ciasse ás suas immunidades. 

O processo instituido contra um cidadão 
antes da sua eleioão suspende-se no período 
do manda. to. Estes são os verdadeiros prin· 
cipios. 

E é de necessidade que as immunida.delil 
parlamentares tenham esta latitude, aftm de 
que os membros do Pal'lamento não estejam 

!)i 
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sujeitos aos caprichos e á vingança dos go • 
vernos, quando o prazo do seu mandato é 
tão curto. 

Mas, em relação aos factos que nos inter
essam, perguntarei ao nobre Deputado por 
Pernambuco : quem prendeu o Senador 
Lauro Sodré ~ 

O-Sr. Senador Lal!ro Sodré apresentou-se 
nõ eommando do districto ; elle não foi 
preso por pessoa alguma... -

cm·pus elle requer, por que razão ss ha de 
censurar o Governo de praticar um acto que 
aquella Casa do Parlamento acha justo e 
legal, um acto contra o qual o proprio pa· 
ciente não se rebeila ~ 

Sr. Presidente, nesta questão é necessario 
que acima de tolas as considerações nós te
nhamos a da salvação da Repnblica. 

O SR. GoNÇALO SouTo-E' o sah~s pop·uli: a 
salvação publica. -

0 SR. GERMANO 1-IASSLOCIIER- 0 n.cto do · . -
Governo tem defesa mais completa do que O -~R. !E~XEIRA ~::m SA-A que~tao de s~~-
esta, porque o Senador Lauro Sodré tinha pens_ao ~as t~mnn.Idades em ~.stcdo de s~tto 
ordem de prisão ; o coronel Páo Brt\Zil an-~ é opmativa • e ahl é que est,'t a defesa do 
dava á sua. procura para Pl'endol-o. Go;eg~~~rno podia ter a opiniü.o de que as 

O SR. GARCIA PIRES - H:tvia ordem de immunidades não se suspendem. Não ha in
prisão. V. Ex. deveria l'eservar a. sua cen- fracção directa da Constituição. 
sura para o caso de ser ella realizada. 

0 SR.GER."!ANO HASSLOCHER.-Mas elle não 
foi preso? 

0 SR. GARCIA. PIRES-Mas quem levou 
Sr. L~ u1•o Sodl'é ao Quat•t.el General pa1•a 

ntrega.r-se á prisã.o ~ 

0 SR. GERMANO HA.SSLOCIIER.-PCl•dã.o; elle 
ap1•esentou-se voluntariameute,porque sa.hia 
que estava sendo procurado. 

0 SR. GARCIAS PIRES-Perfeitamente; mas 
outros estão occultos e sabem que estão 
sendo procurados. 

0 . SR. GERMANO HASSLOCIIER dti. Utn aparte. 

0 Sa. GARCIA PIRES-Si ello fosse pre'os 
cabia a censura ao Governo; mas emquanto 
o não fosse, como não foi, po-rque eUe apre
sentou-se voluntariamente á p1•isão, pr·e:m· 
mindo-se que deste modo dispon ~ou as su.ts 
immuníria.des de Senador, comprehen(lc o 
nobre Deputado c1ue não ha r.tzã.o algama 
para censurar o Governo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER.-Eu não cen
SUl'O; eu appla.udo o acto do Governo.Acllo -o 
muito digno de applauso. 

0 SR, GARCIA PIRES - Eu não estou mo 
l'eferindo a V. Ex. 

Esta censura, Sr. Pt•esi1lente, foi muito 
mal dirigida pelo nobre Deputado por Pel'
nambuco ao Gove1•no, po1•que ella foi ferir d,e 
frente a outra Casa do Parlamento- o Se
nado. 

Comprehende V. Ex. que si o Sr. Lauro 
Sodré está preso illegalmente, com geave 
offensa. da Constituição, era a sua Camara 
quem tinha a dever, o dever restricto, de 
empregar todas as medidas p:tra restituil-o 
á liberdade e não a Camara dos Deputados 
por um voto de censura ao Governo. 

Mas si o Senado não cogitou disto, si o 
Sr. Lauro Sodré declara que nem habeas-

0 SR.. GARCIA. PIREi:l- Nós não tJ.•a.tamos 
aqui de saber si o estado de sitio suspende 
ou não as immunidades parlamentares. A 
minha opinião é que o estado de sitio não 
suspende as immunidades parlamentares. 

0 SR. TEIXEIRA. DE SÃ- Tambern é a 
minha. 

0 SR.. GARCIA PIRES-A suspensão das im· 
munidades no estado de sitio impo;·ta no des
apparecimento do Poder Legislativo ; e si o 
estado de sitio suspende o Poder Legislativo, 
traz inevitavelmente o dese(iuilibt•io da orga
nização politica. e d3sap _parece o nosso esta
tuto cunstituclonal. 

O SR. GlmMA.NO HA.SSLOCHER -Eu t3nlw 
ahi dua.s opiniões: só sui:lpende as imrnuni
dados qulndo o Congresso não esteja fanccio
nando ; mas funccinando, não supende. 

0 SR. GARCIA PrRES-PerdôJ-me; tambem 
não é a ver<hdeira doutrina. Si V. Ex. trou· 
xesse essa opinião rela.tiv<.tmeatc á Consti
tuição amGL'icana, C!Lte ap:mas dú. imrnuni
dados no momento de sessão o na occasião 
em quo o Doput1do ou representant) vae 
pa.1•a a sessão ou della volta., bem; mas entt•e 
nós, onde o representante, desde que recebe 
o di!Jlorn L, é ilnmune, a theoria de V. Ex. 
nü.o é regular, não é verdadeira.. 

Não tratamos, porém, de saber si o e3ta.do 
de sitio suspendeu ou não as itntn.unidttdes 
do Sr. Lauro Sudrá: a nossa. que;;tã.o é si elle 
tinha o dil'eito de di.spensat• as SUi1j immu
nida.des, preferinio ser julgarlo imrneà.i::tta
mente, e a nos1a qu(Htã.o é ainda -agora 
questã.o de facto -si ello re:thnante pre· 
scindiu dessas irnmunida.de~. apre3eat:tn:io-sa 
á prisão no commando do disGricto. 

De que elle dispensou as irnmunida.1e.s, ahi 
está a pl•ova n 1. declaração de que nom re · 
COl'l'Ol'â. a') habeas-corpus; de que elle diS· 
pensou a,s immunidades, ahi e-~tá. a prova no, 
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facto de que o Senado absolutamente não 
pronunciou uma palavra sobre essa prisão, 
quando é certo que o Senado seria zeloso ... 

0 S:a. GERMANO HASSLOCIIER - 0 Senador 
Lauro SoJ.ré reclamou, declarando que foi 
preso como Senador, como representante da 
Nação ; prote::.tou contra esta prisão, consi
derando-a como viol::tção das suas immuni
dades. Ahi está o depoimento que ellc pre
stou. Vê V. Ex. que nem isso é exacto: a 
verdade é quo elle protestou. 

0 SR. GARCIA. P•IRE S-Porquo fa.lla. V. Ex' 
no depoimento do Sr. Lauro Sodré ?-

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-Porque faÇO 
parte da Coinmissão de Constituição, Legis
lação e Justiça e já votamos um parecer ba
seado no depoimento delle. 

O SR. \ÍARCIA PIRES-V. Ex. já deu algum 
parecer baseado no depoimento do Sr. Lauro 
Sodré ~ 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Pois não. 

0 SR. GARCIA PIRES-Quando? 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Então, não 
tivemos ahi um inq_ucrito relativamente 
ás occurroncias, não conhecemos o que se 
passouJ 

0 SR. GARCIA PIRES - Perdõe; O que não 
sei é que licença votou V. Ex. nesta Casa .•. 

0 SR. GERMANO HASSI.OCHER-Licença para 
processa1• um Deputado envolvido nos mes
mos factos ..• 

0 Sn.. GARCIA PIRES - E' outra co usa: 
ahi tratamos da parte que tomou o Si'. V a
reia. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIÍEH.- ... no mo
vimento de que era uma das figura: princi
paes o Sr. Lauro Sodré. 

0 SR. GARCIA PIRES-V. Ex. não llóde 
po1• ahi pronunciar opinião sobre o Sr. Lrnu'o 
Sodré. 

O SR. GER?!1:ANO I-IASSLOCFIER-Posso pro
nunciar sobre caso em que elle está envol· 
vido e sobre o seu proprio depoimento, que 
conheço ha tres ou quatro dia.s. 

0 SR. GARCIA PIRES-O depoimento do 
Sr. Lauro Sodré bem podia ter sido cn.ncel
lado, em honra dello mesmo ! (Apowdos . ) 
Ello não póde escurecer factos, elle não 
póde negar que se tenha collocado, fardado, 
á frente da Escola Militar, que a tenha con
duzido, assistindo ao principio do combate, 
sendo que elle proprio allega que foi ferido; 
mas no seu depoimento, por um desses actos 
de fraqueza a que muitas vezes é sujeita a 
natureza humana, elle procurou diminuil• 

sua responsabilidade, negando a existencia 
de uma conspiração conhecida, sabida e com 
começo de execução. 

0 SR. GERMANO 1-IASSLOCHER-Mas nós Sa
bemos que o interroga.torio, segundo a gran
de doutrina ingleza, nunca deve ser admit
tido nomo um~1. p :Jça de accusaçã.o: ê sempre 
uma peça de defesa. E' contrario á natu- · 
reza das c ousas pretender que o accusado se 
torne accusador; o homem interrogado não ê 
um torturttdo moral, que deva. vir fazer de
claraç~ões contra si propl'io. 

0 SR. GARCIA PIRES - E' tbeori<\ que 
aprendi na aula de pratica da Academia de 
Direito que o intorrogatorio é peça de de- · 
fe:sa; mas pôde ser peça. de accusação, con
forme a direcção que tiver, como póde ser 
peça de defesa. da propric~ honra. E eu, que 
nesta mn.teria não sou suspeito, considero · 
o dBpoimcnto do Sr. general Travassos como 
peça. do defesa da sua honra, da sua palavra, 
da sua dignidade, em opposiçã.o inteira
mente ao interl'Dgatorio do Sr. LaUI'O Sodré. 

Entretanto, o nobre Doputauo vê que o 
genern.l Tru.vassos não se eximiu da 1·espon
sabilidc, quando se collocou ã. frente d :.t. Es· 
cvla Militar, quando dirigiu o movimento. 
Elle acceitou a responsabilidade e não a q_uiz 
atirar sobre outros. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Atirou a 
outros, ioclusi ve o general Marciano de Ma· 
galhães, que ainda hoje o desmente pelo 
Jm·naZ do Commenw. O general Tra vassos 
accusou a Deus o a moio mundo. 

0 SR. GARCIA PIRES- Mas nã.o se eximiu 
du. sua responsabilidade, sejamos justos. Elle 
não a atirou pa.r•a os outros, que oram tão 
participantes no movimento como olle. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Ar1•astou 
tambom o genet•al Leite de Castro. 

0 SR. GARCIA PIREs-Por quo razão V. Ex. 
ha de me interl'ompc1• ~ 

0 Sa, GERMANO HASSLOCIIER - São do .. 
cumentos publicos. 

0 Sa. GARCIA PIRES- Eu não enuncio 
julzo algum, pensamento algum sobre o 
Sr. general Ma1•ciano, nem sobre o Sr. ge
neral Leite ele Castro ; mas, Sr. Presidente, 
tambem não posso enuncial' um ,juizo des
favoravcl á honra do Sr. general Tr.Lvassos, 
principalmente quando o seu depoimento foi . 
dado em um daquelles momentos om que as 
paixões cedem aos sentimentos os mais ele
vados. 

0 SR, GERMANO HASSLOCHER-Cedem ~ 

0 SR. GARCIA PIRES - 0 nobre Deputado · 
deve lembl'ar-se de q_ue o depoimento do 
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general Tra. vassos foi dado no momento 
em que olle estava a expirar, momento em 

. que muito diffl.cilmente o homem falta. á 
verdade, occulta seus erros. 

Por que razão havemos de negar credito a 
esse depoimento ~ 

Não vê V. Ex. Cl ue mesmo nessa occasião 
olle não se eximiu da sua. responsabilidade. 

0 SR, GERl'lANO HASSLOCBER - Elle não 
pensava em morrer c apenas estava preoc

. cupado com o seu desastre. 
0 Sn. GARCIA PIRES - Perdão. Elle não 

··pôde concluir sim depoimonto, tal era seu 
estado de abatimento e ft•aqucza. Tinha con
sciencia de que mol'ria, porque, além do 
mais, era um diabetico e sabia que era im
possível escapar com semelhante ferimento. 

E' nece:;sario, Sr. Presidente, que sejamos 
justos. Eu responsabilizo menos o geneea.l 
'Travassos pelos acontecimentos, do que o 
Sr. Lauro Sodl'e. 

Um era um soldado b1·avo, talvez despei
tado, que a.cceitava o movimento como meio 
de vingança. O outro, não: calculada.monte, 
levado pela sua ambição, pela sua fatuidade, 
estimulado pela pertidia dos verdadeiros l~e
volucionarios que ainda. estão occultos, col
locou-se :.t frente do movimentos, e abusando 
do prestigio do seu nome na, Escola Militar, 
a.r1•astou a.quelles pob1•es rapazes, muitos dos 
.quaes inscientes do movimento em que se 
iam envolver, e, a.rora recolhido á prisão, no 
seu inter~·ogatorio, tem n. fraqueza de se ex
imir da sua responsabilidade e declarar que 
não conhecia a conspiração, que ella não 
existia, que não teve parte alguma nesse 
movimento. Vê V. Ex. que'ha uma diffo· 
1•ença muito grande entre um e outeo. 

Eu, Sr. Presidente, tendo derimido a cen
sura foi ta. pelo nobre Deputado por Pornam· 
buco contra o Governo,- a quem olla não 
:P.óde a~tingir, porquanto o Senado é quo'm 
lhe deverá responder sobre a prisü.o, que 

.. s.· Ex. considllra illegal, do S1•. Lauro Sodré, 
·tenho cumprido um dever, e, si me por
mittom, fa1•ei um voto em bem desta Repu
blica, para. que se apague de nossos cora
ções ·esta ambição de mando e poder, que 
1•eunamos. todos os nossos esforços para ver 
si garantimos sua estabilidade e progresso ... 

0 SR. GERMANO HASSLOCUER - E' O prin· 
cipio da a.mnistia.. 

0 SR. GARCIA PIRES - . , . e do desenvol
vimento do paiz. 

Nã.o sou do numero dos republicanos his· 
toricos, pre-historicos e ..• 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-E ante·dilu-
vianos. · 

0 SR. GARCIA PIRES - . , • e ante-dilu· 
v h~ nos. 

Não, Sr. Presidente, jtL tive occa.sião de 
dizer, nesta Camara,, que fui dos adherentes 
á. Ropublica. 

Para. mim, e indifferento a. fórma di go
verno •.. 

o SR. GgRMANOHASSLOCIIER-Não apoiado. 

0 SR. GARCIA PIRES- ... ella depende de 
circumstancias. 

0 Sa. GERMANO HAliSLOCHER-~ão apoiado,, 
repito . 

0 SR. GARCIA PIRES-Perdôo-me. Não COll· 
sidero a Repuhlica dos Estados Unidos ela 
America do·Norto mais liberal, mais fdliz do 
que a mon!l.rchia ingleZ'1 ; não creio que os 
os americanos do nol'te sejam mais felizes 
delJaixo do governo de Rooseveldt do que os 
inglezes sob o governo de Eduardo VII. 

0 SR. GERMANO HASSLQCIIER-Fórma. do 
governo não se discute poe ahi; porque, ele 
facto, todo o mundo sabe que o rei ela Ingla· 
terra tem menos poder t.l.o que, por exemplo, 
o Pre;:;idente da, H.upublica <lo Brazil. 

O Dr. Rodrigues Alves pódc muito mai~. 
como chefe de Estarlo, do que o rei <la In
glaterra, Eduardo VII. 

0 SR. PEREIRA. LiliiA -Logo, a conclusã.u 
do orador é verdadeira. 

0 Sn. GERliiANO HASSLOCIIER-Não ha tal; 
governar é uma cousa o tm• f1•anquia.s, liber
dade, é outra. Estas não estão nos indivi
duas, si não na Constituição, nas leis. 

0 SR. GARCIA PIRES- Pm•que havemos 
ele estar a a1•gumentar com palavras'? 

Peço ao nobre Deputado que me diga si o 
Paraguay-já não mo refiro ao tempo df~ 
Francia-na actualidade, goza das mesmas 
vantagens, das mesmas regalias, du. mesmtt 
liberdade <lo quo goza, pot• exemplo, o cida~ 
dão belga?. 

0 SR. GERliiAl'íO HASSLOCIIER dú. outro 
apat•to. 

0 Sn. GARCIA PIRES-Deixando ele parte o 
incidente levantado pelo nobre Deputado, 
proseguirei nas minhas considerações. 

Eu dizia que não era .republicano histo
rico, Pl'e-historico e nem-conforme accres· 
centou o nobre Doput,ado que me tem hon
rado com os seus apartes-ante-diluviano; 
fui a.dheronte. 

Para mim é indifferente a fórma de go· 
verao; cada povo tem o governo de que é 
digno; mas, como cidadão, considel'O ne
cessidade indeclina vel concorrer com todos 
os meus esforços para a manutenção da 
fórma republicana quo adoptámos a 15 de 
novembro, por ser uma YCl'dadoira calami-
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dade o pensamento de uma restauração mo
narchica neste paiz. 

Considero como inimigos do pa.iz todos 
aquelles que pensarem por qualquer fórma 
em restauração e o movimento que vimos 
iniciado no dia 14 do mez :passado não teve 
outro intuito sinão a restauração, que se 
daria depois que a anarchia dominasse nas 
ruas desta cidade. (Jittito bem; muito bem. 
0 01·ado1· ~ COI"Yij)l"ÍílWH(cdo,) 

O Sr. Carlos Teixeira Bran
dão (pela ordem) -Sr. Presidente, achan
do-se desfa.lcada a Commissão de Instrucção 
o Saudo Publica, pela. ansencia de um de 
seu;~ membros, peço a V. Ex. q ne se digne 
de nomear quem o substitua. 

O Sr. P1.•esidente-Nomeio o Sr. 
Elpidio Figueiredo para substituir o Sr. Ma
laquias Gonçalves na Commissão de Instru
cção e Saude Publictt. 

Comparecem mais os Srs. Aurelio 
Amol'im, Urbano Santos, Cunha Machado, 
Christino C1•uz, Thomaz Ca.valcante, Fran· 
cisco Sá, Eduardo Studart, Sergio Saboya, 
Paula e Silva, Trindade, Pereira de Lyra, 
João Vioira, Pedro Pernambuco, Oliveira 
Valladão, Alves Barbosa; Rodrigues Lima, 
José .Monja1•dim, Galdino LoretJ, Sá Freire, 
Belisario de Souza, Henrique Borges, Fran
cisco Veiga,Sabino Ba.rrozo, Carvalho BriGto, 
Lamounier Godofrcdo, Camillo Pratos, Ro· 
clolpho Paixão, Hermenegildo de Moraes, 
Joaquim Teixeira Brandão, Costa Netto, 
Lindolpho Serra, Eliseu Guilherme, Victo
rino Monteiro, Vespasiano de Albuquerque e 
Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Wanderléy de Mendonça., Sá 
Peixoto, Enéas M::n•tins, Raymundo Nel'y, 
Hosannah de Oliveira, Passos Miranda, Ar· 
thur Lemos, Carla& do Novaes, Rogerio de 
Miranda, Indio do Brazil, Antonio Ba::~tos, 
Frederico Bo1•ges, Walfredo Leal, Abdon 
lanez, JoséMarcollino, Esmeraldino Bandetl'il, 
Moreira Alve3, Esta.cio Coimbra, Arthuar 
Orlando, Angelo Neto,Raymundo de Miranda, 
Eu1.1ebio de Andrade, Arroxellas Gal vão, 
Joviniano de Carvalho, Felisbello Freire, Do· 
mingos Guimarães, Neiva, Leoveg1ldo Fil
gueiras, Castro Rebello, Tosta, Satyro Dia.s, 
Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Tolen· 
tino dos Santos, Eduardo Ramos, Marculino 
Moura, Irineu Machado, Nelson de Vascon
cellos, Fidolis Alvos, João Baptista, Silva 
Castro, Laurindo Pitta, Julio Santos, Cru
vello Cavalcanti, Bernardo Monteiro, Jo.:;é 
Bonifaciu, João Luiz, Gastão da Cunha, Pc· 
nido Filho, Francisco Bernardino, Bueno de 
Pai va, João Luiz Alva.'.!, Leonel Filho, Adal-

berto Ferrazs Henrique Salles, Manoel Fui-· 
gencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Ole· 
gario Maciel, Padua Rezende, Jesuíno Car
doso, Domingos de Castro, Arnolpho Azeved.o, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
Marques, Bernardo Antonio, Carvalho Cha
ves, Abdon Baptista, Luiz Gualberto, Marçat 
Escobar, Angelo Pinheü·o, Rivadavia COJ.•rêa,_ 
James Darcy e Campos Cartie1•. 

E sem causa, os Srs. José EtlZebio, Anisio· 
de Abreu, João Gayoso, Virgílio Erigido, 
João Lopes, Eloy ue Souza, Alberto Mara
nhão, Affonso Co:sta, .Medeiros e Albuquer
que, Malaquia.s Gonçalves, Bulcão Vianna, . 
Prisco Paraizo, Moreira Gome~. Bulhões. 
Marcial, Augusto de Vasconcellos, Paulino 
do Souza, Viriato Mascarenhas, Astolpho Du
tra, Berna,rdes de Faria, Camillo Soe~.res Fi
lho, Ca.logeras, Olyntho Ribeiro, Bernardo. 
de Campos, Costa Junior, Francisco Malta,. 
Aqllino Ribeiro, Benedicto de Souza, Soares 
dos Santos, Juvenal Miller, Barbosa Lima, 
Domingos Mascarenhas, Alfl'edo Varella e 
Homem de Carvalho. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e-Não havendo 
numero legal, pa.1·a se proceder ás votações 
das materias encer1·ada.s, passa-se á ma teria. 
em discussão. 

E' annunciada a 3a discussão do p1•ojecto 
n. 293 A, de 1904, do Senado, a.utodzando o 
Pode1• Executivo a deaapropriar o predio da 
praça da H.epublica n. 105, onde residiu o 
rnareehu.l Deodoro da Fonseca. 

Ninguem pe.Hndo a pala. vra, é oncerrat.la a. 
discussao e adlada a votação. 

São succcssivamente encerrados, em 2• dis
cussão, os artigos lo o 2° do projecto n. 330, 
do 1\:104, declarando quo a diaria. do condu
ctor gm·al de encanamentos da. Inspocção· 
Geral de Obras Publicas da Capital Fodaru.l 
é t1xa1la. para os domais conductol'O!I techni· 
cos, e autor•izando a a.bcrtu1·a do credito de· 
1:825$ para pag;~mentv da quo lho é devida. 
no exercício do 1904', ficando adütda a. vota
ção. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 289 B, de 1~01, sobre a. emenda olle1·ecida 
na 2a. discussão ao projecto n. 289, deste 
anno, que concede a pens~o mensal de 5!JO$. 
repartida.mente á viuva e filhos do tenente
coronel Innocencio Fabricio Ferreira de 
Mattos; 

Ninguem peclindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

O Sr. President.e - Exgota.das as 
matarias da ordem do dia c não havendo nu· 
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mero para as votações, designo para amanhã· Francisco Augusto de Mello, conferente de 
· a seguinte ordem do dia.: 3:1 classe da Estrada . de Ferro Central do 

C t . ,.- d t - d · t 8· 2 Brazil, seis mezes de licença, com ordenado, 
on mua,ao avo açao 0 pro)~c 0 n. . ' para tratar de sua saude onde lhe convier 

deste a uno, que devolve a D. Maria Ca.rolma . - . . · 
Nabuco de Araujo a pensão de 3:600$ an- (discussao unrca) ' 
nuaes concedida á sua finada mãe D. Anna Votação do projecto n. 29-B, de 1904, auto
Benigna Barreto Nabuco de Araujo, viuva do rlzr:ndo o Poder Executivo a conceder a Luiz 
Senado1• José Thoma.z Nabuco de Ar:.tujo Sitveil'()J do PUlar, a.gente da. estação de 
(211 discussão) ; · Ouro Preto, na Estrada ele Ferro Central do 

d 4 Braztl, licença por um anno, com o respe-
Votac]ãO ·o :projccto n. 208 A, de 190 ' c tlvo ordonado, para tratar de sua saudo 

mandando que se appliquem aos incursos onde lhe convier (discussão unica) ; 
nas dispo::- ições do Tratado de Madrid, de 
14 de abril de 1891,. o processo o a pena· Votação do projecto n. 98 A, de 1904, 
!idade do eontrabando, com parE'ceres das cre<~ndo na Secretaria do Supremo Tribunal 
Commissões de Dipiomaci<.t e Tratados e Feder<tl mais tres logams, sondo um de offi.
de Constituição, Legislação o Justiça e sub- cial e dons de am:•nuenses com as mesmas 
stituti v o da primeil'a destas Commissões vantagens dos actuaes de igual categoria 
(2a discussiw); (lu. discussão); 

Votação do projecto n. 328, de 1904, au- Votação do projecto n. 188 E, de 1904, ro-
. torízu.ndo o Poder Executivo a n.brir ao Mi- da.cção para nova discussão da emenda des
nisterio da Marinha o credito de 4:070$666, tacada na 3a discussão do projecto n. 188, 
supplementaJ· á -ve1·ba da rubrica 1sa do deste anno, relevando a prescripção em que 
art. 7" da lei n. 1.145, de 31 de dezembro o Dr. Augusto de Oliveira Pinto incorreu 
de 1903, para occo1•rer ao pagamento dos para o recebimento do subsidio a que tinha 
vencimentos devidos ao commissado geral direil.o como Deputado federal, de 3L de ou
da ar·mu.da João Maria Bernes de Parrabêre tubro a 12 de novembro de 1892, abrindo-se 
(2a. discus~ão) ; para isso o credito extraordínurio de 975$000 

Votação da emçmla do Senado ao projecto (discussão uoica); 
n. 40 A, d<.'ste anno, que autoriza o Presi- Votação do projecto n. 189 A, de 1904, au· 
dente tia Re}Jub1ica a conceder ao Dr. Hen- tor·ízaodo o Presidente dí1 Republica a man
riquc Lad1sláo de Souza Lopes, lente de the- dar u.nnullar a carga feita em fevereiro de 
rapeutica da Faculdade de Medicina do Rio 1897 ao capitão de engenheiros Dvmingos 
do Janeiro, um anno de licença, com todvs Alves Leite da quantia de 2:100$, que rece
os vencimentos, para tratamento de su.a beu da caixa milita.r para despezas da com
saude (discussão un\ca); missão de que era chefe, na expedição a Ca.-

nudos,commilndada pelo coronel Antonio Mo-
Vo1 adio do projecto n. 280, deste anno. reira Cesa.I', e a restituir á vi uva daquello 

que concede a. pensãomensal'de 5UO$ rapar- official, D. Er.:lilia Alve;:; Leite, as quantias 
tida mente a viuva e filhos do tenente-co- que do meio-soldo lhe teem sido descontadas 
ro1Je1 Inn.ocencio Fabricio Ferreira de Mat- para pagame1.1to daquelle debito (211 dis-
toa, (2n. dlscussão); cussão); 

Votação do projecto n. 7 A, de 1004, a.u- votação do projocto n. 112 A, de 1904, 
tol'izan11o o Poder Executivo a abrir ao que instituo o prlvilegio homestead isen
Mini:slerio da Fazenda o credito extraordi- tando de penhora 0 immovel rura.l perten
nario de 10:033Ji016 pa.ra pagarueoto de von- cente a brazileiro, nato ou na.tura.liza.do, 
cimontos que competem, no exercício ele que fizer a declaração constante do modelo 
1903, aos d.ous fieis do tbesoureiro da Re- annexo (2a aiscu::;são) ; 
cebedul'ia. da. Capltalli'ederal, com parecer e Votação do projecto n. 287, de !904, auto

. emenda tla Commissão de Orçamento (la dis- rízando 0 Poder Executivo a abrir ao Mi-
us~ãu); nísterio da Guerra o credit'l extraoruinarío 
Votação do parecer n. 44, de 1904, julgao- de 16:419$750 para occorrer ao pagamento 

· do que na petição de D. Maria Pereira Gui- devido a R·Jbe1•t Blosset & Hermanos, de for· 
ma1·ães, viuva do almirante José Marques necimentos feitos em 1896 11 Colonia. MUi
Guimarães, que solicita a cunceS$ãO de mon- tar junto á. fóz do Iguassú (3~~. discussão) ; 
tepio de almíra.nte, não ha o que deferir, Votação do praiecto n. 201, de 1904, a.u· 
emfa.cedo que dispõe a lei n. 1.176, de 14 " b · M' 
de J'aneiro de l904 (discus;:;ão uoica) ,· torizanú.o o Poder Executivo :~ a l'tr ao 1· 

níster·ío da Marinha. o credito extra.oi•dina.-
Votação do projecto n. 291, do 1!.104, auto- rio de 500.$ para pagamento a Jorge & San

-riza,gdo o Poder Executivo a conceder a, tos, pelo aLuguel ao prodio em que í'unccio-
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·------·-------------------------------------------------------------------
·nou a Escola de Aprendizes Marinheiros do 
Maranhão (3a discussão) ; 

Votação do pl'ujecto n. 310, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao :M:i· 
nisterio da Fazenrla o credito oxtraordina
r;o de 43:498$966, para restituir a Rosa 
& Carva.lho, negociantes estabelecidos no 
Esta.do da Bi1hia, os impostos de irnporLaç;ão 
de xarque que lhe foram indevidamente co
brados du:·ante o anno de 1894, de accordo 
com a sentença do Supremo Tl'ibunal Fe
deral (3a discussão) ; 

Vota.ção do projecto n. 316, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis 
terio da Fazenda o credito extraordinario 
de 8:752$, para restituir a Fernandes Mos· 
quita & Comp., negociantes estabelecidos na 
Bahia, o.:; impostos de importação de xarque 
que lhes foram indevidamente cobt·a!.l.os em 
.1897 (3a discussão); 

Votação do projecto n. 286, de Hl04, rele
vando a prescripção em que incorreram as 
congruas do bispo de Goyaz D. Edual'do 
Duarte Silva, como concgo da ex-Capella Im
perial, com pareceres das Commíssões de 
Constituit.:ão, Legislação e Justiça e de Or
çamento ( 3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 323, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a reformar. no 
posto de alferes e com o soldo da taht lltt em 
vigor, o enfel'meiro-mór do Hospital Centr:.Ll 
do Exercito Henrique José da Rocha, cum 
pareceréS das Commis:-:ões de Marinha e 
Guerra e de Orçamento (discussão unica); 

Votação do projecto n. 317, de 1894, auto
rizando o Governo a mandar rever o pro
cesso de aposentadoria do engenheiro Jo é 
Manoel da Silva, afim de lhe ser computado, 
pal'a esse e!feito, o tempo em que, om com
missão, exerceu funcções publicas (discus!!ão 

. unica); ·· 
Votação do projecto n. 270 A, de 1904, dis

. pensando o resto do tempo que falta ao Ex-

terna to Aqulno para completar os dous annos 
de fiscalização prévia exigida pelo art. 365 
do Codigo de Ensino (3(1, discussão); 

Votaç:ão do projecto n. 293 A, de 1904, do 
Senado, autorizando o Poder Executivo a 
desapropriar o predio da praça da Repuhlica 
n. 105, onde residiu o marechal Deodoro da 
Fonseca (3tt discussão); 

Votaçã,o do p1·ojecto n. 330, de 1904, dccla
rantlo quo a diar.ia do conductor geral de 
encanamentos da Inspecção de Obras Publi
cas da CapiGat Federal é a fixada para os de
m:tis conductores technicos, e autorizando :.t 
abertura do credito de 1:8.25$ para pagamento 
da que lhe é devida no cxorcicio de 1904 (2a 
discussão); 

Di scussãD unica do parecer n. 253 C, de 
1904, sobre as emonda.s do Senado, ao pro· 
j ecto n. 253 B, de 190 l, que fixa a despeza 
do .Ministerio das Relações Exteriores para 
o exerdcio de 1905; 

311 tlisc u:;são do projecto n. 57 B, de 1904, 
r edacção para a 311 discussão do projecto 
n. 57. deste anno, instituindo o subsidio de 
lO: 000$ a cadt~ uma das sociedades que per
tencerem á Con(ederação do Tiro Brazileiro; 

Discussão unica do parecer n. 43 B, de 
1904. sobre a emenda do Senado ao projecto 
n. 43 A, d('sü• anno, autorizando o Presi
J.ento da Rt•publica a conceder ao Dr. Sylvio 
Romero, lente do Internato do Gymnasio Na
donrtl, um anno de licença, com todos os 
vencimentos, afim de tratar de su:::. saude, 
ondl: lhe convier ; 

1 a di seus são do projec to n. 305 A, de 1904, 
transferindo para o Ministerio da Ju,;tiça e 
Negocios Interiores a Diroctoria Geral de 
Estatística,, autorizando a reformal-a sob as 
t•ases que e~tabelece; com parecer da Com
missão do Constituição, Legislação e Justiça • 

Levanta-se a sessão á l hora e 20 minutos 
du, ·tarde. 

1788 SESSÃO EM 22 DE DEZEMBRO DE 1904 

Preside,ncia do Sr. Paula Guimm·ães 

Ao meio-dia procede~se á chamada a que I Botelho, Aurelio Amorim, Hesannah de Oli· 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio veira, .José Eusebio, Luiz Domingues, Cunha 
de Mello, Pereira Lima, Alencal' Guímarãe~, Machado, Dias Vieira, Anisio de A-breu, Be

, Thomaz Acoioly, Joaquim Pires, Anthero zerril Fontenelle, Francisco Sá, Frederico 
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Borges, Eduardo Studa.rt, Sergio Saboya, Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azeveda· 
Gonçalo Souto, Fonseca e Silva, Alberto Ma- Marques, Bernardo Antonio, Carvalho Cb.~\
ranhão, Pa.ula. c Silva, Tl'indade, Izidro vos, Abdon Baptista, Luiz Gualberto, Marçal 

· Leite, Teixeira. de Sá, Affonso Costa, Celso Escobar, Rivadavia. Corrê:t e Campos Car
. de Souza, Bl'icio Filho, Pereira de Lyra, Es- • tier. 

meraldlno, Bandeira. C~r~ell~ da. Fonseca, I E sem· cau~a os Srs. Christino cruz, João 
Pe_dro Pem~mbuco,. r~l~ldiO FigU~lredo, .Ro-I Gayoso, Virgilio Brigido, João Lopes, Eloy 
dr1~ues Dor1a, O~nm~a. Valladao, Nerva., . de Souz:t Medeiros e Albuquerque João 
Fellx Gasp~t·, GarCia P~~es, v~~~g~e d~ Abr.eu; Vieira, l'-ialaquias Gonça.lvcs, Epaminondas
~lvcs Baibo.sa, Rodrloues ~tm-., Eduaido Gracindo, Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, 
hamos, P~ranhos Montcn.~0 r.J, .·Bernardo Moreirv Gomes, José Monjardim, Bulhõa~ 
Horta~Galdmo Lo~,e.~o,Heredl<t de Sa,,.~u.~usto Marcial, Oscar• Godoy, Sá . .ll,reire, Americo 
de Va ... conce~los, Lu~~ Coe~ho, Behsar~? ~e de Albu,1.Ierque, Paulino de Souza, Viriato 
Souza., Galvao Baptista, Bczama.t, Henu9.~e Mascaren~ms Astolpho "Dutra Berna··des de 
que Borges, Cruvello Ci.tvalcanti, Maui'lclo . ,· . < .1•1 . "'. 1 

de Abreu Carlos Teixeira Brandão F!'an- Farta, C,urn o Soares Filho, ~alogeras, Ber-
. . ' . . · . . ' . nardo de G1.mpos, Costa Jumor, José Lobo, 

cisco yerga, R~bmro Ju.~quelra~ C~rlos Pel· Francisco Malta, Benedicto de Souza, Eliseu 
xoto Filho, Da:vrd Camvr~ta, Carne~ro de Re· Guilherme Soares dos santos Juvenal Mil-
zende, Antomo Zacar1as, Lamoumer Godo- b • · · ' h 
fredo, Henrique Salles, Carlos Ottoni, Sabino ler\ Bar osa Lima, Dommgos Mascarcn as e 
Barroso, Carvalho Britto, Olyntho Ribeiro, Alfredo Vareta. 
Camillo Prates, \-Venceslau Braz, Galeão Car- Abre-se a sessão. 
valha!, Morei ~a da Silva, Fra.ndsco Romei· E' lida e sem debate approvada a acta da 
ro, Valois de Castro, Rebouças de Carvalho, sessão antecedente. 
Fernando Prestes, Amaral CeScl.r, Leito de 
Souza, Paulino Carlos, Ca.ndido Rodrigues, 
Rodolpho Miranda, HermenegilJ.o de Moraes, 

Passa se ao expediente. 

Joaquim Teixeira Brandão, Costa Netto, O Sr. Alencar Guimarães 
Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra, Candido de (fo Secreta1·io) procede á leitura do seguinte 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula. Ramos, 
Germano Hasslocher, Angelo Pinheiro, Vi
ctormo Monteh•o, James Darcy, Cassiano do 
Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, 
Diogo Fortuna e Homem de Carvalho. 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 21 do 
corrente, communicando que o Senado ad
optou e nessa data enviou á sancção presi
dencial a. resolução do Congresso Nacional, 
permittindo aos e~tuda.ntes que tiverem ob
tido, pelo menos, uma approvação em qual
quer preparatorio dos exigidos para a ma
tricula nos cursos superiores, concluir o 
curso iniciado pelo systema dé exames pa.r
cellados.-Inteirada. 

Do mesmo senho1•, de igun.l data, tl'ansmit
tindo a esta Camara as emendas do Senado 
á. propo.:!ição que orça a despeza do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores, para o 
exercício de 1905.-A' Commissão de Orça
mento. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Wanderley de Mendonça, Eu
genio Tourinho, Sá Peixoto, Enéas Martins, 
Raymundo Nery, Passos Miranda, Arthur 
Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio de Mi
randa, Indio do Bra.zil, Antonio Bastos, Ur
bano Santos, Thomaz Cavalcanti, Perei
ra Reis, Walfredo Leal, Abdon MLlanez, 
José Marcellino, Moreira Alves, Estacio 
Coimbra, Arthur Orlando, Angelo Neto, 
Raymundo de Miranda, Euzebio de An
drade, Arroxellas Gal vão, Joviniano de Car
valho, Felisbello Freire, Domingos Guitna
rães, Leovigildo Filgueiralil, Castro Rebello, 
Tosta, Satyro Dias, . Augusto de Freitas, 
Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, Rodri
gues Saldanha, Marcollino Moura, Cor
rêa Dutra, Mello Mattos, Irineu Machado, Do Ministerio da Justiça e Negocios In
Nelson de Vasconcellos, Fidelis Alves, João teriores, de 19 do corrente, ti•ansrnittindo a 
13aptista, Silva Castro, Julio Santos, Eetevam esta Camara dous dos respectivos autogra
Lobo, Bernardo Monteiro, José Bonifacio, phus, devidamente sanccionados, concet·
João Luiz, Gastão da Cunha, Penido li'ilho, nentes á. resolução do Congresso Nacional~ 
Francisco Bernardino, Bueno de Paiva, João concoJ.endo oito mezes de licença. com orde
Luiz Alves, Leonel Filho, Adalberto Ferr.tz, nu.J.o ao subdtiGuto do juiz feJeral na secção 
Manoel Fulgencio, Nogueira, Lindulpho Cae· 'do Ma.ranbão, ba,obtu•el Fõlippe Rodrigues de 
tano, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, AzeveJ.o, para trat~Atr do sua. saude onJ.e lhe 
Padua. Rezende, Jcsuino Cardozo, Dominguos convier.-llltioaru.da.. Arohlvo-so um dos au
dc Castro, Arnolpho Azevedo, Ferreira Braga., . togt•aphos, onvi&odo·SO o outro ao Sena.do. 
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Do mesmo senhor, de igual data, satisfa- São lidos o vão a imprimie, para entrar na 
zendo a requisição desta Camara, no officio ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 
n. 382, de 6 do corrente, sobre o projecto 
n. 252, do corrente anno, creando logares 
de cirurgião-dentista no corpo de bombeiros 
do Districto Federal e no Internato do Gy- N · 142 A 
~n_asio ~a?iona~~.~~tc.-A.q~em fez a requi- .

1
. At!tm·iza o Gove1·no a p1·olongar a Estrada de 

stçao (A Comm1.~.~ao de Orçamento). . Fel'l'O de Cam.ocim ate The1·ezina, lançando 
Do mesmo Ministerio, do 20 do CO!'rente, 1mt 1·amal em direcçct:o a AmmTaçcio, e dú 

satisfazendo a requisição de.:~ta Camara, no out·ras p1·ovidéncias, com pa1·ece1·es das 
officio n. 353, de 21 de novembro ultimo, e Cmnmissões ele Obms PubU~·cGs e Colonizaçtío 
remettendo a informação prestada pelo di- e de Orçamento 
rector da Faculdade de Medicina da Bahia, 
relativamente ao projecto n. 242, do cor
rente anno.-A quem fez a requisição. (A'_• 

(Do. Senado) 

Cemmissão de Orçamento.) A' Commissão do Obras Publicas foi pre-
sente o projecto u. 142, do corrente an
.no, que autoriza o Governo a prolongar a 
Estrada de Forro de Camocim até There
zina, lançando um ramal em direcção a 
Amarração , emtttindo para isso titulos ven
cendo juros de 4 %, ouro, com amortização 
del/2°/oaoann,. 

Telegramma: 
Botafogo, 21 de dezembro de 1904.

Exm. Sr. Presidente da Camara dos Depu
tados, Rio-Sob a mais pungente dor, com
munico a V. Ex. o fallecimento de meu pro
sado irmão Laurindo PHta, hoje, ás 5 horas 
da tarde. O enterro terá logar amanhã, ás 
4 horas da tarde, no cemiterio de S. João 
Baptista.-Antonio Alves Pitta de Castro.
Inteirada. Officie-se ao presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, para providenciar sobre 
o preenchimento da vaga. 

Requerimento: 
De Antonio Candido de Assis, ex-praça do 

exercito, pedindo uma pensão.-A's Commis
sões de Pensões e Contas e de Oeçamento 

E' lida, e vae a impt•imir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, a seguinte 

REDACÇÃO 

Redacçi(o final do p;·ojecto n, 265 B, deste 
anno, emendado pelo Senado, conccclondo 
ao D;·. João Barúalho Uchôa Cavalcanti, 
mernb1·o do Sttjlremo Tribunal Ji'tJderal: p)·o
rogação, por um armo, com todos os ven
cimentos, da licença qwJ obte"'e em virtude 
da lei n, 1.187, de 20 de junho de 1904 

O Congresso Nacional resol v c: 

Artigo unico. E' concedida ao Dl'. João 
Ba.rbalho Uchôa. Cavalcanti, membro do 
Supremo Tribunal Federal, prorogação, por 
um anno, com todos os vencimentos, da 
licença que obteve em virtude da lei n. 1.187, 
de 20 de junho de 1904. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 
1904.- Domingos Guimarcies.- Medoiros e 
1Ubuquerque. 

Vol VIII 

Este projecto t<:. ve inicio na outra casa do 
Congresso Naciona. , e estudado pelas re
spectivas commissõ •s, fui approvado e sub· 
mettido ao conb.eci t ento da Camara dos 
Deputados. 

A Cornmissão de Obras Publicas do Se
nado, apreciando-o nos seus verdadeil•os in· 
tuitos, entende que «devem ser animados to
dos e quaesquer tentamens no sentido de 
ligar os nossos longínquos sertões ao litto1'al, 
c que, quando as estL•adas construídas não 
dêem lucros immedia.tos, constituirão patl'i
monios nacionaes e leva1·ão grande numoro 
de beneficios indirectos ás zonas por ellas 
atravessadas, resultando fatalmente benefi
cios geraes á communhão» ; o termina as 
justas considerações com que o precedeu
opinando quo, «·'!Stando construída a Estrada 
de Ferro do Camocim a, Ip(t, o estudado o 
seu prolongamento ató a garganta do Poty, 
no Piauhy, parece á Commissão que seria do 
vantagem levar esta estrada a Therezina, 
onde so ligaria á estrada de Cajazeiras a 
Caxias, no Maranhão, estrada quo devei'á 
ser prolongada até s. Luiz, servindo a zonas 
f~rteis e pondo em ligac;ão os tres Est ·.1.dos 
Coará, Piauhy e Maranhão, sendo os dous 
ultimos pelas capitaes 1 e ligando-se tambem 
por um J'ama1 a Amarração». 

E a Commissfw de Finanças, acceitando 
essos motivos, aconselhou a sua approvação, 
salientando que «projecto semelhante, isto é, 
o de n. 38, do anno passado, onde so auto
rizava a construcçã.o de uma estrada de fer
l'O entre as cidades de Caxias e S. Luiz, no 
Estado do Maranhão, ·teve parecer fa vora.
vel da mesma Commissii'l. 
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O Piauhy figura entre os cinco Esta
dos que não gosam de um só kilemetro 
de via-ferrea, e, por maior infelicidade, 
o seu rio principal, o Parnahyba, como 
bem pondera. o parecer do Senado, sô é regu
larmente navcgavel na estação do inverno ; 
de sorte quo por isso mesmo a navegação de 
que dispõe não corl·osponde ás necessidades 
do seu florescente commercio, maxime, na 
a.ctualidade, com o desenvolvimento extraor
dinario da inuustria extractiYr. da borracha, 
que por si só contribue com a quarta parte 
ua recoit:t do Esta4o, além da. grande expor· 
tação do gados, que se resente dos enormes 
prejuízos causados pela falta de transp01•te. 

E, sendo o ParnaLyba-a grande arteria de 
comm uni cação geral do Estado, a via mais 
segura para a permuta dos seus productos, é 
bem de ver que no rigor da secca mais sof
frerá o Estado em sua existencia economica 
e financeira, aggravada ainda mais pela defi· 
ciente fiscalização das fronteiras e conse
quente contrabando. 

Conseguintemento, o projecto vem re
tolver, em grande pa.rte, o complexo pro
blema da viação do Estado,-não tanto pelas 
vantagens do porto de Camocim, mas porque 
facilita a communicação entre Therezina e 
Amarração, tornando-a de real utilidade 
pela approximação da capital do Piauhy ao 
seu porto de mar, servindo á cidade do Par
nahyba, futuJ•oso emporio commercial, onde 
funcciona a alfandega federal, e conc·orrendo, 
emfim, para o progresso de todo Estado, com 
especial proveito para essa fertilissima re
gião sertaneja do Longâ e do Poty. 

A allegação contida no pa.rebel' do Senado 
-e obre a. accei tação de projectos de est1•adas 
de ferro que acompanham ou marginam, 
quasi, rios tidos como navega.veis, na con
vicção de que esses rios só são navegaveis 
em épocas das cheia.!!!, subordinada como se 
acha á ligação da capital á Amarração, :::ó é 
admissivel como argumento fa.voravel á con· 
strucção do ramal, e não pol•q_ue o traçado 
deva. realmento acompanhar ou marginar, 
quasi, o rio Par·nahyba. 
· De facto, achando-se a meno1· distancia, de 
Ipú a. Therezina, na direcção léste-oeste, é 
facil de verifica1• que a linha norte-sul, ti· 
rada da Amarração, cortará o prolongamento 
êm ponto quo fica. approximadamonte a 
140 kilomett•os da capital do Piauhy, de· 
monstrando assim quo o ponto mais con ve· 
niente, a que so refere o pt•ojecto, para ori· 
gem do ramal, não póde sor a referida. ci· 
dade, por lhe faltar exactnmen to essa razão 
de convoniencia, attribuindo-se ao traçado o 
seu maximo desenvolvimento, sem quo tal 
augmento de despeza seja compensado com 
ai vanta.gons do trafego. 

E' de p1•esumir, poi::!, que o prolongamento 
atravesse a. zona comprehendida pelos ricos 
municípios de Ihma.raty, Castello, Alto
Longá, Campo-Ma.ior e Livramento, passando 
n -ucidade de Campo-Maior ; e quo o ramal 
de Amarração tenha a SU:l. origem na refe
riua cidade de Campo-Maior, que dista cerca 
de 70 kilometros da margem do Parnahyba, 
dirigindo-se <t cidade do Barras, tocando de
pois na. cidaqe de Peracuruca, entt•e os mu
nicípios de Peripery e Campos Salles, e 
passando pela cida.da de Paenahyba. 

Admi~tindo-se, po1•êm, que o prolonga
mento procuee Ita.maraty, cuja meno1• distan
cia ao rio Parnahyha é cerca de 120-kilo
motros, para origem do ramal, e venha 
daquella cidade á capital, tocando na cidade 
de Ca.mpo-Maior, a extensão do ramal ficará 
ainda mais reduzida, desde que aproveite tt 
linha determinada pelas cidades de Itama· 
raty, Peracuruca e Parnahyba. 

Vê-se, portanto. que, em qualquer das 
hypothases, o ramal de Amarração, devido á 
grande distancia daquelles pontos ao Parna
hyba, não póue ser considerado como via
ferrea que acompanhe ou margine, quasi, o 
referido rio. 

E dahi decone a utilidade do projecto, 
não só facilitando as communicações de 
quasi todos os municipios qo norte do Estado, 
como attendendo, ao mesmo. tempo, ao pro
blema de transporte entre a. capit<Ll e o seu 
porto de mar. 

A Estrada. de Ferro de Sob1•al, cuja exten
são em trafego, de Camocim a Ipú, é de 216 
kilometros, linha que, em 190.j?, já apresen· 
tava saldo, é a prova mais robusta de que 
maio1• será a sua p1•osperidade - desde que 
se realize o seu prolongamento até a. capital 
do Piauhy, atravessando muitos municípios 
do immens:t riqueza pastoril e agricola, 
além da importancia. commcrcial do ramal 
de Amarração o da projectada via-ferrea de 
Caxias a S. Luiz do Maranhão. 

Releva ponde1•ar que, sendo o Ceará e o 
Piauhy bastante ilagella.dos pela secca, a 
linha de que se trata, servindo á extensa 
zona que comprehende grande parte dos 
dous Estado.;, concor1•e ainda, e efficazmente, 
para attonua1• os sons effeitos. 

E' obvio, po1•tanto, que po1• mais exagge· 
ra.da que pa1•eça a extensão do prolongamen
to e por excessiva que seja a despeza kilo
metrica, o que aliás não se verifica, não são 
desarrasoadas as garantias da emissão. 

Demais, com a caducidade em que incidiu a 
concessão federal da Estrada do 11'm•ro de Pe
ti'olina a Amar1•ação, dando-lhe igu[tl destino 
ao do quantas concessões e autorizações con
tidas nas Resoluções Piauhyenses do 1871, 
1874, 1888 e 1891,-o projccto vem compcn· 
sar tal insnccesso, pelo menos do Thel'esimt 
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ú. Amarração, de maneira que, com maiores 
probabilidades de exito, poderá o Estado do 
Piauhy aguardar melhores tempos para 
completar aquelle traçado com a ligação de 
Therezina a Potrolina, unindo o Parnahyba 
ao S. Francisco, afim de realizar a sua 
maior aspiração de prosperidade. 

Isto posto, considerando que o Senado Fe
.Ueral já estudou convenientemente o referido 
projecto, julgãndo-o no caso de ser conver
tido em lei, e attendendo a que. pelo lado 
tcchnico, economico e financeiro, não existe 
argumento que invalide a acatada opinião 
daquelle ramo do Pode1• Legislativo, a Com
missão de Obr·as Publicas é de parecer que a 
Camara dos Deputados se pronuncie pela sua 
approvação. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.-
0legario J.llaciel, presidente.-Raymundo A1·
thw·, rE'lato1•. - Vespasiano de Albuquergtee. 
-Celso de Sottza.-Abdon Baptista.-A. Can
dido Rodrigues. -Sergio Saboia. - Abdon 
.Milanez. 

Sobre o projecto n. 142, do Senado, que 
autoriza o prolongamento da Estrada de 
Ferro de Ca.mocim a Therezina, com um 
ramal para Amarração, já a Commissão de 
Obras Publicas da Camarit, em parecer mi
nucioso e intelligente, disso o bastante para 
deixa.r plenamente demonstrada a sua utili
dade, do ponto de vista technico. 

A' Commissão de Orçamento ouvida sobre 
as medidas financeiras aconselhadas para a 
realização daquelle emprehendimento, cabe 
declarar que Allas estão em perfeita harmo~ 
nia com o pensamento que de algum tempo 
a. esta pax·te pa1•ece domina:r o espirito do 
legislado1• brazileiro, quanto aos meios tle 
alcançar melhoramentos daquella especie. 

Dons teem sido os processos mais geral· 
mente empregados entre nós pa1•c1 o dese1J.· 
volvimento da viação fex•rea: a constL•ucção 
directa o a administracão pelo Estado:; o 
auxilio deste á iniciativa particular, por 
meio de subvenções e garantias de juros. 

O primeiro, mesmo para aquelles a quem 
não repugna a degeneração da activiâade 
industrial pela applicação dos methodos pro
prios da acção governamental, não seria 
aconselha.vel como meio normal de realizai• 
a.quelles trabalhos, pela enormidade dos sa· 
critlcios que imporia ao thesouro publico e 
pela consequente impossibilidade da dotal' de 
tão vital melhoramento as diversas zonas do 
nosso vasto paiz. 

Do segundo, uma longa experienoia paten· 
teou os grandes vicios, revelados na imper· 
feição das ·construcções e na má direccao do 
trafego, 

Aliás occorria aqui o que em outros paizes 
occorrera. e não escapara á previsão dos os
piritas que mais cuidadosamente se occupa
ram do a,g::;umpto. Resumia a causa . desses 
factos Colson, nas seguintes observações 
feitas em :ma. notavel monographia. La ga
mntie d'intdrêts et son ap1Jlication, en Fmnce, 
à l'eo;ecution des tmvauo; publics: « O verda
deiro perigo de todas as combinações ban
carias sob1•e uma garantia dada pelo Estado 
é a fixidez do dividendo, que desinteressa. o 
concessionario da. propriedade da. empeeza 
que lho caba gerir. D3sde que se garante, de 
modo completo o absoluto, uma renda certa 
aos accionistas, supprime-so-lhes tod.o receio 
Jo prejuízo no caso em quo fosse mal enca
minhado o negocio que tomaram em mãos. 
. Si, de outro la.do, as perspectivas do futuro 
não são bastante bellas, p:.~.ra tornarem pro
vavel a realização de uma renda inforior á 
gat•antida, é-lhes retirada igualmente toda 
esperança de beneficios ; e neste caso, a 
administ1•ação das linhas se acha confiada a 
uma sociedade commm•cial que, de facto, as 
gere por conta do Estado.» 

Foi a convicção dessa verdade, que a nossa 
propria penosa experiencia nos demonstra1•a, 
o que, principalmente, induziu os poderes 
publicas a repudiarem, do modo mais t'ormal, 
o systema da garantia de juros, como já. ha
viam abandonado o das subvenções kilometri
cas, e os levou mesmo a resgatar as conces
sões em vigor. 

Obedecendo ao mesmo pensamento e alar
gando o programma que neste se inspirou, a 
lei de orçamento que rege o actual exerci
cio autorizou o resgate mesmo daquellas con
cessões, cuja execução estivesse apenas inicia
da, e o acabamento das linhas a que ellas se 
referiam, pelos mesmos concessiona.rios, 
tl•ansformados em empreiteiros e depois ar
rendatarios do trafego, pagando-se a con
strucção em titulos ouro de 4 °/o de juros o 
1/2 o 1 o de amox•tização. E' um processo ana
logo ao quo sa adoptou para a construcção 
dos caminhos departamentaes na França ; é 
o mesmo processo da lei franceza de 19 de 
dezembro de 1883, para os camiuhos da Cor· 
sega. 

E' isto o que o projecto estabelece para o 
prolongamento de estrada de fe1•ro que porá. 
em communicação o Pia.uhy e o Ceará. 

Tom a vantagem de empenhar dil•ecta
men te o credito do Estado na realização do 
capital necessario para a. execução da obra.. 

A suppressão do inte1•mediarios permitte a. 
diminuição das responsabilidades. O Estado, 
em vez de ser o fiado1· de um omprestimo que 
o devedol' principal não estaria em condições 
do pagar, torna-se elle proprio o devedor. 

Prop1•ieb1'io da estrada. a construir, tem 
nesta a mais segura garantia para a satista.-
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ção dos seus compromissos. Empreltan rlo a 
construcc;;ão e arrendando o trafego, isenta 
uma·e outra dos multiplos inconyenientes da 
administração otHcial. · 

O processo financeiro adaptado pelo pro
jacto é, pois, ao ver da Commissão de Orça
mento, aquelle que melhor facilita a reali
zação da ohra, com menores onus para a 
União. 

Pensa, pois, que o projecto merece a appl'O
vação da Camara. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, pl•esidente.
Francisco Sd, relator. -PaHla Ramos.-Cor
nelio da Fonseca.-David Campista.-U1·bano 
Santos. - .F1·ancisco Veiga. -Galeão Car
valhal. 

N. 142-1904 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a pro

longai' a Estrada de Ferro de Camocim até 
Therezina, lançando um ramal do ponto mais 
conveniente em direcção a Amarração. 

Art. 2.0 O pagamento dos trabalhos, para 
execução desta estrada, será. feito por meio 
de títulos que o Governo emittirá, vencendo 
os juros de 4 o 1 o, ouro, com amortização de 
1/2 °/o ao anno. 

§ Os títulos a que se refere esta lei serão 
entregues ao contractante á. proporção que 
forem recebidas as secções da estrada con· 
cluidas, com o mn.te1•ial fixo rodante. 

Art. 3.0 O Governo providenciará sobre o 
trafego da estrada pelo modo q tie julga1• 
mais conveniente. · 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Senado Federal, 17 de agosto do 1904.
Affonso Augusto J1io1·eú·a Penna, Presidente. 
-Joahim d'O. Catundct, 1 o Secretario.-Alberto 
Jose Gonçalves, 2° Secretario. 

N. 158 B-1904 

· 1 'arecer so7J;·e emendas o(('erecidas na 2° dis
c~tsscio do jWO,iecto n. 158, deste anno, do 
Senado, que dis1Jõe sob;·e as despezas que 
deverão ser feitas na const1·ucção de obras 
preventivas dos effeitos das seccas que pe
riodicamente assolam alguns Estados do 
No1·te 

Ao projecto n. 158, que dispõe sobre a. 
construcçã.o de obras preventivas contra. os 
e:tl'eitos das seccas, apresentou o S1·. Depu-
1ado Thomaz Cavalcanti duas emendas. 

Sobre a primeira, que accentua o pensa
~ento do projecto, do modo a não restringir 

as providencias neste indicadas á acção do 
Governo Federal, não cabe pronunciar-se a 
Commissão. 

Sobre a segunda é que tem de dizer a. Com
missão de Orçamento. Essa emenda eleva o
mínimo fixado no projecto para o concurso 
fin<mcciro que n. União terá que prestar aos 
Estados empenhados nu. realização daquellas 
obras, de 150:000$ n. 200:000$, por anno; e 
supprimo a limitação de tempo alli estttbe-
lecida. · 

Dada a importancia dos trabalhos n. ex
ecutaP e o grande interesse nacional n. que 
elles deverão satisfazer, não ê demasia
da a contribuição que a emenda alvitra. 
Sommada a quota com que os Estados 
concorrerão que se1•á, no minimo 5 °/o da 
sua renda total, ainda a somma destinada 
a serviços de tanta monta será muito 
diminuta. S1 considerarmos cada um dos tres 
Estados mais perseguidas pelas seccas, a im
portancia total que, segundo o projecto e a 
emenda, terá. de despender-se com as obras 
que os preservem dos effeitos daquella ca
lamidade, serà a seguinte: para o Ceará. 
quota federal, 200:000$000; quota estadual 
(5°/o de 2. 700:000$) 135:000$: total335:000$; 
para o Rio Grande de Norte, quota federal, 
200:000$; quota estadual: (5 °/0 do 1.000:000$} 
50:000$; totll.l: 250:000$; para Parahyba, 
quota fodei•al, 200:000$; quota estadual (5o/o 
de 1.500:000$), 75:000$: total, 275:000$000. 

Como se vê, ainda elevada a. con&ribuição 
federal á. importancia que a emenda propõe. 
minguados sorão os recursos destinados á 
satisfação de necessidades impe1·iosas. 

Pensa, pois, a Commissão que a emenda 
deve ser approvada. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidento
Francisco Sá, relator. - Galeão Cm·vathal. 
-Paula Ramos.- Cm·nelio da "Fonseca. -
David Campista.- F1·andsr:o Veiga.-Urbano 
Santos. 

Emendas a que se 'l'e(m·em, os parece~·es sup;·a 

Substitua-se o art, 1 o pelo seguinte: 
Além da construcção de obras preventivas 

feitas por conta da União contra os efi'eitos 
das seccas que assolam certos Estados, pode· 
rão ser executadas outras com o mosmo 
fim, por conta destes e dat1uella, conjunta
mente. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. 
- Thomaz Cavalcanti. 

Substitua-se o art. 4° pelo seguinte : 
A União concorrerá com seu auxilio, dis· 

tribuindo annuahnentc a cada um dos mes- · 
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mos Estados, no mínimo, a quantia de 
200:000$000, 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. A' rubrica 2P-A Commissão acceita a 
- - Thoma:; Cavalcanti. emenda. De facto esta emenda attende me

lhor ás necessidades do serviço da sa ude dos 
N. 204 E- 1899 portos. 

Emend«s do Senado ao p;·ojecto n. 204 D, 
deste anno, que fb:a a despeza do Jrlinisterio 
da Justiça e Negocias Interi01·es para o 
exercício de 1905 A' l'U brica 24a. - A Com missão a.cceita a 

emenda. O lente substituto não poderia ficar 
A Commissão de Orçamento, tendo exami- caro duas gratificações, portanto é justo o que 

nado as emendas do Senado ao projecto se pede na referida emenda. 
n. 204 D, deste anno, que :tixa. a despeza do 
Ministerio da Justiça e Negocios Interio1•es, 
passa a dar o seu ·parecer : 

A' t'ubrica 3a - A Commissão acceita. 
a emenda. Houve engano na impressão, do 
qual resultaria diminunição na verba. 

A' rubric~ 30a - A Commissão acceita a 
emenda. 

A' rubrica 31:\ - A Commissão acceita. a 
emenda. A construcção de algumas obras no 
Instituto Benjamim Constant é de necussi-

A' rubrica 6a- .\. Commissão acceita. a dade e bem assim o material pedagogico e 
emenda. O augmento na. verba é devido n. outras providencias indicadas na. emenda. 
deliberação do Senado, na parte da despeza 
da sua Secretaria. 

A' rubrica 32a - A Commissão acceita a 
A' rubrica. 12a- A Commissão acceita. a emenda. Tratando-se de alimentação e com-

emenda. bustivel do Instituto Nacional de Surdos
Mudos, a verba. devo ser votada na quantia 
que for necessaria. 

A' rubrica 13a-A Commissão acceita a 
emenda. 

A' rubrica. 15"' - A Commissão acceita a 
emenda. Houve necessariamente engano na 
lrnpressão do total desta rubrica. . 

Ao a1•t. 2°, n. I- A Commissão a.cceita a 
emenda suppressiva desse numero. 

14a. 

A Com missão acceita a emenda additiva., 
a qua.l é de grande utilidade, visto que se 
trata (J.-1 Revista do Instituto Historico Geo-

A' rubrica 16o. ~A Commissão acceita a graphico Brazileiro. 
emenda. O mestre da offlcina de ferreiro da 
Casa de Correcção deve ter melhor remune
ração, attendendo-se á natureza da seu Sllr
'Viço. , .. 

A' rubrica 20n.- A Commissão acceita a 
emenda. Houve engano na indicação da im
portancja. do augmento cujas parcellas dão 
realmente o augmento de 31:460$, constante 
da emenda.. 

15 .. 

A Colllmissão a"ceita. ~emendo. additiva.. 

Sala das Commissões, 22 dezembro de 1904. 
-Oassiano do Nascimento, presidente.-Cor
nelio da Fonseca.-Ji'ranciaco Veiga.-Galetfo 
Carvalhal.-Da,id Campista -Paula Ramos. 
vencido quanto á emenda n. 15-F1·ancisco 
Sd. 



Emendas do Senado ao p1·ojecto n. 204 D ele 1904 da Camar61.1 P1·ojecto n. 204 D, de 1904., da Cama·ra áos Deputados, que fuca 
dos Deputados ' ' ' a despe:m do Ministcrio ãa Justiça c Negocios Interim·es para o 

exercicio de 1905 

Ao art. 1.0 

A' rubrica 3a- Despezas com o palacio da P1·esidencia da 
Repu blica - Em véz de 101 : 140$, diga-se I O 1 : 440$000. 

A' rubrica 6•- Secretai•ia do Senado- Augmentada de 
19:200$, sendo : no pessoal, 600$ para o bibliotheca.rio e 3:600$ 
para os continuos, tudo na razão de 2/3 de ordenado e 1/3 de 
gratificação, na conformidade da deliberação do Senado de 27 de 
dezembro de 1903; e 15:000$, no material para acquisição de 
obras destinadas á bibliotheca, encyclopedias e revistas recente
mente publicadas ; e em vez de 388:932$118, diga-se : 
358:132$ll8. 

O Congresso Nacional decreta : . 

Art. O Presidente da Republic:l. é auto1•izado a. despendor 
pelas repartições do Ministerio da Justiça o Negocios Interiores 
com os serviços designados nas seguintes verbas, a. quantia. do 
24.210:441$665, papel, o 12:114$245, ouro, a sabor>: 

1 . Subsidio do Presidente da 
Republica .....•....... 

2. Subsidio do Vice-Presi
dente da Republica.. • 

3. Despezas c0m o Palacio 
do Preside o te da Repu-
b1ica .•.••..•.•.•....•• 

4. Gabinete do Presidente 
dh Republica •••..•..•• 

5. Subsidio dos Senadores •• 
6. Secretaria do Senado .•.• 

Ouro Papal 

120!000$000 

36:000$000 

101:140$000 

33:600$eOG 
567:000$000 
338:932$118 

7. Subsidio dos Deputados.. .•....••••••.• 1.908:000$009 
8. Secretaria da Camara. dos 

Deputados - Augmen
tada de 13:000$ no -
Material-sendo desti
nada a importancia. de 
15:000$ para-Object9s 

~~ 
(-...J 
1o 



de expediente-o a do 
20:000$ para-Compra 
de livros, assigoatura 
do jornaes, revistas,en
caderna.ções,etc.~para 
a bibliotheca .•.••..•.• 

9. Ajudas de custo aos mem
bros do Congresso Na
cional-Augmentada de 
32: 000$000 •.•••••••••• 

10. Secretaria de Estado .••• 
11. Gabinete do consultor 

geral da Republie~t. ... 
A' rubrica 123 - Justiça Federal- Restabeleça-se a consi-112. 

gnacão de 6:0 ~.10$ da proposta, para a remuneração provisoria 
de serviços na. Procuradoria Geral da Republica ; e em vez de 
873:704$118, diga-se : 879:704$118. 

Justiça Federu.l-Supprl-
mida a consignação de 
6:0008 para remunera
ç:ão provisoria de ser
viços na Procuradoria. 

A' rubrica 133 -Justiça do Districto Federal- Onde se diz: 113. 
Aluguel da. casa em que funcciona a. Assistencia Judiciaria., 
diga-se: -Aluguel da casa e mais despezas da Assistcncia 

Gtlral da. Republica •.• 
Justiça do Districto · Fe-

deral ..••• , .•.......•• 

Judiciaria. ; e em vez de 341:329$099, diga-se: 341:376$059. 
14. Ajuda. de custo a magis-

trados •..• . •.....•..... 
A' rubrica 15&- Policia do Districto Federal- Em vez de 115. 

3.824:690$063, diga-se: 3.824:345:)063. 
Policia do Districto Fe

der<tl - Diminuída de 
2:880$ para ser reduzido 
o numero de inspectores 
da Escola Correccionat 
Quinze de Novembro, 
de oito a seis - Au
gmenta.da no material 
da Repartição da Po· 
licia da quantia. de 
2:190$, destinada á dia
ria de G$ para alimen
tação dos dous otficiaes 
da Inspectoria da Po
licia do Porto, quando 
em serviço da ba.rra.. ~ . 

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

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

486:868$118 

122:000$000 
364:353$118 

1!):600$000 

873:704$118 

3:!1: 329$059 

12:000$000 

3.824:690$063 
~~ -.,:; 
,,.,r 

t 

~ 
--...) 



EmMdas do Senado ao projecto n. 204 D, de 1904 ela Camara I Projecto n. 204 D, de 19fiJ4, da Camara dos Deput~do!, que {io::a 
dos . Deputados ' a desp~za do Minitterio da Justiça e NegocifJs Interiores para o 

exercicio de 1905 

A' rubrica 16a.- Casa. de Correcção - Augmentada. de 116. 
3:600$ para. sa.la.rio do mestre d~ ofilcina de ferreiro ; e em vez 
de 240:663$337, diga-se: 244:263$337. 

17. 
18. 

19. 

A' rubrica 20 - Assístencia. a. alienados- Onde se diz : 120. 
Augmentada de 24:560$, diga-se : Augmentada de 31:460$; e 
em vez de 994:140$989, diga-se: 1.001:040$998. 

Casa. de Correcção-Nó
Material- augmenta.da 
a rubrica de 6:570$, 
importa.ncia destinada 
a diarias,sendo: a razão 
de 2.,'ji5JO ao directoi', 
de 2$ ao ajudante, ao 
medico, ao escrivão e 
ao almoxa.rife, e de 
l$500 aos tres aman u
enses, ao professo r e ao 
phai~maceutico; e dedu
zida a importancia de 
4 14 $ 64 7, correspon
dente á comedoria de 
um empregado que 
passa a perceber diaria. 

Guarda Nacional. ..••••. 
Junta Commercial-Au·· 

groentada de 2:000$ a 
sub-consignação desti
nada á acquisição e con
certo de movais. o • o •••• 

Archivo Publico •...•.... 

Assistcncia a allienados 
augmentada da quantia 
de 24:5608, sendo: no 
pessoal de nomeação do 
director 3:000$ para 
um electricista, l :800$ 
para um machinista, 
1:200$ para um foguista., 

Ouro Papel 

~40:663$337 

29:000$000 

41:346$118 
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A' rubrica 21 - Directoria Geral de Sa.ude Publica : 

Substitua-se a. parte que começa. das palavras : cNa ru
brica- Material-no Estado de Pernambuco, etc., até o fim», 
pelo seguinte: « Augmenta.da. de 369:800$. para acquisição de 
lanchas o apparelhos aperfeiçoados para desinfecção nos portos 
dos Estados e o respectivo custeio, comprehendida a quantia 
necessaria para a compra de duas lanchas destinadas ao serviço 
de saude nos portos de Pernambuco e Alagoas»; e em vez 
de 5.589:600$, diga-seese : 5.889:500$000. 

destinados ao serviço 
da u si n a electrica ; 
4:800$ para quatro en
fermeiros, 7:200$ para 
dez guardas, destinados 
ao serviço sanitario,pa
vilhões e serviços de 
klynotherapia ; 9 6 O$ 
para um mestre e 600$ 
para um ajudante das 
offi.cinas de vassouras e 
esteiras; no-Material 
-8:90o$ para combus
tível, ~~:000$ para in
strumentos e utensllios. 

21 • Directoria Geral de Sa.ude 
Publica - Elevada: do 
9:350$ a 15:000$ a con
signação-- Impressões, 
publicações e despezas 
eventuaes, no - Ma
terial - da Repartição 
Central, inclusive a 
contribuição annual de 
2408 para o Bureau In
ternacional de Tuber
culose; de 1:241$ e 
,1:280$, para ser au
gmentado de um a dous 
o numero de foguistas 
da barca. de desinfecção 
do porto com a diaria 
de 6~; e de 6:570B a 
14:60Ü$, pal'a oito ma
rinheiros da mesma 
barca com a dia.ria de 
5:); de 9:720$ a 10:8008;, 
para ser augmenta.do 
de nove a dez o numero 
de serventos no Hos
pital Paula CandiJo; de 
58:300$ a 200:000$ no 
-Material-para o ser-

994: 14'0$989 
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• • Projecto n. 2()_4 D, da qamm·a dos. Dei?uta~os, que fia;a a desp?s.t~ 
Ememlo.s do Senado ao prq1ecto ti .• 204 D, de 1904, ela Camm a I do 1l1inisterlo da Justtça. e Negocws lntertorcs pm·a o emerc&cto 

dos Deputados de 1905 

viço de prophy Iaxía de 
molestia.s infectuosas. 
Eliminada a impor
tancia de 4:8008, cor
respondente a dous des
infectadores da Es
taçãoda VisitadoPorto; 
idem a importancia de 
l :800$, relativa a nm 
servent.e no Hospital 
Paula. Candido. - Re· 
duzida de 170:000$ a 
150:000$ a consignação 
-Material geral- da 
sub-consignação- Para. 
acquisição, concertos, 
combustível, etc. - na. 
Capital Federal e no 
Estado do Rio de Ja
neiro. Reduzida de 
80:000$ a 40:600$, a 
consignação -Moveis, 
objectos de expediente 
concertos, installação, 
despezas eventuaes das 
Delegacias de Saude. 
Reduzida de 503:010$ a 
410:011$ na- Repar
tição Central-a con
signação «Material, con
strucções, eventuaes• 
para o set•viço geral. 
Na rubrica.- Material 
- dos Estados compre-

Ouro Papel 
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hendidos nos districtos 
sanitarios em que ha 
consignação destinada a 
-Combustível e lubri
ficantes - substítujdo 
este enunciado por -
Custeio e conservação 
dos transportes mari- . 
timos. Na rubrica
Material-no Estado de 
Pernambuco. incluida 
a importanciade 40:000$ 
para compra de uma 
lancha para o serviço 
de Saude do Po1·to. Na. 
rubrica - Pessoal sem 
nom !ação - no Estado 
de Alagoas, incluída a 
importancia de 4:800$, 
sendo: 1:800$ para um 
mestre de lancha a 150~ 
mensaos; 1:800$ parâ. 
um machinista a 150$ 
mensaes e 1:200$ pa.1•a 
um foguista a 100$ 
mensaes. Na. rubrica
Material- no mesmo 
Estado, incluida a q uan
tia de 25:000$ pa1•a 
compra de uma lancha, 
custeio e consm•vação 
do transporte marí-
timo ..........•••..••. 

22. Faculdade de Di1•eito de 
S. Paulo ••.•.......•.. 

~3. Faculdade do Direito do 
Recife-Da consignação 
-Impressões, publica
ções, etc. -destinada a. 
importancia de 400$ 
para aluguel da. casa de 
rcsidencia do porteiro .• 

5.589:600$000 

291:440$000 

.,.,., ........ . 304:780$000 
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Emendas do Senado ao projecio n. 204 D, de 1904, da Camaral Projecto ~- 204 D! ~e 19~4, da Oa~ra dos Deputados, que fixa 
dos Deputados a despe"'a do 1lftmsterw da Jushça e Negocios Interiores para 

o exercicio de 1905 

A' rubrica 24 - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Em vez de : Augmentada de 23:000$, diga-se : Augmentada 
de 20:000$, supprimidas as palavras: «sendo 3:000$, no pessoal 
do ensino, para pagamento de gratificação especial ao substituto 
da 1 a secção pela regencia de uma. cadeira ; e em vez de: 
648:832$236, diga-se-645:832$236. 

24. Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro - Au
gmentada da quantia 
de 2~: 000$, sendo : 
3:000$, no-Pessoal do 
ensino, para pagamento 
de gratificação especial 
ao substituto da la se~ 
cção pela regencia de 
uma cadeira; 20:000$. 
para melhorar a instai~ 
lação de aulas e labora~ 
to rios e acq uisição de 
productos chimicos, in~ 
strumentos e appare
lhos para laboratorios 
e clinicas ••••••••.•••• 

25. Faculdade de Medicina da 
Babia-Augmentada de 
25:000$ pat·a gratifica
ção á Santa Casa de Mi
soricordia por fran
quear os seus hospitaes 
ás clinicas da Facul-
dade ••.••.•.•••••••.•• 

26. Escola, Polytechnica ••••• 
27. Escola de Minas - Au

gmentada de 5:900$ a 
rubrica - Material -
para montagem e con
servação de machinas. 

28. Gymnasio Nacional ..••• 

Ouro Papel 

648 : 832.'!i236 

772:732.~100 

500:98I'$fil8 

243:603$000 
541 :700$354 
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29. Escola. Nacional de Bellas 
Artes ••.•••••••.••••.• 

A' 1•ubrica 30- Instituto Nacional de Musica ·-Em vez de 30. Instituto Nacional de Mu-
183:262$236, diga-se: 183:262$118. sica ............... , .• 

A' rubriêa 31-Instituto Benjamin Constant- Augmentada 31. Instituto Benjamin Con-
de mais 29:040$, para acquisição de material pedagogico espe- stant •.•..•.•......•.. 
cial e do instrumental para a banda de musica, reforma das 
oflicinas de typographia e encadernação, machinas e typos, 
reparos urgentes para segurança do edificio, construcção de 
uma lavanderia e de um galpão para seccar roupa, tudo na 
conformidade da exposição e dos orçamentos que a acom-
panham constante do officio de 29 de agosto, n. 80, do director 
do Instituto ao Ministro da Justiça e Negocias Interiores-; 
e em vez de: 209:238$118, diga-se: 238:.:278$118. 

A' rubrica 32- Instituto Nacional de Surdos-Mudos -132. Instituto Nacional dos 
Augmentada de mais 3:560$, sendo 3:200$ para elevar a 26:200$ Surdos Mudos ..•.. •· .. 
a. verba de 23:0008 destinada á alimentação e combustível da 
consignação- Material- e 360$ para elevar a gratificação do 
roupeiro-enferm~iro de 7208 a· l : 080$; e em vez de: ] 20: 0798118, 
diga-se: 123:639~118. 

33. Bibliotheca Nacional -
Augmentada da quan
tia de 5:200$,sendo: no 
-Pessoal sem nomea
ção-na &uh-consigna
ção para serventes de 
12:000$ a 13:200$; no 
-Material-de 15:000% 
a 16:000$, para acqui~ 
sição de livi•os, manu
scriptos, mappas, es
tampas, moedas, me
dalhas e sellos; na sub
consignação-Conserva· 
ção de livros, pel'iodi
cos, manuscriptos,etc., 
custeio das otlicinas -
de 32: 000$ a 35: OOU$000 

1.2:114$245 128:052~236 

183:262$236 

.?09:238$118 

120:079$118 

207:012$118 
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Emendas do .Senado ao projecto n. 204 D, de 1904 daCam.ara, 
dos Deputados 

Proj~cto n. 204 D, de 1904, ela Oamdt\t dos Deputados, que fixa 
a despeza do :Jfinisterio da Ju.sUça e Negocias Interio1·es para o 
exercicio de 1905 

34. Museu Nacional - Au
gmentada de 4:400$, 
sendo: 2:400$ para 
mais dous trabalhado
res e 2:0008 para · ar· 
marios .•..•........... 

35. Servcntuarios do culto 
catholico ............. . 

Out•o Papel 

152:0738118 

181:060$000 
36. Soccorl'Os puhlicos - Au· 

gmentada de 52:000$ 
sendo: 12:000$ para o 
n,uxilio de 1 :OOOB men· 
sal á As:;istencia Pu
blíca aos pobres, diri
gido pela irmã Paula, • 
na Capital Federal; e 
40:000~ para auxilio ás 
flospezas da Mn.terni· 
dade da Capital Fe-
deral................. , . . ........•.. !52:000:)000 

37. Obras - Augmentada do 
749:0oo;-:;, sendo: 
400:000$ parn, as o bras 
do editicio para a Bi
bliotheca Nacional. •..• 
200:000$ para a conti _. 
nuaçã.o das obras do edi· 
ficio da Faculdade de 
Direito do Recife; 
70:000$ para a conclu· 
são das obras da Facul· 
dade de Medicina da 
Bahia: 

. ~ 
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Ao art. 2. 0
: 

49:000$ para a conclu
são das obras da Facul
dade de Medicina do 
Rio de Janeiro; 
30: 000$ IJara auxiliar a 
conclusão das obras da 
Maternidade na. Capital 
do Estado da Bahia ... ·. 

38. Corpo de Bombeiros ..••• 
39. Magistra.dos em disponi-

bilid:.tde .............. . 
40. Eleições federaes ...•.•.. 
41 . Empregados de reparti

ções extinctas ..•..•.•. 
42. Prefeituras, justiça e 

outras dcspezas no ter
ritorio do Acre •....••• 

43. Eventuaes .............. . 

I • l 90: 46782"28 
781:310$550 

372:0008000 
20:000$000 

1:800$000 

957: 80()$000 
lOO:OOQSOOO 

Art. Fica o Presidmt.te da Republica a11torizr~do: 

Snpprinta-se o n. I. 
Accrescente-se no mesmo artigo : I I-a ~espon<ler até a quêhntia do 15:000~ par:.t complemento 
«a mandar imprimir na Im. prensa Nacional a Revista do da ~xecuçao d? a,rt. lo da lei~· 726, ~e 8 de dezembro de 1900, 

Insf.itl!llJ His!rú'i<:o v Geog1'tJ.pl!ico Bmzilei1·o. )> abr•mdo pa.t'a lS::iO os necessarws credüos. 

Accrescente-se o seguinte : 

Art. Só o serviço effectivo do magisterio nos institutos 
civis e milita.res de ensino secundario e superior dará direito 
aa aecrescimo de vencimentos, derogada a ultima parte do 
§ 2°, do art. 31 do Codigo do Ensino, approvado pelo decreto 
n. 3.890, de 1 de janeiro de 1901, bem como qualquer outra 
tliaposição em sentido contrario a esta. 

ll-a uuwuar com;tr•uir um cditicio destimtdo a.o Cougt'esso 
Na.cional. segundo o plano e local quo forem préviamente 
combinados com as Mesas da Camara. e do Senado, podendo des
pender para esse fim, no exercício de 1905, ~tté a somma de 
500:000:;, abrindo para isso os creditos necessarios. 

Senado Federal, 2t de dezembro'de 1904.- Affonso Augusto 
Mo,·eira Penna, Presidente.- Joaquim Ferreira Chaues, ser-~ Ca.mara. dos Deputados, 21 do novembro de 1904.-F. d6 
vindo de I o Secretario.-REtmiro Bm·cellos,servindo de 2° Secre- Paula O. Guim.a?·ães,Presidente.-1lianoe~ de Alencm· Uuimar(rcs, 
tario. 1 o Secretario. -Joaquim de Lima Pi1·es Fe1·1·ei1·a, 4° Secretario. 
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!E kitldtk§ bJL dtkiJtki 

N. 241 H - 1004 

Redacçúo )Uli'ct 3• cliswssao do substitutivo 
app1·ovado na 2• do p!·ojecto 1! , fUl, deste 
anno , eq~<-ipcwcmdo , pm·a todos os effeílos le
gues, cls escolas tfficiaes , Cl E scolc; d e Phur
macia, Odon tolo[!ia e Ob.;te l l'i(:it; <le 8tio 
Paulo, ?I('(S co,ttl içDes qtw esta bc/ccc 

o Congro~so N~\cion~l do~l·eta : 
Al'L 1. o· E' e:tuipa.r <td<\, pn.ra toclos os e f' 

feitos leg:tcs, ás eollola.s officia os, a Escola 
de Pharma.cia. Odontologia. e OIJst!ltricia. 
de S. Paulo, não podendo os n.o~uaes }Jl'O· 
gra rnmas de ensino ser altet'<l.dos sem auto
rizaç.ão do Governo Feoiel'al. 

Ar t . 2 . 0 Revog:tm-se a.s disposições em 
contt-arlo . 

Sala das Commissões, 21 de dezem bro de 
1904. J. C. Teixeira Brand,ro, p1•esidcntc in
ter ino.- A ntero Botelho. - Valois de Cash· o. 
- Jorro Vieira . - Etpidio Figueiredo . 

N. 2.U C - 1904 

R edacçilo 1>arc• 3• dis~ussito da emenda des· 
tacada,de accwdo c<im o Regimento l nte?·no• 
na 2" discum<o do projecto n. 241. deste 
anno. egv.ipara1u.lo, para tortos os ~tfeitos 
~e[Jaes, ds escolas officiaes a E scola de P har· 
macia de P ernmnbuco, nas conc!içõcs que 
estabelece 

O Congresso Nacional decr eta : 

Art. l. • E' equipar(l.(]a,pa.ra todos os effei· 
tos legacs, ás escolas oH!ciacs n. Escola de 
P harrouci:J. de Pel'nam buco, não podendo 
o actual projtl'a.mma de ensino ser 'o.!torado 
sem auto1•iza.ção do Gover uo Fedorn.l. 

Art. 2. • Revogum·sa as disposi~ões om 
contral'io. 

Saln. do.s Commissõ~s , 21 uc dczomb1•o do 
1904. -J. C. Teix eira Brand <1o, prosid.rmto 
intcrioo.-Ailthcrro Bolclho. - Jocr" VieiJ-a, 
- El.pir.Uo Pigueil·edo, - Vttlois ele Ce<sll'O, 

N. 241 D - 1904 

Redcicç<io Jlara 3• disctt.~são da emenda des· 
tacctdo., de accorào com o Regimenl.o Int1wno, 
na 2• dise11ssi<o do pY'ojecto n . 241, desre 
am~o, equiparando , para lodos os e ffeitos 
legaes, às escolas of!lciMs a Escola de Odon· 
tologia I! o I nst itut? G1·ambet·y, de Jt1i.:: de 
F61·u., no E stado de llii11as Garaes, nas con
cliç{Jes que estabelece 

O Congresso Nacional decl'eta. : 
Art. 1 . o E' equiparada, pa1•a todos os errei

t os lega.es, ás l®:olas Otficiae.s a Escola de 
Odontologia do Iostituto Grambet•y, de Juiz 

de Fór n., no Esta.do de Minas Goraes, não 
podendo o actua.l prog1•amma. de e nsino sor 
a lterado sem a utorisaçã:o do Governo Fe· 
dera!. 

Art. 2.• Revogam-se us disposições em 
contrario. 

SuJa d11s Commissões, 21 d o dczemlJro de 
1004.- J. O. Teix~ú·a Bl·and<1o, presiden te 
interino.- Ante,·o Botelho.- João Viei,·a . ·
Eipidio Figuei·~eclo .- V«lois de Cast;·o. 

N. 270 B - 1904 

Redacção pat·a s~ di scussiw da emenda eles
tacada, de accol·do com o Regimenlo I 11· 

terno, na 2a discv.ssao do p t·ojecto n. 270, 
· deste anno, dispensarmo o resto do tBmp& 

que fa lt:a ao Collegio Grambet-y , de Jui; d e 
Fó1·a, no Estado d e 111inas Geraes, para 
completar os dous annos de fiscali::;açãc 
previa eXfiJida pelo art. 366 do CoclirJO de 
Ensino. 

O Congresso Nacional decreta. : 

Art . I. o Fica. dispensado o resto do tempo 
que falta. ao Collegio Grambery, do Juiz de 
Fóra , no Estado de Minas Geraes, para. com- -
pleta.r os dous (l.Onos de fiscalização prê>io. 
exigida pelo art , 366 do Codigo de Ensino. 

Art. 2 . o Revogam-se as disposições e1r. 
contrn.rio . 

Sala. das Commissões, 21 de dezembro 
de 1904. - J. C . Teixeira. B!'anàao pre
sidente interino. - A.nte1·o llotc~ho. -João 
Vieim . - Etpidio Figtteiredo. - Valois 
da Caslt·o. 

N. 270 C- 1904 

R edacç<io pal·a 3• discussi<o ela emenda desll! • 
cada , ele acCO!'dO com o Regimento b~terno, 
na 2> discussifo elo Jll'qjac lo n . 270 ,deste anno, 
du1>ensando o resto ela tempo que falta M 
Colle.tJÍO Diocesano de Diamantina, no E stado 
de Minas Gera.cs , ]Wra completar os clou.< 
w•mos de fl scaU.:açao rn·é"ia eroigitJ.o. z!elo 
w·t . 3 66 do Oodigo de Ensino 

O Congl'esso Nacioa~l <lecrota : 
Al't. 1. o Fica dispenH do o resto de tempo 

9,ue fa lta. e.o Collegio Diocesano d e Diaman
tina , no Estado de Minas Geraos, para com· · 
pletar os dous n.nnos de fiscalização prévia 
exigid(l pelo D.rt. 366 llo Co digo de Ensin o . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
con-trario . 

Sala. das Commissões, 21 de dGzembro de 
1904.- J. C. Teirx:ei?'C< Brand,ro, presidente 
interino.- Ante1·o Botelho ,- João Viein~.- · 
V alois de Castro,- Elpidio Figueil·eclo . 



N. 326-1904 

Parecm· sob1·e emendas offei·ecidt1s na 2:~. dis
cussão do p1·ojecto n. 326, deste anno, do 
Senado, ?'em·gani.:ando a Brigada Policial e 
a Guarda c~vil 

Foram remettidas á Commissã.o ele Orça
monto tres emendas relativas ao p1•ojecto 
n. 326 A, de 1904, e esta passa a dar seu pa
recEJr: 

Accresceente-8e ao art. 1°: 
Abolindo-se por completo a .instituição 

do-camaradas-ou ordenanças de officiacs, 
salvo para o serviço publico e nas respectivas 
repartições. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1904. 
-Medeiros e Albuquerque. 

Esta emenda. não pó de se1• acceita.. 
Não ha «camaradas» na Brigada Policial, 

apezar dos ofH.ciaes não terem quantitativo 
para criados, como succede no exercito. Só 
teem ordenanças os offi.ciaes superiores, que, 
pela natureza de suas funcções, dellas ne
cessitam para o serviço publico. Esses de
talhes, em reorganização de um serviço, per
tencem ao respectivo regulamento. 
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Art. 3.0 O Poder Executivo adquirirá, 
nas diversas circumsc:•ipçõ2s policiaes, os 
predios nocessarios ás accommodaçõos dos 
destacamentos e respectivos officiaes. 

Art. 4.° Fica extensivo a *odos os offl.ciaes 
da brigada policial da Capital Federal o dis
posto no art. 83 do regulamento c1ue b:1ixou 
com o decreto n. 4.272, do ll üe dezembro 
de 1901, 1lcando para isso modifica•la nomes
mo sentido a sa. observação da. 4a. hbella. 

Art. 5. o O Poder Executivo abrirá os cre
dif.os necessarios para o desempenho des3es 
serviços, devendo, porém, submetter oppor
tun:nnonte â approva.ção do Congresso a fixa
ção de ordenn.dos, creação de direitos e de
veres da. força policial. 

Sa1a dn.s sessões, 20 de dezembro de 1904. 
- Thomaz C~vaf.oap,ti, 

No projecto fica o Govm·no autorizado a 
reorganiz<u· a brigada policial o a guarda 
civil, de accordo com as oxigencias do ser
viço, podendo abrir os necessarios creditos. 

Assim sendo, tom o Governo a faculdada 
de, attendendo ás exigencias do serviço, 
fazer tudo quanto for necessario para satis
fazer a essas exigencias. 

No regulamento que for dado á lei, o mes
mo Governo determinará o que for neces
sario a bem da boa ordem, a.ccommodações e 
vantagens. 

Art. I. o Fica o Pode1• Executivo autoriza- No projecto fica o Governo aut'lrizado a 
do a reorganizar a policia do Districto Fe- abrir os ncce~sa.rlos creditas o por isso é dis
deral! sob as seguintes bases: pensavel o que para. esse fim se pe.:le n<t 

I. Dividir o districto em circumscripções emend :.~. 

policiaes, attendendo á extensão 0 ao desen- A Commissão não acceita a emenda. 
volvimento do mesmo e ás exigencias pedi-
das peln. boa execução do respectivo serviço. 3a. 

li. Distribuir a força policial, em compa-
nhias e esquadrões, pelas zonas mais impor· Fica o Poder Executivo autoriz~tdo a refor
tantes do districto, de modo que facilite a mar não só a brigada de policia no Districto 
conveniente distribuição dos destacamentos Federal, como tambom toda a orga.nizaç~ão 
pelas circumscripções policiaes, devendo os policial, chefatura e delegacias, mas atten
esquadrõ<ls ficar de preferencia nas sub- derá ao preceito constitucional, art. 34, nu
urbanas, excepto o que for necessario para. mero 30, afim de que tod:ts as de3peza.s com 
serviço da. cidade. os serviços de policia, na Capital da Repu-

III. Tra.nsfot•mar os actuaes commandos blica, sejam feitas pela União, em vez de 
dos col•pos policiaes em inspecções das com- continual'em a ser pagas em pat•te pelos 
panhias e esquadrões, todos subo1•dinados ao cofres municipaos. 
commando geral da força policial, devendo Sala das sessões, 20 de dezembro de 1904. 
ter cada uma o pessoal indispensavel á boa _ Erico Coelho. 
inspecção do respectivo serviço. 

Art. 2. o Na expedição dos regulamentos e fi t d 
instrucções para boa execução dos serviços, A che a ura. e policia e delegacias sere· 
o Poder Executivo determinará com toda gem por lei 0 · não dependem da reorga
Pl'ecisão as relações que devem existir entre nisação quo 0 projecto autoriza· 
a força policial e a policia administrativ;.l., NãiJ ha necessidade de alterar a fvrma 
de modo que des:tppa.reça qualque1• attrito, das despezas que so fazem com o serviço 
ssmpre inconveniente ao serviço. de policia; seria revogar tudo quanto se tem 
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feito nos orçamentos relativamente a esses 
serviços. 

A Commissão não acceita a emenda. 
Sala das Commissões, 21 de dezembro de 

1904.- Cassiano elo Nascimento, Presidente. 
Cornelio da Fonseca, Relator.-Galeao Cm·va
lhal, - Francisco Sd. - David Campista. 
Francisco Veiga.- Urbano Santos. 

N .. 339- 1904 

que impediam os contractantes deiniciat• a 
colonização dos territorios demarcados. 

Por outeo lado, resolvera o governo, em 
1895, rescindir o contracto celebrado, em 2 
de agosto de 1902, com a Companhia Metro· 
politana para a introdução de um milhão 
de immigrantes. A rescisão foi determinada 
pelo a,lto preço por que fôra o serviço co.ntra
ctado, tão alto que nenhum dos Estados, a 
_quem se olferecau a trunsferencia delle, 
o acçeitou, e pelo enorme sacrificio que elle 

Auto1·iza o Presidente da Republica a abrir ao imporia á União. Pagou-se para rescindil-o 
2vlinisterio da Industria, Viação e Obras Pu- a iudemnisação de 8.500:000$ «ficando assim 
blicas o credito extraordinario de 250:000$ a União ex:onerada. de compromissos que se 
para pagar a Companhia Brazileira Torrens prolongavam ainda. por 16 anuas e que 
a indemnizaça:o fixada no termo de 19 de annualmente importavam em mais de 
de.zembro de 1901, 1·escisol'io do contracto 10.000:000$, (re1atorio do Ministerio da In-
,de 18 dejulho de 1890 dustria, de maio de 1897). 

Entendeu-se que os contractos de burgos 
A Companhia Brazileira Torrens, em pe- agrícolas, embora anteriores ao da Metropo

tiçõEs de 3 e 21 de novembro findo, pede ao 1itana, dependiam da.execução deste e que a 
Congresso Nacional a decretação do credHo resci~ão de um impadia o cumprimento dos 
necessario para lhe ser paga a indemniz:1ção outros. 
de 250:000$ a que se obrigou o Governo Fe- Por este motivo, o Poder L~gislativo co
dera!, quando nescindiu o contractu com ella meçou por <J,Utorizar o governo a entrar 
celebrado. em accorçlo com os concessiop.arios de burgos 

Para fornecer á -Camara os fundamentos no sentido de rescindir os contractos exis
de sua deliberação~ mais não é preci8o .do tentes, ou de tornar pratica a realizaçao 
que -expor, em rapido historico, os antec13- dus mesmos, submettendo previamence o 
dentes do assumpto. accordo ao conhecimento do Congresso (lf)i 

Uma das preoccupações que, vindas dos n. 560, de 31 de dezembeo de 1898, art. ~5, 
ultimas annos do Imperio, dominaram o es- lettr<1 h). Mas quando o governo quiz ado· 
pirito -do governo provisorio da Republica, ptar o primeieo dos alvitres, permitCindo aos 
foi a de fomentar o povoamento do solo br<~- propri11s concessiomwios introduzir 08 immi
zileiro pela fundação de nucleos CJloniaes. gra.ntes de que preci~assem par • a fundação 
Para esse fim se :li21eram largas conces:sões dos nucleos a q,ue eram obrigados, não deu 
de terras e de_ outros favores, dependentes a isso o Congresso o seu asse o timento. 
da sati~fação do compromisso de serem cu1-: Assim, o decreto de 31 de agosto de 1899, 
locadas nellas familias de immigrantes, em: autorizando a Con;wanllia Colonizdoção e In
numero determinado. Sabordinavam.:se essas dustria de Santa Catharina a fazer aqueUa 
concessões a um plano geral traçado no de- introducção, decr~:~to que o governo estava 
ereto n. 528, de 28 de junho de 18\JO. resolvido a tomar por base de outros ac-

Os contractos celebrados elevavam-se, em: cordas, não recebeu a approvoção legisla-
1891, a 265. Delles, porém, maxima pa1•te- tiv!).. Ao contrwrio, r~:~solveu .. sé renunciar· 
incorreram em pena de caducidade, decla- completamente a qualquer .tentativa de 
rada pelo governo; de tal sorte que, segun- toroa1• praticavel a execução dos cuntractos, 
do o relatorio do Ministerio da Industria, de a supprimir da lei o alvitrJ que o permittia 
maio de 1897, só estavam, naqudla data, e autorizar sómeote o .Poder Executivo «a 
em pleno vigor 32. entrar em u.ccordo com os concessiunarios 

Para a inexecução daquelles contr:tctos de burgos agricoliJ,S, cujos contractJs não 
concorreram diversas causas, de ordem ge- tenham iJJCoi'rido -ou venham a incorrer em 
ral. O dominio das terras devolutas fôra caducidade, no sentido de rescindil-os, po
transferido da União para os Estados pela ~lendo abrir os creditos porventura neces
Constituição de 24 de fevereiro de 190 l; e sarios para pagamento das indemniza<;ões 
entendeu-se que essa transferencia deveria que se ve:ificarem premsas (lein. 652, de 
abranger até aquellas terras, que já eru.m 23.de novernb1·o de 1899, art. 22, n. XVIII). 
objecto de contractos e de compromissus do No uso dessi1 autoriz ,ção, mantida na lei 
governo federal. Por isto, abstinha-se este orçarnentaria. de 1900, o Governo rescindiu e 
de entregar os títulos de propriedade d<'s pagou diversos contract11s, .sommando as 
terras medidas-aos respl:)ctivos concessiona- ipdemniza.çõe.;4.700:000$000. 
rios, remettendo-.os_para os governos locaes: Foram elle;; os seguintes: 
dahi .confusão, .protelações e ree<lamações Banco Rio e Matto-Grosso, em terras. 
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Fl'ancisco do Almcidf.l, Torres 
Banco União de S. Pa,ulo ... 
Companhia Geral de l.íelho-

ramcnws elo Maranhão .. . 

400:000$00() riznra. E tanto o não estavam, que o paga· 
.250:0008000 monto pudera ter sido feito immcdiatamente, 

facultad ;;,, como em., a aherturU, dos cre{litos. 
250: OOOSOOO A mcnsu.g;;m do Sr. Presidente da, Rcpu-

::::'omp;:nlli il, Nor,,o :\iinoira .. . 
Comp;.mllia. Terr<ts o Viação. 
Companhi<1 Culonizaç3.o o 

:2 • f)OO: 000~~000 blic~L foi l'OnBttícla, (L Commisslio do Orça
:300:000~000 ·"' monto ; e cst.<:t, até agor:t, nã,o se pronunciou 

Ind.ustrir.~, de Su,nta, C<.tÜD,-
a res ;~· eito. A p:ma.s tres votos se manifes
ktl'<un : do lrs, con (;;•;t a almetUI'a, do Ct'cdito 

l'ino .. · · • · · ·, · · · · · · · · · · · · · l.500: 00í\~~no:"J que o go·.ror-n u, implici.tamcnb, poàia; um, a 
f'<.t.VOl'. 

/1. uHinv~ dtt~~ rcscis:::i :;s cuf.ão l'r:•ita.s, a lh Com essas hesitações o delongas não se 
Norto Mineira, foi assignada. em 19 de ahl'il conf'ot'lll <J,J'a.m os contt•actante::;. Todos, me
uo 1901, sendo aJJ31'to o ro:;;poc!;iyo crcuito no:-; a, CompanhüL Torren:>, reeort'Ol'<Lm ao po
em 18 üo n, 1vembro do mesmo nnno. dor ;judlciario; c este, por accoruãos do Su~ 

Post·. ,riormr . .m te. outras rescisões fol'am premo Tribumtl Foderal,do 18 de junlw d.o cor
~ontr<.Lciiadas ·, m·as níio fol'ttm paQ:tts :.ts 

u ronto <tnno, passu.dos omjulga.úo,clecl~u·ou que 
1'e.specti vas indemniz<~çües • Pol' termo do os accordus d.o rc;;:cisão oram pci'feitus c aca-
17 do flczo111ben de 1901 for-am l'Cscindhlo:; bn,rlos, :::rn•Jo assim obrig<:ttorius p:tra. as 
os contPactos de .Tofto do Alm!~U:.t íhrbo.;a, pa.l'tes 0 c::: t:.Ln(lo 0 ~~01ren10 obriga.do aos pa
Dr. Alfredo de Ha.i.'Pos hb<lnrcir<.t (ce,;:-;innario · gz-.. m-~nto:3 o~tipnl<Lllos. E por is~o. coodernna
de Al.cxan<ll·c Denizot), B~u:co Evolucíonist::l. l'ia.m 0, lf;tzonéla N<.~cional a. p~;,ga.r, não só
(cessionario elo tUea,r,lo AJ.f'l'odo Mcdln !,), mente a::> quantins pedidas, m:.~s u,\ntla. os 
bompanhLL 'l'dugy LimcirD.. (eession:wia, ào jmo.~ thL móra, e cusbs. 
Augusto B'üom), ~i. Baumann Uanolfl & Assim, a hosttl.ção em conced;) r o credito 
Comp. (cossionarios do Mttneicio fhum~..t.nn cu:;ta (t Uniio dospcz:.L supm'íor ú.qudla de 
& Comp.) , Companhia Centro Industt·L~l Na- que ~e quiz fngie, som fallttt' no dcslustl'o 
cional ( cerimoni<:t LL) Leopoldo Cnn hn ° Aqui· rcsultanto do ti tu bciar na s~üisfação à c com
no Cabea.l), G<tnllcncio Ferreira de Quadl'os, p1·orní.ssos cr.mtl'<.~hiüos com tu<la. a sotcmni
Luiz de Ca.evalhv Mello c Custodio J ustiniano dade legal. 
:ilas Chagas, sendo ajustada. para toda,;; o.:;sas 
:'escisõe,; a indemniza.ção global de rc~is Aqucll<t consecluüncin- fôT<:t prcYista pelo 
3.000:000$00 -J; pol' te1•mo tL ~t mcsm:~ dai.a foi mc:nbr-o, ,d<~ ~-~.o~mi~s.~o ~1~ ~rçamon~o a 
'l'escindido o contracto d:.L Companlua MoGJ'O· quem fora dr.-,tubul<L, p ... ra ~t rulat~r...._ a 
nolit;1na (cossLn<Ll'l<1 de Ango!o [ríol'ita & I mens:tgcm do govoenn .sobre ~ts rcsCisoes 
bomp.), rnrdí 111te a indcmnização de réis a,c~:?r1 lad.a~. . . . . 
2.00U:000S, esta o <Lquc!hL em inscL'ip~õ~-;s dv i~o e::Jiju~lu ult·:.~lltgcntc. e rninucwso que fez 
Banco (lé!, "n.opublica,; finalm.cnt:~ .. ptn' ~ermo Jt1 gu:lSfJ<LO, com~ o f~t:~.n . c!c q~w.nttts oram 
do 10 do mesmo mcz e D,nn.:>, Coi l'C:~cinüido ~ont1~nas <W sc1:1 Cl'ÜOJ'IO,. dizHt o Sr. Del?uta.~o 
ü cont,·a,d u da Companhia. Bnziloir;t T•>nens t,J;tyrwlc «o n<w cmupruuonto da o.bl'Igaça.o 
accordt~d;~ a inclemnizaç·ão de .'250:000~, orn tum_:J.da pn!o g?vet·no de p:lg<w ns lDclom~l
mocch~ nachmal. · z;v;oe~ \:udo .'~vi.l.r o ~?rn duv ida, lcva,r<.L a 

E~tLL ultima constiGuo o eaEo Ol'O, trazi:lo a fluestao <~ . deeJs;_L? üos te1lmna.es, .tt qmtl, na:-
Gsi;udo d~~ Commissão do Orçamento. tt.~t·11lmenr.n, r:ce<.~ a ÜI.VOl' .~os t1tulos d.e ch

Quando celebrou a.s rescisões utL scgund:t 
~:crie a que nos rcfei·imos, o governo cst<wa 
·a,incl ::~ a1ttol'izado, corno pol' occ:.,,sião üof.l d<L 
primcü·a, u. u.bril' os crcdit.os nocossariós no 
:pagamento das rcspcctiv<t':! inde\UillZ'1ÇÕcs. 
Não o foz, como pa.ra o,s outras fizm·~L, Doi· 
xon passar o oxercicio, cad'llcur a antori
:zaç.ão ; e :.t 27 de setembro de W02, dirigiu 
uma, m,-,nsap;mn ao Congresso Na.cional, com· 
municando-lhe os accordos celebrado::~ c sub
mettenclo o assumt1t'J á sua consideração, 
«afim de deliberar como entender conve
niente». 

O Congresso na.da. deliberou. Aliás, os 
!l,cc01•dos não estavam sujoitos ao seu ?'ef'e· 
't'endum, como o tinham estado, por dispo· 
sição expressa, os que a loi n. 560, de 31 de 
dezembro de 1898 (art. 25, lettra k) auto-

Vltl11, o, <tsswl, ser ~ ~ Untao condemnada a 
somm:!. muitl) fü<Üor,dcvido no accrescimo d::ts 
,tosp:lza.J j1vlicii~l'ias, lucros cG.-;f_mntes, juros 
1ta mól'a, C li• _· . i> 

No mu.'J;uo caso d; ~cpwlles a quem dou 
L':tzü.o o ?udct• Juilicia,t'io, cst<.t a Companhia. 
I3razituit·<L Tul'l'cns. O t.tcco t.·do por elltt cele
bl\:.do com o governo é pet'füito o acabado: 
é um !;ltulo (10 divida. que á União só cabe 
p:i.g<1l'. 

Entreto..oto, sômento para completa1• as 
informaç~ões quo a mais diligente indagação 
do assumpto pn·les.;e roclamae, verifiquemos 
si foi perfoita.romlte legal a rescisão do con
tracto tlaqueHa comp11nh.i::t. 

A autorização legisla.tiva pa:.•a as decisões 
dessa especie comprehendia todos os con
tJ~actos «quo não tenham incorrido ou não 
venham é\ ineorrer em caducidade». 
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Ne<~sa. demaeia. de linguagem, que exclue 
d_a rescisão o que já rescindido, de facto, es· 
tivease, uma. só restriccão so impõe ao go· 
verno: não celebrar aecordos re~cisorios 
sinão de contractos em plooo vigor. 

Como tal, os relatorios !.lo M!nisterio da 
Industria sempro consideraram o da cora· 
panhia Torrens. E de facto, não havia este 
incorrido om pena de caducidade. 

Por elle, que tem a data de 18 de julho de 
1890, obtivel>a aquella comp·mhia, concessão 
de te1•ras devoluta.s, para. fundar nucleos co
lonia.es nos -valles .do Manhuarú e do Alto 
Rio Doce, no Esta.do de Minas Geracs, ou no 
nlle do castello, no do Espírito Santo. 

Tendo procedido á medição o dc•l·arca.çã.o 
dos dous primeiros tcrrltorios, de 30.000 he
otares, a presentou, no devido tempo, os tra
balhos techoicos, quo foram approvados pelo 
Ministerio da Industria.. A companhia. teria 
quo pagar a.s terms, mediante a. entrega 
dos l'aspectivos títulos. Este~. porém, nunca 
lhe foram entregues. O governo remettau 
todos os documen tos aos presidentes do Mi
nas e Esplrito Santo, para que estes oxped!S· 
sem os títulos, depois de resolve••em as re
clamações que os terceiros prejudicados pu
dessem apresenta.t·. 

Era. esse procedimeo~o consoquencia do 
s~ntido que se dava á. di~pc,siçiio constitu
CIOna l que aos Estados transrer!ra. o domínio 
das terras devolutas. 

Como as reclamações não !oram resolvidas 
o nhellum territorio foi entregue, não podia 
a compa.nl•ia. fundar nenbum nucloo colunia.l 
para. cajo começo o prazo teria., de ser con
tado da entrega. de ca.da. ter1•itorio medido o 
uema.rcado. . 

Esta erfl a sitnação em que a encontrou a. 
lei que autorizava. a. rescisão dos contractos 
de burgos agrícolas. Estava, pois, nos termos 
strictos desta ; e o a.cto do governo foi per
leitamente legal. 

De todo o e:o~posto resulta. que, em virtude 
do accordo oolebrad l pelo Ministerio da. In· 
dustria.,a 19 de dezembrl) do 190l,coro a. Com· 
:paohia. Brazileira Torrens, de,•e a União a 
esta o pa.gament.o da indemniza.ção, então 
ajustoda, do 250:000$000. 

Pelo quo, a Corom~o de Orçamento sub
mette á. considol·ação da Caraara o seguinte 
projecto de lei : 

O CongrllSSo Nacional resolve : 
Art .• unico. Fica o Presilenteda Republlca 

autorizado a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extra.ordi
Ulll'io de 250:000$ para pagar á. Companhia 

Bmzileira Torrens a indomnização fixada no 
termo de 18 de dezembro de 1001, rescisor!o
do contracto de 18 de julho d!l 1890 ; lCV:O·· 
gada.s a.s disposiçõe.~ em contrario . 

Sa.b das Commillsões, 13 de dezembro de 
1004.- CassialiiJ Nr.!SCillV.:ilto, presidente.,..-
1-i·ancisco Sr.i, J'Ola.tor .- Gcr. fetto Carua!hal. 
-Francisco \'eign.-David ('(mtpiJtu . - Col·
ne/io !ICI Fonsec(!, Ycncldo. 

EEx.m Srs . ~JorabL'OS ~o Congrl!3-~o Nacio
ll!\1-Diz a Companllia Brazi!oira Torrens 
quo o Gov_erno da. União, toodo com ell.n. a.jns
tado diversos serviços, por contracto de 18· 
de julho de ISVO. novado a. 14 dG agusto uesso 
anno (documento3 n. 1 e n. 1 A), mais 
tarde, em vil·tude da autorização coneedida 
pela L. n . 74!3, de 29 de dezembro de 1900, 
que deu o orcamen to para. o exercício do 
1901 ( art . 20 remtss. art. 2.2 n. XYIIl da. L, 
n . 652, de 23 de novembro de 1899) resol vou
de pleno e comroum accordo com u. suppli
C<"\nte e de conl'ol'midado com a. citada. auto
rizacii.o legislativa, re~cindir aquclle con· 
tracto de 18 de julho do 18!10, ionova.do em 
14 ()e ag"os~o do mesmo anno, ol!rig-.J.ndo-se 
o Governo da. U uião a. pa,gar â. companhia. 
supplie&n~, a. t.itulo tle indemniz.a.ção de· 
despozt~s pe~r osta feitas na execução dos ser
vl~·os cont.ructados e e1n muito maior impor· 
ta.ncia., a quantia do duzentos e ciuooenta 
contos de rofs em moeda. Ci.lfl'ente da Repu
blica, lavra.odo·Sé deste pacto o respectivo 
termo do l'O$oisão, em 19 de dezembro de 
1901 (documentos ns. 2 o 3, fi. 4); que não
tendo sitlo paga a supplicante e outros coo
ccss!onarios com quem o Governo da. União
colabrou aecordos resoisorios, o St'. Presi
dente da. Republica., á. vista da e:xposição do 
Ministro da Iodustria., Viação e Obras Publi
cas, levou o facto a.o conhecimento do Con
gresso Nacional, em mensagem de 27 de se
tembro de 1902; o quo importava na. solici
tação do respectivo credito para a. effecti~ 
vidade do pagamento dos ditos accorJ.os l'e· 
seisorios, sendo a refe1·ida l\Iens:~.gem re
mettida á. Commissã.o de Orçamento em 4 de· 
ouiubl'O desse anuo; 

Niio quiz a supplicante seguir o exemplo 
de diversos coneessionarios que, não se con
formando coro a. falta do pagamento que·. 
tôro ajustado nos termos de rescisã.ll de seus 
contractos, recorroram ao Poder Judlciario, 
que acaba. de lhes dar ganho de causa.; pre-
feriu, não ob3tante a.s difficuldades do seu. 
estaJo t!.uanMiro, aguard~r, paciente e con
fiante, a. justiça que nã.o lhe será negada . 
pnlo Pode1• Legislativo, o qual, a bem dizer 
é quem, a.ftna.l, em ultima instancla, resolve 
a questão concedendo o respectivo credito
pa.ra. o pagamento das indem.nizações a. quo o. 
Governo da União se obrfgon. 
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Assim, -;em a mpplicante Companhia 
Brazileira Torrens impetrar de VV. E Ex. 
que, no Orçamento da despeza. do Minist.er•io 
úa Industria, Viação e Obras Publicas para 
o exercício de 1905, seja consignado o credito 
de 250:000$, afim de ser paga. á suppli
.canto a indemnização, nessa iroporta.ncia, 
a que o Governo da União se obrigou 
.pela re3cisão do contracto innovado, supra 
referido, feitn, pelo respectivo termo, la
vrado em 19 de dezembro de 190I,de accordo 
com a autorização da Lei n. 746, de 29 de de-
zembro de 1900. -

P01~ ser Q.e direito e justiça pode deferi
mento. - E. R. M. - Com a procuração e 
quatro documentos ns. 1, 1 A, 2 e 3. 

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1904._:_ 
·Companhia Brazileira Torrens. -P. p. José 
L-ui.:; Ca·valcanti ele llfenclonçrt,. 

DOCmiENTO N. 

Ce'J'liclão 

Certifico que á folha 140, do livro n. tres 
de contractos da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commorcio e 
Obras Publicas, consta o termo do contracto 
-do teor seguinte : Termo de contz·acto entre 
o Governo Provisorio da Republica dos Es
tados Unidos do Bt•azil e a Companhia Bra
.zileira Torrens para. a compra de tN'ras de
volutas e collocação de immigrantes. Aos 
18 dias do mez de julho de 1890, presentes 
na Secretaria de Est.a<lo dos Negocias da 
Agricultura,Commercio o Obras Publicas, no 
Rio de Joneiro, o cidadão Ministro e Secre
,tario de Estado dos ditos Negocias, por parte 
do Governo Provisorio da Republica dos Es
.tados Unidos do Brazil, c o Dr. Alfl·edo Ca
millo Valdetaro, na qu;l.lidado de Presidente 
da Companhta Bra.zileira Torrens, dechtl.'ou 
o referido Ministro que, tomando em . consi
-deração a proposta feita por e:sa Companhia, 
em requet•imento de quatro do corrente 
mez, concede-lhe terras de,roiutas nos valles 
do Manhuasstl e do Alto Rio Doce, Estado de 
Minas Geraes ou no valle do Castello, Estado 

-do Espírito Santo, com a ob1•igação de fundar 
nucleos coloniaes, sob as seguintes condi-
~M: . 

1.a. O Govm•no Federal concede a Compa
nhia Brazileira Tor1•ens, mediante o preço 
mínimo da lei n. 601, de 18 de sotembro de 
1850, (1$033 pelo hectare), ~~00.000 hoctares 
do terras devolutas nos valles do Manhuassú 
e do Alto Rio Doce,no Estado de Minas Geraes, 
ou no valle do Castello, no Estado do Espi
rito Santo, correndo por conta da Companhia 

· concessionai•ia as despezas com a respectiva 
medição e demarcação. 

2.& A concessão pl'ecedonte ab~angerá lO 
territorios de 30.000 hectares succassivos ou 
separados. Os tcrritorios serão entregues, 
um a um, á. companhia concessionat•ia., á 
proporção que forem mediuos e demarcados 
o effectuado o respectivo pagamento, sa.tis· 
feitas as condições estabelecidn.s no presente 
contracto. 

3.a gm cada terrltorio será fundado um 
nucleo colonial dividido em lotes de 15 he
ctares ou mais, si for conveniente e em 
numero sufficiente para o est1belecimento 
de 500 famiLias de trabalhadores agrícolas, 
pelo menos. No local destinado para séde, 
a companhia. concessionaria constt•uirá edi
ficios para uma pllarmacia, enfermarias, es
colas para. os dous sexos, o out1•osim, esta~ 
belecerá fabricas ccntra.es para o beneficia
mento e p1•oparo U.os principa.es productos do 
nucleo, tudo de accordo com as disposições 
do decreto n. 528, de 28 tle junho do corrente 
anno. 

4.a Cada nuclco deverá conter, pelo menos, 
500 famílias de agricultores na.cionaes e 
ostrangeh•os, nos termos do decreto n. 528, 
de 28 de junho ultimo. 

5. o Dentro do praso de tres mezes, con
tados da data da entrega de cada. territorio 
medido e demal'cado, a companhia conces
síemaria dará começo ás obras nece~sarias 
para a fundação do respccti:vo nucleo. Este 
ficará definitivamente constituído com os 
edificios, fabricas e o numero de famílias 
marcado na clausula precedente, e bem assim 
caminhos, mtradas, etc., dentro dos dous 
annos quo se seguirem. 

6•a Si nos prazos estipulados não tiverem 
sido constituídos os nucleos, ficat'á sem 
e!Ieito a concessão constante deste contracto, 
pe1•dendo a companhia. concessionaria o di
reito a metade das terras adquiridas paea o 
nucleo que não estiver constituido, e que 
não se acharem occupadas por familias de 
trabalhadores ag1•icolas estabelecidos na con
formidade da clausula 4•. 

7. a Depois de definitivamente constituído 
cada nucleo, nos termos da clausula. 5a., 
e provado o seu desenvolvimento perante o 
ministro, terá a companhia concessionaria 
dieeito a um territorio addicional de 15.000 
hectares, p:1gando-o pelo mesmo preço e 
na fm·ma estabelecida. para as terras ante
riormente adquiridas. Este tert•itorio será 
igaalmente medido e demarcado, e dividido 
em lotes de 15 hectares, pela companhia con
ccssionaria. 

8."' Si nos valles de Manbuassú e do Alto 
Rio Doce não houver área sufficiente para. 
preenchm• toda a prosente concessão, o Go
verno concedel-a-lla á companhia conces
sionaria no va.lle do Castello, Estado do 
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.. Espírito Santo, até completar os 300.00() 
hectares aômo, estipulados. 

: .! 

, 9. • Od nucleos fundados pelo. companhia· 
'concession[\ria na conformidade do presen ts 
:contracto gosa.rã.o dos flwores concodídos 
:!pelo art. 34 do citado decreto n, 5'28, de 
.'28 de jnnho pt•oximo finclo, pa.m as pro· 
·priedades de tet>ceira categoria, ftcanrlo a 
:comp:~.nhia coocessionaria subordinada ás 
·M obdgações estabelGcidas no mesmo tlao 

· ·ereto. 

10• A:; questões que se su~citarern n:\ ell
ecução do pPr.JSentu con tra.cto ~erão r•esol· 
vidas por OI·bitramenLo. 

11.• Sómcnte nos casvs d : ftll'GD. maiol', 
devidamente justificauos percwtc o Govenno 
poderão ser prJrogJ.dos os pro.sos menciona
dos neste cJntmcto. 

12.a O Governo orgnniza.rá desde já a. Com
missão Technic"' incumbiJ.a thc mediçv.o o de
marcD.ção das tor-eas. que f<~.:.~cm objec 'o lla. 

.: presente concessão, fixan:l.o a quantia men
• sal com tlue a companl.lia co?.ccsõiona.ria de
... í verá entral' llat'i~ o Tllesouro Naciollal para 
·, occorrer ''" despczas respectivas, cuj<~ liqui-

dação será feita quancl" concluid<L a. modição 
l· e demctrcaçãu de cada tcrritol'lo. E por assim 

ha.verom acccordn.do, mando a o cidadfio Mi
nistro e Secretctl'io de Estodo dos Negucios 
da. Agricultum, Commorcio e Obras l'n· 

., blica.s l;:.vrctr o proclente contract o, que V<\e 
r assignado pelas partes c'mt ractilnt(JS, pel11s 

testemunhas Antonio Augus>o de Araujo 
Limà e Antonio de Oliveira G.uimarães, com
migo Antonio José Co.etano Junior, scgnndo 
ofllcial da. mesma Secreta.L'ia de Esil1.do, que 
o escl'ovi.-Q. Bocayuvu,-Dl'. Alf\·edo CCl
millo Valàetw·o.-Antonio At~gusto ele A1·aujo 

'ki Lima.- Anton io ele OtiueiTG GuimnM1e s ,
Antonio Josd Ccwlar!o Junio,-. Estavam devi
damente colla.das e inntilizarlas duas es
tampilhas do valor do 40.J réis cada uma, 
de srllo adllesiYo. Nada mais se contom 
no refm·ido c ontracto qtw, para constar 
onde convier, vae transcdpto na presente 
certidão passada na Secretctrio. de Esta do dos 
Negocias da Agricultur a, Commercio e Obt•as 
Publicas no Rio de JaneiL•o, Capital Federal 
dos Esta.àos Unidos do Bra~il no mesmo dia 
18 de julho de 189() e assignada pol' Josú 
Pinto Serqueira, chefe rla la secção da Dit'(".
ctoria Cen tral da. mesma Socreta,ria de Es · 
tado, no impedimento do respcCJtivo dir-ooto1'. 

r· , ~Jo.~c Pinto Se1·'lueil·a, no impedimento do 
.. :· director. 

DOCUMENTO N. l A 

Ce~tiiico que a fls. 140 do liuo n. 3, da 
Dirootor ia. da. Agricultura da Secretaria de 

Estado dos Negocioa da Agricultura, Com· 
mercio e Obr11s Publicas, SB iLChiL bnçado n 
seguinte tel·mo de novação do contr11cto ce
lebra.do coma Uompanhia Br.túleira Ton·ens. 

Aos 1,1 dias do rnez de agosto !lc 1890, pr e· 
sentes n11 Sem•etaria da Rstarlo dos NogocioE 
da Agricultura., Commercio c Obras Pablica~ 
no Rio de Janeiro, o Sr. gonerul Fr11ncisco 
Glyccrio, Mini~tro dos Negocias d:1 mesma 
Rep 'rtição, por p<crto do Gover no P rovi;;or io 
doe B;~t(l.dos Unidos do Bra.zil e a Comoauhia 
Naciou~l Torrens, repre.>entada por sêu pre
:;;identc o Dr. AlfrOllo Cami.llo Vahlctaro. 
concr:>siona;da da cmprozu, de collucação {\!! 
immigr·ante3 em nucleos c0loniaos fundados 
em ter·ras sitmtdas JlOS vallcs do Manhua.sstl. 
c Alto lUo Doce, no Est!Ldo do Miuns Gemes 
e no valle do Castello, no Estado do l!:spirita 
Santo, nos ter mo;; do con f1·acto celehrado R 
18 tlo julho do conentc anno, e ntre si !tcCOl '· 

d,n•am innovar o prccit:ulo contracto que 
continli"' em pleno e inteiro vigor, m•)difi. 
cada a clausula XII, u qual fica conccbid:t 
no8 sognintf'a tel'mos : A Compl nil í<l. Br azi· 
leÍl'<l, Torrem far<L medir o dein:lrcat', a e~
pensas suas, as terras que houver de adqu l
rir, nomeando o Goy,:rno os ftscaes que julga:' 
nscesscL:'ios com at~l'ibuiçõos do jui~<Js corn
miss11rios, correndo as respacti vas de;peza s 
po~· cont~ Ja mesma companhi~. 

A mediçã.o dils tcl'ras sercí. foi ta, sim ul tJ.
ocamente nos Y<11lG.3 du Manhnass (t, O;) Es
tado do Minas GGl'aes, c do CastGllo, no E,;
tado do Espiríto Santo, salvo a r·es Lri cç'i"io da 
c!D.usull1. 2•, do contracto de 18 do j ulho do 
correo te anuo, 

Por a.ssim llav:!rom accordado, se htVl'Dll 
o presente termo. que nte a~Bign:ulo pola.~ 
partBs contl'ac'Cantcs acilna dccl mvl:.ts pelas 
testemunhas bachn.rel CamiUó Ltberalli e 
Francisco Manuel da Silva c p or mim 
Josti Pirtto Set'queit•a, chefe do soeç:to ü:.', 
mesma Secretaria do Est;:vlo, qu o o e>· 
crevi. !Wtá. collo.du. mna. esta mp ilha de 
sello adhosivo, no valor de 400 r eis, devi· 
damento inutiliz;ada e seguem-se as assigna
tm•as.- Francisco Gf.yce1·io.- Dr. At(i·erlo 
Camillo Valdeta1·o.-Bacharel C.am illo Libe
mlli.- F'l'atlcisco U cmoel da Silva.- Josi 
Pinto Se1·queim. Nada mais so contém no re
ferido termo que, pM'a cunstar onde convier. 
vai transari pto na. pr esente cer t idão, passada 
na Soorutaria de Estado dos Negocias da 
AgricuLtm•a, Commercio e Obras Publicas, 
no Rio de Janeiro, Capital Fede Pa! dos E~ta
dos Unidos do Brazil, aos tres dias do mez de 
setembro de 1890 e assignada por Francisco 
Leopoldino de Gusmão Lobo, chefe da Di· 
rectoria Central du. mesma Secretaria de 
Estado.-0 director, Francisco Leopo1dinc à.; 
Gusmão Lobo . 
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p lhb?i<.~((-fO}'lW~ 

Supm·intendencüt - N. S. Paalo, 4 de 
abril do 1904. Ill1u. Sr. commemlallor An
tonio Augn»to Teh:cir •,, rua Gener~Ll Caldwt3L 
n. 140. Rio t\o Jan~~il·o. ·ren-llo a homu. de 
accus<tl' o rLJcebimento d<t ca.rta do V. S., 
do ô uo col'Pdote, o, em respo; ta tL per
gunta neUa. feita , cumpt•e-Iue declarar, qne 
é verdade toe me V. S. peo:;uradu na se
cretaria da, Viação em IDO!, em companllj;_t 
do D1·. P . ~ulinu de Souí:ia Jnnior. pü..l':t inf'ol'
mar-se das con lições d:_t re~cisêw do \~on
tracto -de b:wgo ~ tV~1·i ·o L ts da. Companllb, 
Bra:l.ileir<t. Tot··l'ens , en tão em ,,jus te, e qne, 
ü~ facto, dt ~ ::: e-llle quo o pagamento ' !evlct sOi' 
feito em dinheiro, e, assim foi ostipnl<vlo n,~ 
termo de rescis;'to, por toe a compan!1üt .Jc
monsml.lo, perante •J ivii ;ist3l'io tln, Inrlns
trla, have t• dcsp ,:ndUo. úon(J. (i.de, maioe quan
tia do q Uél <1. aj tlS !ii1clH, pela t0 •1 emniZ~1.Ç:ào. 
Lembro-me, outrosim, ttno incidontern@te 
f~lluu V. S. e'n ompt·e~ti.ru, que l'<JZ ou ten 
cwnav::, Ü!ZOl' <1 citrvlc:t cumprhnbüL Da.ndo a 
V. S. a fu.cttld<tdc d'J Dtzee dost·t respo:~t ;1 
o uso qtn ontenthH'. Sou com toda <-~ C>timo, 
e considet·ar,lão de V. -S. Mtcnto, venoeu.dot• 
e crhldO obrigado. - ;llf;·e,fo }[aia. 

Reconheço a finm. do Dr. Alfre.lo Mcüa. 
Rio de hneiro, 2D de ontub1·o de 1904. Em 
te~temunl10 de verrlarlo (estava o si :~·nal pu
blwo).-Gabriel F ,m·ei;·a da Cn~::, tabcll i5.o . 
{Estava no cn,beçal'io d,) original a p:1lav1·a 
«Estracla de Ferw UniKo Sor.Jcab<i.nJ. o Hntt.ll<1 
riscn.da..» 

Nn.da mais se con Ginha nJm dcchl'ava em 
o documento . que me tJi apre.;en~a lo p:tN 
ser repro,luzUo t)OL' cópia lega l e autl1un. 
tica c uo qmLl b~m e fielmen•ie ftz ex
trahir a pre::>ent(;, nnblic:.t fóema qllc con· 
feri e pJr ttclut.l-a inteieamJn te ex:wt r,, 
conformo o propt'lo ol'i.:;in:tL a •J q1nl mo re
porto, subscrevo e as:3igno em publico e raso 
nesta ctdu.de üu Rio de J<1noiro. Capital da 
Repnbltca dos li::3tados UnLdos do Bt•azil. aos 
29 dias do mez do OLltLlbt'J do t90'1. E eu, 
Gabriel Ferreir'.!. da Gl'UZ, hlJoULão, SLlb· 
scl'evi e assiguo em publico o ra.so. 

DOCUl\IENTO N. 3 

Gab1•icl Ferreira d::~. Cruz, seeveutua.rio vi
talicio do soxGo oflicio de notai:; nest1. CJ.p[t td 
Federal 1la Republica do.:l Est,tdo3 Unido3 dJ 
Brazil. Certifico que, revendo o livro finlo de 
notas n. 108 deste cartorio, neHe, a fi.~. 91, 
se acha lançada a escriptura que ora me é 
pedida por certidão, cujo teor é o ::legaintc: 
Escriptura de l'aWicaçio de outr,~ de di
vida com obriga.ções e peul10r mercantiL que 

fazem entre si a Comp:mhia BrazHcira Tor . 
rons e o cornmemiador Antonio Aucrusto 
Teix:ei~a, na fóema abaixo : Saibam qu~ntos 
esta Vll'Cm que, no anno do nascimento de 
~osso Senhol' Jesus Cltristo ele 1902, aos 23 
dias do mTl de ja.oeiro nesta. Capital Fe
deral dos E~tn.!los Unidos do Brazil em meu 
cJ.rtot'io, pern.nto mim t:.tbclliã.:J C0mpa.re
cet~a,m CO !n.o ?uGorgante deveJ.ora a Compa
nlHa. f3 ra.zilclra 'furrons, com séde nC~stfl 
capital, á r tm S. Pedro n. 108, sobrado 
ropresenhda por sen _ dil'ector-pec::>ident~ 
De. LeopJllLo Augusto Deocleei:.tno de MeUo e 
Cunlm, e como ocüm·~·.tdo Ci'.~dol.' o commea
du.doL' Antonio Augu:;tu Teixeira, capi tttlista 
B prupl'ieta.t'io, rc~Lhmto nesta ca.pital, á 
.mn. Goner·al Cald ·-.vel n. 140, os presentes co
nhccUo:: de mL.n ta.belliio c Jas Gostemunhas 
n.JeêLnte lromcad,ts o ussign<1-.las, do que dou 
f,), bom .:~omo ü't presente escrlptura ter
mo si rlo tli :-; ~ribuict ; .L oru da.t t de hojn. E mu 
pl'csenç:tt1 ;,s mesm~~s testemunhas pela. ollt!)l'-

gt.nt.o me foi diG•J rtuo , ton<l.o·so cons&ituido 
deve lo ··a ao outrJt'ga.do de di vel'sas quani1ü1s 
CO!lf)ttLntes, étlém do 0\lGl.'üS LlOCU•UO!l tJS de 
um~t esceiptm·:t pubUc:1, de ilypotllec::t, Itt.~ra
da. em notas de-:;to c:trtoi·io, em :31 üe j<:tneiro· 
ele l90i, a. f ,Jiha.; lO \ror·so do livro n. lOi 
e de um f~Otltra.cttJ de j}(:Jnlloe JU3l'Cu.ntil fil'
ma.üo pelos outo;·~~· :.mtc c outorgu..d!J, tambem 
om3L dojn.nDil'O Ú.O 1!)0!, flUO lica,IU faZ,)OdO 
pttrto int:Jgmn/;Q da. j)l'csant~J com a.s rati
licwüui , alterações e otwig~tções, que ell::t 
outol'ganto hoje euntl'aite com o outorú'ado 
po1· tee com \~SttJ n.just:1.do t · )Ú.~ts n.s contL~'3 err{ 
31 lle dezembro pl'oxi rno findo, l'osultu.ndo 
desse iLjusto de contas fic~tl' D, dovm· '~o outol'· 
gaJo a C!ll:tntia de ;~23::ll9.~'i00, c1ue conti
umu•ü. u. vencel' os jueos ú. razfio de LO % ao 
a ano, a. tê int :.;ea.l p:.tgn.rneuto, c tendo a. ou
t.oi·g;J,nte lLJ l'CC3b c;r elo T1wsoui.'O 1•'cU.oral a 
irupol'ti.tnt::ia. da 250:!)00$, do itLlcmnil.u.çã.o, 
em virtt111c d11 J'csciséi.o do contea.cto de lJLH'
gos v,gt'iC:ll;1s, como cun:;ta. no tcl'rno la '.-rado 
na secrutal'b do Ministol'io d<.L lno:lu-;tritt. 
Viação c 01H'J8 Publie;.t,S, por certidão orí.Í. 
exllibida, ne sta., i.L'o.Lixo in:;e1•ih c devolvida 
ú. outurga.ntc, dclltl, !lc : ~nJJ Mclli vatb. neste 
caetorio, coJUo paL·to intege..tntcJ da. pL'CSdnte 
Ci!Cripfiura,, LUlléL t_JUb!ica, fórma da a!ludid~ 
ccetUão, dá, po1• cs~a mes:na esceipliut•a, 
em penhDl' lil.ll'l!::tntil ao outJl.'g::td.o, na 
fórrn·-t d.os <H'Ligo.; 273 c 274 uo c:LlLp com· 
mercial, todo (lil'eitol3 acçã;.J qLte eHa. t,1m t\O 
eecebimento de3S~L itup:Jrtaucii.t, p ·.t.e..t gll.· 
r<Lntír a) ouiiorga.dl L2S:OJO.~ -Lua a. ou
toegante llle dú. pn c Juta da. di viua. da 
22):3lD$f300 c m1i:3 das qu.a.ntias que o ou· 
torga,do se compt'omette pal::t pe~.:;ente es· 
criptara a. fornecer-lhe até o m ~ximo do 
60:000$ em pr.J:~tações mensa.es de 12:000$, 
por parcellas semanaes, para o custeio df) 
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suas fazendas e outras despezas, desd~ 1 de Federa.l dos Estados Ualdos do Brazil c a 
janeiro corrente, ate 31 de maio proximo; Companhia. Bro.ziteit·~• Torrens, reprasenta.da 
obrigando -se o outorgante a pagar n.o ou- por seu director presiden~ Dr _ Loopoldo 
torgado essas quant ias e seus respectivos Augusto Dcocleciano Mello e Cunha. entre 
juros tambem á rn zão de lO •f· ao anno, logo si resolveram de pleno e commum ac
que r eceba do Tbesouro Federal a sommajá cordo o de conformidade com a autori
menoionada , o, si ató 31 de maio do corren- zacão para isso concedida. ao Governo Fe-
te anuo, não a tiver recebido. desde já, pela ucral pelo dispositivo da lei n. 7~~. de 29 
presente escr.iptu1•a, a outorgante constitue do dezembro de 1900 (orçamento vigente) 
o ontorgado seu bastnnt c procUl'ador , com rescíndi..L· o citado con t;•ucto de 18 de julho 
-poderes de substabelecer pal'3. o ftm especial de 1890, ínnovado por termo de 18 de agosto 
ile receber do Therouro Federa l, a.mig::wcl seguinte, calcbrado entre o Governo Provi-
ou judicialmente, a import:incia acima refe- sorio dos Esta.dos Unidos do Bra7.il e a Com
rida. de 250:000$, ·pagar-se das quantias que panhia. Brazileira Torrens, pa:ra medição de 
constituem o~to penhor o entregar a outor- 10 territorios de 30. 000 hectares de torras 
gante o restante. Ainda obriga-se a outor- devolutas nos valles do ){anhuassú e Alto 
gante a pagar ao outorgado a.té 31 do de- Rio Doce, no Es tado de Minas Geraes e no 
zembro do correntoanllocs 100:3!9$600,res- Valle do cu.stelle, Estado do Espírito Santo, 
tante de sua divida. de 225:319$600, o SQUS mediante a. condição de pa.ga.r o Governo Fe
juros á razãO de lO •f. ao anno, ficando sub- dar:ll a quantia de 250:000$ om moeda cor-
sistindo para garantia desoc p lgamonto n rente no Thesouro Feilera1, a t itulo de in
esct•iptura. de bypotheca. e o contracto de p~· tlomnização de despezas feitas in lxma {ide 
nhor mercantil, firmados entro a. outorgante pela. refe .-ida compa.nh!a. para. exeoução do 
e o outorgado em 31 do janeiro do 1901, referido contra.cto, cessnndo para. a mesmn 
como acima se declara. . E neste acto, pcran- companhia, por effeito do present~ termo de 
remim tabellíão e as testemunhas pi'asentes, rescisão, todo e qualquer direito ou favor 
o outorgado entregou á outorgante sois lct- consequento dos decretos nume1·os 528 c \i64 
tras na. ]mportancia. "tota.l de 240:059$600, de 28 de junho e 7 de novembro de 1890, 
sendo a primeira de 33:719$300. vencida bem como o de a.pl'6scntar por si e por ter· 
em 31 de maio, a segunda de 39:648$560, ceiros, em tempo algu n, qua.lquer reclama· 
vencida. em 31 de agosto; a 3• de r~is ção por perdu.s, d;~,mnos ou lucros cessantes 
39:958$300, ''encida em 30 de setembro, por esta. rescisão ou outra decorrente do 
a. 4.. do 40:268$('60, vencida em 31 de contracto e tormo alludidos, 'ficando, outro
outubro ; a. 5" do ~0:567i;820, vencida. sim, enteodiJo que n. mesma. companhia de· 
em 3 de novembro, e a. 6" de r~is sisto pelo presente termo da concessli.o gra· 
40:887$560, vencida em 31 de dezembro, tudo tuita das terras medidn.s, ás quaed se refere 
do anno proximo findo o todas aeceitas pel:1 o já. citado contracto de 18 do julho de 
outorgante em 31 de janeiro tambem do 1890, ínnova.do por termo do I .& de agosto 
1901, em virtude <los contrac tos então c3lO- seguinte, ora. rescindido. P or assim have
brados e quo ficam t•cferldos, 11cando por rem 3.0001•dado o ter sido pago pela. Com
esta. fórma. justr.ls todas as contas entre a. ou- panllia Brazileira Tot•reos o rcspecLivo aello 
torgante e o outorgado ate 31 de dezembro JWoporcional,nl.L lmput•tancia do 275$000, con· 
do anuo proximo findo pela rorma dCl- fot•trte 11rovou com recibo pass.'\do na. guia de 
clara.da. na. pt'Osente escrlpturo. Certi- 16 do dezembro corrente, axpedida. pela Dire
ftco que, revendo o livro do contractoa ctorla Ge1•al de Conta.bilida.de desta Secreta
da. Directoria Geral da Indust.ria, eo- l'ia de Estado il. Rocebcuorla. dt\ Capital Fo
contrei, l:~.vrado <lo fls . 170 a fl~. 184, um ucra.l, mandou o Sr. Ministro lu.vrt\r o pre
termo de !'Cscisc1o, que (! do toot' seguinte : sento termo do roscisito, que assigoa com o 
1.'ermo de !'escisdo do cont1·ado celeb1·ado em Dr . Leopoldo August.o Deoclecit.no Mello 
18 dejulf;o dc1.890 e inncMdo pol' !01'))10 de e Cunha., airectOl'•presidente da Companhia. 
1.8 de agosto s~guinte com a Oom1Janflia Bra· Brnziloira. To1•rel'ts, com as teatemunhas Cl\r· 
::ileim Twrens para. medi~ão do 10 torrito~ lod José Farias da. Costa o M:a.nool H\ldebt·a.ndo 
rios de 30.000 hectares de terras devolut.a.s Mourãi.J Poroira. de Ca.t•valho,a.manueose desta. 
nos valles de Manhuami e Alto Rio Doce., Seorct11rit\ üo Estado e commigo Francisco 
no Estr~do do Minas Gero.es e no Valle do 'Manoel da Silva., 2• officia.l da me.9ma. Secre
Castello, E&tado do Espírito Santo . Aos taría. da Estauo, que o ellcrevi . Sobre es· 
19 dias de dezembro de 1901, prcsontcs na tampilha.s no valor t?tal de 9S est9.va. o se
secretaria do Estado <los Ncgocíos da. lo· guia te: .1lf;·edo Eugenio d8 Alme1da Maia.
dustria, Víatiio e Obras Publicas, no Rio de LeollOl.do Augu.;to Deocleciano JlfeUo e Cunha . 
Janeiro, o Sr. Dl'• Alfredo Eugenio do Al- - Ocwlos Josd Hu·ic! da Cosla.-llianoel H.iltle· 
melda Maia.,Ministro de Esiado dos Negocias brando Mounro Pereim de Ca!' I)(Il/i o. -
da mesma Repartição, por parte do Govorno 1'\·ancisco M<moel llr.t Sil11r.t . Nad11. m~l~ 
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·se continha. no referido termo de resci- por este publico instrumento, nomea e con
·são, além do quo vac tra.nscripto na. pre• stitne seu ba~tantc procura.do1• ao commen
sente cet•tidão, passada por mim Elpidio dado1• Antonio .Augusto Teixeira, especial
Azambuja. de Oliva Maia, amanuense da. Se· mente para promover amigavel ou judicial
cretarh de Estado da Industriu, Viação e mente a cobrança do que o Governo Federal 
Orbas Publicas, com exercício na 2a secção da deve á mesma companhia, em vi1·tude do 
Diroctoria Geral da Contabilidade da dita cont1·acto celebrado em 19 do dezembro de 
Secretaria de Estado, indo a mesma, para HIOl na Secretaria de Estado dos Negocios 
constar onde convim·,datada e assignada. pelo da rndustria, Viação e Obras Publicas, entt•e 
cidadão Arthur Azevedo,dircctor da 2n. secção o respectivo Ministro, por parte do Governo 
<.la referida Directoria da Contabilidade do FedQral dos Estados Unidos do Brazil o a 
Ministerio da Industria., Viação c Obras Pu- Companhia BrazHeira To1•rens, representada 
blicas. Capital Federal, 26 de dezembro de por s :u director pr-esidente, segundo a a.uto-
1904.- A1·thur Azeúdo. (Estava o seHo de riza~ão para. isso concedida ao Governo Fe-
7$800, por quatro e3tampilha.s devidamente· deral Jlelo dispositivo da. lei.n. 746, de 20 de 
inutilizadas po1•aquella data e assignatura.) dezembro de 1000 (orçamento então vigente) 
Pelo outo1•gado foi dito que acccita esta escri- podendo pa.ra tal fim requerer perante quaes
ptura nos termos em que se acha cJncebida. . quel' autoridades administrativas ou judi
Pelas estampilhas abaixo fixadas pa~ou de ciarias, até a ultima instancia, tudo o que 
selso proporcional a quantia de 315$, uo que for preciso a bem do direito de justiça da 
dou fé.Assim convencionadose de accordo me mesma companhia c lhe dá amplos e irrevo-
l)ediram nestas minhas notas lançasse a pre- gaveis poderes, inclusive os de recebe1• e dar 

sente escriptura, o quo fiz, mandando ao meu quitação, nos termos dos que ,já foram confe, 
ajudante Joaquim Marques Mecena que a es- ridos ao outorgado pelas cscripturas do 23 e 
crevesse, depois do que lhes li o á~ testemu- 31 de janeiro de l!J02, lav1•:tdas em notas 
ohas presentes a todo esto acto José Ignacio deste cartorio, podendo substabelecer a pro
de Mesquita e João Maria Moreira Guima- sente em um ou mais procul'a.dores, como 
l'iies, acharam conforme, acceitaram e assi· lhe conviel', e os substabelecidos em outros 
gna.m com as referidas testemunhas, tudo do sua confiança, o que tudo o outorgante 
ante mim Gabriel Ferreiu da Cruz, tabellião, haverá po1• firme e yalioso e ratifica os im
subscrevi. Rio de Janeiro,23 do janeiro do 1902. pressas abaixo. Concede todos os seus pode
- Leopoldo Augusto Deocl'ecumo de Mello CuHiw. rcs em direito permittidos, para. que em 
-Antonio Augusto Tci[!;ci1·a.-.!ose Ignacio de nome delle outorgante, como si p1•esonte 
Jlicsgttita.- João lllm·ia 11lo1·ei1·a Guimcm1cs. fosse, possa em juizo, ou fora delle, l'cquercr, 
(Estavam colladas e inutilizadas estam- allegar e defender todo o sou dil•eito o justiça. 
pilhas no valor total de 315$000.) Nada em quaesquel' causas ou demand!s, civeis ou 
mais se continha na escriptm•a acima crimes, movidas ou por mover, em que elle 
iira.nscripta, extrahida do proprio liVl'O ao outorgante for autor ou r~o,em um ou outro 
qual me reporto. Rio de Janeiro, 31 do ou- foro; fazendo citar, offcrecer acções, libol
tubro de 1904, E eu, Gabriel Ferroil'a. d:~ los, excop~·ões, embargos, suspeições e outros 
Cruz, tabellião, subscrevi e as:'3igno.-G(dwid quaesqucr artigos, contntriar, produzir, in· 
F~?·teim da Cru.:. querir e repcrguntar testemunhas, dar de 

C apita.l Federal da Republicn. dvs Estados 
Unidos do Brazil-T~beHião Gabriel Cruz-
73 rua do Rosai'io 73-Rio de Janeiro-t.l30, 
tis. 129. Procuração hastan~e que faz o 
Dr. Leopoldo Augusto Dcocleciano de ·Mello 
e Cunha : Saibam quantos oste -virem que, 
no anno do nascimento de Nosso Senhor Jo· 
sus Christo de 1903 aos 19 dias do mez 
de janeiro, nesta -Capital Federal da Re
publica dos E~tados Unidos do Brazil, po
I'ante mim tabellião compareceu como ou
to rganto, noste cartorio, o D1•. Leopoldo .Au
gusto Deocleciano de Mello e Cunha, na qua
lidade de director _presidente da Companhia 
Brazileirtt Torrem!, com séde nesta Capital á 
rua de S. Ped1•o n. 198, sobrado, reconhe· 
cido pelo proprio, pelas duas testemunhas 
abaixo ass1gnadas, do que dou fé ; perante 
as quaes pelo mesmo outo1•ganto foi dito que, 

Vol. VII I 

suspeito a quem lh'o foJ.'; jurar decisoria e 
suppletoriamante na alma dello outoz•ganto; 
faze1• dar taes juramentos a quem convinr ; 
assisth• MS tormus do inventu.rios o parti
lhas, com as cita.c~ões para olles; assignat• 
autos, requerimentos, protestos, contra·pro
testos e te1•mos, ainda. os de confissão, nega
ção, louvação e desistcncia; appella1•, aggra
var ou embargar qual.quer sentença ou des
p<tcbo e seguir estes recursos até ma.io1• 
alçada, faze1• extrahh' sontenças, 1•eqnerer 
execução dellas, sequestras ; assistir aos 
actos de concH!aç~ão, pa.ra os qua.es lhe can
cedo poderes illimitados; pedir precatol'ias; 
toma1· posse, ·vir com embargos de te1•ceiro 
senhor e possuido1• ; ,juntar documentos o 
tornai-os a receber ; variar de ac(:õcs o in· 
tentar outl'as do novo ; podendo substabe
lecer esta em um ou mais procuradores, e 
os subst::\belecicios em outros ; ficando-lhes 

l'2 
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os mesmos poclercs em vigor c rovog:~l·os, Illmo3. o Exrno:i. Srs. Membros do Congrcss o 
querendo ; seguindo suas ca.rtas do ordens e ND.cional - Diz a Compa.nhia BrazHcira Tor
avisos p:trticulal·os, que, sondo prec.so, rcns, quo tendo Nctum·iclo a. VV . EE::<., em 
~erão considot•ados como parte dcst<\ . E que 3 do co!'I·ente, se dignt~'>SGJU rl-3 consi:o; tHLL' n o 
tudo qu.,.oto assim foL· icito polo di to .~cu Ot•ça.mcnto da dospcza. do Mlni,;terio da. ln
procuraclor ou substai.Jolecido prnmetta ha.- !lus tria., Viaç..'í.o e Obm.s Publica.; o credito 
ver por valio~o o fh·me, !'I)Scrvnndo pttr tt suu. de 2õ0:0:)0$. pa.ra ser paga ti. strpplicante a 
pessoa todu. n nova ci~açiio . Assim o tlisse , indornnização ll.x.'l!la. nJ tcrtno de r~sci~1ío do 
duque dou CC, e rue pediu este tnstrument·.J, seu contrü.~:t:.> com o Governo d:.J. União, de 
que ih o li , a ceei tou c n.~si~nou con.1 a:! testo- 10 <le rlezcm bt•o de 190 I , vem solici ta. r de 
m onhss ttb:.ixo. E eu, Ga.urial Fa;•rcira da VV . EBx: . permissão pal'a modific<l.t' aquelle 
Cruz. h~ilcl!ião, o SLtbscmvi. Rio. I!J uc ja.- seu pe.li.do, no sootitlo de ser defedut\ a pro
nair-o de W03. - 0>·u.::-. Soln·e nn1 ·. estan1 ni· teoçtio dtt HLtpplica.utc peb a.d.opr;;io ilo um 
lha do l,')..-!00 . -Leopolt.lo ilt<gusto Deocledcino prujtJct<> do l(ll, concml.ondo <.~o ú overn'l da 
rle lrlcllo e (:unlw. -Juao .liaria Jllo;·cinz c.,;. União o credi •.o espe~ütl pttr.~ o pagamento 
~lUI)'iies . --!Ollqt'.Üll Urmça~vcs ele Ancl)'il(lC J t•- ua a,lludid:L intlcmnizaçlio. 
nior. Es:.o tra>la.du não leva sullo em vir- Ne~&cs tormo3, pe-lem .dcf~t· irncnto, juo
tudc da l.oi n. 3.5M, de 22 de .ictnoi ro 1ic ta.udv-sJ c;ta (~ petiç:lo de 3 do cot-rentCl, 
1900. Tr:l~l r:ilado huj:1. ~ cu, G;LI.n·icl l'e.:- como complemon l•l moúifica;iivo dr.~ me:; ra(l , 
reira. du. Cruz, l;<•l>OIIião, o subscrevi e as - --E. il. M. 
:-;igno em pnblic? o 1:<17.0 •• Em Lo5_t·~mun ho do Rir> 2! d:l n:>vombt·o <lo 1904. _ JasJ Luiz 
YCrda..Jo.-fJ(~.1t)•\el l'<!ITOWC! da ( -;'t!.; . 

1
, 1. • , l 

Cummmltl.~tdot• An tonio Augus t•> Tdxolr:L : w vc\tcw ''de Ulonáo1 ça. 

Sttib:\~~ r_I u~nh; este ~i~:;m que, oo a.n_n~ I lllm. Exm. Sr . Jll'eSidont<) do Tribun:J.I 
ilo .· n~oct1me.Jto, _de 1~.o-.s,?i. Son_l_wr .• _ .Je,~~ FcdOl'<.~l - 0 a.b:tixo a~signtl.ÜO, n:t r1u,•,litbclc 
Clll\;t~~ !.LI .•ao .• , ,_ ,,os P1 !:n~.r?~ /l.~·lS ·~· > 01':z üc tl.ilvogado uo. C0 mp<tnhi11 Bt•azilcinL Tol'
<lo n:':·mb;~ .. ~~soa .. C;\~I.~l lc!_: 1 ·~\ d.\. R~~~ r·ens. precis:t tlLlo v. t':x . s~ digne manú.t~t' 
p~bhP.,L dos_ !·" ~·•du~ tmlo~ Utl fl , ,,z t.~ p .. !.J.n.e curtili<•M' o int eil·o tcoL' dos a.ccul'uK•JS ]WO· 
mun. La~~l h_au c.Jmp:~.re~~ll c?:n~ out~~-~~· ~~.~· : . rot•ic.bs e1u r,w0 ,. d:t~ comp:whias que pl·opu
~ ~oJa ,uo,~~i.i~lr~L Ant:Jow .,Au'l_u .. to TciXt.:;~~~. ZCJ':\ar :wçã.o contl':.\ <.\ União Fedc1·al pnro. 
1 ?' Hlcntc ' ~. ~ U<l; do. Gcnor~. I. Ca.ld\~oll n .. ·:~· hwor 0 p;lga.men t~ Ú.(l. ~ imlcmniz:>çõ~.~ pct:1 
o!lde c.ulllp.uO?l, r cconh~cHlo po.o prop~ lu l'CSci>Río de S(Hl$ co;ltt:1cto~ a:n t7 Llo q!.)
pot~ 1111111 o vuw.s d llrts ~~::!nmu11has ab;\t~o Z\'mbt'J de l!JOl e IJmn assi1~1 si e.'lSC:l acco.t'· 
;l.SStgn :.~.LloH, lLo IJUO tloLt lu ; ~_pcmn Le u;;~:t>l drio~ pas::;~,ram or~jul ,~\do. consttLm us accor
p clo nw.~~uu u_u torgttnto, fot u;t•J que, por uã.o3 ria~ appclhnii.es cíveis de ns . 9l5 o 93:> . 
e.9l>O puhlJCr) :nstrumcuto, . sull!l tt\hetoca no Nostos tnrmo.;.:..p_ doforimeato. 
a.dvog<.1do Dou to r Jooé LUiz Ga. valc;.mtl de 
McnLlonçn., conl'c•l' lllO l he f<>l'v,m cvnCcr·i·.io:;, !~lo, 2,1 elo novcmbr0 do 190-1.-Josú J.uü 
os piXl~,rus ela peocueu.çii.o !] uo lho te• i ll'IS- Cav·.<lt.:att ti de :1lor1donça . 
s;1da pelo Dl'. Lcopolrlo Augas;.r> üe<Jclo
ci:-o.oo do Mello o Cunh;\, o~ rtu :tl id:l:!c do 
direr:tor Pt·esid eu le da Compcmhi ll B ;·ru ileit·tl 
Tot·>·cns ; nÇJst :ts mesmas nobs, om lO 1lo 
jtl.nrJÍL'O rlc IOU:l no liVl'o n. 1311, Col lti.LS 
129 ; coru ·!·overva. tios mesmo.-; p•;llot•n.s qao 
continuam om pleno c int oit•o vigor p:u·:t o 
outorg.:~uto . Assi m od is~c ,doquo:lou fõ; o 
ma pediu este instl'umcnto que lbc'li , accni
tou, e as·;igno, a ro.c;o L!o outot•gatHc, pot' não 
podm· e~crovm· em virtuue de molustia, o 
Doutot' José Lopes da Silva. TJ:ovão, .com as 
t~stemuohas abrlixo. E cu, Fra ociaco Antonio 
M:wh:tdo, escrevente jm•amcnta.do.o escrovi. 
E ou,Ga.brielF'cl'l'lltra.du. Cruz,tabolU:lo, o sub
screvi. A rogo do ou·torgü.utc por nfio. pot.l.cr 
escrever, Dr. JosJ Lo1Jes da Sit"'a Tt·ot>ao. -
Antonio da Rocha L etro.-illúe?"to .losl! Tei 
wei1·a . (E>ta.va. inutiliz11va uma. cshmpilll(l. 
de mil réis]. Tr·a.slada.ü;~, bojo. E ou, Ga
briel Francisco ua Cruz, ta.bel.lião,o sub30revi 
o assigno em pu!Jlico c r-Jw. Em testemunho 
da. verda.de,-Gabric! Francisco da Cruz. 

Jo?io Pcclr•\in do C:mto Fel'i'r.LZ, SllCl'Obt~io 
rlu Snpt•emo 1' .-i lmu:ll L"orlct•al, et::., ot.e . 

l~m ob;;r.l'v:t nei:t ao dcsp;tclti) ~~xar.tdo na 
p~l;i,Jio rct t·o, ccri;Hlco que, roven,lo o~ u.1tto~ 
do ttppollu.çü.IJ cl vol n. 0'25, ontl''J p~t·to~ . 
<l[lPC!I Itlnt.o M. B;1um:t n Hano!ll & Comp. C 
<JUt t':lS o appcll::vh a Uu i;Iu !?oúot•al, uullcs 
;i. fis . 7tl e vol'su, úeptl.l'Oi corn o a.ccor 
tli!.o do to01' seguinte: Accot·dào- N. 9()5, 
Vls·to~ . rela.tudo~ o tliscutitlos os autos de 
"ppüllrtçii<> c i vel c a Ll'O partos - appeUanles 
Br.qmwm llaaolcl c Campa•~hiCI, a Companl1ic< 
Sul B-ra:;i!eit·a 'l'crritoi'Í!tl c Colo~1izadcn-a; o 
Baw;o Ecolucionisla, o Dr, Alfreclo ele Ba~ros 
M<ulw•eira, a Companhia MO!J!J Limei1·a, a 
Companhia Ccnt•·o lhdustl'ial Nc~cional, o 
D1· . Orti.Zimbo A!A[It!SIO elo Amaral, Gat~doncio 
Fe>'>'Cit·a Quadt·as, o Dr. Jasl! Pi.n!o tlo Oarmo 
Oinlra, Lui: de Carua:tho IJ Mello, Joao l(as· 
h·upp e Cu$todia J!Astino das Chaga ; ; o 
appellada. a. U niiio Federal: Delles const11 que 
os autores, ou ap:pellQ,ates, propuzero.m 
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contra. a. Fazenda Nacional esta acção ordi- de novembro 1899, que autorizou o Po
naria, em que allegam quo, pelo termo de der Executivo a entrar em accordo com 
rescisão <le seus contractos para fundação de os conJession:trios de burgos agricolas, 
nucleos coloniaes e locali;:;ação de immigran- cujos contractos não tenham incorrido ou 
tes - assignaclo em 17 de no'IJe;nó;·o de 1901 venham a incorr·er em pena de ca~lu
pelos autores c pelo Ministro da Viação, cidade, no sentiuo de rescindil-os, poilen
obrigou-se o Governo a pn,gar-lhes 3.000:000$ do abril· os creditos 11orventura neces:'la
em inscripções emiGtidas pJlo Banco da rios p:~ra pagamento d1.ts inclemnizaç:ões que 
Republica. do Brn.zil ; que dccot·rido quasi se verificarem precisas. Esta outo1·i~açao 
um armo o Governo ainda não llPs pagou a (oi m.cmtida pela lei de 29 de de::;emúJ·o ele 
sornma, a que se obrigou : tendo dei:<ttdo 1900, cwt. 20. Usando tlec'sa _autol'ização, o 
passar o praso da lei orçammtarla, denteo Governu firmou com os antores um cornracto 
do qun.l esta.va autorizado a abr·il' uscrcditos pelo quaL fomm rcscin lidas as conce . .::sõos 
necessarios pa. ·a e;:;so fim, e quo por isso pttra fumlaçü.o ue bur-gus t~gl·icola,s, rmgan.to· 
1love a Fazenda, Nacional ser condemnadtt a Lhes o Th·->.som·o Nacional a l.itulo rlo indomni
pagar-llles a q llantia ajw; tad;_~ em insc1•lpções, z tção a quantia u_,; ::3.000:000$ em in:,;cripções 
pelo seu valol' nominal, ou em moeda cor- de :3 °/o. A n.utorizaçü.u roi ampla., c o ac· 
rento, c mais os juros do tres por cento que eoi'do í'oi realiZ<-~do smn mo<b.lidade algumtL. 
vencem esses tií.ulos a dati1l' do prhneiro No acc01·do estipulou-se que os cont;Pactos 
seme~tre em quo forem cllcs pagos d :pois do conccs:>Ko ilmLvarn ros!~in lldo~--mediftntc 
de dezcseto d.e dezembro de mil novecentos c a, cundiqão-rlo p t.~·nr: o Uuvor·no F'cder·;tl aos 
um até a opoct~ em que sn cll'l.3t~tuar o pu.;2,·a.- cuncm;sion<n·ios :t r11ranth~ do 3.000:000$000. 
monto. A scnte11ça de folhas c1tmront.a c O contl':\Ct!J fir~ou pel'1'uito o n.ca.ba.do. Diz n. 
quatro julgou os ttutorcs cat·ecedor·cs da. ac- ~onLençr~ a.ppellt~da-CJI!O a phrase mer.limtte 
ção p1·oposta o condcmnou-us n:ls custas em rr, cond·içri'o-n:\.o póuo deixar de :·mr en!;onLiida 
dobro. considr3ranuo que nos termos do :.u·· em sua vol'lL<Ldeit·;_~ cümpl·•~lLen ülo .iul'idie·t. ; e 
tigo quarenta c seis dn lei U.n vinte de no- quo us.;im é cvirlente que o <tccodo fui Coito 
vembr·o (lo mil oitocentos c noventa e qu:~- sob um1 condic;ao suspens[v·a.., a. qual, al,éque 
tro pode o réo se1· demandado po1· di II'oeon tos :-;e cumpr;t, não C(Jnsi.Hue direito a.tlquiri vol, 
autores no mesmo processo, som pro quu os ~;t) rb ao cecdut· um:t ospet•a.n<;a.-spes ,J.el,~twn 
direitos i;iverGm a mosmtt oL·ignm, o quo o.-; il·i. K;ttt in!;oi•prcL<tr;àrt lla.s p t.lavt·as-mo
diroitos <lus autores provém ch~ mesma ot•i- diante u. condi()ãu-du.ndo au acto a n ttut·cz:t 
gem, toem a. mo;m:~ c~msn.-o te i' mo do I'Cl:lr:i· do uma cun venç'flu condicional- é f,m,:ad;t ; 
são d.e fulllas treze, e quo ttssim curreu r-ogn- nã.u e:-:;l;tt ern ha.rmoni;~ corn o conl;racto, o 
lamente ;_~ acção. Accot·dão em Tl'lbnn:tl1·e- nom com otHt·os acto~ pe:J.t,c<~J.us pelo 
forma;· a sanlen{:a appellmla p~~l'a. julgrte pro- Governo com refm•oncitt a. otlo. No uso 
cedente a. acção. A !ei numero C]tLtnhonto~ c comml!lu d<.t linguagclll, scmpec qne algum 
sessenta, do tl'int<~ o um üc duzombru do conlJt·ar~l;o :)O r.~z eom alguma. clau:-;ula., á 
miL oitocentos e nuvc1lb o oito, no <Letip;o qu:tl liea. Slljcittt uma. das pu.1·ted con· 
vinto e cinno lottra h uutorizQu o Poder· tt·;wbntus, custurw.L<:lo dizer quo ha. condi· 
l~xocutivo a enLrar em accol'llo com os con · </LO; mas om üircit1J tod.a. a. cla.usu!a não é 
cos:'lionarios do burgus i.t.gl'icolas no sen t.ido do COIHJ.ic:ilo ; a venda. não é conrl iciun:.tl plllo 
l'Oscind.il' os CIJntractos existentes, ou do tur- moLivo :lo se tot• oiJdgarlo o cumpratlot• ou o 
nar pl'atica. a I·ca!izaç:'to U.os mesmos, suiJ- v:ondetllll' ''· quttlqnol' facto, antes ou depois 
metCondo pr<!viamcnto o acc(JL•d.o ao conho- d;L &r:~1lição dét cott.;:_t vondida. Sü é con·!i
cimoni;u d.o Congr•osso. Dos dous meios, de ciorml cgLando sua parf'<~iç!?io fica dcpnntlun
quo esta autorização pormittii~ l<trlÇtU' mão do do um facto I'ittut•o o íneer-to, 011 snj:l este 
o Govemo preferiu tent:.~r com OI:! con· casw~l ou fnel;o do ou~m parto contm.ct.t~nto, 
tracta.ntcs l.Hl1<1 nova.r;ão que lhos pm•mittissc ou de tet•coir·o. 1';1l é o ca.I·acl;cr ur1 eon li
intl'Otluzir o.~ immigran tcs ncco~sario.~ pat•a ção suspcn:-:;i v a .. (Tcixeirt\ do Freitu.s, Cu uso
o povoamento dos bm•gos a.gricolas, e assim. li dação cla.s Leis Civis - nota 4 uo art. 512). 
por decreto do 31 de agosto do 1899, autori· Pelo cxtune do tor·mo de rescisão do folhas 13 
zou a Companhia. Colonisaçiio o Jndusteia de se vel'ifica, que o contra.cto pueo c simples 
Santa Oatha.rina a lntroU.uzir imrnigrantes estú. perfeito o acabado ; 6 obrigu.tol'io pura 
para os seus nacleos, l'csolvido a tomae o ambas as parte~. As oxpre:;sões - rncdia.ntc 
a.ccoedo com ella cclebt•;_ulo paPa base do ou- 11 condição do pag;1r o Governo a summa. 
tros. Este a.ccordo foi feito ad 1'e(erendwn, ajm:tauu. -querem dizer simplesmente que, 
e sendo sujeito ao Congresso não apeouve a ern v.irttulc da. resci:-:;ão dos contra.ctos, o Go·. 
este pronunciar-se doclarada.mcnto sobl'e vorno p:~g;1 aos concossiuna,rios a quantia ahi 
aquolle accordo, manifestu.ndo-so porém dcclaeu.úu..Si os a.utores não toem o díl'oito tle 
contt'aeiamente a ollo com a disposição exigir o pagamento por que tem apenas uma 
incluida no m·t. 22, n. 18 de~ Zei de 23. esperança, sl a obrigação condicional não 
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:pode ser executada. sinão depois da. realiza.· discutidos os autoE de appcllação civel entre 
-ção da condição, si a. obrigação contrabidu. partes: appellante, a. Companhia. Metropoli · 
pelo Governo está. sujeita á condição snspcn- t<t.na., e a.ppellada, a. União Federal - A au
s iva. de pa.gar, dar-se-ha o caso que, no mo- tora, ora appellaate, }Jropoz contra. a. r6-
mento om que se realizar a condi,ão, isto é , ora appellada, estr. acçã.o ordinaria., na. quaJ 
o pagamento, ftcarâ. o contracto perfeito jus- allega que, eru 23 de outubro de t890, o Go· 
<tameute quando elle se extingue, porque um vet•no firmou mn contracto com Angolo Fio
dos modos de extinguir ns obrigações é o pa- ri ta paro a fundação de .20 burgog agrícolas c 
gamento. Oa autores t~riam assim o direito loealiza.çãode 20.000 fa.milias de immigrantes; 
de exigir o cumprimento da obrigação pre · que, em 15 de jun!J.o de 189l,pol'termo Ia;vm

'{liJ;a.men\o no momento oro que ella deixasse do na. Sccreta.r·la da Viação, Flori ta. fez cossão 
ds exisl.ir. Pela. sentença appellada, o acon· do refer ido contraoto á. autora.. que iniciou a 
teci monto incerto quo fo1·mava. a condição execmção do contracto fundando o burgo -
era a decretação fut11rà pelo Congresso do Nova Yeneza, emprehendendo multo; outros 
credito necessa.rio pa.ra pagar o pt·oço estlpu- trabalhos e loc~lizando irnmigl·a.ntes, coro o 
lado. Não tem fundamento esta asserção. que despendeu gt•ande quantia.; que o Go
Na. occasiã.o em que ~e foz o contra.cto, o verno, no exercício da autorização concedida. 

·Governo esta.Ya autorizado a. ab1·ir os oJ•e- pela Lei do Orçamento de 29 de dezembro de 
ditos necessa.rios; po1·\anto, no momento 1904 deliberou, mediante accordo com ;\ 
em que ~e celebL'OU e consurnmou o con- autora, re5clod.iL' o 1·et'erido contt·acto, o quP 
tracto, a sua execução não dependia !i e fez por termo I:~ n-ado na Directoria Geral dt• 
autodzação futura par& o pagamento por- Industria em 17 de dezembro de 1904, obrí· 
que oll:t já existia. A necessidade de pe· gaodo-se a titulo de indemnizaçã.o das des
dir-se credito, não cogitada na. data do pczas ia bona {ide feitas a lhe pagar 2.000 
contracto, occorreu porque o Governo contos em inscrip~:ões do Banco da. Republiea 
não 1ez o pagamento dent1•o do exercicio recebidas pelo seu valol' nominal, e que, 
por se1• moroso o processo administrativo apeza.r de passado um anno da rescisão do 
pal'!l. a. expedição da. ordem de pagamento. contra.cto, que deYera. te1• immediata ex· 
Em vistn. do exposto, ê certo que o accordo ecu~ão. não deu o Governo cumprimento ás 
de resclsiio ficou perfeito e aoa.bado, sendo obrigações coatl·ahidas, pelo <l\16 devs a Fa· 

. a!sim obrlgatorio pat•a as parte.ç, e estando zcnda Nacional ser condemnada. a. pagu a 
o Governo obrigado ao pagamento do preço quantia. meocionarla, juros da móra e custas. 
·estipulado, e, por isso, Julgando procedente Contestada. a. causa pot• nega.çã.o, seguiu ella 
a aCQão, condemnam a. Fazenda. Nacional a seus termos, sendo afinal, pela sentença de 
pagar a.os autores- a. quantia pedida., jm•os tls. l9, julga.da a autora. cl\recedora da a.cç-.ã.o 
do móra. o custas. Supr,;mo Tribunal Fe· e condemna.da nas custas em dobro. Ac· 
oleral, 18 tle Junho de 1904. - A!lttl»o c cordão reformar a sentença a.ppella.da. que, 

-Cash·o, prcsidente.-Pisa e Allnaida.-H. do carecendo de i'nnl!amento jaridico, é ma.ni· 
Espi,·iro Santo. Votei pela confirmação festamente improcedente. A lei n. 560, de 
ua. sentença appellada. pelos seus funda- 31 de dezembro de 1898, que fixa a. despeza. 
montos, em virtude dos qua.es 8a.lienta-sc a. go1•al daHopuhlica.pa,ra.o oxercleio de 1899 no 

:ucnhuma. prooodcnch~ da nc~o, ante a. jus- art . 25, autorizn, o Poder Executivo a en· 
\ica, quo não tinha quo homologar os com- tra.1• em aecorJo com os eonceuiona.rios 

. pL'Omissos · do Exocu~ivo sem verifica.!' pr~- do burgos ag1•icolas no aentldo de rescindir 
viamonte si ncssos foram obsoL·vados os os con~ra.ctol! existeutes, ou de tornar pra· 
Pl'inclplos do direito, as disposições da lei. tica. a. realiza~ão dos meBmos, submettendo 

:Assim justifico meu voto vencido. :Macedo prliviamentc o accordo ao conhecimento do 
Soul'es. - Atldr.:i Ca~a~canti. - Oíí-ccit•a Congresso. Do~; dous meios ele quo esta. auto· 
Ribeit·o . - Rióeit·o de .Almeida, - Lucio ele riza~;;üo pormlttia Iança.r mã.o, o Governo 
Mendol'lça. - ManoeL ,lfurtinllo . - Pinda· preferiu tentar com os contra.etantes uma. 
hyba de. Matfos.-Presente, Epitacio Pessoa. novação , que lhes pel'lnittlsi!G introduzir os 

··O transaripto accordã.o passou em jnl- immigra.ntes neoesro.rios para o povoa.mento 
gado. Nnda. mais se continha em o t ran- dos bul'gos ag'.'lcolas, e assim, por decreto de 

. scr!J>to accordiio, que foi extra.hido po!' cer- 21 de ago~to do 1901, autorlzou a Companhia. 
tidao dos proprios autos originaes,aos qun!ls Colonização G !ndustria. dG Santt\ Catharina. 
me reporto. Certifico m<~.is, em cumprimento :t introduzir i mmigrantes para. os seu> nu· 
do despacho exa.t-ado na. petl~ão retl'O, que, cleos, resolvldo n tomn.r o aceordo com eJlll. 
revendo os autos de appclla.ção civel n. 93f.J, colebrado p&l'<L Lase do outros. O Congrosso 
om que~ appellante a Companhia Metropo- manifestou-se c•m cC>ntl•a.t•io co1n a. llilposição 
Utana. e a.ppellada a União Federal, deUea incluída no at·t . 22 da lei do Orçamento, de 
a. fls . 42 deparei com o accordã.o que C do 23 de novembro de !800, que em o n . 18 a.u
tcor seguinte: N. 939- Vistos, relatados e I toPiza o PodoL•lix·~cutivo a entmr om accor•<lf) 



com os conccssionarios de burgos agricolas, 
cujos contractos não tenham incorrido ou ve· 
nham a incorrer em pena de caducidade, no 
sentido de rescindil-os, podendo a h rir os era
ditos porventura necessarios para. pagamento 
das ind.omnizações que se verificarem preci
s~\s. Esta autorização foi mantida pela Lei do 
Orçamento,de 29 do dezombro de l900,art. 20. 
Usando dessa auto1·]za.ção, o Governo firmou 
com-a autora. um accordo de recisão do con
tracto, medbnte a condição de plgar á au
tora, a titulo de indemnização, a quantia de 
2. 000:000$ em inscripçõcs üo Banco da Repu
hlica, pelo seu va.lor nomina,l. A autorização 
foi ampla, e o accordo foi realizado sem mo
dalidade alguma ; o contracto ficou perfeito 
e acabado. Diz a. sentença appellada que a 
phrase - medíant~ a condição - .não póde 
deixar de ser entendida em sua verdadeira 
comprehensão jurídica, c que, assim, é evi· 
dente que o accordo foi feito sob uma con
dição suspensiva, a qual, até que se cumpra, 
não constitue direito adquirível e só dá ao 
credor a esperança: spes debitum i~·i. Não é 
jurídica esta interpretação dada. ás palavras 
-mediante a condição. No uso commum 
da linguagem, sempre que algum contracto 
se faz com alguma clausula, á qual fica su
jeita uma das partes contractantes, costuma
se dizer quo ha condição; mas om direito 
toda a clu.usula não é condição ; a venda 
não é condicional pelo motivo de se te1' 
obrigado o comp1•ado1' ou o vondedol' a 
qualquer facto, antes ou depois da t1•adição 
da. cousa vendida.. Só é condicional o con· 
t1·acto quando sua perfeição fica dependendo 
de um facto fnturo e incerto, ou este sejt\ 
casual, ou facto de outm pa1•te contr 1ctante 
ou de terceiro. Tal é o caracter 00. con
dição suspensiva.. (Teixeira de Freitas -
OonsoUdaçt!o das leis ci'llis - nota 4 ao 
art. 512). As expressões- mediante a con. 
dição- querem dize1• pnra e simplesmente 
que, em virtude da rescisão do contracto, o 
Govorno paga. (t autora. a. quantia. ahi do· 
cla.rada. St a. autora não tom direito de 
exigir o pagamento, mas apenas uma espe· 
rança., si a. ob1•iga.ção con ~1·abida pelo Go· 
vorno está. sujeita á condição suspensiva
mediante a conàiçao de pagar,-segue-se quo, 
no momento em que s~ r~alizar a con
dição, isto 13, o pagamento, fica perfeito o 
contracto justamente qua.ndo elle se extin
f,'UO, porque um dos modos de extinguil• a.s 
obrigações é o paga.mento. .A autora. teria 
o direito de exigir o cumprimento da obri
gação no momento em que o !la ces
sasse de existir. · Diz a sentença que 
o acontecimento incerto, c1ue formava. t1 con
dição, era a decretação futura pelo Congresso 
do credito noces~ario para pagar o p1•eco 
C8 ti !lU lado. 
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Não tem fundamento esta. asserção. Na. 
occasião em que se fez o contracto, o go
verno estava autorizado a abril• os creditos 
necessarios ; portanto, nesse momento, <t 
execução do contracto não dependia do auto
rização futura para. o pagamento, porque ella 
já existia. A necessidade de pedir·:Je credito . . 
não cogitada na data do contracto, occorreu• 
porque o Governo não fez o pagamento den
tro do exercício, por ser mot•oso o p1·o~esso 
administrativo para a expedição da o1•dem 
do pago.mento. 

Em vista. do exposto, é fóra ue duvida que 
o contrttcto do rescisão ficou pet•fcito e aca..; 
bado, e assim ubriga,tof'io para uma o outr:1 
parte, e estiá. o Governo _ obrigado ao paga., 
mento do preço estipulado ; e por isso, jul
gando procedente a acçã.o, condemnu.m a. Fa
zenda Nacional a pagar á autora. · a quantia 
pedida, juros da mora e custas. - Supremo 
Tribunal Federal, 18 de junho de 1904. -
Aquino e Castro,presidente.-Piza e ..:llmeída. 
-Ribeiro de Almeida.-Lucio de Me11dorrça.
:lr:lacedo S ow·es. - ll:lanoel Murtinlw.- FI. d'o 
Espírito ."S'anto, vencido pelos motivos expos
tos em idontico julgado. -Pindahyba de Mat
tos .-Oli'vei1'(l, Ribeiro.-'-And>·e Cavalcante.-
Presente. - Epitacio Pessôa. Nada mais se 
continha em o tra.nscripto accordão, que foi 
extra.hido por certidão dos proprios autos aos 
quaes me reporto. -Certifico mais c1ue o 
transcripto accordão passou em julgado-

Secretaria do Supremo Tribunal Federal 
aos 25 do novembro do 1904. E eu, secre
ta1•io, João Pedreira do Coutto Forraz, a 
subscrevi o assigno. - O sccreta1•io, Jocro 
Pedreira do Coutto Ferrq,z. 

Rio de Janeiro, 25 de novemhro de 1904.-
0 secretario, Joao Ped1·eira do Coutto Fermz. 

O Sr. Presidente -Cumpro o 
tristíssimo dever de commuaical' á Camam 
a dolorosa noticia que me foi transmittida 
no seguin'&e telegramma, datado de hontem, 
pelo Sr. Antonio Alves Pltta de Ci1stro : 
.«Sob a mais pungente dOi', communieo a V.Ex. 
o fallecimerzto do meu prezado irmão Laurindo 
Pittq,, hoje, eis 5 l~o1·as da tarde. O enter?~o 
sere! amanhe!, 22 do cor1·ente, cês 4 lto1·as ela· 
tarde, no CemUerio de 8. João Baptista.~ 

Não pt•eciso encarecer a pe1·da. que soffre· 
a Ca.mara. com o desa.ppareciment') do illu$
tre cidadão, que tão bi•ilhantemente repre
sentou o l~stado do Rio de Jttnciro nesta Casa. 
do Congresso. 

Seus actos, seus discursos eloquenti~simos . 
ainda estão na memoria de todos, devendo· 
salientar o proficiente esforço ainda. este 
anno pot• olle empregado em prol da reot•ga·· 
nização da. marinha nacional. (Muito llem.) 
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Darei a paJavra. aos Srs . Deputados que coamos peh communlü o das iü&a.s o das 1u-
9.mzerem salien tar _os elevados meritos do .tas e ju~tatneate qm\Dúo, no vigur aioda. da 
!Ilustre morto . ( Mt<~to vem,) idarle c com a mesma. emergia do o'pirito 

Vae:sc officin.r a.o Presidente do Estado do e a_ mesm:1 robustez u.c mtelltgcnei;J. das lH'Í· 
Rlo de Janeiro para p:·ovidencia.r sobL'e 0 me1ros tempos da m~ctd<dc, t uclo ~o ]Jodia es-
preenchimento da va<>'a . perat· de seus prov:auos t,:üentus, de sua in-

., contestavcl capaCidade e de sea accndi':l.do 
O !§1!'. PeJ•eh~u Lhna-Sr. Prcsi- patr-Ltisruo. 

C.cnt.e, (!sob 0 pc.>o da mais íntens;1 emoção 0 Nãu croio quo t\ Yida :;cja, como ~1.101' a 
da. müs profuu•la mngua qne ·venho. em velho. Clomp<\l'aç?io, quo no.d~ bm de lJella o 
n~mo da deputação fluminou,,e, cumprir 0 ocm de verd~doim, c~sc lico1• '1UC cspurna, 
tn~te o doluroso dever rlc pedir a v. Ex . 0 scin lillo. e bl'ilha na ,;upePficic, m<es Que se 
(~ Ca.mr.ra a~ juirtes 0 ultimas homenag ens â. w r·nn. agro e insi piào quando se o llebe; é 
1nemori<t do · distincto D~put.:ulo f<dlecido, an le:s urn bcoo!icio, cujo valor cresce c au
Dr. Ltwl'iodo Pi&ta. gmcn t~ di<1 po1• díe1, até ·a id<>.<lo ;J.Yaacada c 

A's 5 hnl'as da ttl'de rle Jwutmn succnmbiu ca_9•~ vez se t om a llla!s di_g-no tle :;preço. 
o meu p tlrticu h1t' am igo o companheiro do :\Tao é 1;a.mb~m. como nuagmn, a i'antasi" do 
distr icto , nos~o digno o estima;vel collcaa poe ta, a tn.c.:a que se encho no l'io do temp o; 
Dr . J :J ill' indn Pitta.. vicL(m;~do pela m·uel ~ pelo cont.ra..-io, é o pr·oprío l'iO, e ll.ioda. que 
h orrivol. cnf~l'mirltltb qne 0 empolgou tmi- em ~uas <>l' lgcus, na s u.J. no.scantc, ello brote 
çoeira.mcnte, a rr ebat:mllo·lhe.. olO!JOis elo c mur::lUl'C cnm mús alacrid~.d· ~ do <•ue ft\r<~ 

d 
] lnn.is t~trde . ó, tod:.tvii),, sen itC:r~ ~ .inc~ ava.n~ muüo" u~s <iO n~ ats cruciante ma1'tyrio, . ., 

:procwsa cxtsteocw.. ça.nuo, deslizar c correr por m:1oi:> b.~ lla.s l'O-
Tão pu ngonte noticia. mo foi t1•a nsmit Lil1a giõcs, orn:wdo sua:; mal'geas ,~o; mais r icos 

por um •elegr·amn1a igual áquolle quo v. Ex. 'u.petes de esrnel'a.lcta. e p ~·odttzindo as mais 
ac.:•ba de c, .mmunic<~.l' (~ c a.:sa. opulentas c <ibunuante searas. 

Aind:t h<•ntem, St•. Presidonte. o llom•ado Ah ! Esta espcr:mç•a. nlio l)óue ser vã. nem 
ex-1'' Vice Presidente, meu i!lust i'C amigo, illusoria! 
Dr. OH Yl!il';~ !i'igut;lredo, hoJe Senador d<t Não ú a pr.,sumpção consoladora do rtuem 
Republo<'.n.,requeriu. , om :phrases eluquontcs, j:!. transpo;, a lJdlt~ idade dos sonhos · dou
rep;;,sar\as do maisjuslo sentüne11to, que se t'<ldos a dcscamba a passos ra.pi ' os pa.ra o 
:preot:t-~O<U as ulti rna.~ llomeu:1.gen~ devidas OC<LSO, att iogindo o iermioo ti:\ viagem . 
3.0 no>80 pra,;teado amigo, Dr·. ,\l,ol!m lo P enso que muitas Cl'elturas es:istem que 
tlc Mel lu, t.àu cal'inllOsu mcnte acolhido,poucu niio coasHicr·am ''·sua iofancia. e a ~ua ado· 
tempv "n tes , :10 seio uo no~sa. ba.nc,.da, lc•cencia tempos ltiu felizes cumo os S(lU,~ 
com" espera.nça.lisongcira. dn nosso l!::: t:~.do e ultimos anaos . E' que, quanto mai3 ''ivem, 
t~leo to promissod o dns mais ,lB plondida.s ma.1~ pct·c;,bom a l uz qu'3 a.t 1·:~vessa por 
ma• • i fi.t;f••çõ:~._, o rlc cuj1~ ,doce, 111.il o affo- CJI ~rc as nnvens, cel'tas. S(lgm·as e crentes Je 
ctno,:i, convi vencia fomo:> prcmatUJ'a. c lJUO tun sol m;!.is lucido brilha além, no Alto, 
crudmoute pl'ivadus }lel:t m:lis i mpiodo8a Lam,mt;~vel por isso 0 trist issíooa é 
sort<.• ; c jâ. hoje, passtLdus a.pcurt~ putwos d " · t 
dtas, c;tbc-me '' t r·isto tarefa tJe vi r remle t• [~ so ~· te u.qum,(js, cnJ<!. Pl'ovcito$a e u il 
0 

me tno t ·ibnt'.l do ss.udadc 0 <lc pedir oxis~ncia fui assim cor·tada pelo meio, 
igu:\::~ h- . monagen~ pul't\ outro compa nheiro dospedaçalh a.ntes dtJ tcn'lpo, cvmo via~ 
exlin.: <.o, hu digno dll as J'CC i ~IJcr pdl•s seu2 j a·· tes Silrprehendidos peh~ t onn·.out o. no 
elcv;1dos mmitus 0 pdo.> seus noiJl'es pro· lUtJ lo <.lu ca.minl1o e a.]_}:tnh:\d~s c feridos p elo 
dícar!~os , c que não O.'tt só um a. o..;prmmça, ra~~ .. ag;.~~i3:nr:.'~~ ;~rr~~r·~~\~\~1 0 0 tm•mo 
mas u nn r ··alld;ule, pe los serviços ti<~ maior final: o na.-,ciooentc o a mo1·tc, o berço e o t u-
relava nc ia j (l prestado:i ao P"iz . · · mu.o, sim pliccs puntos tlc inflexão tia conti-

0 SR. ~;uuAitoo RA~10S - Apoiado, nuluadc iudetluhla, ~ão as nossas cstnções 
O !SI~ . PEREIRA LiM,\ - ••• e pelos qu(J fOL'ÇU•Ja , fti. t[Ws, olJl·ig(lda.s, e o inte1•vallo 

prCl!~<H'Ítl aiuúa. com o sou pujante talouto, Cvlllpl•eht•ndido ent1•o csso~ dous extrtlroos, 
· o seu P<Hr <uti.\ruo aom jaça. c a sua. dedicaç:ão que independem üos nosso:; designios e· da 
seu• lirniles pClla cau~a publica.. (Apoitldos,. nossa voar.ade, o comp1·irneuto da vi<lt\ ou 
?nui!o betlL ) a p;tSS<~gorn ter ;·estre ê a nossa unica. 

I;.'u IHlln s·Ji, Sr, Prosi\lcnte, que viver é , uasc da cbservaç~o. O pont o de vista 
como Llis;e o g<'<tD<.le poeta !lorent!no, corr·er em que ca.du. un1 "c colloca, o angulo 
para. a morte, d. un cot·rerc a/.la mo1'1e ; sob o quu.l cnca·ra, por :\S~im dizer,o raio da 
mas é ;;~mpre fundamento tloloroso ver assim vida ou a sua pa.ss;\g6m pela. terra, ragu· 
desapp:;.t•ocet·, ainda no meio do caminho da la.ndo nesse sentiuo o seu pensamento c todos 
v ida, :J.'luulles a. -quem pl'eumos e nos a.ffei· os seus ac'tos, ~ o que Hoc ler em sua. pllilo-
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sophia da natureza denomina com maxim~ 
propriedade-a paralhxe da vidc.t. 

A importancia desta paralltt)~O deve neces
sariamente variar, confiJrmo a educação que 
se recebeu na infancia, a insLrucç 't.o quo S3 
adquiriu depois e o meio socicü em que se 
v iveu, ma.s da.rá sempre a. mcdith cx:1cta do 
Yalor de cu.da iod.ividu[l..!ida.de. 

Em bl'eYes e r<tpidos termos, Sr. P1•osi~ 
u:mte, vou dizer o qtw Joi om sun. pass;.tgmn 
pelo truculcmto scem~rlo da. vith~ o nosso 
uesditu ::>o a.migo. 

Foi, Sr . Presidente, :Monte Verde, no an
tigo municipio de · S. Fidelis, o seu berço 
natal. 

Ahi passop. a sua infancia e os primeiros 
liempos da su<.t mocida,{o. 
Nes~e rn unicipio c nos municípios vi::;inhos, 

todos pertcncenlics ü.O antigo 7'' distr-icto olei
';ornl, politica.montc falla.ntlo. cuja. sédo era 
f.l. cidttdc de Cantaga!lo, centro lle gr:tndo 
movinientn poli t.ico e intollcctual no antigo 
regimen, <.~lli nesse cnn tro de acti viJado, 
depois do graduado pela. Aca.Jcmi<.L de Sã.o 
Paulu, ondo ad4uirlu a reputação multo 
justa. do in te!ligente e cstudio~o ... 

0 SR. CASSIAN0 DO N.\SCHIEN'l'O-Foi uma 
Jas glorii:ls da sua época academictt. 

0 SR. PERimtA. LIMA- ... o nosso liis tin
cto companheiro iniciou a sua caereíra, en 
tregando-:m ás lidos fot·en::;o · onde alcu.nçou 
bom r , nome c distlncta. reputaçi:o, o ús lu Las 
políticas, com aquello mullusiasmo pc :<:s 
idfus as mais ava.nça.J.u.s e cum aqnelle ardor, 
que cunstit.tüa o fundo do seu or·ga.nismu c 
foi sernpr .; a fciç·ão espt:cifica de seu tempc
ramen&o. 

A pl'incipio, Sr, Presidente, embora fossem 
as sua.~ ick<~~ ns mai::: u.deant<ula.~. olle all.iou
se ao partido libm·al, c t ·.! a contla.nça que 
soubo in:,piru.I' üquelles <1uo o cerc<Lva.m e a.tJ.S 
seus ch~1fc~ puli ticos, quu o Governo •lo dis
tincto St·. cun:snlheiro Danti1:;, illusl,re ba.
hia!to, o cli<J,motl p<Ll'a o cargo de prusiden r.e 
da então pt·ovincta do 1~-:;pidto S •. n&o, ondu 
elle encel;ou a Hua carTetl'lL adminis~1·atívu.. 
só a t~büudommdo pa.ra acomp :~nlw.r a queda 
desse rnini::;terio. 

1vias bern depressa comprchcndeu que o 
seu idea.i não e,·a rdlÜiza.vel com o regimen 
decahido e n11nca mais acceitou ca1'go pu
blico de nomeação do Governo, procurando 
no exerciciu de sua nubre pro{i::;sào do advo· 
gado os meios de vida e emprl:'gando na pro· 
paganda úe suas idéa,s a, sua fecunda e pro· 
digios • actividade. 

Abolicioni8ta, elle prestou grandes sel•vi
ços á I'ealização desse idei:Ll de todos os bra· 
zileiros; po:·quo mesmo aquelles que comba
teram a lei da abo1içào~ os~:>es mesmus, reco-

nheciam em prine1p10 qne a a.bolit;.ão em 
uma idé:.t nobre, generosa e clcva:la. 

NtL u!Lim<1 eleição a que s~ pi·occdcu no 
rcgimen pHssu.do, apresentou-se cn.ndidato 
pelo 7° districto úo EsL:vJo, eoncul'rcnuu com 
os l'Cprosontantes dos tlous pal'tido~ monar
chicos, o nusso distincto colloga Dr. Beza
llH~t pelo la1lo consc.l·Yador e o conselheiro 
Edual'do tlc Andra.clc, de sauú.usa memol'ia, 
[;elo ht(Lo lilJeea.l, o ~ú com a. diíHJr-cnça de 
qnil.tro "'.'uto;:; foi este uHimo eleito em 2° 
O~Ci' ULinio. 

. Proclamada <t Rcpnblir:a, dcvh fignrn.r na 
chapa, p t r :L :.L Constituiu te , mas seu nome 
fui posLo do lu.do, contando-se com D. sua 
<tbnr·gtv;ão. 

!~leito senatLor esbdual, mcrccea pol' seus 
Lalcutns o ~urviç ;s e pela cun fian ça que 
insvi t'<Wa D.o ;llustrc goYcl'narlul·, IJr. Por
olla, que o sou nome f,Jssc iLHlic,.-do para 

luwlc;· do cougr .. ·sso const . tuinte c Jo senado 
tio Estadu. 

Culll .•. dcpo~ içü, ,) do Dr. Por 1.elh, de fluem 
fui arnigo poli~ico dedicado, rct.ir-ou-sc <~ vida 
priv:vl<~, ac~ompanhan •o ·o, em SUêt. queda 
e tla.ndu assim um:J, prova do colwruncia 
e di!;,.ida •O, eovcsti udo-;-;c com aqnella cou
raça dt~ cserupulu e lH'obitia.de quo, nu. 
phl'asc do i}' lU,:t, 6 <\ pl'imein1 virtth\G em 
todo o govcrnu democratico. 

Mai:-.; t.t.rdc. quando o pa1·t1llo au 'onornü,ta 
a I.!Uu poi'G•~ ncLL !'oi dta1uacto tambem a in wr
v it· nus Dt ·g•JCÍO;.l pulJ!iC<..S fez p:tl'li.l ela as
suntbi<'a do b ;tado n pro.~tou os m<tis lcaas 
set·viço.:; á lJOI it ica de pacific:tc,:ãu, in:J.IIgura.J.;.~ 
pelo gcnen d QuirHino Br·c~h.fll v<.l. (a7J01:actus), 
detenJendo o con::;cguindo co:!l o s1m t!'abn.lho 
o a sua pu.l;.tvr;1, que se re:.dízt~s:-;c ;1 impor
ta.n&e nwJi1ü ela mudança da c .• pital de Po
c,·upolis pll.l'i l, Nitheruy, a, qua.l enco:1trou 
tan GU8 <l d VOI':)i.ll'Ío o:; C era DOCt~ S:;Ltria C.JlUO 
b tsc para. :t J" .:geBora•;flO economict\ c fin:.Ln· 
cei:;t do ~st,,~úu. 

A !igui·•~ saliente que 1·eprescntou Ci.n ::;eu 
P<Ll'l.ido, <L l'üptuaç;\u que adquiriu coruo ora
dor l'loquente ti polemh ta. vivo (opoiétdos), 
S(JUS t:tl.!ntus como pulitico c<~ sua dedicaçã.o 
poh~ eaustt publica, t;ilo ütctos de t.tu1t.u. uutu
r·tcdHdo que soriu. ocioso remcmor<.Ü·os nosta. 
Ol:Casi:io. (M~.tito bem; npoio.dos.) 

Nesse s!;n&idu,deseju apen•1S ttccre.scent\).r o 
mctt tel>te!tttwho pe:ssual paPu.uã.o deixar in
com,.letus o~ traços physiunomicos de que 
p1·ocm·o fazer simples bus11uejo. 

Não pretendo julgar seus actos.Seriu inop· 
p11rtuoo e cun1.ra os rnous hahitos o não 
SBL'ia ]sso de molde a contontu.r o meu es· 
pir·ito. 

Recordo-me, além disso, do conceito judi· 
cioso uo Da.nte: 

« E "'oi, mo~·tu.U, teneted st1·etli a gitHlicar. » 
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!lias devo dizer a verdade sobre os factos e 
deU& nito me a.fa~tci e nã.o me af&Sta.re i á 
borda dessa tumulo quo se abro pal'a re
ceber o corpo de um amigo, ao qual dedicava 
a mais intima ::tffeição e a quem me achava 
ligado na !lefesa commum dos elevados in· 
teressos de nosso Est:J.do e dCl nossa Patria, 
da qu~.l era um dog mais distinctos repre· 
sentantes e dos mais fiei s servidores. (Maito 
bem; c!}loiados.) 

Sr. Presidente, ninguem run.ls clal•amento 
do quo eu pôde apJ•eciar c avaliar melhor as 
suns nobres qualida.doo, a pm·eza (lo suas in· 
tenç<ÕCS, o seu valor poJHico, a sua. dcdi· 
caç.'i.o pela c:wsa publica. e a sua lealdade 
o terna. atreição pelos amigos. 

Si ua. politicn: teve desa.Irectos, si olfendeu 
algum:~. susceptibilidade nas lutas ardentes 
que sustentou, si algum desgosto causou 
a seus adversarios ou m~smo aos seus ami
gos, é eonsola.dor- pensar- quanto a confiança 
em uma bonda.de superior a .Pouco eofraque· 
cida. por e~sas nu vons. 

A minha fé em seus talentos e ca.pacida.
de, na. sua probidade polit!Cll. como na. sua 
lealdade pessoal , ora. tão firme oumo si fosse 
.sem defeito . 

Tive provas tfw vivas e tão evidentes 
dosso.lcaldade c de sua. boa e franca. amizade, 
que a roit1ha. dedicação por sua pessoa. era 
tão sogura como a lembrança. de sm~ memo· 
ria, quo não se apnga.rá jámais do meu espí
rito e de meu coração emqua nto viver. 

Resta.-roe Sr. Pre;:;ldente, referir-me á l'a· 
pida c b1•ilhantc passagem de nosso amigo c 
companlleiro por est:J. Ca.marn.. 

Quem não conhece os seu~ servioos como 
membro da. Commissão de Orçamento, os 
trabalhos a. que se on'iregou ou par-~ os 
quacs concor reu com o seu 1alento, sua 
grande e levação de espírito e todos os seus 
esfOI'ÇOS 1 

Os seus oolloga.s (lo Commissão podem bem 
dar testemunho dessa verdade. 

O Sn. . CAB>IANo no N'AsaJ~lllN1'0 - Pode· 
mos dar testemun11o il't•ocusa.vel. (Apoiados.) 

O Sa. CELso DI~ Souu - A Ci!.mara 
todo. conhece. 

O Sa. P t:ttEIIt.A. LI:IIA- Os s;:,us colloga.s 
podem dar testemunho de seus esrorçus e uo 
sou t rabalho (apoiados) ; mllS te~temunho 
maior ainda é o projecto de reorga.nizacão 
da nossa mat•iohl.l. de guerra. por elle apre· 
sentado e sustentado com tt~.n to br ilbo nesta 
C~roat•a. , (Apoi~dos.) 

0 SR.. CELso DE SOUZ:\ -Brllho.ntemantll. 
O Sn. Peaem.A. Lnt~ - A :resoluçi'í.o do 

problema naval foi o seu ultimo c i11goote 
LISforço, o iateresse exclusivo de todos os 

seus pensamentos nestes ultimas tempos, a 
const ante prooccupação de seu esplr1to, a 
sua pahão absorvente e o seu m:..ior t itulo de 
gloria. · 

Ellc engendrou o projecto de accordo coru 
o pensamento e a.s vista.~ do illustJ.·o Ministro 
d•> Y.la.r-io ba., mas o sustentou com en tllusi
asrno e eloquencia na. Ca.ma.ra,con ·'ogulndo a 
sua approvaçã.o nas duas Casas do C011gmsso 
e tenrlo o prazer d1 o ver sancciona.ds 
quando jã se acha. v a p1•ostrado em sou lei to 
de morto. 

Sua palavra eloquente, vibra.bto do pa
triot ismo, alcançott a m<t_is brilllao~e vlctoria 
com :J. passagem úe.'l.'la mctlida-cer tamcnto 
a. du mais elevado_ alc;!.nco da p1·osento Jegi::;
la1.ura.. (ii.JJOiados .) 

No momento supremo, em que seu espírito 
se desligou da. ma.terü\, si teve livro v. 
consciencia, deve te1' descansado contente , 
sabendo que sua dedicação não foi ioutil o 
que sua obra Sfll'\lu.lizará,não sendo esquecido 
o appello qtJe fez ao nosso patriotismo . 

Depois do seu ultimo e eloquente díscul'so, 
verdadeiro bymno consagrado ê1. P a.tr la- ti• 
nha l'azã.o para doscil.nsar contente.(AJJOil!dos~ 
muilo bem.) 

« • • • lodoleii,a, cl11~ in a.ere si llpazi:J. 
prim:~o cantando . •. poi ince contenta. 
dell'ultíroa. doleozza che la sazla. . » 
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que 

l'!onsalte a. Ca.mara si consente se lance n:.. 
a.cta. da pt•eseote sessão um voto de profundo 
peza.r pelo tri;te c infausto pa,~sa.mcn to d(} 
nosso distiocto e illustre coUcg:t Dr. La urindo 
Pitta c que em seguid1t se levante a. ~essão. 
(Muito bem; muito bem . O orad<w é comp1·i· 
'msnlaclo.) 

O 8r . Heredla de Sá - Sr. Pre· 
sidentc, seja. licito ao mais obscuro dos re
presenta.n~e!! do Dis~ricto F~deral ( nao ap oia
dos), filho do &!tudo do Rio (!e Janeiro, vir 
associat··se a e3ta demonstrllçi·J de dor, de 
fundo pozar 11ue despertou a mot•te, para to
dos inesperada., do illustre Sr. Dr. Laurindo 
Pitta, digno e hoar3.do membro da bancada. 
flumioon~e, e, sem a menor duvida., um dos 
maiores ornamentos da reprasentação no.cio· 
na!. (Apoiarlos; muilo bem.) 

Sr. Presldcnto, não mo aproveito do tl·is
tissimo ensejo que agora. se me offerece, 
pa.1•a r ender ao Estado do Rio da Janeiro. 
para t'Onder á sua. bancada, uma simples 
prova do apruço ou de consideração ; mt1is 
de que isto-venho, profundamenLe pena
lisu.do, em extremo senthLo, acerca.L·-mo dess!J 
turoulo, que se abra para receber tão pre
ciosos rostos, o render á. memorio. uo ll-

(') Ellle dneu, so nii.o roi revia\o 11•lo or~odor •. 
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lust1·e morto a homenagem a mais sincera 
da. minha. saudaue c da minha tristeza.. 

Tambem me ligava ao illustt•e extincto, 
áquelle quo acaba de ser arrancado ao con
vivia dos amigos, das pessoas que lhe eram 
ca.ras, a ma.is estreita sympathia e ami
zade. 

A ello tambem me prondiam laços de Yor
dadeü·a gratidão ... Sempre que, no patro
cioio da. causa ele uma classe digna de toda a 
considoraçã.o, a dos empregados do Arsenal 
tio Marinha, sempre que-repito-cu tinha 
nccossiüade de dirigir-me á Commissão de 
Orçamento, nunca encontrei da parte elo 
Hlustre morto a mcno1· recusa, a métiS li
geira o !Jjccção _ 

E' forçoso dizer, pot· ser n. pura verdade, 
que a classe dos operarios do Arsenn.l ele .Ma
I'inhl1 som pro tovc, na pessoa. desse eminente 
representante do Estado do Rio, um dos 
seus mais fortes patronos, um dos sem mais 
Icaes defensores. 

Não sómento esta classe, sinão tn.mbcm a 
armada nacioual, a marinha toda devo ao 
representante, cuja morte todos uós pran
teamos, os mais a~signalados serviços. 

Ao terminar, cumpre· me faze1• um addi t.n.
mento ao requerimento do nobre Deputado, 
que acaba de fazer com brilhantismo e intel
ligencia a biographia do Dr. Laurindo Pitttt, 
pedindo ao Sr. Presidente se digne nomear 
uma Commissão para acompanhar o ferotro 
até a sua. ultima morad<\. (iliúito uem ; muito 
bem.) 

O S1•. 'Wenceslau Braz ( ·) -
Sr. Presidente, não venho dizer quem foi o 
illustro extincto, nosso distincto coUcga o 
:.1.migo S1•. Laurindo Pitta ; a Camam o 
conheceu e admirou. _ 

Sim, conheceu e admiro11 os bellos dotes 
do seu espírito superior (apoiados); conheceu 
o admirou os primorosus dotes de seu co
ração. ( llluilo vem.) 

Além disto, suas virtudes foram hrilhanto 
c eloquentemente salientadas pelo iUustre 
loarlet da bancada fluminense. 

As::~im sendo, venho unica. e exclusiva
mente assegurar a solidarieuadc perfeita. da 
bancada de Minas com a fluminense, no pezar 
pt•ofundo motivado pelo fallecimento inespe
rado do eminente collega. a quem acabo de 
me roferir ... 

0 SR, PEREIRA LIMA - A bancada ilnmi
nonse agradece a V. Ex. 

O SR • . WENCESLAU BitAZ - ••• vonho as
sogurar esta solidariedade o declarar 11 Ca· 
mara que a ba.ncada {le Minas so a.ssocia cor-

(•) Es~o discnt·w não foi t•cn·i"to pelo Ol'll.dOl'~ 

Yoi. vm 

dialmente, com toda a sincei;id~de <is mani. 
festações <lo pezar que forem t'oitas em 
homenagem á mcmoria do nosso illustre 
collega e amigo. (Mttito bem ; muito bem. O 
onulor é comprimentado.) 

O Sr. D~rn.a:~.•do I-Iortn. -S1• 
Presidente, o Espirito Santo, Estado quo e~ 
repri:lsento nest ·:t Cn.mara, teve a folicirlatlo 
de ter como seu lH'esidcntc, quando pi·ovin
cia,, o nos.~o malogrado collega. Dr. Li.turindo 
Pitta. · 

S .. Ex.,. pl'C:.hliu os l1esf.iuos daquella então 
pl'o_vmcw, P.o~· pouco tempo ; mas, espirito 
cm·wso, c.:;vn·Lto que procura.v'1. bom servir 
a causa publica., com clGmontos scÂuro3 de 
acção, S. Ex. porcorrou os pontos mais im
portantes da província, para quo depois re
colhido <t séde du governo, pudesse me.lhor 
attendor ás necessidades d~t então pl'inci
piante província do Espirito Santo. 

E, na. verdade, S. E'i:., na excursão de Ion
gos mezes no intcrjo1• da provinch~. conquis
tou a estima, consUeração de todos os habi
tao tos do Espírito Santo, os quaes, já então 
u.deantados . em suas~ iu~as demom•aticas, 
cumo que VIram S. Ex. tt·a.zer o cargo de 
presidente tia província, naquotln. época, ao 
alcance do povo. 

S.: Ex:. democratizou naquella p1•ovincia o 
ont~o elevado ~argo de presid.mto ; tanto 
assm; que receb1a. nas cidades, villas e po· 
vuaçoes, a todos attendendo, tomando no
ta::~ ... para quo pudesse mais tarde agir de 
u.ccordo com o pr·ogre.sso o in terosses do 
Eapirito Santo. 

Chegando ú. Cttpital, S. Ex., om menos de 
dons mezos. baixcu decretos, obteve actos da 
assemllléa legislativa, todos pertinentes ao 
progresso e ao engrandecimento do Espirito 
Sunto. 

Infelizmente a província do Expirito Santo 
teve. naquelle tompo o mesmo pm,juizo que 
o pa1z te!ll presentemente ; naquolJa época 
S. E~. foi fo1•çado a abandon:.tr o ca1•go de 
P~e~1den~o, por se ter dado uma mudança do 
Mll.usterw. 
. Se!lhor do~ ele mo~ tos do vitalidade da pro

vmcia, S. Ex:, P?dm fomentar o seu pro
~res.:Soeengrand~Cimento; a sua falta foi, pois, 
JUs.tamonto senttda. pela província; hoje é o 
pa1z q.ue lamenta a sua falta, porque toda a 
sua vida pttl'lamon tat• foi de lu lias, a e idéas 
novas, e touus esperavam daquello corebro 
pcnsa.nto e forte, d:lquolla con~ti tuição do 
lutador, muiGo bons o roaes soi·vicos ao 
Brazll. • 

Por mmt inte1•modio, a bancada do Espirito 
Santo npresonta osta. modestu., mas. sincera 
pt•oya de homenagem o pezar ao palz, e es· 
pemalmenta á bancada amiga. do Rio de Ja· 

o• 
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neiro, pela. lamentail"el perda. do nosso dis
tinc\o collcga • .(Muito bem ; muito hem, ) 

O Sr. Fernando PreliJtes
Sr. Presidente, impeli ido pelo sentimento de 
gratidão (} sympalhia que a bancada. pau
lista tributa á ba.nca.da. ftumineose, impellido 
ainda mais pelo doloroso sentimento de sau
dade, é que o mais humilde l'epresentante do 
Estado de S. Paulo (muitos não apoiados) 
vem dizor que a bancada paulista., qne os 
representantes daquello Est.adu associam-se 
de coração á profunda. dôr que acaba de 
ferj r a bancada fluminense . 

A crueldade do destino veíu mais uma 
vez ferir com um golpe fatal a. Camara dos 
De.Putados, ar rebatando de seu seio um de 
s&JiS mais bellos ornamentos. (Apoiados.) 

·Interpretando, pois, cs sentimentos do Es
tado de S. Paulo e do. sua representação 
nesta Cama.ra, venho dizer que a nossa dêir 
é igual á. que so!l'rem os honrados membros 
da bancada fluminense. ( Jlfuito bem ; muito 
bem. O orador ê comprimenlu.do ,) 

·O Sr. ~l"a'IDeM Darcy-Sr. Presi· 
dente, neste momento o meu illnstre amigo 
Sr. C11ssiano do Nascimento lemb1•a-me, 
vindo assim ao encontro dos meus sen timcn· 
tos e dos de t odos nossos collegas de ban
cada, que o Rio Grande do Sul, por um de 
seus representantes, de,·e vir dizer tambam 
á Camara dos S1•s. Deputados o sentimento 
profundo de pezar in extingui vcl e de imma.r
ceesivel saudade com que se junta á.s mere
cidas lamentações de todas as hancadas, 
pelo prem[l.tUl'o passamento daquelle nobre e 
brilbanie collega. que foi Laurindo Pitta. 
(Apoiado I.) 

Cumpro, pois, a. dolorosa missão de affirmar 
á. Camara que o Rio Grande do Sul, to.nto 
quanto os demais Estados aqui rep1•esentados 
e cujos sentimentos já. !oram patenteados 
da tribuna, g uardará a memorla daquolle 
Ulustre coilega com carinho e respeito e que 
com tri~teza indizível vê apagar-se aquella. 
ardente alma. republica.na, a.quelle espírito 
tã.o cheio das mais admi!'aveis e inveJa.vets 
dlsposieões para o com bale em pról dos m ais 
bellos ideaes. 

A representação do Rio Grande do s·ul 
3./Jsocia-se do coL•ação ás manifestações de 
peza.r prestadas em bomena.gem a.o extincto 
collega. (Muito bem, muito bem.) 

o Sr. Preeldente-0 Sr. Deputado 
Pereira. Lima requer que se insira. na ao1a. 
um voto de pezar e se levante a sessão em 
homenagem a. memoria do grande e iUustre 
•ida.dão Dr. Laurindo Phta, que repre
antou o Estado -do Rio de Janeiro nesta C&· 
mara., deixando tra.ços luminosos de sua pas· 

sagem . O Sr. Deputado-Heredia de Sá propoz 
que se nomeie uma commissã.o .para acom
panhar o feretro do meamo Sr. ·Deputado. 

Os senhures que a.pp<"ovam o requeri
mento do S1•. Deputado Perair:l. Lima qaei· 
raro levaotar- se. (Pausa. ) 

Foi unanimemente appmvado. 
O senhores que approvam o r equerimento 

apL'esentado pelu Sr. Depntndo Heredlç. de 
Sá. queiram levantar-se . (Pat~sa. ) 

Foi unanimemente approvado. 
Nomeio pa.l'a. acompanhar o Ceretro os 

Srs. Deputados Pereira Lima, Carlos Pei
xoto, Nelson de Vascencellos, Bernardo 
Horta. e Pereira do Lyra. 
. Em obediencla. ao voto da Camara sus
pendo a sessão e designo para 11. de amanhã. a 
seguinte ol'dem do dia: . 

Continuação da votação do projecto n. 82, 
deste ann o, que devolve a. D. Maria Carolina 
Nabuco de Araujo o. pensão de 3 :600$ an. 
ouaesconcedida. a sua. ti.na.da mãe D. Anna. 
Benigna. Barreto Nabuco de Araujo, viava 
do Senador José Tltoma.z Nabuco de Araujo 
( 2• discussão ) ; 

Vo1ação do projecto n. 208 A, de 1904, 
mandando que se appliquem a.os incursos 
nas disposições do Tratado de Madrid, de 14 
de abril de 1891, o pt•ocesso e a pena.lidade 
do contrab:tndo, com pafeceres da.S Commts. 
sõos de Diplomacia e Trua.dos e Constitui· 
ção, Legi~iaçã.o e Justiç<J. c substitutivo da. 
pt•imeira. destas Commis.;ões (2• discussão) ; 

Vota•:ã.o do par ecer o. 49, de 1004, sobre 
as emendas oft'erecidas na dis~u~o u nica da. 
indicação apresentada peh~ CommiS/lM de 
Policia para que sej<~m feitas novas altera
ções no Regimento Interno (<lis~ussão uniea.) ; 

Votação do projecto n. 328, de 1904, auto
rizando o P ode•· Execut ivo a abrir ao Mi
nisterioda Marinha o Cl'cdito de 4:070$666, 
supplGment<\l' á verba. da rubr ica 18• do 
ar, .. 7• du. lei n. 1.145, de 31 d~ dezembro 
de 1903, para. occr)r1•er ao pa.ga..mt:nto dos 
vencimentos devidos ao commlSl>arío geral 
da armada. João Maria. Bernes da Parra.bére 
(2• discussão) ; 

Votação da emenda. do Senado ao projecto 
n.. 40 A, deste anrio, que autoriza. o Presi
deu'e da Repablica a conceder ao Dr. Hen
r ique Ladtsláo de Souza. Lopes, lente de the
rapeutlca da Faculdade de Medicina do Rio 
de Jt~neiL'o, um anno de llccn~a.. com todos 
os vencimentos, para. tratamen·tu de sua.. 
saude (discuSl!íi.O un1ca.) ; 

Vot3<;1io do pr ojecto n. 289, deste anno, 
que concede a pensão mensal de 500$, repar
tidamente, á vinva. e tllbos do ~of)nte-coro: 
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nel Innocencio Fabricio Ferreira de Mattos Alves Leite da c1ua.ntia de 2:100$, que re
(2a discussão ) ; cebeu da ca,ix:a militar para despezas da 

Votação do projecto n. 286, de 1904, rele- commissão de que era chefe, na expedição a 
d - Canudos, commandada pelo coronel Antonio 

van o a :prescripçao em que incorreram as Moreira Cesa.r, e a 1•estituir á vi uva da-
congruas do bispo de Goyaz Dom Edual•do quelle otlicia.l, D. Ersilia Alves Leite, as 
Duarte Silva como conego da ex-Capella. 
Imperial, com p;weceres das Commissão de quantias que do meio-soldo lhe teem sido 
Constituição, Legislação e Justiça e de Or- descontadas para pagamento daquelle debito 
çamento (3a discussão) ; (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 7 A, de 1904, auto- Votação do projecto n. 112 A, de 1904, 
rizando 0 Poder Executivo a abrir ao Mi- que institue o pl'ivilegio homesteacl isentando 

de penhora o immovel rul'al pertencente a 
nisterio da ·Fazenda o credito extraordinario brazilciro, nato ou naturalizado, que fizer a 
de 10:033$016 para pagamento de venci- declaração constante do- modelo annexo 
mentos que competem, no exercicio de 1903, (2 d' - ) 

. aos dous •fieis de thesoureiro da Recebedoria a lSCU:-'Sao ; 
da Capital ~~edel·al, com parecer e emenda Votação do projecto n. 287, de 1904, au-
da Commissão de Orçamento (la discussão); torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi

nistm·io da Guerra o credito oxtiraordina.rio 
Vo·tação do parecer n. 44, de 1904, jul- de 16:419$750 para occor1•er ao pagamento 

· ga.ndo que na petição de D. Maria Pereira. d-evido a Robert Blosset & Hermanos, de for· 
Guimarães, viuvn. do almirante José Mar- necimentos feitos em 1896 á Colonia Militar 
ques Guimarães, que solicHa a concessão junto á foz do Igua.ss(t (3a. discussão) ; 
de montepio de almirante, não h a o que 
deferir, em face do que dispõe a lei n. 1.176, Votaç~ão do projecto n. 301, de 1904, u.uto-
d 14 d · · d 4 d - · ) rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 

e e Jamnro e 190 ( íscussao umca ; nisterio da Marinha o credito extraordina-
Votação do projecto n. 291, de 1904, au- rio de 500$ para pagamento a Jorge & San

torizando o Poder Executivo a conceder a tos, pelo aluguel do predio em que func~ci
Francisco Augusto de Mello, conferente de onou a Escola de Aprendizes Marinheiros do 
ga classe da Estrada de Ferro Central do Maranhão (33 discussão) ; 
Brazil, seis mezes de licença, com o orde- Votação do projecto n. 310, de 1904, auto
nado, para tratar de sua saude onde lhe rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
convier (discussão unica) ; terio da. J.i,azenda o credito extra.ordinario de 

Votação do projecto n. 292, de 1904, amo- 43:498$966, para restituir a. Rosa & Ca.rva
rizando o Podet• Executivo a. concoder a lho, negociantes estabelecidos no Estado da. 
Luiz Silveira do Pillar, agente da estação de Bahia, os impostos de importação de xarque 
Ouro Preto, na Estrada de Ferro Central do que lhes foram indevidamente cobrados du
Brazil, licença por um anno, com o respe- ra.nte o anuo de 1897, de accordo com a sen· 

· ctiv·o ordenado, para tratar de sua sa.ude tença do Supremo Tribunal Federal (3a. dis-
. onde lhe convier (uiscussão unica); cussão; 

Votação do projecto n. 98 A, de 1904, Votação do projecto n. 316, de 1904, auto-
. creando na Secretaria do Supremo Tribunal rizando o Pode1• Executivo a abril• ao Minis
. Federa.! mais t1•es Ioga.1·es, sendo um do teria da F<.~zenda o credito extmordinario de 
. official e dons de amanuenses coro·· as mes- 8:7!)2$900, pill'a restituir a Fernandes Mes
mas vantagens dos actuaos de igual cate- quita & Comp., negociantes estabelecidos na 
goria (la discussão); Bahia, os impostos dQ importação de xarque 

votação do projecto n. 188 E, de 1904, que lhes foram indevidamente cobrados em 
. redacção para nova. discussão da emenda !897 (3[1, discussão) ; 
destacada na ga discussão do projecto n. 188, Votaçiio·do projecto n. 323, de 1904, auto-

. deste anno, relevando a. prescripção em que rlz<J,ndo o Poder Executivo a. reformar, no 
o D1·. Augusto de Oliveira Pinto incorreu posto de alferes e com o soldo da. tab •lla em 
para o recebimento do subsidio a que tinha vigor, o enfermeil•o mór do Hospital Central 
direito como Deputado Feder•al, de 31 de do Exercito Henrique José da Rocha, com 
outubro a 12 dQ novembro de 1892, abrindo· pareceres das Commissões de Marinha e , 
se para isso o credito extra.ordinario de Guerra e de Orçamento (discussão unica) ; 
975$ (discussão unica.) i Votação do .projecto n. 317, de 1904, auto-

Votação do p.t•ojccto n. 180 A, de 1904, a.u- rizando o Governo a mandar rever opro
torizaado o Presidente da Rcpublica. a man- cesso de aposentadoria do engenheiro José 

··dar annullar .a carga foi ta. em fevereil•o de Manoel da Silva, afim de lhe ser computado, 
1897 ao capitão de angenheiros Domlnosg para esse eff'eito, o tempo em que, em com-
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missiio, e.xerceu funcçlíes publicas (discussão 
uníca); · 

Votaçã.o do projedo n. 270 A, de 1904, di~
pensando o resto do tempo que falta ao Ex
ternato Aquíno pa.ra. completar os dom annos 
de fisca.lizaçã.o prévi:J. e:xigida. pelo 11rt. 360, 
do Codigo do Ensino p• discussão) ; 

Votação elo projecto n. 292 A, de 1904, do 
Senado, autorizando o Poder Executivo a des
apropi"iar o predio da Praça da Republica 
n. 105, onde residiu o marechal Deodoro da 
Fomeca (3" discussão) :. 

Votação do projedo n. 3:30, de 1904, de
clarando que a dinria uo conductor geral do 
encana.mentos da. Inspecção Geral das Obras 
Publicas da Capital Foderill é a tbmda para 
os demais conductores technicos, e autori
riza.ndo a abertura do credito de l:825:D para 
paga.menLo da. que lhe é devida no exercicio 
de 1\104 (2·> discussão); 

Discussão unica. do p::trecer n. ~53 C, dB 
liJ04, sob1•e as emendas do Senado ao proje
cto n. 253 R, de 1904, que fixa a despeza do 
Ministerio das Relações Exte1·lores p:1ro. o 
uercicio de 1005; 

Discussão unioa. do parecer n. 50, de l9:l4, 
óobre a indicação do Sr. Elyseu Guilherme, 
para que seja. incorporoua ao Regimento In
terno uma nova. disposição; 

Discussão unica tio parecer n. 51, do 1904, 
sobre a indicação do Sr. Medeiros e Albu
querque,p:~ol'a que sejam feitas varias a.ltora.
ções no Regimento Interno; 

2• discussão do projecto n • 336, de 1904, 
autorizando o Pode1• Ell:ecutivo a•abl'il' ao 
Ministerio das Rotações E1teriores o crodito 
de 500:000$. papel; dostim.do ao custoi() das 
qua.tl'O commissões dtl polícia e exp lo1•ação 
no Alto Purlis e Alto Jur\l~ ; 

3·' discussão do projecto n. 57 B, rlc 1904_ 
reclacçã.o para 3~ discussão do projecto n . 57:. 
deste annú, instituindo o subsidio de 10:000$ 
a cada um;1 das socic(lade3 que pertencerem 
á. Confederação do Tiro Bre~ziieiro ; 

3' discussão do projecto n. 277 B, de 1904, 
redacção pM'a 3"' discussão do )lrojecto n.2i7, 
deste anno, pua fixa o numero, c lasses e 
vencimentos dos cmpregi1dos da Secretario,. 
das Relações Extllriore$, e dü. outras provi
denci~s ; 

2• di~ussii':l do projecto n. 337,dc l90'.i,a.n
t0l•izando o Por1Br Execuüvo a abrir a o Mi· 
nietcL"io da. Marinha o c1•edi to espQcial de 
31:30 l$298, pa1•a cumprimento do disposto 
no <trt. ll da. lei tL n . L 1"15, de 31 de de
zembro de 1903; 

2• discussão do projecto n. 338, de 19041 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministet·io da Fazenda o credito especial de 
2~5:000$ para paga.mento a Schustz Verein
gang de debentures do emprestimo contra
t~·ahido nr1 Allemanha. pela. Compan11Í(I, Es
trada de Fer1•o Oeste de Minas; 

Discu3são unica. do paJ•ecer n . 43 B, de 
1904, sobre a Gmenda do Sen:J.do ao projecto 
n. 4.3 A, deste anno, autorizando o Presi
dente da Republica a conceder ao Dr. Sylvio 
Romel'o, lonte do Internato do Gymnasio. 
Nacional, um anuo de licença, com todos os 
vencimentos, atlm de katur de sua. saude 
onde convier ; 

1• discussão do projecto n. 305 A, de 1904, 
transferindo para o Ministerlo da Justiça e 
Nog .cios Interiores a Dirootoria Ger<tl de 
Esta tistica e au t~riza.ndo a l'efor mal-a. sob 
as bases que e.~tallolece, com parecer da 
Comwi.ssão de Constituição, Legislaçã o e 
Justiça. 

suspende-se a sessão a I hora. o 20 min u-· 
tos d\\ ta.rde. 

i 79a SESSÃO EM 23 DE DEZEMBRO DE 1901· 

P1·esideacia do S1·. Pa~la Gttimaritos 

Ao meio-dia procela-se, á. charu11.d:1 á qual dada, Izirlro Leite, Teixeil'a. do Sá., Affonso. 
resp~ndem os Srs. Paula Guimtwã.es. Julio Co3ta, Meileiros a Alb uquerquo, Bricio Filho .. 
de Mello, Pereh•a. Lima. Alencar Guirn<wães, Esmera.Uino Bandeira, Cornelio da Fon· 
Thomo.z Acaioly, Joaquim Pires, Aurelio soc11, Pedro ParnambuM, Angelo Not", Gal'· 
Amorim, Luiz Domingues, Christino Cruz, cia. Pires, Alves Barbosa., Pa.raullos Monte·· 
Thomaz Ca.valcantl, Gonçalo Souto, FoMaoo. negro, Rodrigues Salda.nhe., Bernardo Horta., 
e Silva, Pereira. Reis, Pa.ul!\ e Silvn,, Trin- He1•edia de S1, Corrêa Dulra, Bulbõe3 M!!.r-
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cial, Augusto de Vasconcellos, Galvão Ba
ptista, Julio Santos, Mauricio de Abreu, 
Carlos Teixeira Brandão, David Campista, 
Anthero Botelho, Carneiro de Rezende, An
tonio Zacarias, Henrique Salles, Carlos 
Ottoni, Olyntho Ribeiro, Wencesláo Bl'az, 
·Rodolpho Paixão, Moreira d!r, Silva, Fran
cisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, Fm·
nando Prestes, Ferreira Braga, PauJing 
Carlos, Candido Rodrigues, Rodolpho Mi
randa, I-Iermenegildo de Moraes, Costa Neto, 
Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Eliseu Guilherme, Luiz Gualberto, 
Angelo Pinhei1•o, James Darcy, Cassiano do 
Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, 
.Diogo Fortuna e Homem de Ca,rvalho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, e sem debate approvada a acta da 

·sessão antecedente. 

O Sr. A.lencar Gu.i.nJ.a;rães 
(1° Sec1·etm·io) procode á leitur•a do segt1inte 

EXPEDIENTE 

Ütfil}iOS: 

Do Sr. 1 o Secretar Lo do Senado, de 22 do 
corrente, transmittindo, devidamente s:tnc
·Cionado, um dos autographos d;~ resolução 
do Congresso Nacional auto-rizando o Governo 
a, conceder mais um anno de licença, com o 
;eespectivo ordenado, ao medico do Hospital 
de S. Sebastão Dr. José Lopes da Silva Ju
nior.-Inteil'ada~-Archive-se o autographo. 

Do mesmo senhor, do 22 do corrente, com· 
municando quo, nessa data, enviou á sancção 
presidencial o decreto do Congresso Nacional 
fixando o numero, classe .o vencimentos do 
pessoal do Laboratorio Nacional de Analyses 
do Rio de Janeiro.-Inteirada. 

Do mesmo senho1•, de 22 do cor1•ente, 
transmittindo a emenda do Senado á pl•opo
s.ição desta. camara equiparando os .venci
·mentos do pagador e fieis da Pagadoria do 
Thosouro Federal, aos do pagador o fieis da 
·Caixa de Amortização.-A' Commissão de 
,orçamento. 

Do mesmo senhor, de igual dat:t, enviando 
~ emenda do Senado á proposição desta Ca· 
mara mandando cantar ao telegt•aphista de 
Ia classe José Leopoldino de Vasconcellos 
Cabral, como tempo do servico effoctivo, o 
ic.tersticio decorrido do 7 de maio de 1894 a 
11 de junho de 1895. -A' Commissão de Fa
~enda e Industrias. · 

Do mesmo senhor, de igual data, tt•ansmit
tindo o projecto do Senado, n. 2-!, deste anno, 
autorizando o Governo a mandar computar 
na aposentadoria de João Estanisláo Pereira 
de Andrade, ex-·pagador da Estrada de Ferro 
Central do Brazil. a contar da data da pre
sente lei, a gratificação de 1:098$, que pm•
cebia, quando no exercício do ca.rgo.
A' Commissão de Fazenda o Industrias. 

Do Ministm·io da Fazenda, de 22 do cor
rente, satisfazendo a requisição da Camara, 
no officio n. 310, de 25 de outubt•o ultimo, 
a respeito do requorimento em que João 
Monteiro de Ca1•valho, 1° escl'ipturario 
aposentado da Alfandega da Bahia, pede 
seja melho1·ada sua aposentadoria, etc., etc. 
-A quem fez a requisição. (A' Commissão 
de Fazenda e Indust1•ias.) 

Do Ministerio da Industria, Viação e Obeas 
Publicas, de 22 do corrente, enviando a se
guinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional. 
Da inclusa exposição que tenho a honra do 

submotter á vossa elevada apreciação, vereis 
a necessidade de ser aberto ao Ministerio da 
Industria, Viação e Obeas Publicas um cre
dito extraordinario de 5:520s5ll, para oc
correr ao pagamento de ven'cimentos devi· 
dos aos funcâonarios aposentados dllo Repar
tição Geral dos Telegraphos Florencio Rios, 
Josó Gomes da Silva Leite e Polybio Cardoso 
Rang61 e a.o praticante da administraQ_ãO 
dos Correios de Pernambuco M~moel JoaqUim 
de Castro Madeira. 

Sujeitando o assumpto â vossa deliberação, 
espm•o que autorizeis a ab3rtura do respe· 
ctivo credito. 

Rio de Janeil•o, 20 de dezembro de 1904.
Franci!lco de PattZct Rod1·igues Al11es. - /.!..' 
Commissão _de Orçamento. 

Do Ministerio da Fazenda,, de hoje, sn.
tisfazendo a requisição desta ca.mara., no 
officio n. 412, de 17 do corrente, sobre o 
requerimento do paga(lor de Thesout•o Fe
deral, Frederico Julio da. Silva Tranqueira, 
pedindo relovação da responsabilidade do 
alcance em que se acha pal'& com os cofres 
publicas, proveniente do furto de 330:000$ pra
tica :lo por um dos seu:3 fieis, etc.-A quem 
fez a requisição. (A' C:ommissão de Orça
mento.) 

REQUERIMENTO 

Do mesmo senhor, de igual data, enviando De Manoel Lopes do Couto, te!~graphista. 
1.0 p1•ojecto do Senado que 1•egula o preenchi- da. Estt•ada de Forro Central do Brazil, pe
mento das va.gas nos postos de tenente oca- dindo pagamento a que se julga com direito~ 
,pitã.o.-A' Commissão de Marinha e Guerra. -A' Commissão de J:l'azenda. o Industrias. 
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O ISr. Medeiros-e Albuqoer· , dos depende de aeu a.proy-eitamen·to dura.nte 
q:ue-Sr. Presidente, venho pedir a. V. Ex. o a.nno e não do preparo da. ul~ima. hora.; elle 
quo- se .digne nomear substituto na- Com· .sabe que cada. pa.sso o guia. seguramente ao 
missão de Redacçã.o do Sr. Domingos Gui- _fim que tem em vista, sem poder contar com 
ma.-ries, que partiu para o norte. _um rtsultado, Jl.llto da felicidade de mo· 

mento. 
O Sr. Presidente- Nomeio o Se. Depois, os pa.es sã.o informados do_ ndea.nta.-

G~t·cia. Pires pa.ra. substituir .o Sr. Do· monto de seus filhos, de anno a a.nno; e ftoa.l
mlngos Guimara.es na Commis.~ão de Re- mente o professor, tendo aonsciencia de que o 
daoção . disctpulo lhe pertaoce darante o curso ao-

nua), nã.o ca.reoo de apressar as Oll:plicações e · 
O Sr. Pereira Lima sr. lições para. attender· aos q\le. mais se a.dea.n.-

Presidente, pedi a · palavra. unicamente tam. nem demorai-as p~ra. esperar os que, 
para communica.r a Y. E:~;. que a Com- preguiçosos ou fl'a.cos, não puderem, com fa· · 
mis.são nomeada. p11.ra. representar a Ca.- cilidade, aprender a ma.te!'ia. explicada..» 
mara dos Depubdos no sa.b1mento do 
nosso pranteado amjgo e compa.nheiro E' por isso que julga opportuno modificar 
Sr. Laurin1lo Pitta oumpriu 0 seu dever ·os progra.mmas do GymnasioNacional, ellroi- . 
a.coropa.nha.ndo 0 cada ver desdo a casa da nando algumas das materias do cur~o c tor- . 
residencia do tina.do, á rua Copacabana., ao nai.tdo pratico o exame fina.! ou «de madu-

't · d s reza» uma vez que, de 1905 em deante ne-
cerm eL"lo e . João Baptista. onde foram nbum estudante poderá iniciar curso prepa- .. 
depositados seus restos mortaeg. ratorio pelo systema. de parcella.dos. 

o sr. Pretidden-te _ A Mesa fica O projecto que o orador apresenta mantem 
illteira.da. um curso uoico. Não se justtfi~ a divisão que 

muitos defendem. 
o S:r. Aft"onso Costa diz quo ao Lembra a opinião de Ruy B~rbosa. em 1882, 

terminar 0 seu discut•so,em umn. das sessões sobre o assumpto, extct•na.da. em luminosís-
d 11 'd ~ b d simo parecer, que corre impresso. 

pa.ssa as, pro er1 o em respos.a. ao onra. o Ta.mb&m se refere 11. opinião de George La· 
Deputada Gastã.o da Cunha, oro det'en do fa:rgue, que é a seguinte : 
BUb~titutivo, hoje em vespera de sancção « Ropa.rtida ·entl•e dous modos de educa· 
presidencial, relativo a. eJtamoo de prepa- cão contra doutrinas que forçosamente-a 
ratorios, afirmou que, embora. partlda.rio do uividem quanto lL maneira de conceber 0 . 
syatema de ensino instituído pela l'ei'orma ovnjuncto do muado c suas· particularidades, 
Benjamin Consta.nt, julgava. necessa.ria. uma o, juventude scinde·se em duas fra.cçõcs &d
IDodidcação nos progra.mma.s formulados versas. que nunca se podet-ã.o entender. De . 
pelo decreto de 26 de janeiro de 1901, dando sorte que, a instJ•uMão, longe de aontríbuir . 
outra t'órma. ao exame denominado c de m a- "V 

dureza ,. e cortando-se alg,uma.s ma. terias da.s para a concordia. dos espiri"tos, não faz sinã.o 
ell:igida.s no curso . a.tvidil-os maia e eogravecer o mal de gue 

E' partida.rto, repete, do systema. Institui- padecemos. E' com esse systema que se obtem 
de pela reforma., ba.sea.lio na. opiniã.o do de um la.do, advogados, ma.gistrados, admt· 
Greard, que naquelle discurso citou 8 de nistradores, que poderio ser muito emi· 
novo lembra : oentes em suas especla.Jidades, mas quo são 

c: Para. nós, diz Grea.rd, si temos da fallar ba.ldosdo tuda a cultura sciontifica.; de outro, . 
oom franqueza. e si 0 Estado é 0 supremo astronomos, physioos, chimicos, industria.as 
director do ensino, nã.o hesitamos em. propôt• que poderão ser sa.bios, mas são incapazes de · 
0 systeroa. de axa.mes interiores sucaes.sivos, apreciM· convenientemente os factos do Go· 
1ermioados por um derradeiro exame ma.ts verno, da. politicl e da historia (1).,. 
solenne, ' porém interior tambem, prestado Quanto á. necessidade de cortar mataria.!!, 
deante-de professores do ensino seeundarlo, julga-a. indispensavel, citando a opinião do 
juizes a.utorlzados, interessa.dos e legitimes director do Gymna.sio Nacional {E:<terna.to) 
nesse.julgamento. e de outros cDmpeteotes, por isto que o 

Esse modo de sancção aos es\udos tem a.l· accumulo de matarias dá. em resultado a. 3ut·
guns iocDnvenientes, ma.s nenhum se nos menage, grave inconveniente, além do gra.n
mostra. mais racional e sa otrerece tão ca.pa.z de prejutzo que ao proprio ensino a.ccarreta. 
de :remediar as enf'ermidades da naturesa esse a,montoa.do de ma.teria.s que ni.o pódem 
hlllilana. ser lecci()nadas em algumas hot•a.s de cada. 

Apre()íado em sen eonjuncto, apresenta semana. 
nnta.gens incontesta:veis. A primeira. é que, 
aob 618e regimao, ninguem se illude. Os es· 
tudafttes'sa-liem que o succes3o de seus estu' 

(i) George Lafargue (Ruy.) Os program· 
mas d4 Instru~ao. 
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No curso actual figuram 21 disciplinas: se ap1·ende a arte de desenhar flores, eu lhe 
portuguez, latim, grego, inglez, a.llemão, daria lição de botanica, exigindo que os 
francez, arithmetica, algebra, geometria, alumnos desenhassem os exemplos. (2) 
trigonometria, physica, chimica, meca.nica, . Defende largamente outros pontos do pro
astronomia, geographü.L, historia, logica, jecto-a exigencia de se fazer o estudo das 
desenho, lítter•a.tura nacional, hístori·1. na.· lingua3 nos primeiros annos do curs'l, como 
tural,que :;;e de3dobn em geologia, zoologi:J., ensina La Bruyere; a simplificação do 
botanica e mineralogia., todas desenvolvidas exame do madureza pela não exigencia de al
em vastíssimos programmas, o que dá em gumas ma.terias na prova. escripta e conclue 
resultado o nenhum aproveitamento dos appellartdo para a Commissão de Insteucção 
que pr•ocuram no ensino secunda.rio o pre· afim de legishr-se proveitosamente sobre 
paro de que carecem para a vida na socie- tão palpitante assumpto. (111uito b_em., muito 
dade, e é examinando esta lista enorme que b_em; o orador é c01nprimentado.) 
o oraclor pensa não set· exaggerar.la a opinião o Sr. Presiclente-O projecto fica. 
de G. Le Bon-a principal reforma do ensino b t · d 1 b -
secundario· será co1·tcw duas quartas 1jartes 80 re a mesa, a é ulteriOr e i eraçao · 
das mat~rias ensinadas. ORDEM DO DIA 

Das linguas mortas o projecto sacrifica o 
grego, mantendo o latim, pois julga que este 
será bastante para conservar a tradição 
IHteraria dos povos de que nos veiu a civi· 
lisação, e a tio preconizada gymnastica de 
espirito, de que nos faliam os defensores das 
línguas classicas. Cita a respeito Berard, 
Bruna t e Ducrocq. 

Justifica a manutenção da algebra e da. 
irigonome tria rectilinea, a eliminação da 
logica que não comprehende fóra do estuuo 
da philosophb, mostrando que o da littera
tura. poderá ser ministrado melhor com o da 
lingu a nacwnal. 

Justificando a exigencia do desenho, faz 
varias considerações sobre a utilidade dessa 
arte, e lê a respeito Water Smith : 

« Si estudarmos o pa.pel do desenho na 
educação gerat,pode·se estabelecer• que, prin· 
cipiando com a creança a'J encetar a. escola, 
releva exercitai-a, durante todo o anno es
colar. 

O que cumpre é que todos os generos do 
desenho elementar sejam ensinados,não como 
arte, mas como lingua.gem commur~ e se 
utilizem, não como diversão, mas como ins
trumento prestadio. 

Tratado como linguagem, o desenho é uma. 
como critica exercida por nós mesmos sobre 
os nossos conhecimentos, mediante a qual ou 
sondamos a profundesa da. nossm. ignorancia, 
ou intHlligivelmente exprimimos as noções e 
idéas de que dispomos. E' especialmente a 
arte do desenho docil set·va do estudo da 
sciencia,, estampando-lhe as verdades, pin
tando-lhe os phenomenos e exhibindo·lhe 
as leis. 

Havemos de consideral·o como auxiliar 
ou vehiculo, que nos ajude a expressão no 
estudo de outros assumptos ; assim! por 
exemplo, nageographia, o J.esenho de cartas. 
Em vez de ensinar, pois, a uma classe, como 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legn.l, para se proceder ás votações 
das m<tterias encerradas, p:1ssa-se á ma.teria 
em discussão. 

E' annuncia.da a discussão unica do pa
recer n. 253 C, de 1904, sobre as emendas 
do Senado ao proje~to n. 253 B, da 1904, 
que fixJ. a despeza do Ministerio da~ Relações 
Exteriores para o exeruicio de 1905. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' ann unciada a discussão unica do pa
recer n. 50, de 1904, sobre a indicação do 
Sr. Elyseu Guilherme para que seja incor
pora.tla ao Regimento Interno um:t nova 
disposição. 

Ninguem pedindo a palavra, é encet•ra.da. 
a discussão e arliada a. votação. 

E' annunciadu, a. discussão unica. do 
parecer n. 51, de 1904, sobre a indicação do 
Sr. Medeiros e Albuquerque para. que sejam 
feitas varias alterações no Regimento In
terno. 

Veem a. Mesa, são lidas, apoiarias e pos
tas conjunctamonte em tliscussão, as se
guintes 

EMENDAS 

Ao parecer n. 51, de 1904 

(Indicação) 

A' emenda. substitutiva da, Commissão: 
Onde se diz-Fiu~nças e Orçamento-diga.

se: -Finanças. 
Onde se diz- li membros-diga-se:- 11 

membros. 
Sala das sessões, 23 de dezemhro de 190 i. 

-Oassiano do Nascimento. 

(2) Arte de Eduoaçcto-Wa.ter Smith • 
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A' emenda substitutiva da 'commissão: 
Em vez de dua3 commissões-uma.-Mari

nha e outra-Gueri'a, cada uma. com cinco 
membros, diga-se :-Marinha e Gu~rra, com
posta de nove membros. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1004. 
-Thomaz Cavalcanti. 

Nioguom pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 2• discussão do projecto 
n. 336, de 1904, a.utoriz:t.ndo o Poder Ex· 
ocutivo a abrir ao Ministorio d~s Relações 
Exteriores o credit) do 500:000, plpel, dos · 
tinado ao custeio das quatro commissões de 
policia e exploração no Alb Pur(tS o Alto 
Juruá. 

O Sr. Bricio Filho- Peço a. pa· 
lavra. 

O Sr. Presidente-Tom a :palavra 
o nobre Deputado. 

Havendo, por6m, numero para a votação 
das materias encerradas, peço a V. Ex. ílue 
espere até que ~:c conclua a votação. 

Comparecem mais os Srs . Enéas Martins, 
Hosannah do Oliveira, p,,ssos Miranda,Carlos 
de Novaes. Indio do Brazil, José Eusebio,Ur
bano Santos, Cunha Machttdo, Dias Vieira, 
Anizio de Abt·cu, João Gayoso, Bczerril Fon· 
tenolli, Francisco Sá., Frederico Borges, Joã.o 
Lopes, Eduardo Stuial't, Sergio Saboya, AI· 
borto Maranhão, Ab<lon Milanez, Celt~o de 
Souza, Pereit·a do Lyra, João Vieira, Elpidio 
Flguolredo, Rodrigues Doria, Oliveira Val· 
ladã.o, Folix Gaspar, Augusto de Freitas, 
Eduardo Ramos, José Monjardim, Galdino Lo
reto, Mello Mattos, Oscar Godoy, Sá Freire, 
Amerieo de Albuquerque, Erico Coelho, Beli· 
sa.rio de Souza, Beza.mat, Henrique Borges, 
Francisco Veiga, Estevão Lobo, Carlos Pei
xoto Filho, Lamounier Godofredo, Sabino 
Barroso, Carvalho Britto, Camillo Pratos, 
Galeão Cal•valhal, Amaral Ccsa.r, José Lobo, 
Leite do Souza, Joaquim Teixeira Brandão, 
Aquino Ribeiro, Lindolpbo Serra, Soares dos 
Santos, Germano Hasslocher, RivadaYia 
Corrêa e Victorino Monteiro. 

Deixam de comparecer com c1usa parti
cipada os Srs Wanderley de :Mendonça, Eu
genio Tourinho, Sá Peixoto, Raymundo N!)· 
ry, Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, 
Antonio Bastos, Walfredo Leal, José Mar
cellino, Moreira Alves, Estacio Coimbra, Al'· 
thur Orlando, R:l.ymundo de Miranda, Eu
<>ebio de Andrade, Arro~ellas Galvão, Jovi
nia.no do Carvalho, Feltsbello Freil•e, Do
mingos Guimarães, Neh·a, Leovt'gildo Fll· 
gueirM, C:~ostN R'lb~llo, To3t '\, S:ttyt•o Di:l.s, 

Vergne de Abreu, Pinto Dantas, Rodrigues 
Lima, Toleutino dos Santos, Marcellino 
Moura, Irineu Machado, Nelson de Vascon
cellos, Fidelis Alvos, João Baptista, Silv:1 
Castro, Cruvello Cavalcanti, Bernardo Mon· 
tciro, José Bonifa.cio, Joã.o f,uiz, Gastão da 
Cunha, Penido Filho, Francisco Bornardino. 
Bueno de Paiva, .João Luiz Alves, Leonel 
Filho, Adalberto Ferraz, Manoel Fulgen~io, 
Nogueira, Liodolpho Caetano, Olega.rio Ma
ciel, Padua Rezende. Josuino Cardoso, Do· 
mingues de Castro, Vt\lols do Castro, Ar
nolpho Azevedo, Eloy Chaves, Alvaro de 
CarvaJho, Azevedo Ma.t•quos, l:lcrnat·do An
tonio, Carvalho Clmves, Abdon Baptista, 
Marçal Escobar o Campos Cu.t•tiot•. 

E sem causa os Srs. Vlrgllio Drigido, Eloy 
de Souza, Epaminondas Graclndo, Bulcão 
Vianna, Prisco Para.izo, Moreira. Gomos, 
Paulino de Souza, Vir in to Mnscu.t•onhas, Ri· 
beiro Junqueh•a, Astolpllo Dutra, Bornardes 
do Faria, Camillo Soa.ros Filho, Calogeras, 
Bernardo de Campos, Cos'.a .Junlor, Fran
cisco Malta, Benedicto 1ln Souza, Juvenal 
Miller, Domingos Ma.s •. ·tu•onhas o Alfredo 
Varela. 

O 81•. P.1•esitlo11te - Poço no& no
bres Deputados quo occupem 03 sous lugares, 
afim de proceder-se á votnção dn.s matarias 
encerra:J.as o das quo so acham sobro a 
mesa. 

E' lido, Julgado objocto do dollberacão e 
enviado á Commissão do lnstrunção o Saude 
Publica, o saguinto 

I'ROJECTv 

N. 3&0- lOOI 

.4lteJ'a o iJJ•ogram ; ;~o. de ensino scc~tndaJ•Co em 
vigor 

Considerando que a. unidade do ensino 
secundaria pl'escntemento se impõe, não po · 
dondo prevalecer, á luz dc1. critica severa, a, 
razão da diversidade do aptidões, invocada: 
pelos que o querem dividido em cursos diffe
rentes, em que predomino mais, ora o estudo 
desenvolvido da.g sciencias, o·ra. o das lottras, 
não passan..Io de prejulzo act•editar que um 
futuro medico dova tor uma educação pre· 
paratoria difforento da quo l1 necossa.ria a 
um futu1·o magistrado ou profossot•, mesmo 
porque a aptidão littet•aria, longe de dimi
nuir a necessidade dos estudos scientificos, a 
augmenta e a aptidão soientiflca., em vez de 
diminuil• a necessidade <los litterarios, a 
tornll. mais urgente; (I) 

(1) Fouillóe - L'enseig~teiJUmt. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 15:40 - Página 6 de 30 

SESSÃO EM 23 DE DEZEMBRO DE 1904 505 

Considerando que é demasiado o numero 
i:las disciplinas que, pelo \lect•eto n. 3.914, 
de 26 dej'meiro de 1901, constituem o curso 
do Gymnasio Nacional- desenho, portuguez, 
litteratura, francez, inglez, allemão, latim, 
grego, trigonometria, mec:t.nica, astronomi:t, 
physica,cllimica,historia naturcJ.l,geogra.phia, 
chorographia do Brazil, historia e logica -; 
sendo impossível ensinai-as, mesmo succin
tamente, em duas ou tres hor:1s de auhs por 
semann., durante o anno lectivo; o que dá. 
em re:sultado serom os exames de cada ma
teria incompletos, porque nã.o é justo exigil• 
dos examinandos conhecim:mtos que não lhes 
foram ministrados, ,;endo assim pr<>movidos 
aos annos superiores sem o sutll.ciento pre
pat•o; 

Considerando que as disciplina<; obrigato
r•ias do curso, já em numei'o demasiado, são 
desenvolvidas em vastíssimos programmas, 
o que não só torna o ensino impraticavel, 
como tambem faz nascer a confusão no espi· 
rito dos alumnos, a!:lsediado:. por uma infini
dade de lições sobre a.ssumptos diversíssimos, 
buando não se lhes deve exigir esse grande 
esfoi'ço intellectual, que gera a SURMB:NAGE, 
e não é possível que todos os estudantes 
saiam do Gymnasio possuidores de uma com· 
pleta pt•ovisão de sciencia, tendo aprendido 
tudo quanto deverão sa.beL' ; (2) 

Considerando que a re{orma niio p.mdo 
ainch ser pi'a.ticada, no seu toio, pelas gl'an
des queixas quo conti'a o systema instituído 
se teom lcvanbdo, sendo assim necess:1rio 
cortai' algumas das matarias mandadas ensi
nar, eliminando-se das línguas o grego e al· 
gumas das sciencias, afim de não se reduzir 
o ensino das que devem S3r mantidas a uma 
série de generalidades vagas, sem proveito 
para a intelligencia, destinando-se o tempo, 
deste modo ganho, ao estudo do quo ellas 
toem de mais bello e mais util ao cultivo in· 
tellectual e ás necessidade> da vida mo
derna ; 

n:tções, accroscendo que nós não somos uma 
nação neo-grega e sim nco-latina ; 

Considerando que do cur3o instituído póde 
ser limitado o est.udo da algcbra e da ti'igo
nometria, e supprimido o da astl'onomia, da 
mecanica o da logica, porque si devessem ser 
mantidas essas Llisciplinas só pelo facto de se· 
rem uteis. seria. o caso de exigir-se tambem o 
ensino da biologia-que cstudtm•lo os sm·es 
vivos, nos fttz conhecer as leis do sua orga
nização o de seu.3 netos; da sociologia que, 
estudanrlo o desenvolvimento dfl.s sociedades 
humanM, nos habilita a formular princípios 
o regras pelos qua~s se devoro reger essas 
sociedades; e d;.L philosophia, tão propria a 
desenvolver a intellig(lncia, facilit'lndo ao 
homem os conhecimentos das varias thcol'ias 
com quo se tem pretendido explicaL' os 
grandes pl'oblema!5 do ente sup::emo e abso
luto, a natur·eza. do-1m-e tantas outr.as 
questõ3:~ que illu~tram e recreiam; 

Considerando finalmente quo é de ne\lessi
dade ttlliviar o exame de madw·eza, de modo 
a tornal·o pratico e accessivol aos que, de
pJis de, necessariamente preparados, care
cerem de sujeit:Lr-se a essa prova, tirando-se· 
lho o caracter e a apparencia de concurso 
solcmne, que tanto amedronta o espii'ito da 
mocidade e tanto tem concorrido pa.ra o 
continuo adiamento a que tom sido conde
mnt\do, e o meio ,te obter-se esse resultado ó, 
além da. eliminação de algumas disciplinas, 
não exigir provas escriptas de cel'ta.s mate· 
rias, que, por sua mesma natur·eza, mais S3 
prestam a ser desenvolvidas em um exame 
o1•a.l e mais peatico, cJmo se faz em paizes, 
onde o exame de madure.=a, sempre foi pra
ticado com vantagem. (3) 

O Congresso Nacional dcct•eta: 
Art. 1.0 O curso do Gymnasio Nacional 

comprehendel'á. as disciplinas seguintes, dis
tribuídas por seis annos de estudos: 

Portuguez; 
Latim; 
Francez; 
Inglez ou a.llemiio; 
Arithmetica e algcbra até equações do 

2• gráo inclusive; 
GJometria e trigonometria rectilinea; 
Pllysica. 
Chimica; 
Historia natural; 
Geopraphia; 
Historia; 
Desenho. 

(3) Said Ali Ida. RcLATORIO DO MINISTE
(2) RsL,\TORIO do director do Externa to do RIO DA. JusTIÇA sobre O ensirw secunda1·io da 

Oymnasio Nacional. Europa. 

Considerando que, si as línguas classicas 
servem para manter asilas bellissima~ tl•a
dições do passado beroico dos povos de que 
nos veio a civili.sáção e o seu estudo con
stitue uma excellente gymnastica plra o 
espírito, o ensino do laüm é bastante para 
consor\'ar essa. tradiccão, a.liás digna e respei
tavel, garantindo á intelligencia. a ~:~empre 
preconizada gymnastica, que tanto a de:;
envolve, sendo, como diz Fouillée, o latim a 
unica lingua pedagogicl, que tem verdadei
ramente um caracter" internacional, porque 
é o commum objecto de estudos para as 
classes esclarecidas do todas as grandes 

Vol. VIII 6t 
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Paragrapho unico. O alnmno tem o di
reito de escolhe1• entre as duas linguas-in· 
gleza ou allemã-a que mais lhe convier. 

Art. 2. 0 A' congregação do Gymnasio Na.
cional· e ás dos insLitutos ofllciaes equipa· 
rados, nos Estados, compete a organização 
dos programmas de ensino, o quo se fará 
1rionnalmoote, attf'ndendo-se, tanto quanto 
possível, á boa disposição das disciplinas 
pelas horas de aulas oro cada scmttna do 
anno lectivo. 

Paragrapho unico. Nessa. dis;Josição, o 
estudo das lioguns deve ser inclui.!o nos pl'i· 
meit•os annos, soguindo-se o das mathema
ticas e o das outras sei ncias, de modo a 
dar-soa recapir.ulação gradual das matot•ias 
ensinadas até o dcrt'adciro anno do curso, 
em que se fará a reY.isão de todas as disci
plinas. 

Art. 3. 0 Os institutos equipat•ados, não 
officiaes, seguirão os p1·ogrammas adoptatius 
pelo Gymnasio Nacional. 

·Art. 4.0 · Na organização dos programmas, 
que só terão execução depois do approvallos 
pelo Ministro do Interior, a quem set•ão re
mettidos, om tempo conveniente, pelos llire
ctorl's dos estabelecimentos, a que osta lei 
se refere, attondor-se ha ao seguinte: 

L" O esturlo da língua materna, que nos 
primeiros annos dovoi'á revestir-se da maior 
simplicidurle terá par base-dictados, leitura 
eprosado1•es o poetas; recitação,oxplicaçã.o de 
termo' e expressões idi:Jmn.ticas e figu;·adas, 
composições vn.riadas sobro assumptos lit
tera.rio~ ; historia. da lingua portugueza o, 
em traços geraes, Iittei·atura nacional. 

A grammatica descriptiva e a historica 
serão estu.Jadas como elemento subsidiaria 
ás explic:tções do professor. 

2.• O ensino das outras línguas vivas será 
ministrado do modo mais pratico, devendo 
versar sobre exercícios de conversação, tra
ducção do autore~ escolhidos , compo.>ição o 
dissertação a respeito de thoma.s litterarios, 
scientificos, artísticos o historicos. de modo 
que, no fim do curso, possa o alumno, pelo 
menos, ontender as línguas estrangeiras. 

3.0 No estudo do latim, que devo ser diri
gido, tanto quanto ser possa, como si fosse 
uma língua vjva, comprehender-se-lla gram
matica, leitura e traducção de autores esco
lhidos e grande numero de exercícios de com
posição. 

4.0 O programma do ensino das sciencias 
deve <\brangor, resumidamente, os factos 
pl'ecisos e característicos, entre os quae~ se 
contem os mais familiat·es, a~ leis ,primol'· 
diaes de cada uma dellas, os seus principias, 
couclusões e idéas mais ge1•aes. 

5.0 O estudo da geographia. comprehenderâ. 
constituição physica da superficie da terra, 
sua. divisão política; succintamente, Europa.: 

Afdca, Asia e Oceania; paizes da Amorica 
politica e economicamente. Chorograpbia do 
Braz i!. 

6.0 O de historia, que não devorá descer a 
<lotalhes exrtgerados o minudcncias, restrin
gir-sc-ha aos factos da historia. universal, 
acontecimentos políticos, scientificos, religio
sos, litterarios e artisticosque fizeram época, 
mórmentc os da. America c especialmente os 
do Brazil. 

7. o O ensino do desenho, que começará pelo 
exercício de simples combinações lineares, se 
de~cnvolvorá. gradativamente, comprohen
dendo <losonho a mão livre, estudo dos soli
rlos geornctricos, sombras, ornatos em relevo, 
desenho linear geometrico, elementos do 
perspectiva prn.tica á. vi~ta. e representação 
real dos corpos. 

Art. 5. o A passagem dos alum s de anuo 
para anno tio curso se fará uepois do exame 
das matarias do anno, devendo tomar-se em 
consideração no julgamento as notas das 
aulas e o comportamento do estudante. 

Art. G." O exame de madureza constará de· 
provas escriptts e oraes. As escriptas ver
sarão sobre totla~ as línguas exigidas no 
curso, matltematica (:1ritltmctica e geome
tria), physica ou chimica (á sort l), historia 
natural e desenho. As oraes comprohenderão 
todas as di-lciplinas do accorrlo com as 
disposições do regulamento vigenr.e, que o 
Governo uovet•á modificar, adaptando-o ás 
exigencias desta lei. 

Paragru.pho unico. Quando o estudante 
tiver pt·estado prova. escripta de physica, só 
se lhe exigtrá a prova oral de clümica. e 
vico-ver . .,a. 

Ar·t. 7.• A approvação no exame de madu
reza dará direito á matricula em qualquer 
dos cursos superiores da Republica, confe
rindo tambem aos que tiverem cursa.do todos 
os a.nnos do Gymnasio e institutos equipa· 
ra.dus, officiacs ou nio, o titulo de-BACHA.REL 
EM SC!ENCIAS E LETrRAS. 

Art.8." Ficam om vigor toclas as disposições 
do regulam3nto de 26 Je janeiro do 190 I, não 
revog;tdas agora, devendo o Governo modi· 
1icar o referido regulamento nos pontos om 
que essa modificaçã.o for necessarin. pa.ra a 
boa comprehensão e execução desta lei. 

Art. 9.0 As cadeiras de disciplinas,nã:o exigi
das no curso e actualmente existentes ·no· 
Gymnasio Nacional, serão mil.ntidas, sendo o 
estudo dellas facultado a todos os alumnos. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

S. R.-Sala das sessões, 23 .de dezembro de 
1904.-Affonso Costa. 

E sem debate approvada a l'adacção final 
do projecto n. 265 D, de 1904, para. ser en
viado á sancção. 
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E' annuncia.du. a continuação da votação 
do pro.jecto n. 82, deste anno, que devolvo 
a D. Maria Carolina Nabuco de Araujo a; 
pensão de :J :600S; annuaos concedida á sua 
finada mãe, D. A'nna. Benigna Barreto Na..: 
buco de Araujo, vluva do Sen:1dor Josê Tho· 
maz Nabuco de Araujo (2a discussão). · 

O Sr, Presidente-A este projecto, 
o Sr. Germano Hasslocher apresentou a se
guinte emenda : 

« Accrescente-so : 
Art. 2.• Concedida pensão igual de 3:600$ 

annuaes á. viuva do consul geral José da 
Silva Azevedo, D. Maria Isabel de Azevedo.)> 

Onde so diz art. 2°, diga-se :-Art. 3•. 
Vae se votar o projecto, salvo a. emenda. 
Em seguida são successivamente postos a 

votos e approvauos em 2"' uiscussão os se
guintes artigos do 

l'RO.JECTO 

N. 82 C-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 A pensão do 3:600$ annuaes, con

cedida por decre1o de :ll de agosto de 1881 e 
approvada pela. lei n. :~ .056, do 8 de abril 
de 1882, a. D. Anna Benigna Barreto Nabuco 
do Araujo, viuva do Senador José Thomaz 
Nabuco de Araujo, fica devolvida a !iUa filha 
D. Maria Carolina Nabuco rle Araujo, em· 
quanto solteira. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Posta a votos,é rejeitada a rcfe1•ida emenda 
do Sr. Germano Hasslocher. 

E' Mnunciada a vota.ção do prujacto 
n. 208 A, de 1904, mn.ndando quo se appli· 
quem aos incursos nas disposições do Tra" 
tado de Madrid, de 14 de abril do 1891, o 
processo e a penalidade do contrabando, com 
pareceres das Cordmissõos de Diplomacia e 
Constituição, Legislação e Justiça e substi
tutivo da primeira destas Commissões (2"' dis
cussão). 

O Sr. Presidente-A este projecto, 
a Commissão de Diplomacia e Tratados apre
sentou um substitutivo. 

A Commissão de Constituição, Logisla.ção 
e Justiça. aconselha á Camara a a.pprovação 
do substitutivo da Commissão de Diplomacia 
e Tra. tados. 

Salvo roclamn.ção, vou dar preferencia na 
votação ao substitutivo da Commissão de 
Diplomacia. e Tratados. (Pausa). 

Em seguida são successi vamen to postos a 
votos e approvados er.a 2"' discusS<io os se· 
guintes artigos do substitutivo ao 

PROJECTO 

N. 208 A- 1904 

O Congresso Nacional 1lccreta : 
Art. l. o E' prohibida. a importação de 

qualquer pi·oducto ou mercadoria com falsa 
indicação de procedencia, nos tet•mos do 
ajuste <lo Maurid, de 111 do abl'il da 1891, 
ratificado a 3 de outubro do 1806 o pnsto 
em execucão pelo decreto n. 2. 980, de 20 de 
novembro do mesmo :tnno. 

Art. 2.• Os goneros incui'Sos nas dispo
sições do <Lrtigo anterior serão a.ppt•chen
didos pelas autoridades aduaneiras, emqnanto 
não houverem sido entregues aos interes
sados ; fóra desse caso pelas autoridades 
judiciarias federam;. Em tLmhas as hypo
theses, a requerimento dos interessados ou 
do mini~'>terio publico, guardadas as solern
nidados legaes. 

Art. 3.• Os productos apprehendidm1 na 
zona fiscal sorao reexportados pelo~ impor
tauures dentro do 30 dias, sendo destruidos 
caso não se verifique a reoxpot·tação. 

Si <L approhensão se re;\lizar fóra da zona 
fiscal os goneros serão inutilizados ou des
truhlos. 

Art. 4. 0 Em gualqucl' das hypothescs pre
vistas na~ta lei os importadores incorrerão 
na multa de 50 °/o sobro o valor dos generos 
importados. 

Art. 5. o Seguir-se-ha no procssso do a.ppro· 
hcnsão, no que for applicavol, o disposto no 
art. 633 da Consolidação das Leis das Alfan
degas. 

Art . 6.• Revoga.m·sc a:; disposi~ões em 
contrario. 

E' o substitutivo assim oiTerecido ~m 2a dis
cussão cnviu.<l<J á respectiva Commissã.o para 
redigil-o, para a. 36 discussão, de a.ccordo 
com o vencido. 

E' annunciada a votação do parecor .n. 40, 
de 1904, sobre a.s emendas o!ferechhs na 
discussão unica da indicação apresentada 
pela Commissão de Policia para · que sejam 
feitas novas alterações no Regimento Interno 
(discussão unica). 

O Sr. Cassian.o elo Nasei
ment.o (•) (pela ordem)- Sr. PrJsidente, 
ainda ha pouco foi encerrada a discussão do 
pa1·ecer sob1•e as emendas do Senado a.o Or· 
çamento do Exterior, e penso que a votação 
desse orçamento, como a de qualquer out1•o, 
profere a. desses projectos inclui dos na ordem 
do dia., ou deve preferir. 
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P ortanto, requeit•o a V. Ex. que consultai O Sr. Presidente- Tem de ser 
..i Casa. si consente na in versão da. ot•dem do redigido o substitnt i v o como projecto pm·•~ 
di~, de modo <~ Sct' votado antes de qua.lquel' en trar em 3~ discussã:o na. ordem do di~. 
outro projecto o orçamento cuja discussão foi Foi apresent<J<lo o subsiitutiN como cmcn-
encerrada ha pouco. da e ac·ceito pela Camara. 

Consultada. a C:~.mara, é appr ovado o re
. -quet•imonto do S1•. Cassi'\llO do Nasci

mento . 
E' annun.::iada a votação \la. emenda do 

Senado ao projCleto n. 253 B, de 1904, que 
fixa a despeza. d o Mlnlsterio das Relações 
Exterbres para o exercicio de 190:5. -

O S r. PrQside ote- Vã.o servo
. ta das as emendas do Sonado ao projecto de 
·Orçamento !lo E~terior. 

A Commissão úo Orçamento deu pa.rcccr 
·favoravel a. tcxlas as emendas. 

E"' seguida, são sucoessivamente posbs 
a votos e approva<las as seguintes emendas 
üo Senado ao projccto n . 253 B, de 1904, da. 
C<i.mara. dos Deputados: 

Ao art. 1• - Ondo se diz: 1.038:500$000, 
em out•o, etc.; di:;a-so: 1. 007:000$000, em 
ouro, etc. 

Ao mesmo a.rtigo Yorba 4" - Legações e 
consulados. 

Onde se diz: Chile - Consul em Valpa
ra.iso 7:()()()$000; diga-se: consul em Valpa
l'aiso 10:000$000. 

Estados Unidos da America.- Augmen tada. 
25:000$ a sub·consignação do 14:000$ desti
nada. <1. representação p:~.ra o !J:nvia.do Extra
orúinario e Ministro l>lenipotenclario . 

Franca. - Accresc('ote -~e: um consul em 
Cayena, ordenado 2:500$000, gt·atiftcação 
-5:500$, expediente 500$000. 

Onde se diz : Peru - Consul om Iquitos 
7:000$000 ; diga.se : consul em Ir1uitos 
10:000$000. 

Onde se diz : Suis.sa - Consul em Genebra. 
7:000$000 ; diga-se : consul em Genebra 
1 0:000$000' 

E' o p rojeeto enviado á Commissão do R.e
daeçiio,- officia.ndo-se ao Senado do occorrido. 

O Sr. Edua1•do Ramos (pelam·. 
dem) (')-Sr. Prcaidentc, requeiro a v. Ex. 
que consulte á. C.asa si concede dispensa de 
interstioio para. <JUC possa entrar na. ordem 
dos trabalhos da sessão immediata o pro· 
jecto n. 208 A, de 1904, sobro a convencíio 
llo Madrid, que Já foi appl'Ovado. 

I') S.\o di>CUl'IQ não roi fOVisl> t••Jo OI'&~Dr. 

0 Sn. EDUARDO RA>ros- }.las si não houViJ 
a lteracão ~lguma para que esta. reda.cção ?-

0 Sa. PaESIDEl'iT&l- Houve alteração no 
projecto prlmiLl\·o. 

0 Sa. CASSIA!'\0 DO NASCniE:-<T0-1<~' exaeto; 
hottvo t~ltcro.ção no project.o pr imitivo. 

0 SR. E DUARDO RAMOS- A esl~c projecto.> 
pl'imitivo foi apresentado um sullsLit utivo; 
por consequencia, o projecto a. submettei' <1. 
votação j<t não ú o primeiro, mas, sim, o 
segundo. · 

o Srt. PaE~mEl\l'E-Foi reroettido á. com
missão respeot i;a pat•a. J'edigil-o }mr <l entra.r 
em 3a ,uscussão com o projecto. 

0 SR. EDUARDO R.AMOS-IS~O 8 r igorosa.
mente regimental"? Não se pódo prescindir 
disto ?. 

0 SR. PRESl.úBKrE- Não, senhOl'. 
E' de novo annunciada. a. votação do p•\

recer n . 49, de 1\ 10~, sobro as emendas olfe
recidas na dl~cus:;ão unica. da indicaciio o.pt•c
senta.dn. pGla Commissão do Policia pa.t•a que 
sojam feitas novas altera.çõe-1 no Regimento 
Interno (iliscu~~íio unica). 

O St.• . Px·eslden:te-V!l.c-sa vot:n, 
em pt•imeiro logar, a indicação e, em se· 
guida., as emendas. 

Em seguida são sucoo~sivumenta pi}St:ls n 
Totos e apf.1'0va.das, Ealvo n.s emendas, ns se· 
guintes a.1el'HcÕe3 do Regimcn t.o proposta~ 
pola. Com missão de Policia. c constan tos du 
p:.weClcr n . 4t1 , de 1 go4: 

J.· 

Tra.nsportc·!e o n. 15 do at•t . 3"l para. logo) 
depois do n . ll do meamo nrtigo . 

2 ... 

No t~rt. Sô , :va1•agrapho u nico, lettro (c ),em 
vez do que está, dlga.-so:Todos os mais re· 
quel"imentos que não sejam de ordem sobrt
incidentes que occol'l'a.m no curso dos de· 
bates, salvo os do udia mento , feitos no~ 
termos dos u,rts. 93 e 94, ~et•ão esoriptos o 
sujeitos á. díscu~são e votação na fórma do 
artigo seguinte . 

3.& 

Ao art . !l3- acct•escente-se, in fine: 
Os requerimentos de adiamento que não 

forem vota!los immediataJn'lnto IJO!' falta dE! 
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numero, ficarão prejudicados c não poderão 
ser renovados n<t mesma sessão. 

Depois do art. 156 ~tccr(Jscentc-sc o se
guinte: 

Art. 0.:; p2.receres de Commissões qne 
não concluírem por um pt·o.}~.cto de lei cu de 
resolução terão uma só discussão. 

§ lo. Quaudo concluírem po1· peüido de in
formações ou para que o assumpto seja sub
mettido a outra Commissã.o, :':lerão conside
rados como requerim::mto3 e como t<J,es dis
cutidos o votade::3~ si pclD, importa,ncia do 
a.ssumpto aMesiljulgar qw~ cteve submottol-o 
~i. decisão da Camara. No cD.so contrario, a 
1\lesa por si attenderá. ::w podido da Com
missão. 

§ 2o. Os quo iorem dadcs so hre projectos 
de lei ou de resolução, e emendas do Senado 
ou da Ca.mara, serão impressos com a ma
teria a que se rcferit·cm e com e lia entrarão 
conjunctamente em discussão. 

Art. As indicações terão sómcntc uma 
iliscussão, mas, si os pa.recoro~ sobre elln.s, 
dados pelas Commissõe!=l que estudarem 
o assumpto, concluírem po!' um projecto 
de lei ou de resolução, soguir-se-hfto os 
tramites p:u·a estes determinados no Regi
mento. 

Art. Si na discussão de q ualq ucr pa-
recOl' for apresentado como emenda algum 
projccto de lei ou re.mluç3,o, ser(t apoiado 
como as demais cmendt\~, e no fim da 
discussão, depois de so votar sobre a sua 
matoria, sendo approvaua, se considerará 
}>rejlldicado o pttrccer passv.ndo o projecto 
por umtt outra discussão, que corl'Ospondorá 
<t torccir[t. 

Õ.n 

Tl't\nspoL'to-sc o art. lOCi pJ.l\l. depois do 
art. 170. 

6,n 

Depois do art. 205 accl'•G:scunte-se: 
A1·t. Na 2a. como na 3:1. discussão de 

tlUalquer projocto, os substtiutivos aprescn· 
ta.dos terão pL'eforencia nn. votação, seguindo
se a ordem ue precodencia na apresentação, 
salvo deliberação em contra1•io tomada pela 
Camara, a requerimento <1·3 •1nalqum• Depu· 
tt'tdo. 

Art. Os substitutivo.~ Ja Ca.mara aos 
}ll'ojcctos do Senado, e vir..e-versa, serão con
siderados como uma serio de emendas e vo
tados :!oparadamontc, por artigos, em corro
~pondoneías nos do projeeto emendad?. 

s.a 
Suppdma.-se o art. ~13. 

9.(1. 

Art. A reforma (lo qualquer artigo 
deste Regimento só poderá. ser feita })OI: 
meio de indicaçfi,o, que passará por uma só" 
diseus::ão, depois de onviJa a Commissã.o de 
Policia. 

10.!\ 

Arf. No regulamento que a. ~lesa oxpedit' 
pura. o.~ scniços da secretaria providen
cbr<.í. no sentido do serem feitos pot• con· 
currencia todos os- fornecimentos para o 
cxpcdü:nto da Camara, bem como, em capi
tulo especial, regulará o modo por que deve 
ser feito e contractado o sGrviço de rcdacção 
dos debates. 

E' annunciada. a votação tias emendas 
constanGes do mesmo parecer 11. 49, de 1904. 

Em seguida é posta. a votos e t~ppl'ovada 
a seguinte emenda, sob n. 1, do Sr. Noiva: 

«Supprima-se a. phmse final da emenda 
sob n. 3-«e não poderão sor renov<1.dos na 
mesma sessão.» 

Posb a votos, é rejeitada. a emonda sob 
n. 2. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 
n. 3. 

E' approvada a seguinte modificação â. 
refe1•idu. emenda sou n. 3: 

«1. o Quando conclui rem por pedido de in
formações, independem do discussão e vo
taÇão, o a Mosa, por despacho do I o Scct•c
ta.l·io, solicitar<í. do Governo as informações 
pedidas ; si, porém, ll.S conclusões forem no 
sentido d.t ser ouvida outra. Commis::;ão, 
serão considorttdos como requerimentos e 
como taes discutidos o votados.» 

São successívamcnto posta~ a votos c rc· 
jeitadas as emendas sob ns. 4 o 5. 

São ,:ucc~~ssivamente posttts a votos u 
app1•ovadas a.'!! seguintes emendas: 

Sob n. 6, do SL'. Medeiros e Albuquerque: 
Art. E' licito a qualquer Deputttdor dar 

por e:cripto as razões do seu voto, quer 
tenha sido vencedor, quer vencido. Não po
derá, porém, nessa declaração faze1• allusões 
pessoaes de qualquer natureza. 

SolJ n. 7, do Sr. Medeiros e Albuquerque: 
Art. Sempre que convenha incluiL· na 

lei que 1lxa a despeza georal da. Republica 
qualquer disposiçào que deva ser commum 
a toaos os ministerios, essa disposição será 
apresentada quando se discutir o orçamento
do Ministel'io ru.l, Fazenda. 
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Sob n. 8, do St•. Medeiros e Albuquerque: 
Art. Quando um Deputado, ou vorbal

mente da tribuna, ou por escripio, renun
ciar ao seu mandato, essa renuncia se con
sideral'l d.e>de logo comple1a e definitiva. 

A Me::a tarA as comrounicaçõos Iegaes para 
o preenchimento do cargo, que, a partir do 
a c to da renuncia, ficou vago. 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emenda, sob n. 9, do Medeiros e Albuqucr · 
que : 

Ar , , Sempre} que um pa.rcccr concluir 
pelo indeferimento do qualquer pedido, r e
duzil'ú â fótmula de projecto a merlida soli
citada, embora concluindo pela sua rejeição. 

A J,fesa sulnnetterâ u. votos o projecto, 
aanunciando, porém, q-ue o parecer lhe é 
contrario. 

O Sr·. ~Iedeiros; e Albuquet•
que -(pela crdem) diz C!UC não "lhe parece 
intelram (lnte justo o pa.recm• da Commissã.o 
de Policia, quando asseve1•a. que a hypothese 
prev-ista na sua emenda já. estava inclui da. em 
uma das que a Mesa apresentou. O orador, 
que só formulou as sua~ emendas, depois de 
ter lido as que a Commissã.o de Policia 
submeucu á. Camaro., não 1inha descobert o 
lá nada que prevcni~:>Se um caso oo genero 
do que <lStt\ presenciou, ha puuco tempo, 
quando se votou um parecer sobre o ColJegio 
Aq nino. Chamada a sua a ttençã.o pelo que leu 
hontem no Diar-io Of(ici11Z, continua a crer 
que o mal não está. inteiramente sanado, 

Em todo C<'\SO, si u. Mesa insiste no seu pa
recer, o orador não tem ra.zlio para se obsti
nar cont.r•a elle, dGSarmado, como ficou, pela 
gentilez;~ de ve1' a.padrln·hada.s com parece
r es fu.voru.veis qua.si todas as suas emendas. 

Em seguida. ó posta a votos e l'Ojeitada a 
emen .aoob n. o. 

Sito succcssivamente postas a votos e a.p
provada.s us seguintes emendas : 

Sob n . 10, do Sr. Medeiros o Albuqael'
que: 

(,\J't. Quando da ordeJU do dia. consbrem 
votações e, entrota.nt.u, jll. estivet• na t.ribuna 
um orador, a. Mesa, assim q ua . houver 
maioria. legal p ara deliberar, llte pedil'á quo 
interrompa o aau discurso. Caso elle não 
consinta nessa interrupção, marcar·lhe"ha. o 
prazo improroga.vel de meia hora para con
cluir a.s sua.s considerações.» 

Sob n. 11, do Sr. Medeiros e Albuquer-
que : . · 

Seta accrescen\ada 11. emen.Ja. 9• da, Com· 
miSS11o de Policia ; · 

'"E11se parecer só se1•á. vota.do oiio dio.s 
depois de publicado e pt•ocíl:la.rá. maia do 2/ 3 

· doa votos dos Oeput.advs presontes.• 

E' igualmente approvada a seguinte mo
diücaçã.o da Commis.~ão á. referida. emenda. 
sob n. li : 

«Ae01·escentando-sr., porém, depois de sm·,~ 
-as pa.lavras- disc•,ctid!l e. 

Sob n. 12 , do Sr. Medeiros c Albuquerque: 
«Art. Um requerimento de urgencia. póde 

ser apresentado em qualquet· oooa.aião. 
Quandu haja. ora.tl.or na tribuna, o Presidente 
o poderá interrompe<· immediatamanto,sem
pl'e que a urgencia for pedida para. tratar 
deaEsumpto que entenda com a. segurança 
nacional, e o roqncrlmento tenha pelo me
o os 5! a.ssignatur:1s . » 

Posta a votos, é rejcita.!la a emenda. sob 
o. 13". . 

A indicação v:te ser e nviada á Commissií.o 
de Polícia, para os fins r egimentaes. 

O Sr. Eduardo R a uios (pela or
dern)-Sr. Presidante, peço a V. Ex. que 
ma ode consignar na a c ta, que votei contra a. 
emendo. qne tli ll : 

« Quando um Deputado, ou verbal
mente da t1•ibuna, ou por escripto, renun
ciar ao SI:!U ma.ndato, essa renuncia. se oon
sidera.t•á desde logo completa. e defini tiva.. 
A Mesa fará a~ coramunioações legnes para 
o preenchimento do cargo, que, a partir do 
acto da rco.unciam, tloou v ago.» 

Quero, repito, C[ue V. Ex. tenha. a bondade 
de ma.ndar consigo.ar na acta., q ue votei 
contra esta emenda . 

O Sr. Presidente -0 nobre Depu
tado tenha. a bondade de man•lar a. sua. dccla· 
ração por esc ri pto. 

Acha-se solJt'e a. mesa. e vae ser lido um 
re•-tucriment.o de urgencia. 

O Sr. Ale ncaJ.• Goimal*ilí.es 
(:.1° Sec1·etw ·-io) proceda á loituro do seguinte 

'><( 
REQ!lEkDLENTO 

Roqueiro urg eooiõ\ para '!ue sejam dis
cutidos os pttreceres n. 204 E da. Commissão 
de Orça.mento sobt•e o.s cmendo.s do Senado 
a.a Orcamento do M.iniste t•io do Interior e 
326 A da mesma. Commissão sobrG emend.as 
olfet-eciJas em 2~ discussão ao projooto do 
Senado n. 326, reorganizando a. brigada. po
licial, loterrompidu. assira a ordem do dia. de 
hoje. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de WO·!. 
- Cassian" do N ascimento. 

O Sr. Preliide:n -te~ Vo.e se vota.t• o 
requorimeow do Sr. Cassla.no do Na.soi· 
mento, no sentido do serem immodiatamente 
submettidos l\ discuss~ o; pa.ruoercs ns.204 E, 
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da Commissão de Orçamento, sobre emendas 
·do Senado ao Orç::unento do Interior, e 3 26 A 
da mesma Commissão, sobre emendas offere
c~da::; em 2a dbcussão do projt~cto l•Jrrra-
mza.ndo a brigada polich~l. "' 

Si a ~atmLra decidir a favor do _ equeri
mento, 1:-:lto é, entendendo que o negocio de 
que se trata, é uegentc pu.rtt inLerromper a 
Or(lem do dia, e;;ta, nos t(~rmos do Res-i
mento, ficat·á pre,iudicad<:t até que se resolva 
·sobre a materia para que fot concoLLilla a ur
gencia. 

Consultn.da. a Camara, é concedida n. ur
gencla pediJa. 

E' ann1tnciada a discussão unica do pa· 
recer n. 20-i E, de 1904, sobre as emtmdJ.s do 
Senado ao projrcto n-. 20-1 O, de 1!)04, fi
xando a despeza do Ministel'io d<t .lusüça e 
Negocios Interiores paru. o exerdo de HJ05. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discus::,ão. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes emendas do 
Senado au projecto n. 204 O, ue lU04, da 
·Camara dos Deputados: 

Ao art. l.o: 
A' rubric;~ 3a. - Despezas com o palaci0 

·da Presidencia da Republica- Em vez de 
101:140$, diga-se 101:4-l0$000. 

A' rubrica 6a - Secretaria do Senado ·
Augmentada de 19:200$, sundo : no pessoal, 
600$_ para o biblioth<'e<trio e 3:600$ para os 
contmuus, tudo na razão de ~/3 do orde
nado e 1/3 J.u gratificação, na c •nl'•JI•mitliLJ.e 
da delibo,•açãe do Senado, de 27 de tlezembr·o 
d~ _l9u:3; o 15:000$, no mater·ial, p<Lt'a acqui
S!Çao do obras destinadas ú. biblio~heca en
cyclopodias e revistas recentt!IIIOIIte p'uhli· 
cadu.s ; e em voz .de 388:\:13.~$11~, diga-se : 
358:132$118. 

A' ruiJt'ÍlHt 12a.- .Justiça Fcdera.l - lbstrt
beleç~t-se a cumlignaçãu do ü: UUO$ dLt pro
post!~, P·~l'à a remuneração pruvisuria de 
sm•vrçus na Prucur<tdoria Gor·al da. H.epu
blica; o em vez de 87::3:704$tlH, . .ig.~-se : 
87!J:7u4$lltl. 

A' rub1·ica 13a.- Justiça, do Di~tricto Fe· 
deral - Ot1de se diz-Aluguel li<1 c;.~sa em 
que funcc10na <1 Assistencia JuJida.ria, diga
sa :-Al11guel lia casa e mais des.,ezas ua 
Assistencta Judiciat'ia ; o nm ·voz du 
341 : 3~0$· J99, lliga ~se: 341 : 370$039. · 

A' rub!'ica 15a - Polieia ,lo Ul:ltricto Fe-: 
deral -- ~:n vez de 3.824:690$UG ;, diga-se : 1 

3. 824: 345$Ufd. i 
A' rubr1ca 16a. - Casa de Ctn•recção -' 

Augmentada de 3:600$ para salario do 1 

mestra tla offlcina de ferreiro ; e em vez de1 

240: 663$-~-l?, diga-se : 244: 263$B37. i 

A' rubrica 2oa.- Assistencia. a Alienarlos1 

·- Onde se diz- Augmenta.da de 7!4:560$,: 

dign.·so: Augmentada de 3l :4608 ·e em vez 
L!. e 99 4: 140$989, dig a.-se : I. 00 l : Ô'!O$Cl98. 

A' rubrico, 21 a-Directoria, Geral ele Saude 
Puhllc::t-Substitua-se a parte que começa 
das p::tl::tvras: « N::t rubric<.t-l~ihtteriaJ-no 
EsGtt~io dePernambuco, etc., até o fim» pelo 
ogm_nto_: «Augmentada do ::JG9:800$, pn,ra 
acqm~rçao de la_nchas _o apparelhos apm·fei
Çu<tdos para desmfocçao nos pol'tos dos Es
tados e o re.-:;pectivo cmn;eio, compl'ehondida 
a quantia nccossaria p:tm a compra de duas 
lanchas destinadas ao serviço de saude nos 
purtos de Pernambuco c Alagoas»· e em 
vez de 5.589:600$, diga-se: 5.8R9:500$000. 

A' rubrica 24a.- Faculdade de Mndicina do 
Rio do Janeiro-Em vez de-Augmentada de 
23:900$, diga-se: Augmentada de 20:000$, 
supprimidas a~ pu.la,vras: «sendo :3:000$, no 
pe::~so tl do onsmo, p ,,rtt pagamento de ()'rati
ficação e.-;pecial ao substituto da ta. ~ucção 
pela rege!!cia de um cadtJira ; e em vez de: 
648:83~:)2:36, diga-se: 645:832$236. 

A' rubl'ie:t 30 - Instituto Nacional de 
Musica - Em vez de l83:2ô2$23G, üiga-sc: 
18:3:162$118. 

A' rubrica 3la-rnstituto Benjamin Consta.nt 
-:-~~ugmontada ~e mai::; 29:040$, para a.cqui
:?rçao do ffill.terral podagugic,) especial e do 
wstrumonL<tl p:tl'a a banda de musiea, re
furma das offiCinas de typogt·a hiu. o enca
dcrnaçfto, machinas c typos, r.~paros ni'O'Oll
tes pal'a segurança do cditi.-io, constl'uccã~ de 
uma lavanderia e de um galvão pat•::t seccar 
roupa., tudo na co1rformida.,lo da exposição o 
dus orç;mwntos que n. acompttnh11rn, con:~t.a.nte 
do otHe.o de ~9 de agosto, n. 80, dd uirectol' 
do Instituto ao Ministro da J11stiçn c Ne"O· 
eii)s inter·iores; . c em vez de iW9::~38$ll8, 
diga-Sll: 2:{H:27~$118. 

A' ruhr1ca :i2a-Inst,ituto Nacional de Sm•. 
dos-Mwlos-Augment.ada de mais 3:5tl0$, 
sen.lo :1:~ 'O$ pam, elevar a 26:2•J '$ a verba 
de.~:{:O!HI$ !Lestin<tda á a.limenLaçà.o e com
busti vel d;t con.sign<tt,!ãu-Matol'ial - e 360$ 
p;.u•a el 1V<LL' a gra,tiflc:tção do roupeil•o-en· 
l'tmnciro de 72U$ a 1 :080$; c em vez de 
120:07\:J$118, digtt-:)0: l~:J:(i3U$ll8. 

Ao art. 2.": 
SLtppL'irna-se o n. I. 

Acct•esceu't.e:-s~ no mesmo a1·tigo : «a 
mandar unprumr na Impr .. msa Na.duna.l a 
Revista do Instituto Historico e Geographico 
Bmziteiro. » 

Accrescente-se o seguinte: 
Art. Só o serviço elfectivo do magi::;terio 

nos institutos civis .e militares de eusino .se
cundi1río e superior dará direito ao accre· 
scimo de vencimentos, doroga.da a ultima 
parte do§ 2° do art. 31 do Codigo do En· 
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sino, approvado pelo decreto n. 3.890, de 1 Posto a votos, é approvado em 2a di;:;~ 
de janeiro G.e 1901, bem como qualquer cussão o seguinte artigo unico do 
outra <lisposiç..'i.o em sentido contrario n. esta. 

O Sr. Bt~lcio Filho (pela o;·dem)
Peço a V. Ex. que faça constar da acta o 
meu voto contrn.do á emenda n. 15. 

O Sr. Presid.ente-V. Ex. queira 
mandar a sua declaração por esci'ipto. 

O projecto vae ser enviado á Commissão de 
Redacçào, offichndo se ao Senado do occor

- rido. 
De accordo com o voto da Camara, vou 

submettcr a discussão o parecer n. 32ô, de 
HJ04, da. Commissão de Orçamento, sobre as 
emendas o1ferecidas ao projecto do Senado, 
reorgardzando a ljrigada policial e a guarda 
civil. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 326 A, de 190J, sobre as emendas o1fereci
das na 2a. discussão do projecto n .- 326, de 
1904, do Senado, reorganizando a brigada 
policial e guarda civil. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
uiscussão. 

Em seguida são succes'li vamente postas a 
votos e a_pprovad,ts em 2a discussão (salvo a5 
emendas) O.::l seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 326- 1904 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorizado 

a reorganizar a. brigada policial e a guu1•da 
civil, de accordo com as exigencias do ser
viço, podendo abrir os necessarios creditos. 

Art. 2, 0 Revogam·se as disposições em 
contrario. 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas offerecidas pelos Srs. Me
deiros e Albuquerque, Thomaz Cavalcanti e 
E rico Coelho, ao mesmo projecto n. 326 A, 
de 1904, do Senado. 

O Sr. Cassiauo do Naschnen
to (llela ordem)-Sr. P1•esiLlente, peço a 
V. Ex. se digne de consultar a Casa si con
cede dispen!:!a de interstício para que o pro
jacto que acaba do ser approvado entre na 
ordem do dia da proxima sessão. 

O Sr. Presidente-Submetterei á 
deliberação da Camara o pedido do nobre 
·Deputado, porque foram rejeitatlas todas as 
emendas o1ferecidas ao projecto. 

Consultada a Camara, é concedida. a dis
pensa pedida. pelo Sr. Cassiano do Nasci
mento. 

PRO.JECTO 

N. 328-1004 

O Congesso Nacional docrcta: 
Artigo unico. Fica o Podei' Executivo au-

torizado a abrie ao l\Iinistcrio da Marinhn. o
ct•edito de 4:070$666. supplementar á verb:t 
da. rubrica. 18,. do art. 7° da lei n. 1.145, de 
:n de uezembro <le 1003, para occorrer ao 
pag,~mento dos vencimentos devidos ao com
mis.:mrio geral da armada João Maria Borne~~ 
de P::trrabérc, refo1·mauo por decreto de v 
de agosto r.lo corrente anno. 

-O §r. Joaquim Pires (pela Oi'

dern)-Sl'. Presidente, peço a V. Ex. so digne 
consultar a Camc~ra si concede dispensa do 
inter·::;ticio, afim de que o projecto n. 328, de 
190!, seja contemplado na ordem do db dn. 
proxima ses::ão. 

Cunsultada a Cama1•a, é concedida a dis
pensa pedida. 

E' approvada a seguinte emenda do Se
nado ao projecto n. 40 A, de 1904, da Ca.mara 
dos Deputados: 

Onde se diz-Com todo.s os vencimentos-. 
diga se: com ordenado. · 

E' o projecto assim emendado enviado á 
Commissão de Redacção, officiando·se ao Se
nado do occorrido. 

E' annunciada a votação do projecto n. 289. 
deste anuo, que concede a pensão mensal de 
500$, l'epartidamente, á viuva e filhos tlo · 
tenente-coronel Innocencio Fabricio Ferreira 
de Mattos. 

O !!h•. Preshlente- A este projc
cto os Sra. E1•ico Coelho e outros apresenta· 
ram uma emenua, determinando que ficasse 
tamllem assegurada a pensão vitalícia de 
1:8008, annualmante, á veneranda mãe de 
Silva Jardim, propagandista da Republica. 

Vae se votat• em primoiro lagar o pro
jccto, o depois a emenda. 

14.:m virtude do que determina o Regimento, 
caso se,ja approvada esta emenda, será ella 
destacada para constituir projedo em sopa:
rado, so1frendo uma nova 'discussão. 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e approvados em 2a dtscussão os se-
guintes artigos do 

PROJECTC 

N. 289B -1904 

O Congresso Nacional resolvo : 
A1•t. 1. o E' concedida a pensão mensal de-

500$ á viuva e filhos do tenente-coronel In
nocencio Fabricio de Mattos. 
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Art. o 2. o A referida pensão será. distri
huida assim : á viuva. ca.bo!'á 2508 e os ou
tros 2508 serão igualmente repartídos entre 
os filhos, revertendo em favor da viuvct os 
quinhões pertencentes aos quo, nos termos 
·]egaes, os forem perdendo. 

Art. :3. o Todas essas concessões serão 
eiTect.ivas qun.nt~ i't viuva, mantendo-se a 
mesma em esta.do de viuvez o. no C[.l.SO 

contrat•io, l'everterá seu quiohão em be
neficio igual ao filhos menores o filhas sol
teiras. 

Art. 4. u Fica o Governo autorizado a 
alJrir o credito nccessario para immediata 
·execução desta lei. 

O Sr. Presidente-Vou sulnnetter 
a votos a. emenda quo, si for appruvada., 
será destacada para constituir projecto se
parado, atlm de soífl•er mais uma. discussão. 

Em seguida é posta a votos e approva.da a. 
seguinte emenda dos Srs. Erico Coelho e 
outros : 

Accrescente-se o seguinte : 
«Fica ta,mbamassegurada. a. pensão vitalic i. a. 

de 1:800$, annualmente, a D. Felismina. 
.Leopoldina de Mendonça Jardim, veMtanda 
mãe de Silva Ja.rdim, o p1•opagandista da 
Republica, de saudosa memoria.» 

O Sr. Bezerri I Fon tenalle 
(pela ordem)-Desde que a eni~nda, otfere
cida. ao projocto n. 289, foi destacada., con
forme determina o Regimento, venho pedir 
a V. Ex. se digne de consultar a Casa si 
conced~ dispensa de interstício para que esse 
'projecto entre na. ordem do <lia de amanhã. 

Con~ultaJa a Ca.mara, é concedida a dis
pensa de interstício. 

Posto a. votos, é approvado em a:~ discus
são e enviado <i Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 286 -l!J04 
O Congressso Naciom~l resolve : 
Art. 1. 0 E' relevadtt a D. Eduardo Duarte 

·suva a. presct•ipcão em que incorreram suas 
congrua.s como conego da ex-Capolla Impe· 
.I'ia.l, na importa.ncia de 8:000$, abrindo-se 
lJara esse fim o necessario credito. 
- Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contra. rio. 

Posto a Yotos, é approvado em P discus
.são o seguinte 

PROJECTO 

N. 7 A-1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica .o .Pod~r ~xecutivo au

'.:toriza.do a abril• ao Muuster10 da Fazenda () 
Vol, ''111 

credito extraordinarlo de 10: 033$01G, pa.r<~ 
pagamento de vencimentos que competem, 
nu exorcieio de 1003, aos dous fieis de thesou
reiro da. Recebedoria da Capitn.l Federal, lo-
garcs crea.dos pelo decreto n ...... de ..... . 
de .... ; revogadas as disposições em con
tt·ario. 

O Sr. BI .. icio Filho (zJel:t m·dem) 
reqnet• vePificaç[io da. votação. 

Pro~ellenJ.o-se á Yerificação, reconhece-se, 
tcrcrn votado r1 favor 107 Srs. Deputados o 
contra 2, totnl 100. 

O S-.·. 'l'll.Ornaz Oavalean·ti rc· 
quer e obtem dispensa. de inte1•sticio para 
que o projecto que Ma.u·.t de ser votado, 
ent1•e na. proxima. or·dem do dia. 

Posto a votos, é apprvvado em di:icussã.o 
unica o pa.recer n. 44, uc 1904, julgando que 
na petição de D. 1\!aria Pereira Guimarães, 
viuva do almirante José Marques Guima
rães, que solicita t~ concessão de monteplo 
uc almiran to, não lm o q nc deferir, em face 
do que dispõe a lei n. 1.176, do 14 de j<mei
ro de 1904. 

Posto a. votos, é approvaJ.a em discussão 
unic :.~ e enviado ú. Commissfto J.c Rcdacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 291- 1904 

O Congresso Nn.cional resolve : 

Ar~igo unico. E' o Poder Executivo auto
rizado a conceder a F1•aneisco Augusto de 
Mello, confe1•ente de 3a. classe da EstraJ.a de 
Ferro Central do Brazil, licença por seis 
mezes, com o l'cspectivo ordenado, pi.tra 
tratar de sua saude onde lhe convier, em 
prol'ogação da. q uc lhe foi concedida. pelo 
dircctor da. mesma via.-ferrea ; revogadas 
a.'3 disposições em contrario. 

Posto a votos, ú approvado em discussão 
unica. e enYiado <t Commissti.o de H.edt~cçã.o o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 292- 1904 

O Cong1•esso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' o Poder Executivo autori
zado a. conceder a Luiz Silveira do PUlar, 
agente da. Estação de Ouro Preto, na. Estrada. 
de Ferro Central do BL'azil, licença por um 
anoo, com o respectivo ordenado, para ti·a
tar J.e sua saude onde lho convier ; revoga· 
das as disposições em contrario. 

65 
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E' posto a votos o rejeitado em 1 a discu.:-- , 
são o projecto n. 98 A, de 1904, c1•ea;n lo na· 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal mais 
tres 1ogares, sendo um de official e dons de 
amanuenses com as mesmas vantagens dos 
actuaes de igual ca tegor·h. 

O Sr. Bricio Filho (lJela onlem ) 
requer verificação da votaçãc. · 

Feita DJ vorificação, reconhece. se quo o pro
jecto foi rejeitado por 96 contra 13 votos. 
Total, 109 votos. 

31 de outubro a. 12 de novembro de 1892 . 
O Governo abl'irá, para pagar-lhe, o credito . 
extraordinario de 975$000. 

São successivamentc postos a. votos e ap
provados em 2:1. discussão os seauiutes arti n·os 
~ - o 

PRO.JECTO 

N. 189 A - 1904 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve : O Sr. ftodolt>ho Paixão (pela 
o1·dem).- 81•. Presidente, achando-se sobre Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica a.u
a mesa a redacção final do projecto n. 286, · tol'izado a mandar annullar a carga feita 
de 1904, relevando a prescripção om que em fevereiro de 1897 ao capitão de enge
incorreram as congruas do bispo de Goyaz nheiros Domingos Alves Leite da quantia de 
D. Eduardo Silva, requeiro a v. Ex. que 2:100$, que recebeu da caixa miLttar para 
consulte a Camara se concede dispensa de. despezas da, commissão de que era chefe na 
impressão afim de ser votada immediata- expedição a Canudos, commandada pelo coro
mente a referida redacção. nel Antonio Moreira. Cesar, e a restituir á 

Consultada a Camara, 6 concedida a dis- viuva daquelle official, D. Ersilia Alves 
pensa pedida. Leite, as quantias que do meio-soldo lhe teem 

Em seguida, é sem debate approvada a se-; sido descont:~das para pagamento daQuelle 
debito. 

guinte ' Ar·t. 2.o ReYogam-se as disposições em 
· contrario. 
. E' annunciada a votacão do projecto n. 112 

REDACÇ};,o 

N . 286 B-1904 A, de 1904, que institue o privilegio homes-
. ' tead isentando de penhora o immovel rural 

Redacçao (tnal do pro.Ject? '!!· 286, de~te . pertencente a brazíleiro, na.to ou naturali
anno, que 1·eleva a prescnpçt~o em que m- zado, que ·fizer a declaração constante do 
correram as congruas do b(spo de Goyaz modelo annexo (2a discussão). 
D. Edua1·do Duarte Silva, como conego da 
ex-Capella Imperial Em seguida, são successivamente postos a 

votos e approva.dos em 2a discu11são (s:.~olvo as 
O Congresso ·Nacional resolve: J emendas) os ·seguintes artigos do 

A1•tigo •unico. E' 1•elevada a D .. ·Eduardo : PROJECTo 
Duart•J Silva a prescripção ·em ;que incol'· 
re1•am suas cong1•uas como couego da ex- ' 
Capella Imperial, na importa,noia de 8:000$, 
abrindo·se pt,ra•e.sse fim o necessario ct•à-; 

N. 112 A-190,1 

dito· . O Congresso Nacional resolvo : 
Sala das Commissões, 23 de dezembro de' 

1904.- Meclei1·os e Albuque1~que. - Gcwcia' Art. 1. 0 E' instituído o pri:vilegio (home .. 
P . stead) isentando de penhora o immovel rural, 

wes. ' b "l · t t 1' ~' . . pertencente a razt e1ro na o oll na ura l-
E o proJecto ennado ao Senado. zado, que tiz n· a declaração constante do mo-
Posto a votos, é ap_provado em discussão: delo .A, .annexo á p~esente lei. . 

unica e enviado á Commissão de H.ed~:tcção 0 . § 1. o A ~eclaracao s~rá transc_r1pta, em 
seguinte ' ; .IJ n·o espec1a.l, D? cart_orw ~o regtstro geral 

PROJECTO 

N. 188 E, de 1904 

O ·Congresso Nacional resolve: 
1 

Artigo unico. Fica. relevada a pregcripÇão' 
em que o Dr. Augusto de Olivetra ·Pinto· 
incorreu para o recebimento do subsidio a 
que tinha direito como·oeputa.do Federal, de 

· da comarc ~ da s1tuaçao do Immovel, e sei'á 
esc1•ipta em dous exemplares, ficando um 
archivado no cartorio e outro restituído ao 
proprietario do immovel, depois de feita a 
respectiva annotação ·pelo offlcial do re
gistro. 

§ 2. o A declaração comprehenderá não só 
o caso da constituição do privilegio como o 
de subrogação, quando houver :herdeiro ao , 
qual ~eja o privilegio transmittido. 
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§ 3.o A declaração será. tamb:Jm trans- Art. 9. 0 No caso de divorcio, o immovel 
cripta no livro de que trata o paragrapho ficará pertencendo ao conjuga que tiver ao 
antecedente, quando se vel'iflcar a tl'ans- seu cuidado tt criação e educação dos filhos. 
missão do privilegio, devendo ser feita ess:1 Art. lO. No caso da fanecimento de um 
declaração de accordo com o modelo B, dos conjuges, o immovel ficará pertencendo 
annexo a estalei. n.o conjugo sohrevivente, com exclusão dos 

§ 4. o O livro do registro terá duas colum-, filhus. 
nas, uma para as transcripções da constitui- A1·t. ll. No caso de fallecimcmto de ambos 
ção do privilegio 0 outra para as transcri- os conjugas, a propriedade do lmmov.el pas· 
pções nos casos de subrogação. filh d · d 

§ 5. 0 O official do rebaistro terá o emolu- sará para 0 0 esigna 0 pelo ultimo con-
juga que fallecer. 

monto de lO$ por qualquer das transcripções § 1.0 Na falta do designação, os herdeiros 
mencionadas nos§§ I• e 2•. d 

§ 6.• O official do registro fará a trans· maiores e 0 cura or ger.\1 lle orphãos, pelos 
cripção r o prazo de trcs dias, sob multa do menores, elegerão 0 herdeit·o que deve ficar 

,1 d · subrogado no privilegio. 
50$, imposta pelo juiz uc irmto da comarca, § 2.• O herdeiro escolhido, em qualquer 
a requerimento de qualquer interessado, das hypottwses mencio1.)adas no artigo e pa-

§ 7 · • O oliicial do reg•stro dará l'ecibo á ragrapho antecedentes, indemnizarâ os ou
parte interessada, quo lhe apresentar a de- tros herdeiros, pela fórma. quo for combi
claraçã.o para ser transcripta, om qualquer aada, o quinhão proporcional ao v::..lol' quo 
dos casos mencionados nos §§ l • e 2° deste constar do regbtro. 
artigo. Art. 12. Si no fim de 30 dias da abertura 

§ 8.• O Governo foi'necorá gratuitamente da succeasão, não tiver sido escolhido o her
os primeiros livros necessarios para a exe· deiro, ao qual o privilegio deverá. ser trans-
cuçiio desta. lei. ~ t 

§ 9.• As declarações e transcrip~ões, bem 1erido, ficará. este extinc o, procedendo-se 
como os livros do registros, serão isentos de a.o inventario e partilhas conforme o direito 

~ commum. 
sellos ou taxas 1ederaes. Para.grapho unico. No caso de serem me-

Al't. 2. o No immovel a que se refere osta noras todos os herdeiros, ficará ta.mbcm ex-
lei (homestead), ficam comprehendidos: tincto o privilegio, procedendo-se como de· 

a) as casas, bemfeitorias e os fructos ; termina. o direito commum. 
u) os moveis, utensis, instrumentos do tra-

balho e quaesquer accessorios: Art.l3. O herdeiro quo ficar com o pri -
d - - 1 · d vilegio fará. com os outros herdeiros a 

c) os animaes e criaçao, nao inc uxn ° as declaração constante do modelo B, que sei'á 
aves, que não terão limite fixado, até 50 tran~crlpta, conforme prescreve o art. 1°, 
para cada especie ; 

cl) os animaes de tiro até 10. §~oi .o A declaração será tambem assignada. 
Art. 3. o O immovel não poderá ter área pelo curador get'al de orphã.•;s, quando hou

superior a 25 hectares e nem valor exce- ver herdeiros menores. 
dente de 20:000$000. § 2. 0 A declaração será escripta. em dous 

Paragrapho uni co. A área. e valor decla- exemplares, dos quaes um ficará a.rcbivado 
rado::1 no registro não poderão ser alterados, no ca1•torio de registro e outro sorti entregue 
nem mesmo em caso de rlemanda judicial. ao rendeiro, a quem couber o privilegio. 

Art. 4. 0 O immovel só poderá ser ponho· Art. 14. O Governo expedirá regulamento 
rado nos seguintes casos : para execução desta hü 60 dias depois de ser 

a) de pagamento ao vendedor; publicada. 
b) do pagamento de salarios a trabnlha- Art. 15. Revogam-ao as disposições em 

dores. . contrario. · 
Art. 5. 0 O immovel deve, sob pena de ser Em seguida, são successivamonte postas a 

perdido o privilegio, ser explorado pelo seu votos e approvadas as seguintes emendas: 
proprietario, que neUe será tambem abri- «C, de pagamento de impostos {edemes, 
gado a residir. estaduaes e municipaes. » 

Art . 6. 0 O privilegio (homestead), de que Já. sendo exigida pelo art. 5• do projecto. 
trata esta lei, só poderá ser constituido por a condição da. residencia no home3tead, con
quem, além dos requisitos menciona.dos no sidera a Commissão prejndicada a emenda 
art. lo, fôl' chefe de familin.. do Sr. LeovigilJ.o Filgueiras, na parte que a 

Art. 7. o O immovel não poderá ser objecto propõe como requisito essencifll do pri
de hypotheca ou de outros onus reaes ou vileglo. 
não, sob pena de nullidade. Assim, é a. Commissão de parecer que 

Art. 8. o O immovel só póde ser alienado sejam acceitas as seguintes emendas ao pro-
com exclusão do pl'ivilegio. jecto: 
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.-\o art ~ 3°: 
Acc1•escente-se(da emenda substitutiva sob 

§ 3°, do Sr. Lcovigildo Filgueiras ao art. 1° 
d.o Pl'?je~to: «nc!s capitaes, a 10:000$) nas 
dewz~s ctdacles e c~ 5:000$ nas villcts e po
-.:oaçües». 

Ao art. 4°: 
Accrescente-se (ua emonua a.duitiva dos 

S1•s. Estcvam Lobo c Leovigildo Filgueiras): 
, <<C, de pagamentos de impostos federaes, es
taiua.es e mttnicipaes.» 

Ao art.. 81) (emenda do St·. Leovigiluo) : 
Supprima-sc. 
Aos ar·ts. 1l o 12 (emenda da Commissão): 
Substituam-se peJo seguinte : 
~<No caso de fallecimento de ambos os con

jugas, passará para os filhos menores a pl'O
prieuade do homestead, administrando-a o 
tutor. 

Paragrapho unico. Chegando á maioridade 
o ultimo filho, extinguir-se·ha o privilegio, 
procedendo-se á pm·tilha do homestead na 
eonformidade do direito cor.amum.» 

São rejeitadas a.s demais emendas o!fet·e
cidas pdos Srs. Bcrnat•do Horta e Leovigildo 
Filgueir:.ts. 

E' o projecto n.pprovado assim ementlado 
em 2a. uiscussão e enviado â respectiva 
commisão para. rcdigil-o de accorJo com a 
emenlia. 

O S1 ... Brielo Filho (pela ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se (t verificação, 1•econhece-se 
terem vot:l.do a favm• 103 Depuhdos e cvn
tra. 3 tota.l 106. 

O Sr. Tho1na~ Cavalcanti
( Pela ordem.) Sl'. Pi·esídente, peço a V. Ex. 
que consulte a Casa si consente na dispensa. 
de intersticio para que o pro.iecto n. 1~9 A, 
de 1904, que passou om 2a. õi:icussã.o sem 
emendas, pos.!la figurar na ordem do dia de 
amanhã. 

Consultada a Camara, é coucediJ.a a J.is
:pensn. peJ.ida. 

Posto a votos, é approvado em 3a. discussão 
c enviado á Commissão de Redacção, o se-
guinte ·. 

PROJECTO 

N. 287, de 190! 

O Congresso Nacional decr~h: 
Artigo uni co. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao :Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario do 16:419$750 para 
occorrer ao pagamento devido a Robert 
Blossot & Hermanos, de fornecimentos f~itos 
em 1896 á Colonia ~Ulitar junto á Foz do 
Igua'3su; revogadas as disposições em con
trario. 

_Posto n. votos, é appro vado e:n 3 .. discu:;
sao e enviado 1.i. Commissão de H.edacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 301, de 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo au

tol'izaflo a abrir ao :Ministerio da Mari'lha o 
cre<lito oxt1·aorJinario dt3 500$ pa.ra paga
mento a Jurgo & Santos pslo aluguel .do 
p~odio em_que_funcciona a Escola de Apren
diz~s Mar!nhe1ros do Maranhão, durante o 
ultimo trime:-tre de 1893, revogadas as dis· 
po:s1çõos em contrario. 

Posto a votos, ê approvado em 3a. discussão 
o enviado á Commissão de Redacçã.o o se
guinte 

FROJECTO 

N. 310, d~ 1904 

OiCongresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo au

tori~.ado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
c1•edto extraordinario de 43:498$9G6, para 
restitui I' a Rosa & Carvalho, negociantes, es
t:l b::lecidos no Estado da Bahia, os impostos 
do importação do xarque que lhos foram 
indevidamente cobrados durante o anno do 
1897, de accordo com a sentença do Supremo 
Tribunal Federal passada em julgado; revo
gadas as disposições em contrario. 

Posto a votos, é app1•ovado em 3a. discussão 
e enviado â Commissão de Redacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 316, de 1904 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unico. I?ica. 9 Poder Executivo au

tot·izado n. abrir ao Ministerio da Fazonda o 
crodito cxtraordinario de 8:i52$900 para 
l'Cstituh· a Fm•nandes Mesquita & Comp., ne
gociantes ostabelocidus na. Ba.hia, os impostos 
do importação de xarque, que lhes íoram 
inJevida.mente cobrados durante o anno de 
1897, de accordo com a sentença do Supremo 
Tribunal Federal pa.$sada em julgado ; revo
ga. ~as as disposições em contrario. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e env.iado á CommiSBão tle H.edacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 323, de 190-t 

O Cong1•esso Nacional resolve : 
Art. 1 • o Fica o Governo autorizado a re

formar r:o posto de alferes, e com o soldo d~ 
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tabella em vigor, o onfermeiro-mót• do Hos
pital Central do Exercito, Henrique José da 
Rocha. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é app1•ovado em discussão 
unica c enviado á Commissão de Rcdacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 317, Je !904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !." Fica o GJvorno autorizado a 

mandar rever o proccs~o do aposcn tadoria 
Jo engenheiro José Manoel da Silva, afim 
do lhe ser computa'.lo, para esse cireito, o 
tempo em que, om commissfto, exerceu func
ções publicas. 

Art. 2. o Revog:~.m-se as disposições em 
contrario. 

Po:sto a voto9, é approvado em 3~ discussão 
o enviado ú. Commissiio de Rolln.cção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 270 .A - 1904 

O Congresso Nacional tlccl'cta : 
Art. 1. ~ FicJ, dispensado o rosto do tempo 

qtte falt'~ ao Externato A(1uino para com
plotar os llous annos de fiscalização prévia 
exigida pelo art. 36ô do Codigo do Ensino. 

Art. 2. o Ro,·ogam-se as disposiçõe::; em 
contrario. 

O Sa·. Joa<tnhn Pires (pela 
ordem)- Sr. Presidente, achando-se sobro 
a. me~a a rellacção final do proj!10to n. 270 A, 
de W04, requeiro a V. Ex. q uc con3ulto a 
Casa sobra si consente a dispensa de im
pressão para ser votada immediatamento. 

Consult·.da a Camat•a, é concedida o. dis
pensa pedida. 

Em seguida é sem debate approvada. a se
guinte 

REDAC~'ÃO 

N. 270 D -- 1904 

Redacçcio (tnat do p1·ojecto n. 270, deste 
(mno, que di~zJensa o resto do tempo que 
falta ao E.illernato Aquilto para completai' 
os dous annos ie fiscali:a.çllo pre~Jia exigida 
pelo m·t. 306 do Codigo ele Ensino 

(Vide projeclo n. 270 A, do 190i) 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica dispensado o resto do 

tempo quo falta ao Externato Aquino para 

completar os dous annos de tlsca.lização 
prévia o:dgilla, pelo art. 3G5 do Condigo de 
Ensino. 

Sala d:~s Commissõcs, 23 do dezembro de 
1904.-JiedaiJ·os e Albuque1·que.-Gm·cia Pi;·ts. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, é approvado em 3a discussão 

o seguinte 

PR.OJECTO 

N. 293 A- Hl04: 

O Cungre5so Nacional decreta: 
Art. 1." O PoJor Executivo fará desapro

priar a casa em que residia o marechal 
Manoel Deodoro d:t l<'onseca, quando foi pro· 
clamada a. Republica, da,ndo á referida casa 
a destinação quo mais convier. 

Para.grapho unico. Para esse fim fará. o 
mesmo Poder Executivo as necessarias ope
rações de credito, podendo igualmente in
domniz:tr o preço da dcsa.pt·opriaç~ão me
diante a permuta. com prcdios ou tor1·enos. 
da União que não forem uecessa.l'ios aos seus 
serviços. 

O ~~h-. Bricio Fillto (pda orde;;1 
req um• vol'ificação da votação. 

Procmlentl.o se á verificaçiio rcconlH!•~o-se 
terem votatl.o a fa.vor 103 Brs. Deputados c 
contra 2; total, 105. 

O Sr. P.-esidente - Não !ta nu
mero. V ao se proceder á chamada. 

Pl·ocetlendo·se á chamada verifica-se terem 
se auscn •.a.do os Srs. Francisco Sá, João 
Lopes, Esmeraldino Bandeira, Hormenogildo 
do Moraes, Costa Netto, Lindolpho Serra o 
Soares dos Santos. 

O Sr. P1•esideu.te-H.esponderam 
á ch:tmada 115 Srs. Di.lputados; ha numero 
para se proseguir nas vot:\çõcs. 

Convido os Sri!. Deputados a. occuparem 
seus logn.ros. 

Posto do novo a voto> o projecto n. 293 A, 
de !904, do Senado, autorizando o Poier 
Exeetttivo a desapropt•air o pretlio da praça 
dtt Republica. n. 10), onde residiu o ma.Nchal 
Deodoro da. Fonseca, roconh'!ce-se terem vo
tado a favor 95 St's. Deputados c contr:t I; 
total 96. 

O !!h•. Presiclente-Não ha nume
ro, vae se proce•lor á chamada. 

Procedendo·se á chamada verifica-se tc
t•em se nusenta.tlo os Srs. Aurelio Amorim, 
Hosannah de Olivoira, José Euzebio, Urbano 
Santos, l<'ra.ncisco Stí, João Lopes, Eduardo 
Studart, Albarto ii·Iara.nhiio, João Vieira , 
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Esmeraldino Bandeira, Heredia de Sá, Oscar 
Godoy, Henrique Borges, Carlos Teixeira 
Brandão, Estevão Lobo, Antoniu Zacaria.s, 
Lamounier Godofrcdo, Carvalho Britto, 
Francisco Romeiro, Rebouças de Ca1•valho, 
Amaral Cesar, Leite de Souza, Paulino Car
los, Hermenegildo de Moraes, Joaquim Tei
xeira Brandão, Costa Nettoe Lin tl.olpho 
Serra. 

O Sr. Presidente - Responderam 
á chamada 02 Srs. Deputados. Não ha 
numero. Ficam adiadas as votações. 

Passa-se á materia em discussão. 

O Sr. Cassiauo do Nasci· 
JDento (pela m·dem)- SI'. P1•esidente, es
tando desfalcada a Commiss~Lo de Diplomacia 
e Tratados, por ausencia de alguns de seus 
membros, requeiro a V. Ex.. que haja de pre
onchm•,interinamente,os logares desses nossos 
collega~ ausentes, porque ha serviços a:ffectos 
á mesma commissão que não podem ser 
adiàdos. 

O .s~. Presi<.l_e:J!te- ~omeio para 
substltmr na Comm1ssao de Diplomacia e 
Tratados ao Sr. Francisco Bernardino o Sr. 
Carlos Peixoto e ao Sr. Leovigildo Filgueiras 
o Sr. Rodrigues Saldanha. 

Vem á. Mesa, é lida e posta conjunctíamenta 
em discussão a seguinte 

El\IENDA 

An projecto n. 336, de 1904 
Acc-rescente-se onde convier: 
Seja consignada a verbn. de 200:000$ para 

os trabalhos d<1. dem11.rcação definitiva de li· 
mites entre o Brazil e a Guya.na Franceza. 

Sala das sessões, 23 do dezembro de 1904. 
--Bdcio Filho. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer: 
rado em 2a discussão o artigo unico do pro
jecto n. 336, de 1904, autorizando o Pa.der 
Executivo a abrir ao Ministerio das. Relações 
Exteriores o credito de 500:000$, papel, des
tinado ao custeio das quatro commissões de 
policia c exploração no Alto Purús e Alto 
Ju1·u<.'~, ficando adiada a votação até que a 
I'espectiva commissão dê parecer sobre a, 
emenda oiTerecida. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
o. 57 B, de 1904, t•edacção para :3:1. discussão 
do projecto n. 57, deste anno, instituindo o 
sulJsidio de 10:000$ a. cada uma das socieda
des que :pertencerem á. ConfeJ.ern.ção do Tiro 
Bra zileiro. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annuncin.da a 3"' discussão do projecto 
n. 277 B, de 1904, redacção para 3a discussão 
do p1•ojecto n. 277, deste a.nno, que fixa o 
numero, classe e vencimentos dos emprega
dos da Sccreta.ria das Relações E:xterior<:s; e 
dá outras providencias. 

E' annunciada a 2a. discussão do projecto 
n. 336, de 1904, autorizando o Poder Exe· 
cutivo a abrir ao Minist.e~·io das Relações Ex
terio~es o credito de 15:000$, papel, para o 
custeiO das quatro commissões de policia e 
exploração no Alto Pur(ts e Alto Juruá. 

V em á Mesa, é lida, apoiada e J)osta co n
O Sr. Presidente- Tem a pala- junctamente em discussão a seguinte: 

vra o Sr. Deputado Bricio Filho. 

O Sr. Dric i o I~ilbo - Sr. Pl'esi
dente, não venho tomar terr :po á Camara. 
Sou contra o projecto por motivos já expan
didos a proposito de outro projecto que se 
I'efere á nossa situação no Acre, onde o 
regimen provisorio já se vae pe1•petuando 
demais. 

Não tenho illusõcs. Sei que o projecto 
sor(~ appro-vado. Si, porém, isso vae acon
tecer, não comprehendo como se visa. a aber
tura de creditos para o fim indicado no pro
jacto, quando até hoje não se cuidou de abrir 
um credito indispensavel, qual o que diz 
respeito á demarcação definitiva de limites 
entre o Brazil c a Guyana Franceza. 

Vendo que essa providencia vae sendo 
muito retardada,, tenho a honra de offerecer 
uma emenda, que envio á Mesa, reser
vando-me para mais tarde adduzil' outras 
con~iderações sobre o assumpto. 

EMENDA 

.~to pro}ecto n. 277 B, de 1904 

Modifique-se a tabella elo mmlo segu:inte: 
Director geral : 
Em Ioga r do que · cstâ, diga-se: 

Ül'dent~do ......•..•.......••. 
Gratificação.~ ............. .. 
Represunta.çõo •....... · ...... . 

Directvros de secção : 
Em loga.1• de consignado, 

diga-se: • 
Ordenado ..• · ••..••.•.••..... 
Gr<.\ tificação •.•..•.•...•..••• 
Representação .............. . 

O mais como estcL na tabella. 

8:000$000 
4:000$000 
::1:000$000 

6:000$000 
3:000$000 
1:800$000 

Sala das Conunissõos, 23 de dezemln•o de 
1904.-Cassiano do Nascimento •. - Francisco 
Veiga.-David Carnpista.-Co1·nelio da Fon
seca.-H·ancisco Sá,-GaZetto OarvaN~al. 



O Sr. Bricio Filho - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para mandar á Mc,:a 
quatro emendas, estendendo as vantagens 
contidas no projecto às demais secretarias. 

Submetto-as á consideração da Casa, não 
tomando mais tempo aos meus illustres co l
legas, e deixando para, em occasiã.o oppor
tuna, si isto for co:rveniente, offerccer os 
motivos em que me firmei para fazer a 
apresentação das mesmas emendas. (Muito 
bem.) 

Vêm (t Mcsê1, são lidas, apoiadas e postas 
con,junctamente em discu::;são as seguintes 

EMENDAS 

_,lo projeclo n. 277 B, tle 1904 

Accre:::cente-se onde convier: 
Aos vencimentos dos empregados üa Se

cretaria das Relações Exteriores, constantes 
do presente projocto, ficam equiparados os 
vencimentos dos funccionarios do. Secre
taria de Industria, Viação e Obra-; Publicas. 

Saltt das sessões, 22 de dezembro de 1904. 
- Bricio FUho. 

Aos vencimentos elos empreg<tdos da Secre
ria das Relaç~ões Exteriores, constantes d.u 
presente prujecto, ficam equiparados os 
vencimentos dos funccionarios das Secreta
rias da Guerra e da 1-Iarinha. 
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acceitado a consideração qua 1iz de c1ue era 
preciso tornar os mesmos vencimentos dos 
funcciona,rios da Secretaria do Exterior 
iguaes aos do Thesouro e dar, a. titulo de 
representação, o que D. Commissão pretendia 
dar a titulo de venctmentos, deixei d.e apre
sentai-as, visto que a illnstra(la Commissão 
mn.ndou ci. Mesa uma emenda contendo a 
mesma ldéa r1ue ou tive, tendo-a sómente 
reduzido. 

Tambem deixo de rcproduúl' a emenda 
que apre:-Jentei da outra voz, concernente á 
elevação de vencimentos das outras sccre
tal'üts, visto que o meu iilustre collega 
De1mtado por Pernambuco, o Sr. Bricio Filho, 
já o fez em outras que apresentou ... 

O SR. BRICIO FlLIIo-Em quatro emendas. 
Fiz uma emenda para c:tcla secretaria, re
unindo na mesm:.t emenda as sccretaria.s da. 
Gue"iora e da.Ma.rinha. 

0 SR. Tl!OMAZ CAVALCANTI- .•• não ha
vendo, pois, necessidade Jc reproduzil-as. 

Vejo que, parte do meu pensamento ex
posto aqui quando discuti o asRumpto om 
2a discussão, foi acccito pela, illustrada Com
missão de Orçl..l.mento; mais tarde espe i'O con
:;eguir o resto. 

Eram estas as considerações que tinha a 
fu.zer para .justificar o motivo por (1ue não 
apresento ;i. considerução c.l.a Mesa as emen
das que tinha fol'mu!ado. (Muito bem; muito 
bem.) 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1904. :Ninguem _mais _pedindo. a pala.vr11,_ é en-
-B1·icio Pilho. I cerrada a dJsc~1ssao e ad_1a~a a votaçao até 

Accrcscente-se onde convier: 
Ficam igualados aos vencimentos do pre

sente projecto, para os empregados da Se· 
cretaria das Rela<;ões Exteriores, os venci
mentos dos funcciona.rios do Ministerio da. 
Fazenda. 

qae as respecttvas Comm1ssoes deem parecer 
sobre as emendas ofl'erccidas. 

H' sem debate encerrado em.í2.a 1.li::>cussão o 
n.rtigo uni co do projecto n. 337, de I 904, au· 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Marinha o credito especial d.e 
31:301$298, para cumprimento do disposto 
no art. ll da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 

Sala das sessões~ 23 de dezembro de 1904. de 1903, ficando adiada, a votação. 
-Bricio Pilho. 

Accrescente-se ondJ conviet• : 
E' sem debate encerrado em 2a discussão o 

artigo unico do pro,jecto n. 338, autorizando 
o Poder Executivo a abrir ao Ministm·io da 

Aos vencimentos dos empregados da Se- Fazenda o credito especial do 225:000$ pàra 
cretaria das Relações Exterio1·es, constantes pagamento a Shultz Vereinigung de deben
do presente projecto, ficam equiparallos os l twres do emprestimo contrahido na Allema
vencimen. tos dos funccionarios da Secretaria nha pola Companhia. Estrada de Forro Oeste 
d o Interior. ·de Minas, ficando adiada a votação. 

Sala das ses~:.ões, 23 de dezembro de 1904. E' annunciada a discussão unica do pare-
- Bricio Filho. cer n. 43 H, de 1904, sobre a emenda do Se

_nado ao projecto n. 43 A, deste anuo, . auto-
O Sr. 'rhomaz Cavalcanti- rizando o Presidente da Republica .a con

Sr. Pre~:;idente, eu tinha fo1•mulado emendas ceder ao Dr. Sylvio Romero, lente do Iilter
:para serem apresentadas á consideração da nato do Gymnasio. Nacional, um anno de li
Casa, sobre o proj~cto em discussão; . mas, cença, com todos os vencimentos, afim de 
tE}ndo a illustrada Gommissão do Orçamento tra.tar de sua saude, onde lhe convier. 
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Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a la discussão do p-rojecto 
n. 305 A, de 1904, tt>rmsferindo para o Mi
nisterio da. Justiça e Negocios Interiores a 
Directoria Ge1·a1 de Estatística e autorizando 
:1, reformai-a sob as bases que estabelece, 
com parecer da Commissão do Cc.nstitnição, 
Legislação e Justiç::t. 

-Ninguem pedindo a palavra 1j encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' lido e vae a. imprimir, para entra1• na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 176 B -1904 

Pm·ecel' sob;-e a emenda of!e;·ecida na 2a clis
cusstlo do p1·ojecto n, 176, deste anno, que 
estabelece que a Alfandega da Pamhyba 
passa1·d a ser regulada pela tabella L, 1'eta
ti·va d de Santa Cathal"i·;w 

Ao projecto n. 176, que subordina a Alfan
degada Pm•abyba á tabella L, relativa <.t de 
Santa Catharina, foi offerecida uma emenda 
creando mais um lugar de fiel do thesou
reiro na Alfandega. do Rio Grande do Sul e 
a Commissão de Orçamento, devidamente 
]nf'oi•mada de que é insufficiente um só fiel, 
para o sor·dço da thesouraria da mencionada 
nlfandega, é de parecer• que a emenda 
creando mais um, seja approvada. 

Sala das Commissõcs, 23 de dezembro de 
190'L- Oassicmo do Nascimento, pt>esidente. 
- FNo1cisco Veiga, relato1•.- Paula Ramos. 
-Galeão Ca'Y''IJalhal. - David Campista.-
Col·nelio da Fonseca.- U~·bano Santos. 

JYm.enda a que se 1·e{e;:e o pa1·ece1· sup1·a 

Onde convier : 
Art Fica CI•eado mais um logar de fiel 

do the~oureiro na Alfandega do Rio Grande, 
com vencimentos iguaes aos a.ttribuidos po1• 
lei ao fiel já existente. 

Sala das sessõ3S, 13 de dezembro de 1904. 
- James Darcy. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
nada. mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n .293A, 
de 190~, do Senado, autorizando o Poder Ex
ecutivo a desapropriar o predio da praÇa, da 
RepublicD. n. 105, onde residiu o ma.1•echal 
Deodoro da. Fonseca (3a. discussão) ; 

Votação do parece1• n. 51, de 1004, sobre 
a indica.ç'fio do Sr. Medeiros e Albuquerque 

para que sejam feitas va1•ias a.lteraçõcs no 
Regimento Interno (discus::lão unica); 

Votação do parecer n. 50, de 1904, sobre· 
a indicação do Sr. E1yseu Guilherme para. 
que seja incorporada ao Regimento Interno 
uma nova disposição (discussão unica); 

Votação do pro,jecto n. 57 B, de 1904, re
dacção para 3[1. discus8ão do projecto n. 57, 
deste :1nno, instituindo o subsidio de 10:000$ 
a cada uma das sociedades que pertencerem. 
a Confedel'ação do Tiro Hrazileil·o ( 3a dis
cussão); 

Votação do projecto n. 330, de 1904, decla
rando que a din.ria do conductor geral de 
encanamentos da Inspecçào Geral de Obras 
Publicas da Capital Federal é a fixada para 
os demais conductores technicos, e autori
zando a abertura do credito de I :825$ para 
pagamento da que lhe é devida no exercicio 
de 1904 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 337, de 1904, a.uto· 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio da Marinha o credito especial de 
31:301$298 para cumprimento do disposto no 
art. ll da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
do 1903 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 338, de 1904, auto
rizando o Poue1• Executivo a a.brh• ao !I'Iinis-· 
terio da Fazenda. o credito especial de 
225:000.$ p.-~.ra pagamento a Schus;z Verei
nigung de debentm·es do empeestimo con· 
trahitlo na Allemanh~ pela Cump'1nhia Es
tl•ada. de ferro Oeste de Minas (2a discussão) ; 
Vo~ação do parecer n. 43 B, da 1901, sobre 

a emenda do Senado ao projecto n. 4:3 A, 
deste anno, autorizando o P1•esiden·~e da 
Republica a concede1• ao nr. Sylvio Rome1•o, 
lente do internato do Gymnasio Nacional, 
um anno de licença, com todo.s os venci
mentos,aftm do t1•ata1• de sua satidc onde 
lhe convier (discu~são unicn.); 

Votação do projecto n. 305 A, do 1904, 
transferindo para o Ministm•io da. Justiça e 
Negocios Interiore.;; a Di.rectoria. Gorai de 
Estatistica. e autorizando a reformai-a sob as 
bases que estabelece, com pa1•ecer da Com
missfío de Constituição, Legislação e .Tustiçn. 
(la discussão); 

Votação do prqjecto n. 127, de 1904, regu
lando as mo,rctts de propriedade dos animaes 
mua.t•, cavallar e vaccum em todo o territo· 
rio da Republica, com parecer da Commissão 
do Constituição, Legisla.ção e Justiça sobre· 
as emendas offerecidas na. 3[1. discussão do 
~ubstitutivo ao projecto n. 105, de 1902, o 
voto em separado do Sr. Germano Ha.sslo
cher; 

3a discussão do projecto n. 326 A, de 1904,. 
autorizando o Poder Executivo a reorgl!.. · 
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nizar o. brigada policial e a guarda civil, 
~.~om pareceres das Commissões de Orçamento 
e Constituição, Legislação e Justiça; 

3a discussão do projecto n. 241 B, de 1904, 
rcdacção para 3a discussão do substitutivo 
approvado n:.t 2a do projecto n. 241, deste 
ttnno, equiparando, para todos o~ effeitos 
legaes, ú.s escolas officiaes, a Escola de Phar
macia., Odontologia e Ol3stetricia de S. Paulo, 
n::ts condições que estabelece; 

3a. discussão do p1•ojecto n. 32t;, de 1904, 
;mtorizando o Podet• Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 4:070$666, 
supplementar <i verba da rubrica 1811 do art. 
i 0 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, 
})ara occor.1•er ao pagamento dos vencimento.3 
d-evidos ao commissario geral da armada, 
João Maria Bernes de Parrauere ; 

:3a. discussão do pl'oje~i;o n. 189 A, de l!J04, 
(do Senado) autorizando o Presidente daRe
}mblico. a mandar annulla.r a carga feita em 
1(wereiro de 1807 ao ca,pitão de engenheiros 
Domingos Alves Leite, da quantia de 2:100$, 
que recebeu da caixa militar para despezas 
da commissão de que era chefe, na expe
dição a Canudos, comm,mdada polo coronel 
Antonio Moreira Cesar, e a restituir á viuva 
daquelle official, D. Ersilia Alves Leite, as 
quantias que do meio soldo lhe teem sido 
descontadas para pagamento daquelle debito; 

3a discussão do projecto n. 289 A, de 1904. 
~~onceuendo a pensão mensal de 5008, repar· 
tidamente, á viuva e filhos do tenento·coro
nel Innocencio Fabl'icio Fert•eira de Mattos, 
com pa-receres das Commissões de Pensões c 
Contas e de Orçamento, e substitutivo oife
rccido pela primeira ; 

3n discus~ão do projecto n. 307, ele 1904, 
:'mtorizando o Governo a· mandat• con~truil• 
no DiSGL'icto Federal um editicio apropriado 
ao serviço da justiça. local e no qual possam 
funccionar os tribunaes, escrivães e tabel
liães, e dando outras providencias ; 

211. discussão do projecton. 7 A, dó 1904, 
autorizando o Podet· Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi · 
Da.I'io de 10:033$;016 pura pagamento ele ven
cimentos que competem, no exercício de 
1903, aos dous fieis do thesonreil•o da Rece
bedor! a da Caplta.l Federal, com parece1• e 
emenda da Commissão de Orçamento (do Se
nado); 

2a. discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
autorizando o Governo a p1·olonga1' a Estrada 
de F'm•ro de Camocim até Therezina, lançan
do um ramal em direcção á Amar1•ação, e dá 
outras providencias, com pax•eceres das Com
missões de Obras Publicas e Colonização e de 
Orçamento; 

Vol. VIII 

2a discussão do projecto n. 339, de 1904, au
torizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Industria., Viaçã.o e Obras 
Publicas o credito extraordinario de ~50:000$. 
para pagar á Companhia Bra.zileira Torrens 
a indemniza~~ão fixada no termo do 19 de de
zembro do 1901. rescisorio elo contracto de 
18 de julho do 1890; 

3a discussão -do pl'Ojeeto n. 88, de 1904,. 
concedendo a D. F;ora Queiroz da. Camara 
Lima, viuva do coronel honorario do exercito 
Frederico Augusto da Fontoura Lima, a 
ponsão annual de 1:200$000. 

3:1. discussão do projecto il. 241 C, de H.l04, 
redacção para 3a. discussão da emenda desta
cada. de accordo com o Regimento Interno, . 
na 2a discussão do projecto n. 2·11, dest& 
anno, equiparando, llara todos os effeitos 
legaes, ás escolas officiae.3 a Escola de Phar-. 
macia de Pern·nnbuco, nas condições que 
estttbelece ; 

3n. discussão do projecto n. 2JI D, de 1904, 
redacção para. 3!1. discussão da emenda desta
cada, de accordo com o Regimento Intuno .. 
na 2a discussão do projecto n. 241, deste 
anno, equiparando, para todos os effeitos 
legaes, ás escolas offlciaes, a Escola de Olon, 
tolog-ia do Instituto Grambery, de Juiz de 
Fóra, no Estado d3 Minas Geraes, nas condi
ções quo estabelece ; 

3a discussão do projecto n. 2i0 B, do 190"1, 
redacção para ga. discussão da emenda desta
cada, do accordo com o Regimento Interno, 
na 2a discussão do projecto n. 270, deste · 
anno, dispensandú o resto de tempo que· 
fu.lt:t, ao Collegio Granbery, de Juiz de Fóra., 
no Estado de Minas Geraes, para completa1'· 
os dons annos de fiscalização prévia e::dgiu:;>. 
pelo art. 356 do Codigo de Ensino ; 

3·~ discussão do projecto n. 270 C, de 190-1, 
redacção para. 3a discussão da, emenda desta· 
cada, do ac~ordo com o Regimento Interno, 
na. 2(\ discussão do projecto n. 270, deste 
anno, dispensando o 1•esto do tempo que 
fa.It;a ao Collcgio Diocesano de Diamantina,. 
no Estado de Minas Geraes, para completar 
os dous annos de fiscalização pt•évia. exigida. 
pelo art. 366 do Co digo do Ensino ; 

Discussão unica do parece1• n. 158 B, de 
1904, sobre emondas offerecidas n(). 2a dis
cussão do projecto n. 158, deste anno, do· 
Senado que dispõe sobre as despezas quo de· 
vel'ão ser feitas na construcçãJ do obras 
preventivas dos atreitos das sGcca.s que pe· 
riodicumente assolam alguns E'3ta.dos do 
Norte ; 

In discussão do projecto n. 30-1 A, de 1904,. 
derogando e ampliando as leis n. 85, de .20 ·. 

65 
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de setembro de 1902, sobre organização 
municipal do Districto Federal e a.s de ns .. 543, 
de. 23 de dezembro de 1902, e l. lO l, de 19 
de novembro de 1903, que a modifiCam ; 
com parecer e emenda da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça. 

Levanta-se a sessão ú.s 3 hol'a':l e 5 minutos 
da tarde. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra a emenda. •. 8 
do honrado Deputado Sr. Medeiros e Albu
querque, «fazendo definitivas e irrepara.veis 
as renuncias do cargo de Deputado, a seu 
simples requerimento, e sem dependencia de 
deliberação da Camara». 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1904. 
- Ednard o Ramos. 

ACTA EM 24 . DE DEZEMBHO DE 1904 

Presidencia elo Sr. P aulo. Gitimw·cies 

Ao meio-dia,, procede-se á. chamada a qu& Tolcntino dos Sant: s, Eduardo Ramos, 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Pe- Rodrigues Saldanha, Marcolino :Moura, 
reil•a Lima, Alencar Guimarães, Anthet•o Irineu Machado, :Nelson de Vasconcellos, 
Botelho, Aurelio Amorim, Cunha Machado, Fidelis Alves, João Baptista, Silva Castro, 
Christiaoo Cruz, Dias Vieira, Bczel'l'il Fon- Bezamat, Henrique Borges, Cruvello Ca
tenelle, Thomaz Cavé1lcu.nti, Goncalo Souto, valcanti, Carlos Teixeira Br:mJão, Fran
Fonseca e Silva, Alberto Maranhão, Paula e cisco Veiga, Bm·nar(lo Monteiro, José Bo.
Silva, Izidro Leite, Celso <lo Souza, Bt•icio nifacio, João Luiz, Gastão da Cunha, Pe
FHho, Cornelio da Fonseca., Elpidio Figuei- nido Filho, Francisco Bernardino, Bueno 
redo, Al\ros Barbosa, Pa.ranhos Montenegro, de Paiva, João Luiz Alves, Leonel Filho, 
Bernardo Horta, IIeredia de Sá, Correia Dn- Adalberto Ferraz, Henrique Salles, Sabino 
tra, Mollo .Mattos, Sá Freire, Belizario de Barroso, Manoel Fulgencio, Nogueira, Lin
Souza, Galvão Baptista., Julio Sa.ntos, Mau- dolpho Caetano, Olegario Maciel, ·Rodol
ricio de Abreu, Estevão LolJO, Carlos Poi- pho P;tixão, Padua Rezende, Jesuíno Car
xoto Filho, David Campista, Carneiro de doso, Domingues de Castro, Francisco Ro
Rezendo, Antonio Za.c:.triu.s,Lamounior Godo- meiro, Valois de Castro, Rebouças d.e Car
fredo, Ca1·los OLtoni, Carvalho Brito, Olyn· valho, Arnolpho Azevedo, Ferna.ndo Prestes, 
tho 1Ubeiro, 'V'enceslu.u Braz, Moreira da Eloy Chaves, Alvaro do Carvalho, Azevedo 
Silva, F'ort•eira Braga., Leite de Souzi1, Pau- Marques, Bernardo Antonio, Canuido de 
lino Cal'los, Candido Rodrigues, Rodolpho Abreu, Cat•los Cavalcanti, Carvalho Ché1ves, 
Miranda, Hermonegildo do Moraes, Paulu. Abdon Baptistu., Luiz Guo.lbm•to, Ma.rçal Es-

. Ramos, Elyzeu Guilherme, Go1•ma.no Hasslo- cobar, Angelo Pinheiro, Rivadaviu. Co1•reia, 
cher e Cassiano do Nascimento (51). Victorino Monteiro, James Darcy, Vespa-

Deixam <le comparecer, com causa parti- siano de Albuquerque, Diogo Fortuna, Cam
cipada., os S1·s. Julio do Mello, Thomaz Ac- pos Cartier c Homem de Carvalho. 
cioly, Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, Sá E, sem causa, os Sl's. José Euzebio, Anizio 
Peixoto, Enéas Martins, Raymundo Nery, de Abreu, João Gayoso, Virgílio Erigido, 
Hosannah de Oliveira, Passot~ Miranda, Ar- Frederico Borges, João Lopes, E1iuardo Stu
thur Lemos. Carlos de Novaes, Rogerio do dal't, Sergio Saboya, Eloy de Souza, Abdon 
Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, Milanez, Teixeira de Sá, Alfonso Costa, Me
U!bano S.antos,. Luiz Domingues, Fr,ancisco -rleiros e Albuquerque, Pereira de Lyra, João 
Sa, Perezra Reis, Walfredo Lea.l, Trindade. Vieira, Malaquias Gonçalves, Pedro Per
José Marcellino, Esmeraldino Bandeira, Mo- nambuco, Epaminondas Gracindo, Rodrigues 
reira Alves, Estacio Coimbru., Arthur Or· Daria, Oliveira Valladão, Bulcão Vianna, 
!ando, Angelo Neto, Raymundo de Miranda, Prisco Paraizo, Felix Gaspar, Moreira 
Eusebio de Andrade, Arroxella.s Galvão, Jo- Gomes, JoSé· Monjardim, Galdino Loreto, 
viniano de Carvalho, Feli::~bello Freire, Do- ·Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto de 
mingos Guimarães, Noiva, Leovegildo Fil-~ . Vasconcellos, Americo de Albuquerque, 
gueiras, Castro Rebello, Tosta, Garcia Pi.res, Erico Coelho, Paulino de Souza, Viriato 
Satyro Dias, Vergne de Abreu, Augusto Mascarenhas, Ribeiro Junqueira, Astolpho 
ue Freitas, Pinto Dantas, Rodrigues Lima, . Dutra, Bernandes de Faria, Camillo Soares 
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Filho, Calogeras. Camillo Prates, Galeão 
Carvalhal, Bernardo de Ca.mpos, Costa Ju
nior, Amaral Cesar, José Lobo, Francisco 
Mal'ta, Joaquim Teixeira Brandão, Costa 
Netto, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Serro., Soo.res dos Santos, Juvenal 
Miller, Barbosa Lima, Domingos Mascare
nhas e Altredo Va1•ela. 

O Sr. President.e- Responderam 
á chamada 51 Depu:,ados. 

Hoja não ha sessão. 
Designo para segunda-feira, 26 do corrente, 

a seguinte ordem do dia : 
Continuação da votação do projecto n. 29'3 

A, de 1904, do Senado, autorizando o Poder 
Executivo a desapropriar o p1•edii) da praça 
da Republica n. 105, onde residiu o mare
chal Deodoro da J:i,onseca (3a discussão); 

Votação do parecern. 51, de 1904, sobra a 
indicação do Sr. Medeiros e Albuquerque 
para que sejam feitas varias a.lteraçõe:l no 
Regimento Interno (discussão unica); 

Votação do parecer n. 50, de 1904, sobre 
a indicação do Sr. Elys1m Guilherme para 
que seja incorporada ao Regimento Inte1·no 
uma nova disposição (discussão unica); 

Vota,ção do projecto n. 57 B, de 1904,. re
dacção para 3a discussão do projecto n. 57, 
deste a.nno, instituindo o subsidio de lt1:000$ 
a cada uma da.s socied~tues qu<' pertenr.orom 
á Confederação uo Tiro Brazileiro (311 dis
cussão); 

Votação do projecto n. 330, uo 1904, de· 
clarando que adiaria do conductor gora.l lle 
encanamentos da Inspecção Geral do Ob1•a.s 
Publicas da Capitu.l l~ode1•al é a fixada. para. 
os demais conlluctoros technicos, e autol'i
zando a aber•tura do cJ•edil.o de L :8.~5$ pt~ra. 
pagamento da que lhe ~ devitla. no exercício 
de lfl04 (211 discussão) ; 

Votação do projocto n. 337, de l\.104, auto· 
1•izando o Podm· Executivo a abrir ao Mihis
torio da Mtu•inhu. o credito especial de 
31:301$208, para cumpl'imento do disposto 
no arr.. ll da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903 (2"' discu~são) ; 

Votação do projecto n. 338, de 1004, auto
l'izando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda. o credito especial de 
225:000$ para pagamento a Schustz Verein· 
igung de debentures do empre::;timo contra.
hido na. Allf:lm'Rnha pela. Companhia EBtrada 
de F'erro Oeste de Minas (28 discussão); 

Votação do projecto n. 305 A, de 1904, 
transful'indo para o Ministerio da Just.iça. e 
Negocios Intez•iores a Directoria Geral de Es· 
tu.tistica e autorizando a reformai-a sob as 
bases que estabelece,. com parecer da Com· 
missão de Constituição, Legislação e Justiça 

.. (la discussão); 
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Votação do projecto n. 127, de 1904, regu
lando as marcas de propriedade dos animaes 
muar, cavaHar e vaccum em todo o territo
rio da Republica, com parecer da Commis
são de Constituição. Legislação e Ju~tiça so
bre as emendas offerecidas na :3a discussão 
do substitutivo ao projecto n. 105, de 1902, e 
voto em separado do Sr. Germano Hasslo· 
cher (3a. discussão); 

Vota.ção do parecer n. 43 B, de 1904, sobre 
a emenda do Senado ao projecto n. 43 A, 
deste anno, autorizando o Presidem te da Re· 
publica a conceder ao Dr. Sylvio Romero, 
lente do Internato do Gymnasio Nacional, 
um anno de licenç:.~. com todos os vencimen
tos, n.fim de tratar de sua saude onde lhe 
oonvier (discus3ão unica); 

3a discussão do projecto n. 326 A, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a reorgani
zas a brigada policial e a gmtrda civil, com 
pareceres das Com missões de Orç:J.mento e 
ConstHuição, Legislação e Justiça; 

3(1, di~cussão do projecto n. 241 8, de 1904, 
reuacção pu.ra sa. discussão do substitutivo 
t~ppt>ovado na 2a. do Pl'ojecto n. 2'1!, deste 
anno, equiparando, p:tra todos os effeitos le
gaes, ú.s escolas offi.ciaes, a Escola de Phar
maci:1,0uontologia, e Obststricia. de S. Paulo, 
nas cundições que estabelece; 

3:• discuss1o do projecto n. 328, de 1904, 
autortzando o Podor Executivo a abril' ao 
Mioister•io da Marinha o creJito de 4:070$666, 
supplementar á ve1•bn. da rubrica 18a do 
art. 7° da lei n. 1.145, de 3l de dezembro 
de 1903, p:u•n. occorrer ao pagamento dos 
vencimentos devidos ao commissario geral 
da armad:t, João Mu.ria Bernes Parru.bére; 

3a discussão do projecto n. 206, de W04, 
aGtorizando o Gove1•no a applicat· ao prepa
ratlor de histologia da F'aculdade de Medi
cina da Bahia, Dr .. Julio Surgiu Pa.lma, a 
dii'posição da. lei n. 138, de 2L do junho de 
18U3, e dando outras p1·ovidcncias; 

3a disc11ssão do projecto n. 189 A, de 1904, 
(do Senado) autorizando o P1•esidente da Re
publíca a mandar annulla.r a ca1•ga feita em 
fevereü•o de 1897 ao capitão de engenheiros 
Domingos Alvos LeitA, da quantia de 
2: 100$, que recebeu da caixa militar para 
despezas da commissão de que era chefe, na. 
cxpediQão a Canudos, comma.ndada pelo co
ronel Antonio Moreira Cesar, e a restituir ã. 
vi uva daqueUe ofllcial, D. Ersilia Alves 
Leite; as quantias que do meio-soldo lhe 
toem sido descontadas para pagamento 
daquelle debito; 

3"' discussão do projecto n. 289 A, de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 500$, repar
.tidamente, á viuva e filhos do tenente.coro
nel lnnocencio Fabricio Ferreira de Mattos. 
com pareceres das çommissões de Pensões a 
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Contas o de Orçamento, e sulJstitutivo offe
recido pela primeira ; 

3a discussão do projecto n. 307, de 1904, 
a.utoriz:1ndo o Governo a. manJar construir 
no Districto Federal um edificio apropriadJ 
<tO servjço da justiça local e no qual possam 
funccionar os tribunaes, escrivães e ta-· 
helliães, c dando outras providencias ; 

2" discussão do projecto n. 7 A, de 1904, 
a.utorhando o Poder Ex(;'cutivo a abl'il' ao 
i\iinisterio da Fazenda o credito extraordi
nario de 10:033$016 para o pagamento de 
vencimentos que competem, no exercício tle 
1903, aos dous fieis do thesoureiro da Rnce
bedoria da Capital Federal, com parecer e 
emenda. da Commissfio de Orçamento (do 
Senado); 

21\ dise.ussão do projecto n. 142 A, de 1904, 
autorizando o Governo a prolongar a Estr11.da 
de Ferro do Camocim até Therezina, lan
çando um ramal com direcção á. Amarração, 
e dá outras pl'ovidencias, com pareceres das 
Commissões de Obras Publicas o Colonização 
c de Orcamento ; 

2" <liscussão do projecto n. 330, de 1904, au· 
torizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da. Industl'ia. Viação e Obras 
Publicas o c1•edito cx1.raordinario de 250:000s 
:9ara pagar á Companhia H1·azileira Torrens 
a. indemnização fixada no termo de 19 do de
zembro de lúOl, rescisorio do contracto de 18 
de junho do 1890; 

3a. discussão elo pl'Jjecto n. 241 C, de 1004! 
rGdacção pat'a. 3" discussã.o da emenda desta· 
cada., do accordo com o Regimento Interno, 
na. 23 cliscussfio do prqjecto n. i24l, deste 

anno, equiparando, para. todos os effeitos le
rtaes, ás escolas ofH.cia.es, a Escola de Phar
~nacia de Pernamlmco, nas condições quo es" 
tabeleco ; 

3a discussão do projecto n. 241 D, de 1904't
redacção pa.ra ga discussão da emenda desta
ca.da, de a.ccordo com o Regimento Interno,. 
na 2a. discussão do projecto n. 241,destea.nno, 
equiparando, para todos os em~itos legaes, ás 
escoln.s officiaes, a Escola dJ Odontologia do. 
In .. :;tituto Grambery, de Juiz de Fóra, no Es
tado de Minas Geraes, nas condições que es
tabelece ; 

3a dhcussão do projecto n. 270 B, de 1904, 
redacção para 3a. discussão <la. omenda desta
ca.da, de accordo com o Regimento Interno r 
na 2:1. discussão do projecto n. 270, deste 
anno, di~pensando o resto do tempo que falta. 
ao Collegio Grambcry, de Juiz de Fóra., n<> 
Estado de Minas Gerae3, para completar os 
dous annos de fiscalização prévia exigida 
pelo art. 366 do Codigo de Ensino ; 

:Ja disaussão do projecto n. 270 C, de 1904, 
redacção para 3:1. discussão da emenda de.sta.
cadn., de accordo com o Regime~tto Interno,. 
na 2:1. discussão do projecto n. 270, deste 
n.nno, dispensando o l'esto no tempo que falta 
n.o Collegio Diocesano de Diamantina, no Es
tado d9 l\Iinas Geraes, para completar os 
dous annos de fiscalização prévi.a exigida pelo 
art. 366 do Codigo de Ensino ; 

ga. discussão do p1•ojocto n. 88, de 1904, 
concedendo a D. Flora Queiroz da Camai'<t. 
Lima, viuva do coronel honora1•io do exer
cito Frederico Augusto da. Fontoura Li.mn., a 
pensão annu::tl de l :200$000. 

180° SESSÃO El\1 26 DE DEZEMBRO DE 1904 

l-'í·esitlencia do 81·, Paula Guimarães 

Ao meio-dia procede-se á cha.mada a que de Lyra, Cornelio da Fonseca, Pddro Per
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio na.mbuco, Elpidio Figueiredo, Angelo Neto, 
de Mello, Pereira Lima., Alencar Guimarães, Oliveira Valladão, Neiva, Felix Gaspar, Gar..: 
Thom<1z Accioly, Celso de Souza, Enéas Mar· cia Pires, Alves Barbosa, Pa.ranhos Montene· 
tios, José Eusebio, Lniz Domingues, Cunha gro, Mello Mattos, Erico Coelho, Fidelh Al-· 
Machado, Christino Cruz, Dias Vieira, Ani· ves, Belisario de Souza, Ga.lvão BapUsta., 
zio de Abreu, Gonçalo Souto, Fonseca o Sil· Bezamat, Henl'ique Borges, Cruvello Caval
va, Pereira Reis, Alberto Maranhão, Paula. o canti, Mauricio de Ab1•ou, Carlos Teixeira 
Silva, Abdon Milanez, Izidro Leito, Teixeira B1•a.ndão, Estevam Lobo, Carlos Peixoto Fi· 
de Sá, Alfonso Costa., Bri~io Filho, Pereira lho, Cat•neiro da ltezendo, Antonio Zaca.rias, 

-
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Lamounicr Godofredo, ·Cn.rlos Ottoni, Olyn- da. Faculdade de Medicina. do ltio de Janeiro, 
tho Ribeiro, ·wencesláo Braz, Rodolpho Pai- um anno de licença., com orJenado, para tra
xão, ~dorcira. da Silva, Bernarc~o de Campos, tamento de sua saude. 
Francisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, Art. 2. o R'3vogam -se as d ;sp:nições em 
Arnolpho Azevedo, Fernando Prestes, Ama- contri1rio. 
l'al Cesar, Ferreira Braga, José Lobo, Leito 
-de Souz:J., Paulino Carlos, Rodolpho Miran- Sa.la. da.s Commissões. 23 de dezembro de 
randa, Hel'menegilJo de :Moraes, Jo:i.quim 1904. - Gardc~ Pires·. - llfedeiros e AlbM
Telxeira TI1•andão, Costa Neto, Carlos Caval- qL'e1·que. 
canti, Paula Ramos, Luiz Gualberto, So:tre3 
.dos Santos, Germano Hasslocher, Angelo Pi· 
nheiro, C :~ssin.no do Nascimento c Vespasiano • N. 188 F·- 1904 
de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 

São successivamente sem debate appt•ova
das as actas das sessões de 23 e 24 do cor· 
rente. 

Passa-se n.o expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães (1° 
sec~·etm·io) prvcede á leitul'a do seguinte 

EXPEDIENTI~ 

Officios: 

Do Sr. lo Sem•etario do Senado, de 23 do 
.corrente, communicando que o Senado ap
provou e nessa dat a enviou á sancção a pro
posição desta Camara concedendo á viuva. e 
filhos de Manoel dos Santos, praça do Corpo 
de Bomheiros, a pensão annual de 600$000 .
Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
cando que o Senado, em sessão desse dia, 
manteve, por dous tercos de votos, as duas 
o mondas aos ns. J, II, III e par<tgrapho uni co 
do art. 9° da proposição d~sta Camara refor
mando a organização judiciaria do Districto 
Federal.- A' Commissão do Constituição, Le
gislação e Justiça. 

São lidas e vão a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, a.s seguintes . 

REDAC{lÕES 

N. 40 C-1904 

·RedacçtTo final do p1·ojecto n. 40, deste anno 
emendado pelo Senado, que auto1·i.za o Pre· 
sidente da Republica a concede~· ao Dr. Hen
rique Ladisldo de Souza Lopes. lente de the· 
rapeutica da Faculdade de ltfedicinct do 
Rio de Janeiro, ttm anno de Ucença, eom 
ordenado, pa1•a h·atctmento de sua saude 

O Congresso Nacional resolve: 

A1·t,. 1.° Fica. o Presidente da. Republica 
a~Itor1za.do a con~eder ao D1•. Henrique La
dlsláo do S'Juza Lopes, lente de thet•a.peutica 

Red.:tcç(io ji11al do pn~jedo n. 188_ R , deste 
amw, que 1·eleva a pre5c1·ipç(To em quu o 
Dr. A ugttSto de O ti veim Pinto incorreu 
para o 1·ecebimento do subsidio a que tinhct 
direito como Depu.tado (edentl, de 31 de 
outub1·o a 12 de novemú;·o de 1892, abrindo· 
se pa1·a isso o c1·edito cx traOi·dinm·io de 
975$000 

(Vide pr ojcctos ns. 188 B e C, de 1904) 

O Congresso Nacional l'l!Solve: 

At'tigo unico. Fica. relevada a prescripção 
em que o Dr. Augusto do O li v eira Pinto 
incoPreu para o recebimento do subsidio a 
que tinha direito como Deputado federal, 
de 31 de outubro a 12 dJ novemhl'o de 1892. 
O Govm•no abl'irâ, para. pagar-lhe, o credito 
extraordinario da 975$000. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
1904. -Medeiros e AU1W]tte1·que. - Garcia 
Pi1·es. 

N. 287 A -1D04 

Redacçtto final do 1JI"ojeclo n. 217, cl(}stif; 
cmno, que auto1·i:;a o Presidente da Repu~~ · 
blica a alwil' ao llfinistaio da Guerra o 
c1·edilo ext1·am·dinario de 16:-:119$750 pant 
oc,:o1·rer ao pagamentv devido a Robe1·( · 
Blosset & lle1·manos, de (01•necimei2tos feitos ' 
ern 18~6 ú Colonia Militm· jttnto á foz do; 
lguassu · 

O Congresso Nacional resolve : 

Antigo unico. E' o Presidente da Rcpu
blica autorizado a abrir ao Ministerio da 
Guorrao credito extraordinario de 16:419:';750 
para occorre1· ao pagamento devido a Rohert 
Blosset & Hermanos, de fornecimentos feitos 
em 1806 ú. Colonia Militar junto á fvz do 
lgua.ssll. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro do 
1904. - ;.}/edeii'Os e AlbUfJUC1'fJHC. - Gardc' 
Pires. 
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N. 291 A-1904 
Redacção final do projedo n. 291 deste, anno 

que autoriza o P1·esidenta da ReJ1ubz.icf.! a 
conccde1· a Francisco Antonio ele ~lliello, 
contm·entc de 3a classe ela E!il?'a:ia lle Fe;·ro 
Cent1'Cll elo Bnr.zil, seis nwzes de licença, 
com. ordenado, pant tralm· de swt :wude 
oncle lhe conde1· 

O Congresso Na.cionalresol v o: 
Artigo unico. E' o Presidente d<t Repu

blica auj;oriza.do a. conceder a Fra,ncisco Au· 
gusto de Mello, conferente de 3a classe da 
Estrada de Ferro Central do Bl'azil, licença 
por seis mezes, com o respectivo ordenado, 
para tratar de sua saude onJ.e lhe convier, 
em proroga(;ão da que lhe foi concedida pelo 
director da. mesma vi<~ f'errea.. 

Sa.la das Commissões, 23 de dezembro de 
1904. -Medei1·os e Albuque1·que.-Garcia Pi1·es. 

N. 292 A- 1904 

Redacção final do p1·ojecto n. 292, deste anno, 
que autoriza o Presidente da Remeblica a 
conceder a Luiz Sitveim do Pilar, agente 
da estação de Ow·o P1·eto, na Estrada de 
Pen·o Centml do Bmzil, licença por· um 
anno, com o 1·es1Mctiw m·denado, para tratar 
de sua saude onde lhe convie1· 

·o Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. E' o Presidente da Répu· 

blica autorizado a conceder a Luiz Silveira 
do Pila1', agente da. estação de Ouro Preto, 
na Est1•a.da de Ferro Central do Brazil,licença 
por um a.nno, com o respectivo ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe con-
v~. ' 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
.. 1904. -Medeiros e AlbuqtW?'que. -Garcia 

N. 310 A-190-! 

RedacçcTo final do projecto n. 310, cleste wmo, 
que auto1'iza o Pl'esiclente da Republiea a 
ab;·il· ao .ild.iniste1·-io da Jiazenda o c1·edito , 
ext?·aordinf.wio ele 4 3: 4 98$966, pw·a resti
tuir a Rosa & Cm·valho, negocim"..tes estabele
cidos no Estado da Bahia,os impostos de irn
po,.taçcio de xarque, que lhes {o1·am indevida
mente cobi"Ctdos durante o amw de 1897 ,. 
de accotdo com a sentença elo Sup1·emo Tri
bunal Federal 

O Congresso Nacional rewl v e : 
Artigo unico. Fica. o P1•esicleate da· Repu

blica. autor·izado a abrir ao Minis~erio da 
Fazenda o credito ex.tt•a.ordina.rio de .•...... 
43:4\:J~$966 para restituir a Rosa & Car
valho, negociantes estabelecidos no Estado 
da Bahia, os impostos de impot·tação de xa.r
que que lhes foram indevidamente cobrados 
durante o ~mno de 1897, de accordo com a. 
sentença do Supremo Tribunal Federal, pas- · 
sada em julgado. 

Sala das Commissões, 23 de .dezembro de 
1904.- Medeiros e Albuquerque.- Garcia 
Pi1·es. 

N. 316 A- 1964 

RedacçcTo final do p1·ojecto n. 316 A, des!'e 
anno, que auto;·iza o Presidente da Repu
blica a al;iri~· ao Ministe1·io da Fazenda o 
credito extraordinario de 8:752$900 para 
restituir a Fernandes Mesquita & Comp., 
negociantes estabelecidos na Bahia, os im 
postos de importação de xarque que lhes 
fo;·am inde,idarnente cobrados em 1897 

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

blica autorizado a abril• ao Ministerio da Fa
zenda o credito extrao1•dinario de 8 752$900 
para restituir a Fernandes Mesquita & Comp., 

, negociantes estabelecidos na. Bahia, os im
.. . Redacçé(o final do p1·ojecto n. 301, deste· postos de importação de xarque que lhes 
· · anno, que autm·iza o Presidente da Repu· foram indevidamente cobrados durante o 

blica a ab1·i1' ao Jlfinistedo da ~1Itwinha o anno de 1897, de accordo com a sentença do . 
credito extram·dinm·io de 500$_ para paga- Supremo Tribunal passada om julgado. 

N. 301 A-1904 

,_:c:Pires. 

mento a Jo,·ge & Santos, pelo aluguel do Sala das Commissões, 23 de dezembro de· 
p1·edio em qne funccionou a Escola de 1904.- Medeiros e Albuquerque, - Gm·cia 
Aprendizes Mal'inhei,·os do Marcmhr.io Pires. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica 

autorizado a abrir u.o Ministcrio da Marinha 
o credito extraordinai•io de 500$ para paga
mento a Jorge & Santos, pelo aluguel do 
predio em quo funccionoua Escola de Apren
dizes Marinheiros do Maranhão, durante o 
ultimo trimestre de 1893. 

Sala das Commissões, 23 de dezembl'o de: 
190,1.- Mecleiros e AUnequerque . - Garcia 
Pú·es. 

N. 323 A - 190•1 

Redacçao final do p1·ojecto n, 323, deste anno, 
que autori-1a o Presidente da Republica a 
reformar, no posto de alferes e com o soldo 
da tabeUa em "'igor, o en{ermei1·o-mór do 
llosJJital Central do Exercito Henrique José · 
ela Rocha 

O Congresso Nacionn.li•esolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente d11. Repu

blica autorizado a reformar no posto de ,. 
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alferes e com ·o soldo da tabella em vigor oi Art. 2. 0 Os generos incursos nas disposi
eri.fermeiro-môr do Hospital Central do Ex- ções do . artigo anterior serão app.rehendidos 
ercito Henrique José daRocha. .pelas.autoridades aduttneiras, emc1uanto não 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de houverem sido entregues aos interessados ; e 
1904. - JJ1edei?·os e Albuquerqt~e. - Gm·cia · fôra desse caso pelas atitoridadesjudiciarias 
Pi1·es. federaes. Em ambas as hypotheses, a re-

E, 1.d . ,· ·, . t , querimonto dos "interessados ou do miuis-
• I o e vae a rmpr 1mn ' _par a en rar na terio publico, guardadtts tts solemnidades 

ordem dos trabalhos, o segmntc legaes. 
PARECER Art. 3.0 Os productos apprehendidos na 

zona fiscal serão reexportados pelos impor
tadores dentro de 30 dias, sendo destruidos 
caso não se vel'ifique a. reexportação. 

N. 52-1904 

Propõe que seja nomeado para o cargo de 
de official da Sec1·etaria da Carnam dos 
Deputados Antonio Borges de Athayde Ju
nior, na vaga o.be~·ta por fo.Uecimento do 
respectivo {uncciona1·io, Lu;:z Domingos do 
Lago 

A Commissão de Policia, considerando que 
se acha vago um Ioga.r de officia.l na secre
taria, em consequencia de fallecimento do 
respectivo funccionario o Sr. Luiz Domingos 
do Lago, occorrido no dia 21 do corrente, 
nesta .capital, o que ha conveniencia, para 
. boa regularidade dos serviços da mesma se
cretaria, de .p~eencher desde ,logo esse cargo, 
.propõe .á C'amara dos Depu tacos . que seja 
nomeado para exercer o referido lo.{al' de 
official o cidadão Antonio Borges de Athayde 
Jnnior, que reune todas as ·condições de ca· 
pacidade para bem desempenhar as l'espe
ctivas funcções. 

Sala du.-s Commissões, 24 de dezembro de 
1904.-Paula Guimm·i'íes, Presidente. - Al·en
car Guimarães, 1 o Secr.Jtai~lo. -Thomaz .Ac
cioly, 2~ Secretario.-Joaquim Pires, 4° Se
cretario. 

São lidos e vão .a imprimir, para entt•ar na 
ordem dos trabalhos, os ·seguintes 

PROJECTOS 

N, 208 B- 1904 

Redacçtio pa1·a 3a. discussão do sub .~titutii'o 
app?·ovado na 2a. discussão do p1·ojecto 
n. 208, deste anno, que prohibe a importa· 
ção de qualque1· proclucto ou me1·cado1'ia 
com falsa indicaçao de procedencia, nos 
term.os do Ajuste de Madrid, de 14 de abril 
de 1891, e dá outras p1·videncias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o E' prohibida a importação de 

qualquer producto ou me1•cn.do1'ia oom fu.lsa 
indicação de procedencia, nos termos ·do 
Ajuste ·de Madrid, de 14 ·de a.hril de .1891, 
ratificado a 3 de outubro .de 1896 e posto 
em execução pelo decreto n. 2. 980, de 29 de 
novembro do mesmo anno, · 

Si a. apprehensão se realizar fóra da zona 
fiscal os generos serão inutilizados ou des
truidos. 

Art. 4. 0 Em qualquer das hypotheses pre
vistas nesta lei, o importadores incorrerão 
no multa de 50 % sobre o valol' dos generos 
importados. 

Art. 5. 0 Seguir-se-ha no processo de appre
hensão, no que for applica vel, o disposto no 
art. 633 da Consolidação das Leis das Al
fandegas. 

Art, 6. o Revogam -se as disposições em 
contrario . 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
de 1904.-Hosannah de Oliveü·a-Pereira. de 
Lyra. -Oarlos Peixo'to Filho, 

N. 277 C - 1904 

Parecer sobre em.endas aJn-esentadas na aa. (lis
cusstio do projecto n. 277, deste anno, 
que fixa o r~ume~·o, classes e vencimentos 
dos emp1·egados da Secretaria das Relações 
Exteriores e dd outras providencias 

Ao projecto n. 277, do corrente anno, apre
'5sntou o Sr. Deputado Bricio Filho quatro 
.:mandas equiparant.lo, aos vencimentos pro
postos para. os empregados da Secretaria do 
Exterior, os dos funccionarios das Secretarias 
da Industria, Fazenda, Marinha, Guer1•a. e 
Interior. 

Igual idéa foi apresentada pelo Sr. Depu
tado Thomaz Cavalcanti na 2a. discussão. 
A Commissão de Orçam e o:to opinou então 
contra a emenda e não tem motivo para 
acceitar as do Sr. Bricio, que a reproduzem, 
aggravando mais ainda a despeza. 

A Commissão opina pela. rejeição das 
emendas. 

~ala das Commissões, 23 de dezembro de 
1904. -Cassiano do Nascimen'to, presidente.
Da'Vid Campista, relator.---F1·ancisco Veiga.
Francisco Sd.- Cornelio da Fonseca, 

Dizendo sobre as quatro emendas apresen
tadas pelo Sl'. Deputado Bl'icio Filho ao.pro
jecto n. 277 B, que ftx:1. o numero, classe e · 
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vencimentos dos empregados da Secretaria 
do ExLcrior, desde que todas ellas acarretam 
augmento de dcspeza., já condemnado p~la 
Commissão de Orçamento, quando em 2a diS· 
cussão opinava pola. rejeição da emenda. do 
Sr. Deputado Thomaz Cavalcanti, julga a 
Commissão de Diplomacia e Tratados que de-

-vem ser rejeitadas pela Camara., tendo em 
attencão aquellc apontado motivo. 

Em· relação á emenda a.prcsenhda pela 
Commissão de Orçamento, discriminando nos 
vencimentos do dircctol' geral c dos dirc
ctorcs de secções - ordenado, gratificação e 

· verb<t pan representação- pa,rece á .com
missão de Diplomacia ace1•tado que seJa ac
ceita tal emonda. 

Sala das sessões, 23 de uezembro de 1904. 
-Hosannah de OU-.,eil·a.-Pereira de Ly,·a.
Cm·Zos Peia:oto Fif.ho. 

Emendas a que se 1"e{e1·e o pcwece1· supra 

Modifique-se a. talJella. do modo 
Director geral: 
Em Ioga r do que está, diga-se: 

·ordenado ....•••.•.••...••.•••• 
Gratificação ..••.•.......•....• 
Representação ••..••....•..•.. 

Directores de secção: 

seguinte: 

8:000$000 
4:000$000 
3:000$000 

Em logar do consignado, diga-se: 

Ordenado..................... 6:000$000 
-Gratificação. , . . . • . . . • . . • • . . . . • 3: 000$000 
-Represen ta.ção . . • . . . • . . . . . . • . . l: 800$000 

O mais como está na tabella. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
'1904.- Cassiano do Nascimento.- F1·ancisco 
Veiga.-David Campista.- OorneHo da Fon
seca.- Francisco Sd.- Galecio Ca1""alhal. 

Accrescente-se onde convier: 

Aos vencimentos dos empregados da. Se· 
cretaria. das Relações Exteriores, constantes 
do presente proje,1to, ficam e~uiparados os 
·vencimentos dos funccionarios da Secretaria. 
·<la Industria, Viação e Obras Publicas. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1904. 
- B1·icio Filho. 

Accrcscentc-so onde conyie1·: 

Aos ·vencimentos dos emp1•egados da Sec1·e· 
taria das Relações Exteriores, constantes do 
presente projecto, ficam equiparados os ven
cimentos dos funccionarios das Secretarias 

. .da Guerra e da Marinha. 
Sala das sessões, 23 de dezembro de 1904. 

-Bricio Filho. 

Accrescente-se onde convier: 
Fica,m iguala-los aos vencimentos do pre

sente projecto, para os em~regados da S~
cretaria das Relações ExteriOres, os venCI
mentos dos funccionarios do Ministerio da 
Fazenda. 

Sala das sessões, 23 de uezem lJro de 1904. 
-Bricio Ji'ilho. 

Accrescente-se onde convier: 
Aos vencimentos do:; empregados da Se

cretaria das RelaÇões Exteriol'cs, constantes 
do presente pl·ojecfo, 1icam equiparados og 
vencimentos dos funccionarios da Secretaria. 
do Interior. 

Sala das sessões, 23 d.e dezembro ue 1904. 
-B1·icio Filho. 

N. 289 C- 1904 

.Redacçtío para 3a. discuss(io da emenda desta
cada na 2a discusslio do projecto n. 289, 
deste !tn110y de cwcol·do com o Regimento In
terno, assegw·ando a pensao vitalicia de 
.1:800$, annuaZrnente, a D. FeZisrnina Leo
poldina de Mendonçct Jardim, veneranda 
nu"ie de Sil-ua Jardirn, o propagandista da 
Repttúlica, de saudosa memotia 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uni co. Fica assegurada a pensí"lo 
Titalicia de 1: 800$, annualmente, a D. Fe
lismina Leopoldina de Mendonça Jardim, ve
neranda mãe de Silva. Jardim, o proga.gan
di~~a da. Republi:~a., de saudosa. memoria. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
1904.-Cassiano do J.Yascimerlto, presidente. 
.-F,.tmcisco Veiga.·-David Campista.-Ft·an
cisco Sá,-Galelío Can;dlwZ. 

N. 289 D - 1904 

Redacç,io JWt'fr. c' 3a. discttss(io do substitutivo 
app1·ovado na 2a. do 1wojecto n. 2~J9, deste 
anno, concedendo a 1)(msc1o mensal de 500$ 
á viuwe e filhos do tenente-coronel . Inno
cencio Fab1·-icio ele Mattos e dando ouh·as 
providencias 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. () E' concedida a pen~ão mensaJ de 
500$ ú viuva e tilhos uo tenente-coronol 
Innocencio ~,a.bricio do Mattos. 

A1·t. 2. 0 A referida pensão sArá distri· 
buida assim: á viuvn. cnl>e1•éL 250$ o os out1•os 
250$ serão igualmente l'epat•tidos entro os 
filhos, revertendo em favor da viuva os 
quinhões pe1•tencentes aos que, nos tormos 
legues~ os forem perdendo, 
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Art. 3. 0 Todas estas concessõ-es serão etfe
·ctivas quanto á viuva, mantendo-soa mesma 
em estado de Yiuvez e, no caso contrario, 
reTerterá seu quinhão em beneficio igual 
~os filhos menores e filha.!:! solteiras. 

Art. 4. o Fica o Governo autorizado a abrir 
0 credito necessario para immediata ex:
. ecução desta lei. 

Sala das Commissõcs, 24 de dezembro de 
1004.- Ctusia'i1o elo Nascim,ento, Presidente. 
-Paula Ramos.- Co;·nelio da Fonseca.
:Fhtncisco Sá.-Galeão Cm·wtlhal. 

N. 336 A -190-! 

Parece;· ~obre a emenda apresentada na 
2a discussão do projecto n. 336, deste 
anrw, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Jltliniste1·io das Relações Exteriores 
o credito de 500: ()00$, 1)apel, destinado ao 
custeio das quatro commissões de policia e 
exploração no Alto Pto·ús e Alto Jtwucl 

Ao projecto n. 336, do corrente a.nno,apt·e
sentou o Sr. Deputado Bricio Filho, emenda 
mandando consignar verba de 200:000$ para 
demarcação de limites com a Guyana 
Franceza. 

A Commissão não acceita emenda porque 
a e:ffectividade do serviço depende ôo ac
cordo em andamento entre as duas nações. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento,presldente.
D. Campista, relator.- Ftancisco Veiga.
Francisco &t.-Urbano Santos.-Co;·nelio da 
Fonseca. 

Emenda a que se refere o parecer sup;·a 

Accrescente-se onde convier: 
Seja consignada a \'erba de 200:000$ para 

os trabalhos da dema1•ca.ção detlnitiva de 
limites entre o Brazil e a Guyana Franceza. 

Art. 2. o Os in Yenta.rios deverão se1• 101-
ciados dentro de 30 dias, contados da data 'da 
abertura da sossão. 

Paragrapho unico. Si, dentro desse prazo, 
não se tivet• dado começo ao inventario, o 
representante da Fazenda Nacional obrigará 
quem de direito a 'rir fazel-o . 

Art. 3.0 Nos inventa.rios om que, até um 
anno após a abertura da. successã.o, não esti
ver• pago o imposto devido á Fazenda Nacio
nal, o juiz mandar(L c.-.;-officio faze1• o calculo 
do rererído imposto c pôr em hasta publica 
os lJens necessarios para a sua solução. 

Parag1·apho unico. Si não tiver ainda sido 
feita a avaliação dos bens, o juiz nomeará 
ex-officio os avaliadores. 

Art. 4. o Incorre na multa de 200$ a 1 : 000$ 
o escrivã.o que, findo o prazo de que trata o 
art. 3<>, deixar de fazer os autos conclusos 
ou que pam esse ftm não os cobrar de quem 
os tivm•, e na tle igual quantia, imposta pelo 
Ministro da Fazenda, mediante informação 
do chefe da estação, encarregado da co
brança. do imposto, o juiz quo, sciente da 
móra, não cumprir o disposto no referido 
at•t, 3, 0 

Al't. 5. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1904. 
Herwigue Borges. 

o S19
• E~· I co Coelho-Sr. Presi

dente, peço a. V. Ex. que consulte a Camara 
si concede dispensa de impressão para o pro
jacto n. 289 c, deste anno, ftgu1•ar na oraom 
do dia da sessão de amanhã. 

E' o projecto que concede á mãe de Silva 
Jardim uma modica pensão, para prec:wor 
sua ex:istenoia. 

Sala das se.:Ssões, 23 de dezembl'o de 1904. 
- Bl"icio Filho. , O Sr. P.l"esidente-Logo que haja 

numer\l submetterei o requerimento do V. Ex. 
- Fica sobre a mesa, até ulterior delibel'a.ção. â consideração da Cam:tra. 
o seguinte , 

PRO.JECTO 

O Con_.;russo Nacional resolve: 

Art. 1.0 Todas as he1•anças, ou sejam de 
testamento, ou do ab-intestato do Distrieto 
Federal. cujos herdeiros e lega.tarios tiverem 
de pagar taxa., se1•ão inventariadas,avaliadas 
e partilhadas, com audiencia de represen
tante da Fazenda Nacional. 

Paragrapho unico. A pat•tilha dos bens 
poderá effectuar-se amigavehilente, satis
:fei to pL•éviamente o imposto devido. 

Yol, VIII 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero l~al para se proceder ás votações 
das mate1•1p.s encerradas, passa-se á. materia 
em discussão. 

E' annunciada a. 3a discussã.o do projecto 
n. 326 A, del 90-', autorizando o Poder Ex
ecutivo a roorganizar a brigadil. policial e a 
guarda civil, com pareceres das Commissões 
de Orça.mento e Constituiçã.o, Legislação e 
Justiça.. 

67 
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Vêm á Mesa e são lidas, a,poiadas o 
postas conjunctamente em discussão as se
guintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 326 A., de 1904 

Ao a.rt. lo da proposiçKo do Senn.úo: 
§§ As despezas que accrescem, com are

forma po!ü:ial, ao orçamento pat•a o anno 
de 1905, serão levadas á conta da União, 
exclusiva mente. 

Sala das sessoes, 26 ele dezembro de 1904. 
- E1·ico Coellto. 

A.ccrescente-se onde convier: 
Sejam augmenta.dos tres log:ues de cirur

giões, no posto de capitão, sendo para isso 
aberto o necessario credito. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1904. 
-B1'icio Filho. 

O Sr. Neiva pede ao Sr. Presi
dente que lhe mande um exemplar do pro
jacto. (Pausa. O _orado;· d satisfeito.) 

Tinha o proposito de não se immiscuir nos 
negocias referentes á policia da Cnpital. A 
Camara sabe que teve occasião de se mani
festar em desaccordo com aquelle que super
intende esses nagocios, e si tal facto é mo
tivo para se abster de fallar sobre assumptos 
que lhe dizem respeito, comtudo não per· 
der<'t n occasião de demonstrar a sua isenção 
de espirito, fazendo justiça aos seus esforços 
e trabalhos, isenção que, está c~rto, caracte
riza todos os Srs. Deputados~ (Apartes do 
S1·. Gem1.ano Hasslocher.) 

Reconhece a magnitude do projecto, prin
-cipalmonto depois dos ultimos aconteci
mentos politicos. 

Vinda do Senado, a. proposição já tem, só 
por isto, um motivo mais que suffi.ciente para 
me1•ecer toda a attencão da. Camara. 

Não obstante, o orador pergunta si um 
projecto dessa natureza não devia ser da 
iniciativa da Cama.ra, como são os de despeza 
publica e de negocias referentes especial· 
mente ao Districto Federal. (Ha apartes.) 

O orador diz que o que se quer saber é si 
um projecto da ordem do que se discute pó de 
ter iniciativa no Senado ... 

Referindo·se á emenda apresentada pelo seu 
illustt•e collega, o Sr. Erico Coelho, o orador 
confessa que lhe parece que olJa define ainda 
mais a natureza do projecto attribuindo á 
União despezas com uma força .d~ poUcia 
local, e como essas despezas são grandes, e 
como o fim do projecto é tambem .politico, 
nutre duvidas sobre a legitimidade de sua 
iniciativa. 

A Commissão de Orçamento laVl'OU pa
reeer favoravel, baseando-se no parecer ou 
nas razões expostas pela Commissão de Gon
stituição, Legislação e Justiça. O oradoa.• cita 
os dous pareceres a que se refere, e diz que 
um espírito opposicionista pode1•1a restolhar 
muito nelles, apezar do laconismo com que 
estão concebidos. 

Dirá a.penas que, do parecer da segunda. 
Commissão a que se referiu, se inferem tres . 
proposições : 

Primeira, que a. força policial é insuffi.- · 
ciente. 

O m•adol' analysa essa proposição para 
saber si realmente a força é insuffi.ciente, e 
conclue que de facto ella o é. 

E porque assim propenda apensar,o orador · 
não tem em vista o ultimo movimento mi- · 
li tar, mas, simplesmente, a sua distribuição • . 
E ninguem dirá. que ella seja sufficiente para 
o regular policiamento das ruas desta Ca
pital. 

Cita o numero de ruas, beccos e vielas: 
da cidade, que excedem a 4. 000, a que é in- . 
ferior o pessoal actual da brigada policial. 
Nem um soldado tocarja a qualquet• uma 
dessas vias publicas. Esse pessoal ainda 
soffre uma reducção de 200 praça3, que 
baixam ao hospital, numero ainda mais 
elevado destacado . em servjç'os especiaes, e 
depois disto, bem póde ajuizar a Commissão 
a que proporções fica reduzida a brigada, 
sem fallar na camaradagem, a que se referiu 
o illustre Deputado Medeiros. 

Não é que o orador esteja de accordo em 
se formal' um exercito especial para os mo
mentos em que a ordem publica periclita, 
occasiões em que o exercito e a marinha, 
como, não ha muitos dias, dão arrhas do seu 
devotamento ás instituições. Não é este pre- · 
cisameute o motivo para o augmento pro
jactado. 

Reconhece o orador a necessidáde de uma 
melhor ·reorganização do serviço, do qual, 
aliás, o projecto é o primeiro a cogitar, como 
tambem reconhece que é razoa.vel a medida 
que se contém na emenda apresentada. pelo 
Sr. Erico Coelho, consignando que as des· 
pezas que accrescerem com a reforma po
licial, no futuro exercício, sei•ão levadas ú. 
conta. da União, mesmo attenta. a segunda 
razão em que se estriba a Commissão de 
Constituição e .Justiça. 

Entendeu que devia fazer estas considel'a
ções, com a franqueza que lhe é peculiar. 
Não irá além, comquanto a ma. teria muito 
se preste a ser desdobrada e discutida. por 
aspectos diversos, recaioso de melindrar a 
susceptibilidade do seu velho amigo e con
terraneo, o. S1•. desembargador Paranhos 
Montenegro, a quem dedica. grande estima e 
consideração. Desce, por isso, da tribuna • .. 
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Voltará, porém a. tra.ta.r delle, como de 
. outro qualquer, uma vez que o julgue ne
cessario, pouco se imp01•tando com as criticas 
mordazes dos que, para tanto, talvez lhes 
falleç1m a coragem, a independencia e a 
energia. precisas. (lvluito bem,, nntito bem,.) 

Juvenal Miller, Barbosa Lima, Domingos Mas· 
carenhas, Alf1·edo Varela e Homem de Car· 
valho. 

Comparecem mais os Srs. S_á ~eixo to, 
Passos Miranda, Hosannah de Ollvmra, Car
los de .Novaes, Indio do Brazil, Urbano 
Santos, João Gayoso, Bezerril Fontenellc, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco S(L, Frederico 
Borges, João Lopes, Eduardo Studart, Se1•gio 
Saboya, Trindade, Medoiros c Albuquerque, 
João Vieira, Rod1 igues Dor ia, Augusto de 
Freitas, Rodrigues Lima,· Eduard_o Ramos, 
Rodrigues Saldanha, José Monjardim, Gal· 
dino Lol•eto, Heredia de Sá, Corrêa Dutra, 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sâ 
Freire, Americo do Albuquerque, Francisco 
Veiga, Gastão da Cunha, David Campista, 
Antllero Botelho, Henrique St~lles, Sabino 
Barroso, Camillo Prates, Galeão Carvalhal, 
Candido Rodrigues, Aquino Ribeiro, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Candido 
de Abreu, Eliseu Guilherme, Victorino Mon
teiro, James Darcy e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Wanderley de Mendonça, Joa
quim Pires, Eugenio Tourinho, Raymundo 
Nery, Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, 
Antonio Bastos, vValfredo Leal, José Mar
cellino, Moreira Alves, Estacio Coimbra, 
A1•thur 01•lando, Raymundo de Mh•anda, Eu· 
sebio de Andrade, Arroxella.s Galvão, Jovi· 
nia.no de Cal'valho, Felisbello Freü•e, Do
mingos Guimarães, Leovegildo FilgueiL•as, 
Castro Reb3llo, Tosta, Sa.tyro Dias, Vet•gne 
de Abreu, Pinto Dantas, Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura, ·Irineu Machado, 
João Baptista, Silva Castro, Julio Santos, 
Bel'nJ.rdo Monteiro, José Bonifacio, João 
Luiz., Penido Filho, F1•ancisco · Bernardino, 
Bueno de Paiva, João Luiz Alves, Leonel 
Filho, Adalberto Ferraz, Manoel Fulg~ncio, 
Nogueil•a, Lindolpho Caetano, Olegario Ma
ciel, Padua Rezende, Jesuíno Cardoso, Do· 
mingues de Castro, Valois de Castt•o, Eloy 
Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedo Mar
ques, Bernardo Antonio, Carvalho Chaves, 
Abdon Baptista, Marçal Escobar, Rivadavia 
Corrêa. e Campos Cartier. 

E, sem causa, os Srs.Aurelio Amorim, Vir
gilio Brigido, Eloy de Souza, Malaquias Gon
çalves, Esmera.ldino Bandeira, Bulcão Vian
na, Prisco Paraiso, Bernardo Horta, Mo1•eira 
Gomos, Paulino de Souza, Viriato Mascare
nhas, Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, 
Beroardes de Faria., Ca.millo Soares Filho, 
Calogeras, Costa Juniol', Fran(}isco Malta, 

O Sr. Presidente-Fica interrom
pida a 3o. discussão do projecto n. a26 A, 
vindo do Senado. H a vendo nume1•o legal, vae
so proceder as votações das ma.terias encer
radas e das que se acham sobre a mesa. 

E' lido, julgado objecto de deliberação o se-
guinte -

PROJECTO 

N. 341- 1904 

Dispõe que todas as htJ1·anças, ou seJam de 
testamento, ou ab intestato no Districto Fe
detal, cujos he1·deiros e legattwios ti'lierem 
de pagar taxa, sejam in-oentariadas, ava
liadas e parWhadas com audiencia do ,-e
presentante da F'azenda Nacional, e dá 
outras prov-idencias 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Todas as heranças, ou sejam de 

testamento, ou ab intestato no Districto Fe
deraL, cujos herdeiros e legata1•ios tiverem 
de pagar taxa, serão inven.hriadas, avaliadas 
c partilhadas, com audiencia do represen
tante da. Fazenda Nacional. 

Par tgrapho unico. A partiLha dos b3ns 
poderá eff0ctuar-sa amigavelmente, satisfeito 
prévia.mente o imposto devido. 

Art. 2. 0 03 in.venhrios deverão sc1• ini
Ciados dentro de 30 dias, contados da data 
da aberttn•a da snccessão. 

Para.grapho unico. Si denGro desse pl'J.Z:o 
não se ti ver dado começo ao i11veatario, ore
prosenbnte da Fazenda Nacional obrig .t,rá 
quem de dil•eito a vil' fazel-o. 

Art. 3. o Nos inventarias em que até um 
anno após a abertura da successão não estiver 
pago o imposto devido á Fazenda Nacional, o 
juiz mandará ex-officio fazer o calculo do 
refel'ido imposto e pôr em hasta publiea os 
bens necessal'ios para. sua. solução. 

P<.\ragrapho unico. Si não tiver ainda. 
sido feita a avaliação dos bens, o juiz 
nomeará ex -officio os avaliadores. 

Art. 4. o Incor1•e na· multa. de 200$ a 
1:000$ o escrivão que, findo o pr;.~zo de que 
trata o a1•t. 3°, deixar de fazer os autos 
conclusos ou que para esse fim não os cobrar 
de quem os tiver; e na de igual quantia, 
imposta pelo Ministro da Fazenda, mediante 
info1•mação do chefe da estação encarroga.1a 
da cobrança do imposto, o juiz que, sciente 
da mo1•a, não cumprir o di~post.J no referido 
artigo 3°. 
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Art. 5. 0 Revogam-~e as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1904. 
Hem·ique Bo1·.qes. 

O Sr. Brieio Filho (pela m·dem) 
requer v e ri fi.cação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 107 Srs. Depuhdos o 
contra. 2; total,l09. 

O SI". Presid.ente-0 projccto vae 
ser enviado á respectiva Commissão (Pausa.) 
O Sr.Doputado Erico Coelho roquer dispensa 
de impressão para que entre na ordem do dia 
de amanhã o projecto n. 289 C, de 1004, que 
pensiona a vene1•aoda. mãe de Silva Jardim. 

Os Srs. quo concedem a dispensa solicitada 
queiram. se levantar. (Pausa.) 

Foi concedida. 

O Sr. R.odolpho Paixão-Peço 
a palavr<t pela ordem. 

o Sr. Presidente-Tem a palavra 
pela ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Rodolpho Paix.Ao (pela 
ordem)- Sr. Presidente, peço a V. Ex. quo 
consulte a Casa sobre si concede dispensa. de 
impressão para que entre na ordem do dia 
de amanhã o parecer n. 52, de 1904, da 
Commis8ão de Policia a respeito do preen
chimento da vaga. existente na Secretaria da 
Cama.ra.. 

O Sr. Presidente- Q S1•. Depu
tado Rodolpho Paixão roquer dispensa do 
impressão para quo fa.ç~\ pa.t•te da. ordem do 
dia do amanhã o parecer n. 52 de 1904 da 
Commissão ue Policia sobre o preenchimento 
da. vaga existente na secreta:ria da. Camat•a. 

Os Srs. que concedem a. dispensa. pedida 
queiram se levantar. (Pausa..) 

Foi concedida. 
E' annuncia.da a continuação da votação 

do projecto n. 293 A, de 1~04, do Senado, ~u· 
toriza.ndo o Poder Executivo a desapropriar 
o predio da. Praça. da. Republica n. 105, onde 
resi.d.iu o marechal Deodoro da Fonseca (3a 
discussão) . 

Em seguida é posto a votos, appt•ovado 
em ga. discussão e enviado á sancçã.o presi
dencial o seguinte 

PROJECTO 

N. 293 A- 1904 

(do Senado) 

d::>ro da Fonseca, quando fui proclamada a 
Republica, dando á referida casa a destina .. 
ção que ma.is convier. 

Paragra.pho unico. Para esse fim fat•á o 
Poder Executivo as necessaria.s operações de 
m•edito, potlendo igualmente indemnizar o 
preço da desapropriação mediante a permuta 
com predios ou terrenos d:1 União que não 
forem necessarios aos seus serviços. 

O Sr. Presidente- Vao-se offi
ciar ao Senado. -
- E' annuncia.da a votação do parecol' n. 51, 
do 1904, sobre a indicação do Sr. Medeiros 
da Albuquerque para que sejam feitas varias -
alterações no Regimento interno ( discusião 
unica ). 

O Sr. Presidente-O Sr. Deput:Ldo 
Medeiros e Albuquerque propoz modificações 
na organização das Commissões da Camara ; 
a Commissão de Policia, tomando conheci
mento da indicação, apresentou um substitu
tivo, <to qual foram propostas emendas pelos 
Srs. Cassiano do Nascimento e Thomaz Ca
valcanti. 

A indicação do Sr. Medeiros e Albuquerque 
é a seguinte: 

Indico que se façam as seguintes altera-
ções no Regimento Interno: . 

I.a) Substitua-se o art. 49 peJo seguinte: 
Art. 49. As Commissões permanentes são 

as que se seguem : 
a) par~. desempenho das funcções que são 

commettidas á Camara pelo art. 18 da Con
stituição: 

_ '-, de Policia; 
2a, de Poderes e Petições de Deputados. 
b) para. desempenho das funcçõeb quo in-

cumbem á Camara em vil•tude do a.rt. 34 
da Constituicão: 

P, de Justiç-a e Negocios Interi01'es ; 
2a, de Relações Exteriores ; 
3a., de Marinha ; 
4a., de Guerra; 
5a., de Fazenda; 
68

, de Viação, Industria. e Obras Publicas ; 
7a., de Redacção : -
2.•) Substitua-se o art. 53 pelo seguinte: 
Art. 53. A' excepção da Commissão de 

Redacção, que se comporá de tres membros 
e da de Policia, que é constituída pela Mesa, 
todas as outras terão 12 membros. 

As Commissões . Mixtas e Especiaes consti
tuil'·Sd·hã.o como a Cama1•a determina!'. 

Sala das sessões. 10 de setembro do 1904. 
-Medei1·os e Albuquerque. 

O substitutiYo da Commissão diz : 
O Cong1•esso Nacional decreta: 
Art. 1.o o Podet• Executivo fará desa.pro- «O que se poderia. faz'3r, e a Commis~ão so 

priar a casa om que residi:\ o marechal Deo· anima a propôr como substitutivo á. indica• 
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ção, para facHidade da missão que lhe é con-I Do Sr. Cassiano do Nascimento: 
:fiada pelo Regimento, é alterar a disposição A' emenda substitutiva da. Commissão: 
do art. 49 citado, reunindo os trabalhos da Omle se diz-Fimtnças e Orçamento- di· 
actual Commissão de Orçamento aos das ga.-s3: Finanças. · 
Commissões de Tarifas e de Fazenda, consti- 1 Omle se diz - 15 membros - diga.-se:-11 
tuindo-a com 15 membros o sob a d~nomi- { memb1•os. 
nação gm·al de Finanças e Oi·çmnento, orga- : , . . . 
nizando as demais do modo seguinte: Do Sr · Thomaz Cav~lcantl. 

1. Constituição e Justiça,composta de nove A' emenda substitutiva da. Commisslo: 
membros. Em vez de dua.s Commissõeg- uma- Ma-

2. Petições e Poderm:, compos~a de nove rinha e outra-Guerra, cada uma com cinco 
membeos. membros, diga-se:-Marinha. e Guerra, com-

3. Diplomacia e Tl'atados,compostade nove posta de nove memhros. 
membros. São consideNdas prejudica<los a indicação 

4. Ma1•inha, composta de cinco membros. do Se. Medeil•os e Albuquerque e a. emenda 
5. Guerra, composta de cinco membros. que o mesmo senhor apresentou no seio da 
6. Instrucção Publica, composta de nove Commissão á indicação sobre a decisão da 

membros. Commissão. 
7. Saude Publica, compo~ta de nove mem

bros. 
8. Agricultura. e Industria, composta de 

nove membros. 
9. Obras Publicas o Viação, composta de 

nove membros. 
10. Tomada. de Contas, composta de nove 

membros. 
li. Redacção, composta de cinco mem

bros. 
12. Policia, constituída pela ),lesa.» 

O Sr. Presidente- Vae-se votar, 
salvo reclamação, o substitutivo da Com
misão de Policia e us sub-emendas dos Srs. 
Thomaz Cavalcanti e Cassiano do Nasci
mento. 

Em seguida ó posto a votos e appt·ovado o 
~ubstitutivo da Comrnissão. 

I. J.4,inanças o Orça.mQnto -composta de 
15 membros. 

2. Constituição e Justic;a - composta de 
nove membros. 

3. Petições e Poderes- compost~t de nove 
membros 

4. Diplomacia e Tra~ados- composta de 
novo membros. 

5. Marinha-composta. de cinco meinbros. 
6. Guerra -composta do cinco membros. 
7. Instrucção Publica-composta. de nove 

membros. 
8. Saude Publica-composta de nove mem .. 

lJros. 
9. Agricultura e Indust!'ia-composta do 

nove membros. 
10. Obras Publicas e Vbçã.o-composta de 

nove membros. 
11. Tomada, de Contas-c.Jmposta. de nove 

membros. 
12, Redacção-composta de cinco mem-

bros. 
13. Policia-constituida pela Mesa .. 
Sio successi va.mente posta~ a votos e 

approvados as seguintes emendas: 

O Sr. Presidente -A indicação 
com as emendas approvadas vae ser enviada, 
á Com missão de Redacção. 

E' a.nnunciada a votação do parece!' n. 50, 
de 1904, sobre a indicação do Sr. Eliseu Gui
lherme para que seja incorporada ao Regi
mento Inte1•no uma nova disposição (dis
cussão unica); 

O Sr. E li seu. G uilb.erme (pele~ 
ordem)- Sr. Presidente, estando mais· ou. 
monos preenchidos os intuitos que . presi
diram á apresentação desta indicação, soli
cito a V. Ex. que consulte á. Camara sobre 
si permitte a retirada da mesma. 

Consultadt~ a Camara, é concedida a reti
rada pedida. 

Posto a votos, é approvarlo em 3" dis· 
cussão e enviado á Commissão de H.edacção, 
o seguinte 

PROJBCTO 

N. 57 D-190,1 

O Congresso Nacional decreta. : 
At•t. 1. o Fica instituído o subsidio de doz 

contos do réis a cada uma dus sociedades 
que pertencm•om á Confederação do Tiro 
Brazileh•o. 

São condições indispensa.veis para pe1•ten
cer á Confederação : 

a) ter, pelo menos, quinhentos socios con
tribuintes; 

b) provar o patrimonio do cinco contos de 
réis, recolhidos á Caixa Economica paio con
selho director, que deverá se compôr do 
chefe do município, tlo commandante de um 
dos corpo:; da guarnição militar, ou, na 
falta, do commandante de um dos batalhões 
de força osta.du .·.1 e do pt•esidente da socie
dade; 
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c) submetter áapprovação do Estado Maior 
do Exercito a organização, regulamentos, 
instrucções, plantas e orçamentos para as 
linhas de tiro; 

d) ficar soh a immediata fiscalização do 
estado maior, que deverá ter um seu repre
sentante junto a cada uma das socledades, 
podendo ser um official e:ffectivo ou rcfor
mo.do do' exercito; 

e) fazer os exercícios de tiro com as o.rmas 
portateis regulamentares do exercito; 

f) franquear as linhas de tiro aos corpos 
do exercito e ã.s guarnições dos navios da 
arm<1da nacional. 

Paragl'apho unico. O subsidio de que trata 
este artigo será dado em du<1s prestações 
iguaes: a primeira, depois de satisfeitos os 
requisitos das lettras a, b c c e de iniciados 
os trabalhos de construcção das linhas de 
tiro, e a segunda depois de concluídos esses 
trabalhos e de regular funccionamento das 
linhas, attestados pelo commandante do 
districto ou po1• quem o Presidente da Repu· 
blica designa1•. 

Art. 2. 0 Para facilidade da acquisição dos 
terrenos indispensa.veis ás linhas de tiro, 
as sociedades incorporadas á Confederação 

·; gosarão das garantias inheren tes á lei n. 816, 
?e 10 €W julho de 1855. 

·:· Art. ~.o C1•eado o serviço militar obriga
teria, os socios civis da Confederação que 
houverem prestado, perante uma cummissão 
nomeada pelo Estado· Maior do Exercito, ex
ames rel!Kivos ao conhecimento e manejo 
das armas-'portateis, á escola do soldado e á 
de secção ficarão obrigados apen.as á metade 
do tempo de serviço no exercito' activo. 

os bens moveis e immoveis, devidamente in
-vental•iados. 

Art. 8.° Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir opportunamente os necessarios 
creditos. 

Art. 9. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

São successiva.mente po3tos a votos e ap
provados em 2a discussão os seguintes arti
gos do 

PROJECTO 

N. 330- 1004 

O Congresso Nacional resolve : 
Art.... 1. o O conductor geral de encanamen

tos d<1 Inspecção Geral de Obras Publicas da 
Capital Federal perceberá a diaria de 5$, 
fixada para os demais conductores technicos. 
Para. o pagamento da que lhe é devida no 
exercicio de 1004, na. importa.ncia de 1:825$, 
fica o Governo autorizado a abrir o necessa
rio credito. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' posto a votos e a.pprovado em 2a dis
cussão o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 337 - 1!)04 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a. abrir ao Ministcn'io <la Mn.t>inha o 
credito especial de 31:301$208 para cumpri
mento do disposto no artigo 11 da lei n 1.145, 
de 31 do dezembro tlo 1!)03 ; revogadas as 
disposições em contral'io. A1•t. 4. 0 O Governo instituirá, por inter

medio do Estado-Maior do Exercito, p1•emios 
para os concursos quo as sociedades t·oali- O Sr. Bricio Filho (p~la Oi'(lem) 
zarem a 14 de julho, na Capital Federal e a, requer verificação da votação. 
15 de novembro, nos Estados. Procedendo-se á verificação, reconhece-se 

Art. 5.o A's sociedades da Confederação 0 terem votado a favor 106 Srs. Deputados e 
Gover·no, a juizo do Estado· Maior do Exer- contra 2; tot<1l, 108. 
cito, fornecerá o armamento e a munição O SR. PRESIDENTE-O projecto foi appro-
indispensa.veis, do que se indemnizal'á pelo vado por 106 contra. 2 vo·Gos. 
preço do custo. 

Art. 6. 0 O Governo regulamentará, de 
accordo com esta lei, a Confederação do Tiro 
~razileiro e fará inspeccionar• sempre que 
JUlgar conveniente as respectivas linhas, sus
pendendo as garantias concedidas, no caso 
de veriftcar·se falta de observancia dos dis
positivos regulamentares. 

Art. 7 .o No caso de dissolução da socieda
de, por qualquer motivo, e de já haver ella 
recebido o subsidio ou parte deste, passarão 
para o domínio da Fazenda Nacional todos 

O Sr. Davicl Campista (pela or
dem)-Sr. Presidente, venho á tribuna, uni.· 
camente para enviar á Mesa um requeri
mento de urgencia, pedindo que sejam dis
cutidos e immedia·tamente votados,si as res
pectivas discussões ficarem encerradas, os 
pareceres ns. 336 A e 277 C, de I904,so bre as 
emendas offerecidas aos projec·tos que se refe
rem : -um á abertura de um credito de 
500:000$, para a Commissão do Alto Juruá, 
e outro á reorganização da Secretaria do 
Exterior. 



Os pareceres elaborados sobre estes proje
ctos foram lidos no espediente da presente 
sessão. 

Vou redigir O meu requerimento, neste 
sentido. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (pela 
onlem) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. se 
digne consultar á Casa si concede tUspensa de 
interstício para quo o projecto n. 337., de 
1904, que autoriza tJ.o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Marinha o credito es
pecial de 31 :301$298, entre na ordem do dia 
da proxima sessão. · 

Consultada a Oamara, é concedida a dis-
pensa de interstício pedida. -

O Sr. 1\'.Iecleiros e A.lbuque~-
q ue (pela ordem) -Sr. Presidente, peçq a. 
V. Ex. se digne consultar á Cama.ra sobre si 
concede dispensa. de impressão da redacção fi
nal da indicação referente a alterações no 
Regimento, e a do projecto n. 317, de 1904, 
que autoriza o Poder Executivo a rever a 
aposentadoria do engenheiro José Manoel 
da Silva. 

Submettido a votos, é approvado o reque
rimento do Sr. Medeiros e Albuquerque. 

Em seguida é approvada, sem debate, a 
seguinte 

R.EDACÇÃO 

N. 53-1904 

Redacçcio final das altemções a fazer ern 
vcirias disposições do .Regimento Inte1·no, 
de acco1·do com. a votaçao ?'ealisada nas 
sessões de 23 a 26 do cor1·ente,dos pm·ece1·cs 
ns. 49 e 50. 

Transporte-se o n. 15 do· art. 35 para logo 
depois do n. 11 do mesmo artigo. 

Art. Sô ...••....•.•..•• , .••........•.•.. 
Paragrapho uni co .•....•••.............. 
C) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Todos os mc~is re-

querimentos que não sejam de ordem sobre 
incidentes que occorram no cm•so dos de-. 
bates, salvo os de adiamento, feitos nos 
termos dos arts. 93 e 94, serão escriptos e 
sujeitos á discussão e votação na fórma do 
artigo seguinte. 

Accrescente-se in fine _ do art. 93 : . 
Os requerimentos de adiamento que não 

forem votados immediatamente por falta <le 
numero, ficarão prejudicados. 

Depois do art. 156 accresconte-so o se
guinte : 

Art. Os pareceres de Commissõos que 
não concluirem por um projecto de lei ou de 
resolução terão unia só discu::;são. 

535 

-- ------.---- -~.~ 

« l. o Quando concluírem por pedido de in· 
fo1•mações, independem ds discussão e vo
tação, e a Mesa, por despacho do I o Secre
tario, solicitará do Governo as informações 
pedidas ; si, porém, as conclusões forem no 
sentido de ser ouvida outra Commissão, 
serão considerados como requel'imentos e 
como taes discutidos e votados.» 

§2. 0 Os que forem dados sobre projectos 
de lei ou de resolução, e emendas do Senado 
ou da Cama.ra, serão impressos com a ma
teria a que se referirem e com ella entrarão 
conjunctamente em discussão. 

Art. As jndicações terão sómente uma 
discussão, mas, si os pareceres sobre ellas, 
dados pelas Oommissões que estudarem o 
assumpto, concluirem por um projecto de lei 
ou de resolução, seguir-se-hão os tramites 
par;J, estes determinados no Regimento. 

A1·t. Si na discussão de qualquer pa-
recer for apresentado como emenda algum 
projecto de lei ou resolução, ser(t apoiado 
como as demais emendas, e no fim da. 
discussão, depois de se vota1• sobre a sua 
matcria, sendo approvada, si considerará 
prejudicado o parecm•, passando o projecto 
por uma outra discussão, que corresponderá 
á terceira. 

Transporte-se o art. 169 pa.ra depois do 
art. 170. 

Depois do art. 205 accrescente-se: 
Art. Na 2a. como Illl. 3a discussão de 

qua.lquer projecto, os substitutivos apresen
tados terão prefm·encia na votaçf(o, seguindo
se a ordem de procedencia na apresen~ação, 
salvo deliberação em contrario, tomada pela 
Cê1mara, a requerimento de qualquer Depu
tado. 

Onde convier accrescente-se : 
Al'L Os substittüivos da Camara aos 

projectos do Senado, o vice-versa, serão con
siderados coma uma seria de emendas c vo
tados separadn.mente, pol' artigos, em cor
respondencia aos do projt~cto emen<lado. 

Supprima-se o art. 213. 
Substitua-se o art. pelo seguinte: 
Art. E' licito a qualc1uer Deputado dar 

por esc1•ipto as razões do seu voto, quer 
tenha sido vencedor, quer vencida. Não po
derá, porém, nessa declaração fazer allnsões 
pessoaes de qualque1• natureza. 

Onde convier accr<;scente-se: 
Art. · Sempre que convenha incluii' na 

lei que fixa a despeza geral da Republica 
qualque1• disposição que deva ser commum 
a todos os ministerius, essa disposição será 
apresentada quando se discutil' o orçamento 
do Ministerio dt~ Fa,zenda. 

A1•t. Quando um Deputado, verbal-
mente, da tribuna, ou por escripto, renun· 



536 

222 SiiíiiXAk 

ciar ao seu mandato, essa renuncia se con
siderará. desde logo completa o .definitiva. 
A .Mesa fará as communic,\ções legaes para 
o preenchimento do cargo, que, a partir do 
acto da renuncia, ficou vago. 

Art. Quando da ordem do dia consta
rem votações e, entretanto, já estivei' na 
tribuna um orador, :.t Mtsa, assim que 
houver maioria legal para deliberar, lhe 
pedirá que intorrompa o seu discurso. Caso 
elle não consinta nessa. interrupção, mar
car-lhe-ha o prazo improrogavel de meia 
hora pa.ra concluir as suas considerações. 

Onde convier a:ccrescente-se : 
Art. A reforma de qualquer artigo 

deste Regimento só poder<t ser feita por 
meio de indicação, que passará por uma só 
dililcussão, depois de ouvida a Commissão de 
Policia. 

E..;se parecer só sere~ discutido e votado 
oito dias depois de publicado e precisará mais 
de 2/3 dos votos dos Deputados presentes. 

Depois do art. 92, accrescentc-so : 
«Art. Um requerimento de urgencia pôde 

ser apresentado em quaJquet• occasião. 
Quando haja orador na t1•ibuna, o Presidente 
o poderá interrompor immediatamente, som
pre que a -qrgencia for pedida pa1•a tratar 
de assumpto que entenda com a f?egurança 
nacional, e o requerimento tenha pelo menos 
54 assignaturas.» 

Onde convior accl•escentc-sc : 
Art. No regulamento que a Mesa cx

pedil• para os so1•vicos da Socretrwla, provi· 
denclará. do sentido de sorem feitos por 
concut•rencia. todos os fornecimentos pa1•u. o 
expediente da Camara, bem .como, em ca
pitulo ospectal, l'Ogulal'áo modo por que deve 
dol' f .. üto e cont1•acta.do o set•viço do redacçlio 
sos debates. 

Sala das Commissõos, :213 de dezembt•o de 
1904.- Paula Guimm·ttes, Prei;idcnte. -
Alencm· Guima1·ttes, 1° Secrotario.-7'homaz 
Accioly, l:0 Secret:1rio .-Joaquim Pires, 4° 
Secretario. 

' E''· igualmente, sem debate approvada a 
segumte 

REDA.C~~ÃO 

N, 317 A -1904 
Redcccçcio final do p1·o}ecto n. 317, cleste 

anno,. que anto1·izct o Presidente da Rept~~ 
bUca a manda1• 1·ever o pt'ocesso clé aposen
tadoria do engenl~ei1·o Jose Manoel da Silva, 
afim de lhe ser comptttaclo, pam esse offeito, 
o tempo em qtte, em commissões, eroe1·cett 
funcções publicas 

Artigo unico. Fica o Pl'esidente da Repu· 
blica autorizado a mandar rever o processo 

de aposentadoria do engenhah·o José Manoel 
da Silva, afim -de lhe ser computauo, par& 
esse offeito, o tempo durante o qual, em 
commissão, exerceu funcções publicas. 

Sala das Comimsões, 26 de dezembro do 
1904, - Gal"cia Pires.- ~Iedei1·os e Albuqum·
que. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

Vem á Mesa e é lido o·seguinte 

REQUERDIE:S10 

«Requeiro urgencia para a discussão e vota~ 
ção immediatas dosprojectos que abrem era
ditos de 500:000$ ao Ministerio do Exterior e 
que reorganiza os serviç·os da Sec1•etaria do· 
mesmu ministerio.)) 

Sala das sossões, 2G de dezembro de 1 00·1 , 
-Da~id Campista. 

o Sr. Presidente-Acha-se sobre 
a mesa o seguinte requerimento de urgeocia 
apresentado pelo 81·. David Camp.ista : « Re· 
queiro m•gencia. para a discussão e redacção 
immediatas dos projectos: um que abre cre
dito de 500:000$ ao Ministerio do ExterLDr, e 
outro que reorganiza os serviços da Secreta
ria do mesmo ministerio. » 

Si este l'equorimento for approvado, as; 
matarias de que ello cogita entrarão imme
diatamente em discussão, ficando prejudicada 
a ordem do dia, até a sua decisão flnah 

Submottido a votos, f.! app1•ovado o reque
rimento de urgencia do Sr. David ca.mpista,, 

O Sr. Ba-leio FJlllo (pela o1·dem)
Si'. Presidente, requeiro a veritlcaçã.o da 
votação. 

Procedondo·se á. vel'ificação, reconhece-se 
terem votado a favo!' 105 Srs. ·Deputado3 e 
contra sois; total, 111. 

o Sr. Presl<lent.e -O requeri
mento de urgencia foi u.pprovado por 105 vo
tos contra 6. 

E' annunciada a discussão do parece1~ 
n. 33G A, de 1904, sobre a omendu. offerecida 
na 2a discussão do projecto n. 336, de 1904, 
qne autoriza o Podel' Executivo a abrir ao 
Ministm•io das Relações Exteriores o credito 
de 500:000$, papel, destinado ao custeio das 
quatro Commissões de policia e exploração. 
no Alto Purús e Alto J11ruá. 

O Sr. Preahlente - Está. em dis~ 
cussão. (Pausa.) 

O St•. Briclo l~llho- Peço a pa·· 
lavra. 
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o Sr. Presi<len te -Tem a pala
vra o no lJre Deputado. 

O Sr. Brieio Filho vem dizer al
gumas palavrM sobre o pro,jecto, a proposito 
da emenda que submetteu (t consideração da 
Casa. 

Nao se trata de um orçamento cuj;1 de· 
mora possa prejudica.t• ; trata-se de um pro· 
jecto cuja urgencia, não se impõe. 

Será o primeiro a facilitar a passagem dos 
orçamentos, comõ já o fez com relação ao do 
Interior que passou sem dehate ao voltar do 
Senado. 

Si algum projecto de lei ânnua, enviado 
da outl'1t Casa legi~lati r::t, contiver alguma 
medida gra1'c, séria, o ora.dor virá a tribuna 
e lavrará o seu protesto, mas de modo que a 
votacão se dê e que o Governo não fique ar· 
mado <la dictadura financeira. 

Analysa a situação da Ca.mara e do Senado 
nestes ultimas dias de sessão, resolvendo de 
a.fogadilho, ás pressas, sem poder reílectir 
nas deliberações que vae tomando. 

Verifico, que ora é a Camara que obriga o 
Senado a acceit<:n• tudo quanto della é remct
tido ; ora é o Senado que obriga a Camara a 
passar pelas forças caudinas. 

vozes discordantes como a do orador. E' isso. 
uma necessidade. Até mesmo os serviços dos 
deputados governistas teem maior impor
tancia. 

Espera que a reforma. eleitoral devida. 
principalmente aos eilfOl'ços do seu amigo,. 
o eminente Senador Rosa e Silva, mande a.. 
Camara um bom numero de opposicionistas. 
Assim os trabalhos par lamentares mar
charão convenientemente, com a indispen-
savel fiscalisação e critieJ. de um bom nu
mero de repl'csentantcs da Nação. (.Jluito 
bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discusEão unica do parecer 
n. 277 c, de 1904, sobre as emend<'~ appro
vadas em 3a. discussão ao projectil u. 277.,.. 
deste anno que fixa o numero, classes e ven
cimentos dos empregados da Secretaria das 
Relações Exteriores o dá outras providencias~ 

O Sr. Brieio Filho (pele! 01·dem)
Sr. Presidente, a hora está adeantada. e eu 
pediria a V. Ex. que adiasse a discussão. 

O Sa. PRESIDEN'l·E-0 requerimento de· 
urgencia votado pela Camara contempla 
tambem o projecto, cuja discussão acaba de 
ser annunciada. Analy . .;a detidamente o projecto que auto

l'iza o Presidente da Republica a abrir ao 
Ministerio das RelaQões Exteriores o credito O SR. BruCio Fn.uo-Ceeio que não foi vo
de 500 contos, papel, destinado ao custeio tada a urgoncia. pa1•a a discussão dest·:J 
das quatro commissões de policia o expio- projecto. 
I'ação no Alto Pur(ts o no. Alto Jm•l!-<'t, forpm· o sn. PRESIDENTE-Foi votada; de modo 
lando sobre o mesmo copiosas comnderaçoes. quo só poderá ser adiada a. discussão, depois 

Aclla exaggerada. a. somma quo se quer 1 uo osgotarlo 0 prazo l'egimenta.l para a 
votar. A pa.::~sa1• o P~'O.JOcto om dobato deve smsão isto é, ús 4 horas e 15 minutos. 
13Cr tambem approvada. a sue.\ emenda, quo ' 
manda a.bi·h• credito pa1•a domarcacão de fi· O Sn. BltiCIO ~n.uo-Noste. cas(',_peço a .. 
nitlva de limites entre 0 Bl•azil 0 a Guyana palavl'a p~1·a contmuat• as comn.dcraç~es que 
Fra.nceza. Ha algnm tempo quo so 1·esolvou interromptlm. poucos moment~J8. 
a questão do Ama.p(L o não se tem cuidado da 
demarcação !la linha do r1·onteil•u.. Quo é O Eh•. Oassi::tno do N~1-sei· 
p1•eaiso cuidar disso, não lla duvida. Eis tnent.o-Pcço a paltwra pela ordem. 
:porqlle apresentou a proposta, não a.ccoita o sn .. PRESIDENTE-Tem a palaYra o no-
pela Commissão. : hre deputado. 

Analysando o parecer da me~ma, observa. 
que está. todo feito com a mesma lettra, in· 
clusive a assignatura de todos os membros 
da. Commissão de Orçamento. E' um facto 
interessantíssimo para o qua.l cha.Iba a atton
ção da Casa. 

O Sr. Cassiauo do Nasci· 
rnento (pela o~·dem)-Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. se digne consultar a Casa. sobres] 
concede prm·ogação da sessão por duas ho· 
ras. 

0 SR. BRICIO FILHO - E' d.esnecessario O · 
re~1uerimento; desde quo foi votada a urgen
cia, o assumpto tem de ser tratad.o até ser· 
ultimado. 

Tratando da situação do Acre, pondera que 
foi votado um projecto dando áquella porção 
do territol'io uma imlemnisacão chamada 
provisoria; foi a maio1• alienação das attri
buiçõea parlamentares, cont1•a a qual o 
orador tanto se bateu. Tem a dizer que o prv· O SR. CASSIANO no NASCIMENTO- O rneu .. 
visorio vae ficando definitivo, pois ninguem requerimento tom todo o cabimento. 
trata mais do regular a situação do Acre. 

Entra em outra .ordem de conside1•ações O Sr. Prealdente- Não ê desne. 
13 declara que os parlamentos devem ter cessaria o l'equerimento do nob1•e Deputado,. 

Vol, VIU as 
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porque o debate sobre o projecto será ulti
mado no prazo regimental da sessão, isto é, 
ás 4 horas e 15 minutos da tarde. 

Assim sendo, vou submetter a votos o re
querimento do Sr. Cassiano do Nascimento. 

Consultada a Casa, é concedida a proroga
ção da sessão por duas horas. 

O Sr. Presidente-O Sr 1° Se
cretario vae proceder á leitura. do requel'i
mento de urgencia apresentado pelo Sr. Da
vid Campista. 

O SR. Bn.rcro }i'ILTio-Não ha necessidade; 
V. Ex. já declarou que a urgencia attinge 
o projecto .. 

O §r. 1° Secretario procede á 
leitura elo seguinte requerimento do Sr. Da
vid Campista: 

«Requeil'o urgencía para quo sejam discuti." 
dos e votados immediatamente o projecto 
que abre ao Ministcrio do Exterior o credi
to de 500:000$ e o que reorganiza os serviços 
da Secretaria desse mesmo Ministerio. » 

O Sr. l3I•ieio Filho-Peço a pa· 
lavra. 

O Sr. Presiden-te-'rem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Dricio Filho declara não 
precisar da prorogação da hora votada. Em 
pouco tempo dará conta do que tem a dizer. 

Ap1•esentou quatro emendas da.ndo as mes
mas vant<~gens do projecto nos funccional'ios 
das Secretarias de Fa.zenda, do Interio1•, da 
Industria, Viação e Oln'as Publicas, da Ma
rinha e da Guerra. 

Não comprehende quo se queira. fazer tão 
odiosa excepção. 

Si as condições do Thcsonro não pel•mit
tem o augmonto para touas as secretarias, 
que não seja proposta, a modificação só
mente para os empregados d<~s Relações Ex
teriores. A todos ou a nenhum. 

Não pódc atinar com os motivos por que 
deva ser considerado urgente, como foi re
querido, um projecto que augmenta venci
mentos de uma classe de funccionarios, com 
preterição de outros. 

Não é infenso ao accrescimo de vencimen
tos para os empregados da Secretaria das 
Relações Exteriores. O que não (luer é só 
para elles. 

Neste sentido justifica as emendas que 
apresentou á consideração da. Cas~:t. (.il!uito 
bem; muito bem.) 

O 8r. Presldente-Continúa a dis
cussão. Si não ha. quem peça a, palavra, de
claro encenada. (Pausa.) Está. encerl'ada. 

De accordo com o art. 116 do Regimento, 
tendo sido ultimado o assumpto em debate, 
vou dar a ordem do dia para a sessão se
guinte e levantar a sessão. 

Antes, porém, devo declarar que figura in
devidamente na ordem do dia de hoje o pro
jecto n. 289 A de 1904. Este projecto, apezar 
de lhe ter a Camara concedido dispensa de 
intersticio, dependia de ser redigido para a 
3a discussão, visto ter sido emendado em 2a.. 
Esta, _redacção foi lida hoje no expediente e <t 
Mesa opportuna,mente lhe dará collocação 
na ordem do dia. 

Designo para amanhã a seguinte ordem do 
dia: 

Votação do projecto n. 328, de 1904, àu
toriza.ndo o Poder Executivo a abl'ir ao Mi· 
nisterio dn. Fazenda o credito especial de 
225:000$, para pagamento a Schustz Verein
igung de debentures do emprestimo con~ 
trahido na Allemanha pela Companhia Es
trada de Ferro O c:; te de Minas (2a., discussão); 

Vota.ção do projecto n. ·33ô A, de 1904, 
autodzando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio das Relações Exteriores o credito 
de 500:000$, papel, destinado ao custeio das 
quatro commissões de policia c exploração 
no Alto Purús e Alto Juruá (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 277 C, de 1904, que 
fixa o numero, classes e vencimentos dos 
om pregados da Secretaria das Relações Exte
rim•es, o dando outras providencias (3n. dis
cussão); 

Votação elo projccto n. 305 A, U.e 1904, 
transferindo para. o ?IIinisterio da .Justiça e 
NGgocios Interiol'OS a Directoria Gel'al de 
Estatistica e autorizando a refo1•mal-a sob 
as bases que estabelece; com parecer da Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça 
( l n. discussão) ; · 

Votação do projecto n. 127; de 1904, l'C· 
guiando as marcas de propriedade dos ani
ma.es mua1•, cu. v aliar e vaccum em todo o 
torri torto da H.cpublica; com pa.recer da 
Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça sobre as emendas offerecidas na 
sa discussão do substitutivo ao projecto 
n. 105, de 1902, e voto em separado do 
Sr. Germano Hasslocher (3a discussão) ; 

Vota~ão ila emenda do Senado ao projecto 
n. 43 A, deste anno, autorizando o Pre
sidente da Republica a conceder ao Dr. Syl
vio Roméro, lente do Internato do Gymnasio 
Nacional, um anno de licença, com todos os 
vencimentos, aflm do tratar de sua saude 
onde lhe convier (discussão unica); 

Continuação da ga. discussão do projecto 
n. 326 A, de 1904, autorizando o Poder 
Executivo a reorganizar a brigada policial 
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e a guarda. ci-vil; com pareceres das Com
missõe:; de Orçament o e Cons\itukão, Le
gislação e J Wltiçn. ; 

3' discU&<-'í.o do projccto n . 241 n, de 1904, 
redacção para 3• discUl!~ão do substi tutivo 
approvado na 2" do projccto n . 241, deste 
anno, equiparando, para todo~ os eft'elto~ 
legaes, ás escolas oflicia.cs a Escola de Phar
macia, Odontologia o Obstett•icia de s. Paulo,' 
nas condições que estabelece; 

3• discussão do projecto o . 289 C, da 1904, 
redacçã.o para 3• discussão da. emenda. desta
cada na 3• discuosão do projccto n. 289, desta 
~nno, de accordo com o Regimento inter no, 
assegurando a pensão v it<llicia dB 1:800$000, 
annualmcntc, a D. Follsmina. Lcopoldina de 
Mendonça Jardim, vcnet>aoda. mãe de Silva 
Jar dim, o propagamlist a da RepLt blica., de 
saudosa. mamaria; 

3. • discussão do pt•ojccto n. 82 A, do Hl04, 
devolvendo a D. Maria Carolinu. Na.lJuco de 
Araujo a. pcn.~ão de 3 .600$ a.nnuacs,conccclida 
á sua finada ruao D. Anna Bonigllc\ Barreto 
Nabuco de Araujo, v!uva tlo Senador José 
Thomaz Nabuco de Araujo; com parecer da 
Commil!são de Pensões e Contas; 

Discussão unica. do pa.rcccr u. 52, de 1004, 
pro!Klndo que seja nomo:.~do para o cargo tle 
officm1 d 11 secrotaria da Crnna.:rt\ dos Depu
tados Antonio Borges de Athayde Junior, na 
vaga. aberta pelo Call!:cimento do respectivo 
funcclonar!o Luiz Domingos do Lago; 

3• discus!Jã.o do projecto n. s.m, de 11l04, 
autorizando o Poder Executivo a a.bt•ir ao 
Ministc:·io da. Marinha o credito de 4:070$660, 
supplcmentar :~ verba. da. r ubr ica 18• do a.l't. 
7" da lei n. 1.145, de 31 de duzcmbro de 1003, 
para. occorrer ao p11gamanto dos vencimen
tos devidos ao commissario 'gera,l da a.r
mad!l. João Maria.l3el'Des Parrallére; 

Discussão unica. do pa.t•ecer n. J5R B, de 
1904, sobro emendas ofi'erecidas na 2a dis
cussão do projecto n. 158, deste anno, do 
SenadE, que d!spõo sobre as despezas qiJe 
devorao ser fc1tas na const1·ucção de obras 
}>rcventivas dos effeitos ~as SCCetlS que pcrio
dlcamente a~solam alguns Estados do Norte; 

3• disoussiio do projecto n. 296, do 1904, 
autor i7.a.nrlo o Govm•no n. n.ppliG<Lr ao propa
r ador de bistologia. da. Fac'uldade de Medi
cina da Bahia, Dr . Julio Sergio Palma, a 
disposição da lei n: 138, de 21 de junho de 
1893, e dando outra.~ providencias ; 

3• d.iscus!ão do projecto n. 189 A, de l 904, 
(do Senado] autorizando o Presidente daRe· 
p ublica a mandar a.nnullar a. carga.fei~ em 
foverelro de 189i ao capitão de enganbeiros 
Domingos Alves Leite, da quantia de 2:100$ 
qu e recebeu du. caixa militar para. despczas 

da. commissão de que era chefe , na expedição 
a Canudos, commandada pelo coronel An
tonio Moreira Ce~~ar, c a restituir á viuv..t 
daquelle oillcia.l , D. E1'Cilia Al ves Leite, as 
quantias que do meio-soldo lhe toem sido 
descontadas para. pagamento daqnelle de
bito; 

3~ discussão do plrojecto n. 337, de 1904, 
autorizando o Poder Ex~cutivo a abrir ao 
i'>-línister io da.-Marinha. o credito especial de 
31:~01~8, par.a cumprimento do disposto 
no art. ll d a let n. l. l45, de 31 de dezembro 
de 1903 ; 

3a discussão do- pmjecto n. 307, de 1904, 
autorizando o Governo a m ;.m:lar construir 
no Districto 'Federal um edificlo apropriado 
ao serviço dfL ju:;tiç.a locaL e 0(1 qual possam 
funccionar Oi> t•·i llnnac~, c.scrivães o tabel· 
liãcs, o dando ou~ras providencias ; 

2" discus.~ão do projeoto n. 7 A, de 19tH, 
autoriz11.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
:.\linMerio da Fazenda o credito cxtraol'· 
dioario da 10: 033$0lG, p:tra paga mento de 
vencimentos qu!l competem, no exercício do 
1003, aos dous fieis do thesout·c iro d~\ Rece
bedoria da Capit,1l Federal ; com parecer e 
emenda. da Commissão de Orçamonto (do 
Senado); 

2& discussiio do projecto n. 142 A, de 1904, 
autorizando o Governo a pt'olongar a Estr a.da 
de Forro de Camocim até Th!lrazina, lan
çando um 1'<\lnal em dirccção á. Amarração, 
e dá outras provitlencias; com pareceres da.s 
Commissões do Obrt\S Publicas a ColonizaQão 
e de OI-çaml•nto; -

2• discussão do projecto n. 230, do 1004, 
autorizando o Prl',sid.entB da. Re:publica a 
abril· ao Ministerio da, lndustria., Viação e 
Obras Publicas o credito extt·a.ordinar io de 
250:000$ para pagrtr á Companhia Draztlcira 
Torrens a intlemniz~ção fixada no termo de 
lU de dezembro da 1901, rescisorio do 
contracto de 18 do j ulho de 1890 ; 

3• discussão do projacto n. 241 C, de 1904, 
redacç.'io panL 3• discussão da emenda. desta
cada, da accordo com o Regimento Interno, 
na 2" discussão do projecto n. 241, deste anno, 
equiptll'Hndo, para todos os oft'eitos lega.es, 
á.s escolas officlaes, a ~cola de Pharmacia 
de Pernambuco, nas condições que estabe-
1ooo; 
' 3" discussão do project o n . 241 D, de 1904, 
redacção para. 3• discussão da emenda des
tacada, de accordo com o Regimento Interno, 
na. 2• discussão tlo projecto n. 24 i , deste 
anno, equiparando, para todos os eJieitos le· 
gacs, ás escolas officw.cs a Escola de Odon
tologia do Instituto Granbery, de Juiz de 
Fóra, no Estado de Minas Geracs, nas condi
ções que estab!lleco ; 
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33 discussão do projocto n. 270 B, do 1904, 
redacção para 3& discussão da emenda des
tacada, de accordo com o Regimento Interno, 
na 2a. discussão do pro,jecto n. 270, deste 
anno, dispensando o l'esto do tempo que 
falta ao Collegio Granbery, de Juiz de Fôra, 
no Estado de Mina.s Gcra:~s. para completar 
os d.ous annos de ft:3calizll.ção pré via. exigida 
pelo a.rt. 366 do Codigo de Ensino ; 

3~ discussão do projecto n . 270 C, de 1904, 
red.acção para 311. discusiã.o da emenda des
tacada, de accordo com o Regimento Interno, 
na 2'' cliscussão do projecto n. 270, deste 

anno, dispensando o I'e~to do tempo que 
falta ao Collegio Diocesano de Diamantina, 
no Estado de Minas Geraes, para completar 
O$ dous annos de fiscalização prévia exigida. 
pelo art. 366 do Co digo de Ensino ; 

33 discussão do projecto n. 88, de 190i, 
concedendo a D. Flora Queiroz da Camara 
Lima, viuva. do coronel hiJnorario do exer
cito Frederico Augusto da Fontoura. Lima, a 
pensão a.nnual de 1 : 200k000 

Levanta-se a s.3ssão ás 4 horas e 20 roi
nu tos da tarde. 

18ft\ SESS~~O EM 27 DE DEZE:\IBRO DE 1904 

Presiclencict dos Srs. Paula Guim.a1·i'tes (Pres~dente), Pereira Lima (fe Vice-Presidente) 
e Paula Guin-w·iíes (Pre;idente) 

Ao meio-dia proced:3-;;;e á chamada, a que J Abre-se a S•?S3ão. . 
respondem os .srs. _Paula Gnima.rã~s, J~lio I E' lida 0 som debate approvadu. a acta da. 
de Mello, P~rmra. Ltm'!-, Ale.ncar Gmmara.es, sessão antecedente 
Thomaz Acmoly, Joaqmm PirPs, Enéas Mar- •. 
tins, Luiz Domingues, Cunha Machado, Chris- Passa-se ao expediente. 
tino Cruz, Dias Viei!'a,, Thomaz Cavalcanti, • _ 
Gonça,lo Souto, Fonseca c Silva, Pereira OS~. Alenc.ar. Guamar:aes (1° 
Reis, Paula e Silva., Celso de Souza, Bricio Sac1·etano) procede a leitura do segumte 
Filho, Pereira de Lyra, Cornelio da Fonseca, 
Pedro Pernambuco, Elpidio Figueiredo, An- i 
gelo Neto, Oliveira Valladão, Felix Gaspar, 
Garcia Pires, Augusto de F1•eitas, Alves Bat•· 
bosa, Rodrigues Lima, Paranhos Montone
gro, Rodrigues Sn.Idanha, Berna.rdo Horta, 
Hot'edia de Sá, Corrêt Dutra, Melto Mattos, 
Bulhões Marcial, Americo de All>uquepque, 
Erico Coelho, Fidelis Alves, Galvão B1ptist1., 
Bezamat; Cruvello CaYalcanti, Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeir"~t Brandão, Estevão 
Lobo, Bernardo Monteiro, Ribeiro Junqueira, 
Carlos Peixto Filho, David Campista. fl'l'an
cisco Bernardino, Anthero Botelho, Caroeiro 
de Rezende, João Luiz Alves, Antonio Za.ca.
rlas, Henrique Salles, Ca1•Jos Ottoni, \-Ven
cesláo Braz, RoJolpho Paixão, Moreira dJ. 
Silva, Bernardo de Campos, Francisco Ro
meiro, Rebouças de Carvalho, Fernando Pre
stes, Amaral Cesar, Leíte de Souza, Paulino 
Carlos, Candido Rodrigues, Rodolpllo Miran
da, Costa Netto, Cantlillo de Abreu, Carlos 
Cavalca,nti, Paula. Ramos, Germ:tno Hasslo
chor, Angelo Pinheiro, Cassiauo do Nusci
mont.o e Diogo Fm•tuna. 

EXPEDIENTE 

Officios: 
DJ Sr. 1° Secretario do Seaado, de 24 do 

corrente, cJmmunicando que pelo Sr. Presi:
pente da Republica fot·~tm sanccionada.s as 
resoluções do Cong1•esso Nacional, das quaes 
envia os respactí vos autogra.phos, abrindo 
creditos: um pelo Ministerio da Industria, 
Viação o Obras Pnblicas do 7:2'33$874 
para pagamento de Arthur Bailo, funccio
nario da Repartição Geral dos Teleg1•aphos,.e 
outro pelo da Guerra, de 1:178$557 para pa
gamento do que é devjdo ao mestee de mu
sica, aposentado, da extincta. compa.nhia de 
aprendizes a.rtifices do Arsenal de Guer1•a do 
Rio Grande do Sul, Lourançl Francisco d~\ 
Cunha..-Inteirada.-Archivem·se os auto
graphos. 

Do mesmo senhor, de 26 do cor1•en te, en
vianU.o o.s emendas do Sena.io á proposição 
desta Camara fixando a despeza do Ministerio 
da. Ma.rinha para o exercício de 1905.-A.' 
Commi:Ssão de Orçamento. 
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Do mesmo senhor, de igual data., tra.nsl?l~t
.tindo as emendas do Senado á propos1ça.o 
desta. CamM·a orçando a. receita geral da 
Ropuhlica. para o exercício de 1905.- A' 

. Commis...:lo de Orçamnnto. 
no Se. Luiz Antonio de ~Icdeiros , general 

·Üc lll'igada., sub-chefe do estado· maior do 
>Cxerclto, communica.ndo quo achando-se en
volvido nos acontecimentos de 14. do novem· 
bro lindo como consta. do l'Olatorio enviado 
pelo Qhefc de policia <lest~ Capital, C! De[l';l· 
ta.do mujol' Alcxaodrn Jose _B:trb?sa L1m~, Já 
refurido na mcn;;agem presJdenclal, onv1ada 
ao Congl'esso Nacion~l. de 16 do mesmo me?l, 
vem pedir, na . fórma do ar L 20 da. Constl
tuição, a noccs3aria. licenca. ya_:a processar _o 
mesmo official.-A' CommlSI!IlO do Consti
tuição, Leglslaçã.o e Justiça.. 

E' lida. o vao a imprimir para entrar na. 
ordem aos trabalhos a eeguin1e 

REDACÇÃO 

N. 57 C-1904 

Redacçü'o final do projec!o n . 57, deste anno, 
que institue o subsidio de fO:OJO$ a cada 
uma das sociedades que pet·teltCOI'B~Il â Con
federação do Tiro B•·a~ileü·o 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fina instituido o subsidio de dez 

contos de réis a cada. uma. das sociedades 
que pertencerem á Confederação do Tiro 
B1•azileiro. 

Sã.o condições indiapensa.veis para pot·tcn· 
ce1• á. Con(cderação: 

a) ter, pelo menos, quinhentos socios con· 
:tl'ibuintes; 
. b) pl'OVt\ r o pa.trimonio de cinco contos de 
réis, r ecolhidos lL CaiJCtl Economica. pelo con
selho director, quo devel'à so compo1• do 
-cheftl do munlclpio, do commandante de um 
·dos corpos da guarnição milita.l', ou, na 
taUa, do commandant.o de um dos ba.ta.lllões, 
-de força. o3tn.1ual c do presideot!l da socie
·dadc; 

c) submetter á. approvação do Estado
Maior do Etoroito a orga.oiza.Qão, regnla· 
menws, instrucções, pla.nta.s e orçamentos 
para as linhas de tiro; 

d) :ficar sob a immedinta. ftsoaliza.Qão do 
.Esta.do-Ma.ior, lJ.ue dever~ ter um represen
. tante junto a cada. uma das sociedadc3 . po
dcndo ser olllcia.l etfectivo ou reformado do 
. o;tero~to; 

e) fazer os exercicios·de tiro com as al'mas 
iPOl'ta.teis t•egulament!lres do e;xercito; 

f) franquca1• as linhas de til•o aos corpos 
do exercito e <\s guarnições do navios da 
armada naciooal. 

Pa.rag1'apho unico. O subsidio do quo 
trata. este artigo S.!l'(L dado em duas presta
ções ign<tcs: a. ];rlrueira, depois de satisfoitos 
os requisitos das let~ra.s a, b e c e da ini
clado.i os trabalhos de construcçiío das liohas 
de t iro, e a segundo, depol~ do concluídos 
esses trabalhos e de rr>gular Cuocciooamonw 
das linhas, attestados pelo commanchnte do 
·rltst!·ioto ou por quem o Presidente da Ropu
blica do$ignar. 

At·t. 2. • Para facilidade Ja acquisição dos 
terrenos indispeos:J.vcis âs !inba.s de tiro, 
as sociedades incorporatla.s á Confeder:u:ão 
goza.rão das garantias ioherentcs á. lei n.816, 
de lO de julho de 1855, 

Art. 3.• Creado o serviço militar obriga
todo, os socios civis da. Confoderaçií.·J, que 
houverem pre>tado perante uma. commissão 
nomc1da. p::~lo Estado-!l'l"aior do Jb:cl'cito ex· 
ames relativos ao conhecimento e manejo 
das a1·mas port<UCi$, á escola. do soldado e á 
de secçã.o ficarão obrigados apenas á mct11do 
do tempo de serviço no exercito actívo. 

Ar·t, 4.0 O P .·osidente da Repu]Jlica insti
t uh•J., pot• intermedio do Esta.d.o-Maior do 
Exercito, premias pam os concursos que as 
socieJades roolizarem a. 14 de julho, na Ca
pital Federal e a 15 de novemlJro, nos Es
tados. 

Art. 5.0 A's sociedades da Confede;•ação o 
Presidente da Republica., a j uizo do Estado
Maior do Exercito, fornece1·á. o at·mamento 
o a munição indisponsavois, do que se indem
n izu.rá pelo proQo do custo. 

Art. 6. 0 O Presidente da Republica rogu
ht.mentará., do accordo com esto.Ici, u Con
federação do Tiro Brazilciro c fará. inspoc
cionar sempre que julgar conveniente as 
l'ospoctivas linll.as, suspoadeodo as garantias 
concedidas, no caso do verificar-se 1\l.lta de 
obscrvancia. dos dispositiVOS rogalamon
tJU'tM, 

A1•t. 7. • No caso de dissoluçM da. socicd<t
do, por qualquer motivo, c de jú. haver elln. 
recebido o Sllbsldio ou pal'te deste, pa.~sa.rão 
para o domioio da l<'azeoda ~acionai todos 
os bons moveis B 1mmoveis, devidamente in-
veo tarii\dos. · 

Art. s,o Fica. o Presidet} da Republica. 
autorizado a abrir opportuna.mente os neces
sarios creditos . 

Art. 9. 0 Rovoga.m-se as disposicõe3 em 
contrm·io • 

Sala dou Commíssões, 26 de dezembro da 
1904 . -Medeiros c Albuquerque. -(]areia 
Pil·es, 
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São lidos e vão a imprimir, par~~o entrar na P1·ojecto n. 60 B, de 1903, da Camm·a dos . 
ordem dos trahalhoi3,0S seguintes Deputados, qtte reforma a organizaçcTo ju

dicia1·ia do DistY~cto Fede1-cct 
PROJECTOS 

N. 172 A -1904 

Emenda do Senado ao projecto n. 172, deste 
anno, qHe 1'eforma a OJ'ganizaçtio ,iudi
cia1·ia do Disb·icto Fedei·al, a gttal foi 
mantida por clous te1·ços de votos daquetla 
Casa do Congresso _ 

A Commissão de Constituição, Legislação 
e Ju.-;tiça da Camartt dos Deputados é de 
:parecer que do projecto n. 60 B, de 1.903, 
sobre reformajudiciaria do Dístricto Federal, 
seja mantido o art. 2°, §5°, n. UI, lettras 
a e b. . 

Para assim opinar, funda. se a Commissão 
nas razões dadas no seu anterior parecer e 
nas apresentadas por occasião da. sustentação 
deste. 

Sala das Commissões, 26 de dezembro de 
1904.-Paranhos lliontentg1·o, presidente.
ilieUo Mattos, relator.- Lui:; Domingue3 .
Estavam Lobo.-Berna:·do de Campos.-Ger
mano Hassloche>·. -F1·ede1·ico B01·ges .-Tei
roeíí·a de Sâ, vencido.-Carlos de Novaes. 

Substitutivo do Senado ao p1·ojecto n. 60 B, 
de 1.90.'3, da C amara dos Deputados, man
tido pa:· dous terços de votos dos membros 
daque!le ?'amo do Cong;·esso Nacional 

Art. 9. o São vitalicios o inamovíveis os 
juizes de direito e desembargadores, os quaos 
só pel'derão sous lagares: 

I. Por exoneração, <t pmHdo ou em virtude 
de sentença. condemnatoriá. 

H. Pot· aposentadoria, a requerimento sou, 
mediante prova de invalidez. 

III. Por aposentadoria decrehda pelo Pre
sidente da Rcpublica., quando, om exame de 
sanidade, requerido pelo Ministerio Publico 
per:mte a Côrte do Appellação, for reco
nhecida por maioria de votos, em escrutínio 
secreto, a invalidez do magistrado. 

A apo8cntadorla será concedida. com todos 
os vencimentos si o magistrado ou membro 
do Ministerio Publico tiver 30 anuos de ser
viço ; com o ordenado por inteiro si contar 
25 annos; e si não attingir este maximo, 
com ordenado proporcional ao tempo de 
serviço. 

Paragrapho unico. O juiz de direito q_ue 
não acceitar a nomeação que lhe competir 
por accesso, será declarado avuJso, sem di
reito a vencimentos. 

Senado Federal, 18 de janeiro de 1904.
Jose G. Pinhei1·o lifachado, Vice-Presidente 
do Sena.do.-Joakim d'O. Catunda, ! 0 Secre
tario.- Albe1·to Jose Gonçalves, 2° Secre
tal'io. 

(Vide projccto n. 172, de 1904) 

Art. 2°: 

§ 4. o São vitalícios e ína.movi v eis os juizes . 
de direito e os desembargadores. 

§ 5.0 Os magistrados vitalícios só perderão 
seus loga.res : 

I. Por exoneração, a pedido ou em virtude 
de sentença condemnatoria. 

II. Em virtude de aposentadoria, conce
dida a requerimento, nos termor. do art. 39, 
ns. 1 e 2, do decreto n. 2.464, de 17 de feve
reiro de 1897. 

III. Em virtude de aposentadoria decre
tada pelo Presidente da Republica, nos se- · 
guintes casos : 

a) si, em exame de sanidade, requerido 
pelo representante do Ministerio Publico, 
for pelo Tribunal de Justiça reconhecida a 
inhabilitação do magistrado para o serviço; 

b) si o magistrado tiver completado 70 
annos de idade. 

Nestes doas casos, o magistrado será apo
sentado com os re3pectivos vencimentos, na 
proporção seguin ;e : 

Os vencimentos de um nnno so dividirão 
em 20 pa.rtes igaaes, cabendo annualmente 
ao aposentado tantas destas pa.rtes quantos 
forem os annos de se1•viço na magistratm•a, 
até ao maximo de 20 annos. 

§ 6,:> O magistrado que não a.cceitar a 
nova nomeação que lhe competir por accesso 
ftca1•á avulso, sem direito a vencimentos. 

Camara dos Depusa.dos, 18 çle julho de 1904. 
-F. ele Paula O. Guimaraes, Prcsidentc.
Jllanoel de Alenc(w Ouimm·iies, 1 o Socl•etario. 
-Joaquim de Lima Pites Fe,Teil'a, 4° Socre- · 
ta1•io, sol• vindo de 2°. · 

N. 230 A- 1904 

Equipm·a. os vencimentos do pessoal adminis
tmtivo da Escola Nacional de Bellas Artes 
aos do Instit-uto Nacional de Musica 

A Commissão de Orçamento, depois de ter 
examinado o projecto n. 230, de 1904, rela
tivo á equiparação de vencimentos de em
Pl'egados da Escola de Bellas Artes e Instituto · 
Nacional de Musica, a.ttendendo a. que os 
considerandos no projecto são procedentes e · 
que esses dous estabelecimentos são depen
dentes de um só ministerio, o do Interior 
~endo, pelo que parece, iguaes os serviços, . 



é de parecer que o t•oferido projecto seja 
approvado pala. Camara. 

Sala das Commissões, 20 de dezem uro !I e 
de 1904.-Cassiano do Nascimento,presidente. 
-OorneUo da Fonseca, relato1•. -Davià Cam.
P.' is.ta,-. Francisco Sá,-Galecio Car'llalhaf..
Urbanp St~ntos,-Paula Ramos, 

N. 230-~-1904 

Considerando quCl a Escola Naciooa.l rle 
Bellas Artes e o Instit\l to ~f<tciona.t da Musíca 

Considerando que o vencimento do pessoa.! 
adminístra~ivo dos dous· estabolecimontos é, 
entretanto, muito differonte, sondo o dos fun
ccíona.rios do Instituto de Musica, em quasi 
todos os casos, superim• ao dos funccionarios 
da Escola. de Ballas Artes ; 

Considel'ando que o JUinistro respectivo, no 
8eu relato1•io deste anno, mais uma -vez 
reelo.ma contra essa. injusta dispar idade, 
calculando a llespeza a f<tzer, p11ra. que olla 
cesso, em 8: 400$000 ; 

Escola. !le Bella.s Artes t t•aballw. apenas uma 
inspectoria o o :.ocoresuimo total da despeza. é 
de 7:700$ e, portanto, in fer iot• ao que o 
Governo solicita: 

O Congresso Nacioual decrcl~~ : 
Art. 1·. • Ficam equ ip11rados os venci

mentos do pessoal administrativo do Instituto 
Nacion~t l de Musica. e da Escola Naciono.l de 
Bellas Artes . 

AJ't . 2. • Revogam-se as disposiçõos em 
Clintl-ado. 

$âo instituições da mesma. n>l.tm·eza, sujeitas J Considerando, porém, que, mesmo nessa 
;to mesmo mtnisterio; 1 cifra.;aliil.s reduzida, ha. engano, porque mt 

Sala das sessões, lO de outubt•o do 1904.
Medeiros e Albuquerque . 

N. 245 G-1904 

]i]rncndas do Senadn ao rn·ojec!o ~~., 2 1i; F, deste am1o, q1w fhr:a a rlcspeza do Ministe1·io da Marir.lw prwa o cxc~·cicio de 1.90ti 

A Commissão de Orçamento tendo examinado todas cmend~ s apresen tadas pelo Senado ao projecto n. 24S F, deste anuo, fixando 
a despeza do Ministel'io da Marinha para. o exerciciu vindonl'o , vem propor 1 Camara. dos Deputados u sua adopção, musmo porque, si 
propuzesse o não assentimento da Camat•a a alguma das referidas, concorreria para que o projecto fosse de novo enviado aquoll:L Casa 
do Congresso Nacional. 

Attendendo a que, nestas condicões, em face da escassez do tempo poderia ficar este ramo do serviço pulJiico privado do respectivo 
orçamento para o proximo exercicio, Dão pôde a Commisgão deixar de aconsel ila1· que sejam 11cceitas as emendai! do Senado . 

Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1904.- Cassiano do N ascimento, presidentCJ relator. -Paula Ramos.~ C01·nelio da Fon
seca.-Francisco Sá,- David Campista. 

Emendas do Senado ao p ;•ojecto n. 2_4q /<'~ da Cama?·a dos D~pu-~ p 1• 0j ecto " · 2.·<15 F, de 1904, da Camara dos Deputa~~s, 9ue f c;: a des-
tados, que fixa a daspe;ra do Mt?astcno ela 1\Iannha pm a o pe;;{l. do iliiYoi sterio da Mannha pa,-a o e>:act cw de lVOa 
exercício diJ 1905 

Ao ~~ori; . l•: Art. O Pre..~idente d~t Republica é autorizado a despenàer 
pelo Mínisterio da. Marinha, com os servícos designados nas seguin
l es verbas, a quantia de 3 l. l36 :720$508, papol, e 650 :658$580, 
OUl'O : 

Ouro 

l . Se(a•eta ria. de Estado ,. , ••••••• , . , 
Pap el 

208: 667$000 

U1 

t) 



Emeiidas do Senado ao JWojeclo n. ~4~ P! da Ca:nw~·a elos Depll-1 Projccto 11 , 24.() F, de 1904, dtt Ca'iiW1'a elos DepHtarlos, Q"Ue fijJa a des
4 

tados, que fb:a a despeza do M~msterw rla llfannlta pam 0 I pe;;a do Ministcrio da J.l1at~nha Jlam o exe1·cicio de 1905 
exercicio de 1{}05 . 

A' rul,rica ga, accroscente-se : Augmenta.da, de 79:577$600, 
sendo: · 

Pessoal: 
Gratificações 

1 cOinmandante.................. .•. . . . . . . . • . . . . . 2:600$000 
1 immediato.. .. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .... •. . . .. 2:076$000 
I commissari'o. . • . . . . . . . • . • • . • • . . . . . . . . . • . • . . • . . . I: 500$000 
I fiel (sendo de I a. cia.8Se I :560$ e de 2a I : 200$).. l :560$000 
I proftJssor do ensino elementar.. • . • • • • • . • • • • • • • . I: 400$000 
I escrevente de 2a classe........................ 1:200$000 
1 cirurgião 2o tenente, pelo§ 15-llospitaes....... $ 
I enfermeiro de 2n classe. . grntificatão :1. I :200$, 

na tabella 15-Hospitaes .••.••••.•..••...•.••. 
1 mestre, 2° sargento •.•••.••••••.....•.•.....••. 
1 2° sargento ....••.•...• • •.•.•..•.....•..•.••.•. 

s 
300$000 
240$000 
360$000 2 cabos a 180$ por anno ••.••.•••.•.••••.•...•••. 

2 marinheiros . nacionaes de I a classe a 120$, 
idem ..••••.•..•.•..•......•..•.•....• ~ . . . . • . 240$000 

100 aprendizes, soldo a 3$ por mez •..••••.•• , . • . . . . 3:600$008 
3 cozinheirog .•. } 
2 dispensciros.. Pela tabollu.-Força Na. vai. •...• 
2 cri.ados .•••.•. 

$ 

somma.................................. 15:076$000 

2. Conselho Naval (diminuida de 700$ 
{'.. consignação do 3:000$ para mtv 
teria! ficando este assim especificado 
-Expediente, 1:500$-Impressões e 
encadernações, 600$ - Asseio da 
casa., 200$000 ..••...•..•..•••••.•. 

3. Quartel-Genera.l. ...........•...... 
4. Supremo Tribunal Militar ........• 
5. Coutadoria di\ Ma.rinha ••...••.•... 
6. Commissariado Geral da. Armada ... 
7. Auditoria .....•..•••.....•...•.... 
8. Co1•po da Armada e classes annexas. 
9. Corpo de Marinheiros Nacionaes .. . 

10. Corpo de Infantaria de Marinha .. . 
ll. Arsenaes-(Augmentada de 60:000$ 

a consignação para pagamento das 
densões aos operarios in validos dos 
extinctos Arsenaes de Marinha da. 
Bahia e Pernambuco .•••••.•.•.•.. 

46:140$000 
98:331$000 
26:040$000 

233:9328500 
43:760$000 
21:775$000 

3.099:840$000 
2. 729:012$350 

373:650$700 

3. 818:514$668 
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Enuncias do Senado ao p>·ojec_lo_ ,. , ~15 P, d~ Camlwa dos Dep~t.ados I P rojecto n. 245 1·: de f 904, da Cama1·a das Depulad~s, IJ<lC fixa a des-
-< que fixa a despeza do Mtnufer~o da lllartnlta l'ara o exer ctc.o de pe:.a da Jl inislerio da M(W;r:ha pm·a o e:aci"c<c:o fie 19 05 
~ 1905 

E-------· 

... 
"' 

Material: 
250$000 Impressão e encadarna.ção •••........ , •.. , •. ... .. . . . 

E:~pcdiente e objectos para a.ula de primeiras let-
tra.s • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350$000 

Aluguel de ca.S&.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:800$000 
Fardamento plu·a os aprendizes mal'inlleiros., ...... . 32:101$600 
Installaçiio d~~o escola. ....................... . . . : • . . . 30: 000$000 

(Lei n. 1..186, lle 15 de junho de 1904, qu e J.'esta.beleceu o. 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Sergipe .) 

A' rubrica. 12. Augmenta.cta. do !OO:OOD:!i para a acquisição de 
um rebocador para. as barras de Sergipe. · 

.A' rnbríca 14 . Augmenta.da de 4:~60$, sondo : 
Pessoal : · 
3 cozinheiros, gratificaçã.o de 840$ po.ra um e 

600$ para. doua, por a.nno . ... . .... . · ....... , , .. . 
2 dispenseiros. um 720$ e um a. 540:!;000 .. .. .. . 
2 criados, gratificação, um a 540$ e um· a 420$000. 

(Loí n . l · 186, de 15 de junho de 1904 . ) 
A' rubrica 15. Augmentada. de 3: 652~. senuo : 
Pessoal- Enfermaria da escola : · 
I cirurgião de 5& classe, 2• tenente, gratificação •. . 
1 enfermeiro de 2" classe, gratificação ... . , .. . .. . , 

Material: 
Utensilios, etc ........•....... .. , , . . ... ... . ... , .. . . 
Colxões, camas, travesseiros, etc ...... . .... . . .. .. . . . 
Lavagem de roupa .. , ......... .. . , .. ... .... . , .. ... . 
Luzes ......... ... . . . . .... .. .. .. .. . . ...... . .. . .... . 

2:040$000 
l :260$000 

960$000 

4:260$01)0 

1: 750$000 
1: 200$000 

2:952$000 

100$000 
200$000 
300$000 
400:1;000 

1:000$000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:952$000 
(Lei n. 1.186, de 15 de jttlllo de 1904.) 

12. Capitanias de pot•hs . . , . ........•• 
13. Balisamento de po1•tos . . •. ..•• .•.• 
14. Força. Nr~val. .... .. .. . .... ..... . .. 

15. Hospitaes . . ... . .. .......•... , . ... . . . .... .• . 

435 :084$000 
50 :000$000 

4 . 447:0fi4$1 46 

376: 603$000 
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:Emendas do Senado ao projecto n. 245 F, da Oamara dos Depu~ J Projecto rt. 245 F, de 1.904, da (Jamm·a dos Deput·ados que fixa a des-
tados, que fixa a despeza do 11iinlsterio da Marinha para o peza do .Ministerio da Marinha para o exercício de 1905 
emeraicio de 1905 

A' rubrica. 16. Em vez de 929:820$, diga-se 829:820$000. 

A' rubrica 18. Augmentada de 15:040$ para pagamento do 
soldo e quotas a · 2 almirantes graduados, reformados por 
decretos dê 21 e 30 de ilOVembro de 1904. 

A' rubrica 21. Augmentada de 54:677$, destinada a 
pa1•a os aprendizes e pessoal da tarifa a l$400 em 365 dhts. 

(teí n. 1.18·', de 15 de junho de 1904.) 
A' rubrica 22-A ugmentada de 500$ no material 

acquisição de artigos de sobresalentes. 

rações 

para a 

16. Repartição da Carta Marítima._,.. 
Augmentada. de 160:000$, sendo : 
90:000$ para acquisição e monta
gem de um pharol de 4a. classe, na 
praia. de Pernambuquinho, no Es
tado do Rio Grande do Sul, e 70:000$ 
para a remoção do pharolete do 
morro João Dias para. a ponta do 
sumidouro e installaçã.o do phar@l 
da ilha da Paz. em Santa Catl1n.rína, 
e montagem dos pha1•óes Simão 
Crande, Machadinhas e Gaivota, no 
Estado do Pará. Na rubrica- di
versas quotas-, inchüdas as pala
vras -combustiv-el e sobresalentes 
-, na Consignação - Para acquisi
ção de oleos, mechas, chaminés e 
outros artigos .•.....••..•...•••.•. 

l7. Escola, Naval, etc ............... .. 
18. Reformados - Augmentada de 

15:174$400, sJndo addicivnada. a im
portancia de :H :926$400, em co:Jse
q uencia de l"eformas concedidas, e 
deduzida a de 16:752$, correspon
dente a quatro oflieiaes refm•ma.dos 
que falleceram .•.•...•.••.••..... 

19. Companhia de Invalidas ..•..•.... 
20. Armamento e equipamento .•••.... 
21. ~unições de bocca •..•....•....... 

22. Munições na vaes •.....•••• , .•• , •.• 

(Lei n. 1.186, de 15 Jejuuho .de 1904.) 
A' rubrica. 23 .. Augmentada. de 200$ 

~rtigos da constru<içãà, etc. 
(Lei n. 1.186, de 15 de junh() de 1904.) 

para acquisição de j23. Material de constrocçã.o naval, etc, , 
- Augmentada de 30:000$ para 
construir e adaptar u. qualquer em~ 

909:740$000 
387:200$000 

692: 196$009 
160:6ti7$685 
150:000$000 

7.867:422$450 

1.350:000$000 

01 
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Emendas do Senado ao projecto tt. 24_5. 1', .da Cama?'t.l; dos Depu-~ P1·ojecto n. 245' F, de :t9_04,. da Ca.mal'fX , dos JJepttlados 9't~e 
tados, que firna ct despeza do Mmuter•o da Ma1'tnlta para o fixa a despe-ta do llfmzsteno dd Mm·mha pam o et~erc,cw 
exercicio de 1905 de 1905 

barcação, a juizo do podel' compe
tente, o invento de turbina a vapor 
a que se refere a Iettra d do art. 
8° da lei n. 1.145, de 31 de dezem-
bro de 1903 .........•...•••.•....• 

24 . Obras-Augmentada de 50:000$ para 
as obras urgentes de que carece a 
doca da Capitania do Porto do Es
tado da Bahia, nos terrenos do ex· 

l.i80:000$000 

tincto Arsenal do Marinha ....... . 
A' rubrica 25. Augmentada. de l :562$200 para a escola 25. Combustível. .................... . 

480:000$000 
1.000:000$000 

(aprendizes e praças. ) · · 
(Lei n. 1.186 de 15 de junho de 1904.) 26. Fretes, passagens, ajudas de custo, etc 220:000$000 

210:000$000 A' rubrica 27. Augmentada de 150$, sendo 100$ no pessoal: 27. Eventuaes ....................•... 
enterros e outras despezas não previstas e 50$ no material: trata-
mento de officiaes e praças fóra da enfermaria. 

28. Commissões em paiz estrangeiro.. 650:653$580 
A1•t. Fica o Presidente da Republica autorizado: 

~ ... 

a) a vender o materialroputado inutil. aproveitando o producto 
da venda nos reparos do material fiuctuante e proprios nacionaes ; 

b) a reorganizar o Conselho Naval e a respectiva secretaria, 
ficando o acto para execução dependendo de approvacão do Con· 
grasso; 

c) a rever o l'egulamento da Escola Naval, fazendo as alterações 
que julgar convenientes, devendo, porém, ter execução depois da. 
approvação do Congresso. . 

d) a mandar construir, para, experiencia, os submarinos de 
invencão nacional que forem jugados acceitaveis, depois de ouvidas 
e publicadas as opiniões competentes sobre o assumpto, podendo 
para esse fim abrir credito até a importancia de 670:000$000. 

e) a contractar, na vigencia da pre~ente lei, o serviço da pra-
ticagem da barra do Rio Grande do Sul, mediante concurrencia 
publica, com proponente brazileiro ou empreza nacional, com os 
fa,vore~ e onus conferidos em identicas c.ondições. 
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Emendas do Senado ao projecto n. 245 F, da Camat·a dos Depu-~Projecto n. 245 F, de 1904, da Camara do;; Deputados lJUe 
tados, gue fima a despe:sa do Ministerio da .J.llai"Í1lha para o fixa a despe:~a do .Miniltm·io da Marinha para o exm·cwio 
eroercicio de 1905 de 1905 

Ao art. 2. 0 Supprima-se a lettra (. f) a despender 150:000$ com o restabelecimento da Escola de 
Aprendizes Marinheiros de Sergipe, em virtude do art. 1° da lei n. 
1.186, de 15 de junho de 1904. 

Art. Fica. derogado o art. 19 da lei n. 3.018, de 5 de no-

Senado Federal, 26 de dezembro de 1904- Jo.<~e Gomes Pinhei1·o 
JJiaclw.do, Vice-Presidente.-Thomaz Delfino, servindo de 1° Secre
tario.-.M·ancisco Glycm·io, servindo de 2° Secretario. 

vembro de 1880, para. ofim de poder o Governo celebrar contra
ctos por tempo nunca maior de cinco annos,quando estas ver
sarem sobre aluguel de casas. construcçõ :~ ::l navaes e illumina
ção de fortalezas, ilhas do Ministerjo d:t Marinh:4 e navios de guerra 
ou fornecimento de agua a qualquer dessas dependencias. 

Sala das Commissões, 21 de outubl'O de 1904. - F1·ancisco de 
Paula OU"ei1·a Guimarães, Presidente.- Manoel de A.lencm· Guima
rães, 1° Secretario.- Joaquim de Lima Pires Ferreira, 4°Secretario. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra I dispositivos constitucionaes que regem a ma-
o Sr. Bricio Filho. teria, para tudo conceder ao Executivo. 

O iir. Dricio Filho vem b'ata1• 
do projecto n. 326 A, de 1904. que autoriza 
o Poder Executivo a reorganizar a brigada 
policial e a guarda civil. 

Mais tarde se arrependerá de tantas 
concessões. 

Apresentou uma emenda. pa1·a o caso em 
O Sr. P••esident.e-A l\Ies<.t fica in-f que o projecto seja appruvado. E', porém, do 

teirada. · opinião que o me~mo seja rejeitado. 

O Sr. Rebou~as de Carvalho 
- Sr. Presidente, o S1·. Lomingues de Castro 
pede-me, por carta, que communique á Mesa 
e á. Camara que não pôde comparecer a estas 
ultimas sessões po1• motivo justo: S. Ex. 
acaba de perder um irmão. Peço a V. Ex. 
que fa.ça constar esta justificação da acta da 
Camara.. 

Avizado pelo Sr. Presidente de que hn. 
numero na Casa, o orador interrompe o 
seu discurso, para que, a Camara proceda 
ás votações. 

Compa1•ecem m::tis os Srs. Sá. Peixoto, 
Aurelio Amorim, Hosannah de OliveÜ'<t, 
Passos de Miranda. Carlos de Novaes, Ro· 

ORDEM DO DIA 

O 8r. Presidente- Não havendo 
ainda numero para se proceder á votação 
das matarias encerradas, passa-se á materia. 
em discussão. 

E' annunciada a continuação da 3a discussão 
do projecto n. 326 A, de 1904, autorizando 
o Pooer Executivo a. reorganizar a br;gada 
policial e a guarda civil ; com pareceres 
das Commissões de Orçamento e Constituit;ão, 
Legislação e Justiça. 

Trata-se de uma autorização ampla ao gerio de Miranda, Indio do Bl'azil, José Eu
Poder Executivo. Não se diz em que con- sebio, Urbano Santos, Anizio de Abreu. Jo<'í.o 
siste a. reforma; não se estabelece o numero Gayoso, Bezerril Fontenellc, Francisco Sá, 
de cargos creados; não ::.ão marcados os ven- Frederico Bo1•ges, Joào Lopes, Eduardo 
cimentos. Dentro da. autorização tudo cabe. Studart, Sergio Saboya, Alberto Maranhão, 
O Governo póde fazer o que entender, pois Abdon Milanez, Izidro Leite, Trindade, Tei
não encontra obstaculo, não encont1·a li- xeira de Sá, Affonso Costa, Medeiros e Albu
mites. querque, João Vieira, Esmeraldino Bandeira, 

E' perfeitamente um caso de alienação de Neiva, Cr.t.stl·o RebeHo, Eduardo Ramos, José 
attribuições. Monjardim, Galdino Loreto, Nelson de V as- I 

O orador lamenta que o Poder Legisla- concellos, Oscar Godoy, Augusto de Vascon- · 
tivo d~ixe de clv:t:mar e:q~ ~etl soccorro os I cellos, Sá Fr'circ1 Belisario de Souzn,! JHiio 
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Santos, Henrique Borges, Gastão da Cunha, 
Lamounier Godofredo, Sa.bíno Barroso, Car
valho c~e Britto, Olyntho Ribeiro, Camillo 
Pratos, Ga,leã.o Carvalhal, Valois de Castro, 
Costa Junior, Arnolpho Azevedo, Ferreir:.L 
Braga, Eloy Chaves, José Lobo, Joaquim 
Teixeil•a Brandão, Aquino Ribeiro, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Elizeu Gui
lherme, Luiz Gualberto, So3.res dos Santos, 
Rivada via Corrêa, Victorino Monteiro,Jamcs 
Darcy, Vespasiauo de Albuquerque e Homem 
de Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Wanderley de Mendonça. Eu
genio Tourinho, Ráymundo Nery, Arthur 
Lemos, Antonio Bastos, "Talfredo Leal, José 
Marcellino, Moreira Alves, Estacio Coimbra, 
Ar~hur Orlando, Raymundo de Mit·u.nda, 
Euzebio de Andrade, Arroxellas Galvão, Jo
viniano de Carvalho, Felisbello Freire, Do
mingos Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
Tosta, Satyro Dias, Vergue do Abreu, Pinto 
Dantas, Tolentino dos Santos, Ma.rcolino 
Moura., ll'ineu Machado, .Toã.o Baptista, 

"Sil'lraDãstro, Francisco Veiga, José Bonifa-
cio, João Luiz, Penido Filho, Bueno de Paiva, 
.Leonel Filho, Adulberto Ferraz, Manoel Ful
gencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Olega
rlo Maciel, Padua Rezende, Jesuino Cardoso, 
Domingues do Castro, Alvaro de Carvalho, 
Azevedo Marques, Hermenegildo de Moraes, 
Bernardo Antonio, Ca,rval ho Chaves, Abdon 
Baptista, Marçal Escobn.t• e Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. Virgilio Brigido, Eloy 
de Souza, Malaquias Gonçalves, Epaminon
das Gracindo, Rodrigues Dot•ia, Bulcão 
Vianna, Prisco Paraizo, Moreira Gomus, 
Paulino de Souza, Vil'lato Mascarenhas, A:;;
tolpho Dutr·a, Bernardes de Faria, Camillo 
Soares Filho, Calogeras, Francisco Malta, 
Juvcnal Millor, Barbosa Lima, Domingos 
Mascarenhas e Alft•edo Varela. 

O Sa•. P~~e&ldente-Havendo nu· 
numero legal, vae se proceder á votação:das 
matarias encerradas e das que se acham 
so ln'l3 a mesa,. 

Convido aos nobres Doputados a. occuparem 
os seus lagares. (Pausa.) 

Em seguida são successivamente sem de
bate a pproYadas as redacções finaes dos pro
.)ectos ns. 188 F, 287 A, 291 A, 292 A, 301 A, 
310 A, 316 A c 323 A, de 1904, para serem 
enviados ao Senado. 
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n. 51, quo altet•a a. denominação das Com
mis.:;ões Permanentes, peço a V. Ex. que 
consulte a Casa sobre si concede dispensa de 
impressão pa1·a. que a referidu. reda.cçã.o seja 
immcdiatamente discutida e votada. 

Comultada a, Casa, é concedida a dispensa 
de impressão requerida pelo Sr. Alenca1• 
Guimal'ães. 

O !!!Ir. Presidente- Está em dis
cussão a redacção final- da indicação n. 51. 
Não h;lvendo quem faça observações sobre 
ella, submetterei a votos. (Pausa.) 

Em seo·uida é .;_;om debate approvada a.
seguinte"' 

REDACC'ÃO 

N. 51 A-1904 

Redacçcio final rJ,as C!lle1·ações a (aze1· em va
das disposições do Reg·imento Interno, de 
accotdo com a volctçt.io, 1·ealizada na sesscio 
de 27 de dezemb1·o do c01·rente anno, do 
pa1·ecer n. 51 

Substitua-se o art. 4!J pelo seguinte: 
Art. As C01n~~is~Õé~ permanentes são : 

1 Policia. 
2 Constituição e Justiça. 
3 Petições e Poderes. 
4 Diplomacia e Tt·atados. 
5 Marinha. e Guerra. 
6 Instrucção Pu hlica. 
7 Saude Publica. 
8 Agricultu1•a c InU.ustl•ia. 
9 Fimwças. 

10 Tomada de Contas. 
11 Obras Publica.:-:; e Viação. 
12 Rcdacçü.o. 
Substitua-se a I" parto do art. 53 pelo 

seguinte: 
Art. As Commissões do Constituição e 

Justiça, Petições e Poderes, Diplomacia. e 
Tratados, Mat•inha e Guerra, Instrucção Pu
blica, Saude Publica, Agricultura. e Industria, 
Tomada de Contas e Obras Publicas e Vi
ação serão compostas do nove membros cada 
uma, a ue Finanças de onze ~ a de Reda.cção 
de cinco membros. 

O mais como está. 
E' igualmente sem debate approvada a. 

l'edaccão final do projecto n. 40 c, de 1904, 
para. ser enviado á sancção presidencial. SaL'\ da.s Commissões, 27 de dezemb1•o de 

1904.-Paula Guimarães, Presidente.-Alen
·0 Sr. Alencar Gulmaràe8 ccw Guww1·c"tes, 1'' Secretario.- Thomaz 

(pe~a ordem.)- S1•. Presidonto, achando·so Aocioty, 2o Secretario.-Joaquim Pires, 4° Sa
,sobre a mesa. a redacção final da indicação cretario. 
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Posto a votos é approvado em 20, discussão e vencimentos dos empregados da Secretaria 
o seguinte artigo unico do das Relações Exteriores, e dando outras pro

PROJECTO 

N. 338- 1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Peder Executivo au· 

torizado a abrir ao Ministerio da FL~.zenda 
o credito especial de 225: 000$ para paga
mento a Schustz Ve1·einigung de debentHres do 
emprestimo contrahiJo na Allemanha pela 
Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
devendo o Thesouro escripturar a referida 
quantia como despeza. realiz1.da e, ao mesmo 
tempo, como receita de depositos ; revoga
das as disposições em conirario. 

O Sr. Paula ~:•amos (pela m·dem) 
requer e obtem dispensa do interstício para 
que o projecto que acaba. de ser votado entre 
na proxima orJ.em dia. 

Postas a votos, é approvado em 2a. dis
cussão (salvo a emenda) o seguinte artigo 
unico do 

PROJECTO 

N. 336 A - 1904 

O Cong1•esso Nacioaal decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica auto1•izado a abrir ao Ministerio das 
Relações Exteriores o credito de 500:000$, 
papel, destinado ao custeio das quatro com
missões de policia. e exploração no Alto Pu-
rús c no Alto Juruá. , 

Em seguida é posta a. votos e re.jeitada a 
seguinte emenda otrerecida pelo Sr. Bricio 
Filho: 

« Accrescente-se onde convier: 
Seja consignada a ve1•ba de 200: 000$ pam 

os trabalhos da demarcação deftnitiva de li
mites entre o Bra.zil e a Guyana Franceza. » 

E' o projecto enviado á Commissão do Re-
dacção. 

videncias ( 3a discussão). 

O Sr. Presidente - A este pro
jacto foram o:fferocidas emendas, que serão 
submettidas em primeiro logar á votação. 

Em seguida é posta a votos e approvada 
a sf:'guinte emenda da Commissão de Ül'Ca.- · 
mente: 

Modifique-se a tabella do modo seguinte : 
Director geral : 
Em logar do que está, dig·a-se : 

Ordenado •.................•.• 
Gratificação ..•.............••. 
Representação .........•..•...• 

Directores de secção : 

8:000$000 
4:000$000 
3:000$000 

Em logat> do consignado, diga-se: 
Ordenado..................... 6:000$000 
Gra. ti fi cação. . . • . . . . . . • . • . . • . . • 3: 000$000 
Representação.:.............. 1:800$000 

O mais como está na tabella. 
São successivamente postas a votos e

rejeitadas as quatro emendas o:fferecidas 
pelo Sr. Bricio Filho. 

E' o projecto enviado á Commissão de 
Redacçd.o, para redigil-o de accordo com o · 
vencido. 

O Sr. Oelso de Souza (pela o·;-
dem -Sr. Presidente, achando-se sobre :1 
Mesa a redacção final do projecto que aca.ba 
de se1• votado, peço a V. t.t;x. que cl!msulte 
a Casa sobre si concede dispensa de im· 
pressão .•. 

O Sr. P1"eaiclente-O projecto tem 
de ser redigido, po1• isso que foi approvada 
uma emenda. 

0 SR. CELSO DE SOUZA- ''~stá feita. a l'e• · 
da.cção ftnal, que até já se acha na Mesa. 

E' nessas condições que peço a V. Ex. que 
O Sr. David Oampista (pela consulte aCasasobresldispensaaimpressão, 

ordem ) reque1• dispensa de intersticio para afim de que seja immediatamente discutida e 
que o projocto que acaba de ser approvado votada a referida redacção. 
possa ser dado para a ordem do dia se.:. 
guinte. · 

O Sr. Presidente- Não tendo 
sldo approvada a emenda, pOdo ser admit
tido o requerimento do nobre Deputado. 

Consultada a Camara., é concedida a dis
pensa pedida . 

E' annunriada a. votação do projecto 
n. 277 01 de 1904, que fixa o numero, classes 

O Sr. Presidente-O Sr. Depu· 
tado Celso de Souza pede dispensa ds im
pressão para. ser immedia.tamente submet
tida á deliberação da Camara a redacção 
final doprojecto n. 277, de 1904. 

Os que concedem a dispensa requer.idt. 
queh•am se levantar. (Pa-usa.) 

Foi concedida. 
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Em s&guida é sem debate approvada a se-
guinte · 

REDACÇÃO 

N. 277 D- 1904 
Redacção final do projecto n. 277, d~ 1904, 

que fixa o nttmero, classes e 'Vencimentos dos 
empregados da Secretaria das Relações 
Exteriores e dá out1·as providencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 O numero, classas e veucim~:atos 

dos empregados da Secretaria das Relações 
Exteriores serão os constantes da tabella 
annexa. . 

Art. 2. 0 No regulamento que for expe
dido para execução desta lei,. poderá o P~e
sidente da Republica, sem augmento de 
despeza., modificar o actual, da maneira mais 
conveniente ao sel'Viço. 

Art. 3. 0 Além dos vencimentos fixados na 
ta.-beUa annexa., perceberá a gratificação 
e.xtra.ordinar·ia de 3:000$ o funccionario que 
exercor o cargo de director geral e tiver 
mais de 40 annos de serviço. 

Art. 4. 0 Na de:ficiencia da verba votada, 
fica o Presidente da Republica autorizado a 
abrir o credito necessario para a execução 
desta. lei. . 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrurio. 

Sala da.s Commissões, 27 de dezembro de 
1904 . - 1ltledeiros e Albuquerque. - Garcia 
Pires. 

Tabella. do numero, classes e vencimentos 
dos empregados da Secretaria de E:stado 
das Relações Exteriores a que se refere 
o art. 1o do projecto n·. 2'77 D, de 1904 

Ministro de Estado : 
Ordenado. . . . • • • . . . • . • • • • • . • . • • 24:000$000 
Representação • . • • . . • • . • . . • • • • 12:000$000 

1 director geral : 
Ordenarlo. . . . • • . • . • . . • . • • • • • • • 8:000$000 
Gratiftca.ção................... 4:000$000 
Represon tação. • . • . . • . • • . • • • . • . 3:000$000 

1 consultor jurídico : 
Gratificação................... 12:000$(\()0 

5 directores de secção, sendo 
um para a do archivo: 

Ordenado (6:00~) ...•.•.•..•.• 30:000$000 
Gratificação (3:0ÓO$)........... 15:000$000 
Represen taçlão ( l :800$) •.• , • • . • 9:000$000 

5 primeiros officiaes : 
Ordenado ...•..••••.•••• , • . • . • • 20:000$000 
Grl\tificação • . • • • . • • . • . • • • • • . • 10:000$000. 

5 segundos officiaes : 

Ordenado...................... 16:000$000 
Gratificação.................... 8:000$000 

10 amanuenses : 
Ordenado ...................•. 
Gratificação .....•..••.....•.•. 

1 porteiro : 
Ordenado ...•...............•.. 
Gratificação ................... . 

1 ajudante de porteiro : 
Ordenado ..................... . 
Gratificação .....•...•..•.•.••. 

4 contínuos : 
Ordenado .......•.... , ..•.••.• 
Gratificação ..•..•.•......•.•.. 

2 correios: 
Ordenado ......•..•...••••...• 
Gratificação •....•.....•....•.. 

2 officiaes de gabinete : 
Gra~ificaçã.o •..•.•...•.••.....• 

1 auxiliar do director geral : 
Gratificação •....•••••....••••• 
Para pagamento de duplicata 

de vencimentos por substitui· 
ção •••.•...•.••..••.•••.•••• 

24:000$000 
12:000$000 

3:200$000 
1:600$000 

2:400$000 
1:200$000 

6.400$000 
3:200$000 

3:200$000 
1:600$000 

12:000$000 

2:400$000 

6:000$000 

250:200$000 

Sala das Commissões, 27 de dezembro de 
1904.- llledei.1·os e Albuquerque,- Garcia 
Pires. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, é approvado om 1o. discussão 

o seguinte 

PROJEOTO 

N. 305 A- 1904 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 . o Fica transferida para o Ministe1•io 
da Justiça e Nogocios Interiores a Directoria 
Geral de Esta tistica. 

§ 1. o o Governo, conservado o mesmo 
pessoal do quadro, expedirá para ella novo 
regulamanto. 

§ 2. o No regulamento que expedir, o Go· 
verno determinará quaes os dados esta.tisti· 
cos que serão exigidos de todas as reparti· 
ções federaes. Esses dados, em hbellas cujo 
modelo será determinado, devem ser envia· 
dos todos os mezes á Directoria GeL'al de Es· 
tatistica, que os publicará no seu boletim 
mensal. 
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§ 3.o A obrigação do pat'agrapho ~nter~or O SR. "WENCESLAu BRAz-E' perfeitamente 
é extensiva ás secretarias ou funcmonariOs facultativo. (Apoiados.) 
das duas Casas do Congresso, aos dos juizos ou o SR. BRICIO FILHO-O projecto só g1:m1nte 
tribunaes, quer da União, quor do Districto a propriedade dos animaes muar, cav,tllar e 
Federal, e, em geral, a todos os que recebem vaccum desde que elle:':: estejam marcados. 
subvenções pecuniarias. tanto do Governo (Muitos nao apoia.dos e apoiado_!.) 
Federal, como de em prezas por elle favore- Depois, ha aqt~ 1 outFa questao a ser leyan-
cidas com qualquer concessão. tada: essa p1·ov1denc1a consbnte do proJecto 

§ .(,o A prestação de ta.es informações, na é uma providencia de orJem municip~1l, de 
fó1•ma c nos p1•azos ex :.'.ctame7nte prescriptos ordem estadual, ou do ordem federal Y. 
pelo roo-ulamento, é condição prévia, indis- · Eis outro ponto a ser ventilado, _outra 
pensav;l, insubstituiveL e ina.diavel, tanto questão p:n·a a qual chamo a attençao da. 
para o pagamento mensal da folha ~e vP-.n- Camara no momento de se vota1•. 
cimentos das repartições e dos funccwnarios Como a Camara não ignora, essa materia 
que os devem prestai', como para o recebi- foi longamente discutida aqui, ao projecto 
mento do quaesquor subvenções. foram apt•esentad.as_ emendas •. sendo estas 

Art. 2.o Fica 0 Govm•no autorizado a abrir enviadas <t Comm1ssao respectiva, a qual a 
· respeito elaborvu parecer. • 

os creditos necessa1·ios para termmar no Como não eram emendas augmentanao des-
anno proximo a apm•ação do recenseamento pezas, não so1fr·m·am novo debate, de modo 
de 1900, e para publicar, durante o exercício (lUO a materia fui apenas dn.da p:1ra a vo· 
de 1905, o Boletim Gm•al Je Esta tística. 

t r tação. 
Art.3.o Fica o Governo auto1•lzado a en ra Chamo a. attonção da Casa, ant9s de ser 

em accordo com os Governos estaduaes para votado 0 pl'O.iecto. (Dfttito bem; muito bem.) 
que as repartições de Estatística dos respe
ctivos Estados se prestem a fornecer á Di· 
rectoria Geral Federal todt1S os dados de que 
esta necessitar, na f'órma e nos prazos por 
elle marcados. 

Paragrapho unico. Aos Estad~s que se 
prestarem ao n.ccordo e o cumprirem com 
rigorosa pontualidade será dada uma subven
ção pl'oporcional á população, calculada pela. 
sua representação federal na Camara, pB· 
dindo para isso ao Cong1•osso o necessario 
credito. 

E' annunciada a votação do projacto n.127, 
de 1904, regulando as ma1•cas de proprieJade 
dos animae5 muar, ca.vallar e vaccum em 
todo o territorio da R(lpublica, com parecer 
da Commissão de Constituição, I"egislação e 
.Justiça sob1·e as emendas offer@cidas na 3• dis· 
cussão do substitutivo ao projecto n. 105, de 
1902, e voto em sepa1•ado do Sr. Germano 
1-Ia~Sslocher (3a discussão). 

O Sr. João Luiz A.lves (pela 
ordem)-Sr. Presidente, pedi a pa.la.vra,pela 
ordem, p::tra, do mesmo modo por que ac::Lba 
de proceder o nobre Deputado por Pernam
buco, chamar a attenção da Camara para a 
votação do projecto que regula as marcas de 
propriedade de animaes muar, cavallar e 
vaccum. 

Devo dizer, em primeiro Jogar. que elle 
estabelece o 1·ogistro facultativo das marcas 
garantidoras da propriedade dos animaes. 

UM SR. DEPUTADO-Apoiado ; ha emen,la 
no projecto nesse sentido. 

O Sa. JoÃo Lurz Ar ... vEs-Sr. Presidente, 
este systema de registro está hoje. aloptado 
na RepubUca Oriental do Uruguay, o está 
insti tuido, sinão como lei, ao menos como 
costume, na Rcpublica Argentina, dous 
pa.izes pastor i:; por excellencia. 

No BrazH inteiL•o,no Estado que rep1•esento, 
O Sr. Briclo ~.,Uho (pela o1·dem) no Estado do Rio de Janeiro e em mnitos 

-Sr. Presidente, chr.tmo a attenção da Cas,.., outros, as respectivas Assembléa.s Esta.doaes 
para o projecto quo vae se1• votado ago1•a · toem procurado tratar do assumpto,recuando 

UM SR. DJ~PUTADo.;..Qual é o projecto ~ dea.nte da sua incompetencia para legislarem 
. . • sobre mataria de propriedade, que pertence . o SR. BRICIO FILuo-:E' o que prov1denc1a- ao direito civil • 

.sobre a marca. dos ammaes muar, eava.llar As reclamações são aeraes e a. unica segu· 
e vaccum. . . rança que póde haver,

0
a garantia uni~a pa.~a. 

Antes de tudo, _faço sent1r á lllus.trada a propriedade semoYente, é a provtdencia 
Camara que o prQJecto vem crear mats um de que cogita 0 projecto n. 127, deste anno. 
imposto para o la.vradot•. . . . 

O processo po1• crtme de furto de ammaes 
Os Sas. WENCESLAU iRAZ, LUIZ DOMI.NGUES ~é uma verdadeira. burla DO interlot• do paiz. 

B ouTaos Sas. DEPUTADos-E' facultativo. o projecto estabelece uma disposicão fa-
0 Sa. Bn.Ioio FrLuo-Não 6 o im,Posto fa· eult~tiva. Assim, .quom quizer gos~r. das ga· 

cultativo como pa.rece á. primeira. v1sta. rant1as que o proJeeto c1•t1a, em fa.v~n du. pro· 
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priedade ·semovente, far(~ seu registro, e 
quem não o quize1•lançarã mão dos meios de 
direito commum no tocante ao assumpto. 

Quanto á competencia do Congresso Fede
ral para l<.>gislar a respeito, basta dizer que 
elle legisla sobre marcas da propriellade se
movente com o mesmo direito com que le
gisla sobre marcas de fa l)rica e marcas de 
commercio. 

E' uma questão de direito civil, pelo que é 
da nossa competencia. (Apoiados.) 

O paiz inteh•o reclama esta medida. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-Não apoiado. 
P<Jço a palavra pela ordem. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-Sinto não est:l.r, 
neste momento, preparado, para demonstrar 
á exuberancia o meu assserto, trazendo as 
representações de todos os Estados da. Ropu
·blica neste sentido. (Apoiados; muito bem.) 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
pela ordem o Sr. Germano Hasslocher•. 

O Sr. Ge1•mano Fiasslocher 
(pela ordem)-Sl'. Presidente, começo contes
tando a asserção ultima de meu iJlustre col
lega, digno ropresentanto do Estado de Mi
nas, porquanto mo acho habilitado a fallal' 
em nome do Estado do Rio Grando do Sul, 
Estado essencialmente criador o que a uma 
voz se levanta. cont1•a as medidas consignadas 
nesto pt>Jjecto. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs-Porque as ca.ma
ras municipees de lá teem legislação a re
speito. 

O SR. GER:M:ANO I-IASSLocwm-SL~ja embora 
esta a razão, em todo caso o Rio Grande do 
Sul considera que o regimen actual ê sulfi
ciente para garantir a propriedade dos ani
maes muar, cavallar e vaccum e entende 
mais que o projecto não vem sinão crear 
uma especie de monopolio que ha de pesar 
sohre o criador, além de estabelecer ditncul-
dades no transporte de gado. .: 

Sondo o Rio Grande um Estado criador por 
cxcollencia, sendo oxa.ctamente aquelle onde 
se contam por milhões as cabeças de gado, 
é de estranhar que a Cu.mara dê sua ap
provação a um projecto do lei dessa natu
reza, sem attender á vóz deste Estado, prin
cipal interessado no assumpto e que pro
testa com toda a. vehemencia cont1•a as 
medidas que se pretende adoptar. 

Assim, já foi discutido amplamente este 
assumpto e tive occasião de mostrar que não 
é facultativa a disposição como os meus il· 
lustres collegas pensam, porquanto ha uma 
disposição relativa ao transporte de animaes, 
determinando quo este deve ser sempre 
.aeompa.nhado da. guia de registro. 

Vol, VJll 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVE-3-HOUVC mouifi· 
cação em sentido contrario. 

0 SR. GERMANO liASSLOCHER-Todas as 1110-
dificaçõas introduzidas no projecto, afinal, 
prestam·se a. int·:n•pretações que favol'ecem 
a. introducção furçada do systema de mar
cas que o p1•ojecto mand~ adoptal'. 

Não quero entrar na apreciação detalhada 
do projecto, porque a hora não permitte, 
mas creia a Camnra que, si for app:·ovado 
este proj ecto, amanhã h a vemos de ouvir 
de norte a sul do p:1iz clamores tremendos 
contra a medida nello e.~tJ.bolecida. 

O SR. RoooLPIIO PArx:\.o-~'Uío apoiado; 
não ou viremos. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-A Camara 
que reflicta: atê hoje o Rio G1'8.nde do Sul 
vive perfeitamente com o systema. aU.optado 
para. marca~ão do gado, c defende esta. con
quista, quo é secular e ato hoje não dou 
log.tr a reclamação aJguma. 

Xo Rio Grande do Sul dá-se até este phe
nomeno extraordinario: o ladrão do gado é 
sempre condcmnado: não lm um que escape 
á acção da justiça. 

0 SR. ,JoÃo LUIZ ALVES~Em Minas ê o 
contrario. 

O SR. GER!1IANO HAs~LOCHER.-0 que ex.lste 
actuaimente na nossa legislação é perfeito, 
não precisa modificação; o que o pra,jecto 
vae introduzi1• é nm rnonopolio em favo1• de 
um dete1•minado indh·itlno que quer explorar 
um systema de marclS. (lltttito bem ; nwito 
blm,) 

O Sr .. J"oaqnhn Pires (pela ol·clem) 
-Sr. P1•esidente, representante do um Es· 
tado essencialmente criadot·, não posso dei
xar sem protesto o projocto ora em votação, 
pois julgo nefastas e perniciosas as medidas 
nolle contidas. Não é a constitucionalidade 
do mesmo quo me preocupa, pois para esta 
existo o correctivo na lei, mas o facto de 
irmos ampara1· um privilegio dado pelo Mi
nistel•io da Viação, quo colloca. o c1•iador na. 
dura contingencia do sómcnte adoptar a 
ma1•ca privilegiada,que é a da base de nume
ração. 

UM: SR. DEPUTADO-E a concurrencia ·? 

0 SR. JOAQUI~I PIRES-Esta não tem ra
zão de ser em faco do privilegio. O art. 1°, 
mandando adoptar a mal'ca da base da. nu· 
meração, estâ. em perfeito antagonismo com 
o 2°, quo estabelece uma concurrencia que 
não póde ter Ioga r. 

St•. PrcsiJ.ente, legislaremos para o privi· 
legiado contra os Estados cl'ia.dores a quem 
será imposto o principio adoptado que collo-

70 
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cará o criador na contingencia de ou accei
tal-o ou ver sua propriedade sem garantias; 
porque ,como bem disse o nobre Deputado 
por Minas, o D1•. João Luiz Alves, os outros 
meios são falhos ante este. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-EU não disse 
isso, disse que o processo criminal é que é 
falho, 

0 SR. JOAQUIM PIRES-São falhos, Sr, Pre
sidente, porque, adaptado o projecto,ninguem 
mais julg:,rá garantida a propriedade, nin· 
guem mais provará o seu direito sobre semo
ventes sinão· pela marca registrada. 

O SR. WE~CESLAU BRAZ-Mas é f<tcul
tatiYo. 

0 SR. JoAQUIM PIRES-E' um facultativo 
que se torna obl'iga.torio neces:-;ariiimente. 
Facultativo era tambem o registro geral de 
títulos e todos nós sabemos como aqui na Ca
pital tem se tornado obl'igatorio. (Apartes.) 
No interio1·, mórmente pJr occasião das 
vendas de grandes partidas de gado, essa 
obrigatoriedade se fará effecti va para garan
tia dos compradores que a exigirão embora 
com os maiores vexames para o vendedor. 
(Apartes.} 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! 
0 Sa. JOAQUIM PIRES-O sello de cem réis 

por cada animal vendido será pago não com 
sacrificio pecuniario, mas de fórma penosis· 
sima, dada a difficuld ~u.e da acquisição da 
franquia ou do talão da collectoria mais pro
xima do centro pastoril. 

0 SR. HENRIQUE SALLES-V. Ex. está. diS· 
cutindo, devia tel·o feito na 3a discussão. 

O Sa. JoAQUIM PIREs-:Enca.minho a vota
ção e,como 1•epresentante de um Estado cria· 
dor, de difflceis communicacões, com uma 
população muito disseminada, não posso dei
xar de me insul'gil• cuntra estas medidas que 
são vexatorias e pedir á Camara quf::'l negue 
o seu apoio ao projceto em votação, que só 
tem a vantagem de proteger o concessiona
ri.o do privilegio. 

Tenho dito. (ll!uitos apa1·tes ; sor.tm os tym· 
panos.) 

O Sr. Presidente - Vae se pro
cedel' á votação do substitutivo do Sr. Padua 
Rezende, ao qual foi apressntada. uma 
emenda. 

Posto a votos, é approvado em 3a discussão 
o seguinte l:iubstitutivo ao 

PROJECTO 

N. 105- W02 
O Congresso Nacional decreto. : 
Art. 1.0 A marca a. fogo, ou qun.lquot' 

outra que for adoptada pelo Poder E:<ocutivo 

sob a base da numeração, faz prova da 
propriedade dos animaes muar, ca vallar e 
vaccum em todo o ter ri todo da Republica. 

§ L o Para que a marca possa gosar das 
garantias da propriedade, é indispensavel 
que seja inscripta no registl•o publico que 
for designado pelo Poder Executivo. 

§ 2. 0 O registro da. marca. garantirá ao · 
propriotario, além da a~!cão criminal contra 
a usm•pação e a imitação fraudulenta, o di
rei to á indemoização por._ a.cção c i vil . 

§ R. o A transmissão de propriedad.e semo
vente se provará sómente pelos certificados . 
talonarios de numeração progressiva. 

§ 4. 0 O Pode1· Executivo, além do sello 
adhe.:3ivo de 100 réis no certificado ta.Ionario 
para cada animal vendido, cobrará mais a 
taxa fixa de 5$ pelo registro da mlrcn,, res~ 
peitados os direitos dos Estados na parte que 
lhe;:; for privativa.. 

Art. :~. 0 O Pode1• Executivo abrieá con
curso para adopcão do um systema de mar
cas, contra-marcas e signaes, que surão rsgis
tra.dos para garantia da propt•iedade semo· 
vente de que trata a presente lei. 

Art. 3.0 O Po ler Executivo consoUiará na 
regulamentação da presente lei tudo quanto 
lhe fot• applicavel na lei de 14 de outubro de 
1887 e decreto n. n.828, de 31 de dezembro 
do mesmo anno. 

Art. 4.0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

O Sr. <;eranano Hassloeher · 
(pela ordem) requer verificação da votação. 

P1•ocedeildo-se á verificação, reco_nllece-se 
terem votado a favor 93 Srs. Deputados e 
contra 38 ; total, 131. 

O Sr. Presidente - Votaram a 
favor do .Projecto substitutivo 93 Srs. Depu
tados, contra 3B; total, 131. · 

São successivamente postas a votos e ap
provadas as seguintus emendas do SI'. Padua 
Rezende, offereciuas ao mesmo substitutivo: 

«Ao§ 3° do art. 1°, diga~se: A transmissão 
da propriedade semovente, que for assigna- · 
lada de accordo com o systema de marcas 
adaptado pelo Poder Executivo se provará 
só mente· por meio de certificados talonarios, 
de numeração progressiva. 

Ao § 4° do art. I o, diga-se: O Poder Exe
cutivo cobra1•á a taxa. constante da tabella B, 
§ 4°, n. 25, lettra b, do decreto n. 3.56i, de· 
22 de janeiro de 1900, pelo registro de marca, 
respeitados os direitos dos Estados na. parte· 
que lhes for privativa. 

Ao art. 2°, supprima-se a J'ala vra-contra
m~roas-e a.ccrescente-se no tlna.l: «versando· 
1gua.lmeoto o concurso sobro os seus respe• 
Ot\VúS lll'Of)Oi,>\ • 



E' igualmente approvada a seguinte emen
da do Sr. Silva Cast1•o: 

«Em logar de 50 °(0 , diga-se: 25 °/o.» 
São considerados prejudicados os projectos 

ns. -105, de 1902, 301, de 1901, e 170, de 1903, 
bem como as emendas a estes projectos offe
recidas, sendo enviado á Commissão de Re
dacção o substitutivo approvado, assim emen
dado em sa. discussão. 

E' annunciada a votação da emenda dÕ 
Senado ao pi·ojecto n.43 A, deste anno, auto
rizando o Presidente da Republica a conce
der ao Dr.Sylvio Roméro, lente do Internato 
do Gymnasio Nacional, um anno de licença, 
com todos os vencimentos, afim de tratar 
de sua. sàude onde lhe convier (dh:.cussão 
uníca). . 

E' approvada a seguinte emenda do Senado 
ao projecto n. 43 A, de 1904, da Camara dos 
Deputados: 

~~ Onde se diz-com todos os vencimentos
diga-se: com o ordenado . » 

E' o projecto enviado á Commissão de 
Redacção, officiando·se ao Senado do occor
rido. 

O Sr. Cassiano do Nasci
JDent.o (pela m·dem)-Se. Presidente, pre
valeço-me de uma emenda ao art. 188 do 
Regimento, votada pela Camara, permit
tindo que nos ultimos dias de trabalho sejam 
incluídas em ordem do dia, independente
mente de outra formalidade, as leis que 
fixam !1 de.:Jpeza e orçam a receita dos ditfe
rentes ministerios, para apresentar a V. Ex. 
um requerimento. 

Tenho conhecimento de que voltaram do 
Senado, emenda,dos, os Orçamentos da Re
ceita e da Marinha. Quanto ao da Marinha 
acabei ha pouco de lavrar parecer, substi· 
tuindo dest'arte o honrado collega que tive
mos a desventura de perder e que fazia parte 
da Commissão de Orçamento, o mallugrad.o 
amigo Sr. LaurinJo Pitta. Quanto .ao da 
Receita, ainda não tivemos tempo de lavrar 
o respectivo parecer mas, em virtude da. 
nova disposição regimental citada, é per
mittido á Camara e a V. Ex tomarem co
nhecimento desde já dos orçamentos enviados 
do Senado. 

Venho, pois, requerer a V. Ex. que se 
sirva admittir immediata.mente á discussão 
os dous refet•idos Ol'çamentos, ftcando licito 
<l Commissão, quanto ao Orçamento daRe
ceita, dar verbalmente da tribuna seu pa
recer sobre as emendas do Senado que me
reçam impugnação ou &ustentação de qual· 
quel' dos membros desta Ca.mara, de modo 
que tenhamos hoje mesmo di:scussão e vo
tação, si possaivel fo1•, dos dous orçamentos. 
(lliuito bem; muito bem.) 
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O Sr. P1•esiclente - O requeri-
mento do nobre Deputado é perfeitamente 
regimental ; está de accordo com a segunda 
parte do art. 188, que é concebido nos se·· 
guintes te1·mos : 

« Art. 188. Quando os projectos de orça
mento forem devolvidos do Sena lo com 
emendas, se procederá como está. recommen
dado nos arts. 145 e seguintes. 

Si, por'ém, faltarem apenas oito dias para 
o encerramento dos trabalhos legislativos, 
esses projectos, bem como os de creditos so
licitados pelo Poder Executivo, a juizo do 
Presidente da Cam·· ra., ser~ão dados para 
ordem do dia, independentemente do pa
recer da Commissão do Orçamento sobre as 
emendas, ficando salvo, todavia, á mesma 
Commissão o direito de verbalmente pronun
ciar-se sobre ellas, durante a discussão. 

Dentro destes oito dias, em ca~o de ur
gencia poderá tambem o Presidente da Ca
mara consultar esta no sentido de abrir e 
terminar a discussão immediata das emen
das ao projecto; si assim resolver a Ca
mara. abrir-se-ha logo discussão, :ficando 
preterida a ordem do dia.» 

Posto a votos, o requerimento é appro
vado. 

E' annunciada a discussão unica das emen
das do Senado ao OI•çamento do Ministerio 
da Marinha. para o exercício de 1905. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discus:são. 

Annunciada a votação, sã.o successiva
mente postas a votos e approvadas as se
guio tes emendas do Senado ao Orçamento da 
Marinha.: · 

Ao art. 1°:·-â rubrica 9a., o.ccroscente-se: 
Augmentada de 79: 577$600, sendo: 

Pessoal: 
Gratificações 

l commandante............. 2:600$000 
1 immediato................ 2:076$000 
1 commissario . . . • • . . . • . . . . . 1 : 500$000 
1 fiel (sendo de 1 a classe 

1:560$, e de 2n 1 :200$)......... 1 :560$000 
1 professor do ensino ele-

mentar....................... 1:400$000 
1 escrevente de 2° classe..... 1 :200$000 
l cirurgião 2° tenente, pelo 

§ 15-Hospitaes .•.••..•••.... 
l enf\}rmeiro de 2a. classe gra-

tificação a 1:200$, na tabella 15 
-Hospitaes •..••••..•.••...•.. 

1 mestre, 2° sargento .•••..•• 
1 2° sargento •••.•.•••..•..• 
2 cabos a 180$ por anno ••..• 
2 marinheiros nacionaes de 

1 a. classe a 120$, idem ••••••••• 

3oo;·ooo 
240 000 
360 000 

240$000 



556 

_ggg Al414AES Dlt CX.&hddi 

.IOO aprendizes, soldo a 3$ por 
mcz . . . • • • • . . • . . • . . . . . . . . • 3: 600$000 

~ c?zinhei~os .. ·)pela tabella 
:..., d1spensmros ... 1 - Força 
2 creados .••... 1 Naval •.. 

Somma............... 15:076:$000 

Material: 

'Impressão e encadernação. . • • . 250.~000 
Expediente e objectos para aula 

de primeiras lettras......... 350$000 
.Aluguel de casa............... 1:800$000 
Fardamento para os apt•erw.lizes 

ma1•inheiros................ 32:101$600 
Installação da escola........... 30:000$000 

(Lei n. 1.286, de 15 de junho do 1904, que 
restabeleceu a Escola de Aprendizes Mari
nheiros de Se1•gipe.) 

A' rubrica 12-Augmentada. de 100:00(1$ 
para. a acqui&ição de um rebocador para as 
1Ja1•ras dt:» Sergipe. 

A' rubrica 14- Augmentada de 4:260$ 
.sendo: 

Pessoal: 
Tres cozinheiros, gratificação de 

840$ para um e 600$ para 
dous, por anno ..•••.••.•.•.. 
Dous despenseiros, um 720$ e 
um a 540$000 ............. .. 

Dons cria.dos, g1•atificação, uma 
540$ e uma 420$000 .....••. 

2:040$000 

1:260$000 

960$000 

4:260$000 

(Lei n. 1.186, de 15 de junho de 1904.) 
A' rubrica 15&.-Augmentada de 3:9528, 

sendo: 

Pessoal-Enfermaria da escola: 
cirurgião de 5&. classe, 2° te-

nente, gratificação........ 1:750$000 
enfermeiro de 211. classe, gra-

tificação.................. 1:200$000 

Material : 

·utensílios, etc •••••••••••••••• 
Colxões, camas,tra vesseiros,etc~ 
Lavagem de roupa ••••••••.••• 
Luzes .••••..•.••••.••••.••.•.• 

2:952$000 

100$000 
2ooisooo 3oo.·ooo 
400.000 

-----
1:000$000 

Total.............. 3:952~000 

(Lei n. 1.186, de 15 de junho de 1904.) 
. A' rubrica 16_a- Em vez de 929:820$, 

d1ga-se 829:820$000. 

A' rubrica. 1sa- Augmentada de 15:040$ 
p:tra pagamento do soldo o quotas a dous 
<Llmirantes graduados, reformados flOr de· 
eretos de 21 e 30 de novembro de 1904. 

A' rubrica 21- Augmentada de 54:6778. 
destinadas a rações para os aprendizes e pe:s 
soai da ta ira a l $400 em 365 dias. 

(Lei n. 1.186, do 15 de junho de 1904.) 
A' rubl'id<L 22- Aug-mentada de 500:) no 

material para acquisil)ão de artigos de so
bresalcntes. 

(Loi n. 1.186, de 15 de junho de 1904.) 
A' rubrica 23-Augment<Ld<L de 2008 para 

acquisição de artigos de construcção, etc . 
(Lei n. 1.186, de 15 de junho de 1904.) 
A' rubrica. 25-Augmentada de I :562~'200 

p<Lra a escoh (api•en.clizes e praças.) 
(Lei n. 1.186, de 15 de junho de 1904.) 
A' rubriea 27-Augmentada de 150$, sendo 

100!) no pessoal : enterro e outras despezas 
não previstas e 50~ no material : Trata
mento de ofliciaes e praças, fóra da enfer· 
maria. 

Ao art. 2. 0 Sapprima-se a lettra f. 
E' o projecto enviado (t Com missão de Re

dacção, offi.ciando-se ao Senado do occorrido .. 
Em vh·tude da urgencia requerida pelo 

Sr. Cassiano do Nascimento e concedida pela 
Camara, é annunciada a discussão unica das 
emendas do Senado ao projecto que orça a 
Receita. Geral da Repu1Jlica, para o exercício 
de 1905. 

O 81". Cassiano do Nasci
mento -Qualquer que seja, Sr. Presi
dente, o acatamento que me mereça. a·repre· 
seu tação rio-grandense, no Senado, cumpro 
neste instante um dever inilludivel, vindo 
declarar de publico •1ue não estou de accordo 
com uma emenda offerecida naquella Casa 
elo Congt•esso por meus dignos companheiros 
de representação, relativa á suppressã.o da 
isensão de que gozava o gado introduzido 
pelas f1•onteiras, e que não me proponho a 
propugnar pot• sua rejeição porque entre ú 
mal menor, que é o p1•ejuizo que dessa me
dida resulta para a industria rio-grandense 
e o mal maior de deixarmos o Potler Ex
ecutivo desapparelhado da lei da. Receita, 
opto por aquelle, como ê de meu dever ; 
curvo-me ante as l1ircumstancia.s, concor
rendo para aquillo que se chama. o mal 
menor. 

Comprehendo,S1·. Presidente, que so modifi
casse gradativamente, aos poucos,a situação 
existente,l'ela.tivamente ao imposto do 15$ por 
ca. beça de gado intt•oduzido pelos portos mar i ti· 
mos da. Republica,o quecorrespondeá isenção 
do gado introduzido pelas fronteiras, consul· 
ta.nJodesta. arte osintorJssesdos fazendeiros e 
os dos xarqueadore.> do Rio G1•a.nde doSul. Mas 
nunca assim de golpe quando relações com: 
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morciaes estão já enhbola.da'3,(porque a safra 
jü, começou a estn. hora no Rio Grande do Sul); 
quando da medida podem resultar, em meu 
conceito. gravíssimos prejuízos para a inllus
tria do xarque no Rio G1·ande do Sul e até 
um certo d.esequilibrio orçn,mentario, por 
isso que o Rio Grande do Sul tem um imposto 
de cxpot•tação em gr(l.,ndc parte tirado dos 
productos bovinos e que é eomputado no or
çamento estadual em 2. 700:000$000. 

E' bem de ver que, ütltando a materia 
prirna, como deve faltar, a nã.o ~er que sej;1 
introduzida por cont1•ab:mdo, haverá dimi
nuição na producção e esse deerescimo fatal
mente importará em àiminuição da ronda de 
expo1·tação, que é cobrada ~~d valo1·cm. 

E' um imposto muito alto; o gado não po
derá vir nem da Republica At•gentina,nem do 
Estado Oriental, teremos uma diminuição quo 
eu calculo em 200.000 cabeças no numero 
dos que habitualmente são abatidas no Rio 
Grande do Sul. 

Essas 200.000 cabeças de gado representam 
uma ~omma de productos manufacturados, 
que concorrem, por meio do imposto ad valo· 
rem sobre a exportação, para o orçamento 
ostaduaJ. 

E', portanto, visível que a medida feita 
assim de golpet. datn venit:,, como disse ao 
começar, sem que isto haja de melindrar, 
de qualquer modo, os meus illustres chefes 
e amigos representantes da minha terra, no 
Senado, pôde trazer graves inconvenientes. 

Quero, antes de tudo, deixar consignado 
que, só pela circumstancia da urgoncia de 
tempo, deixo de me bate1•, como era meu 
dever, pela manutenção do statuo quo ou, 
caso isto não fosse possível, pela decretação 
de um imposto m•Jdico, que fos~e gradativa
mente subindo, de anno a anno, de modo a 
não golpearmos de chofre e profundamente 
a industria do xarque ; conciliados assim os 
interesses dos fazendeiros com os dos xar
queadores. 

Não é o momento, em hora tão adeantada, 
Sr. Presidente, de discntil• este assumptó. 
Asseguro, porém, que, si permanecer nesta. 
cadeira, terei occasião ainda de vir externar 
o meu modo de ver sobre esta questão e de 
mostrar que é manifesto erro, deploravel 
equivoco daquelles que suppõem que o que 
dotm•mina o pl'eço do boi é a entrada nos 
nossos mercados para ser abatido. 

O que determina o p1•eço do gado é o preço 
do xarq ue, o preço da gordut•a o o preço do 
couro; omflm, é o preço dos productos nos 
merca,.los consumidores que determina o que 
vale o boi nas nossas feiras. (H a apartes~) 

Não sóbe, não subirá o preço do gado rio
grandense em qun.nto Pernambuco, Bahia, 
o Rio do Janeiro não pa.garem melhor o 
nosso xat•que. 

Entrem apena~ 100.000 bois ou entrem 
500.000, o preço será determinado pelo 
valor dos productos. O que determina, pois, 
o preço do boi no Rio Grande do Sul é o 
preço dos productos ; é o pteço da carne, do 
couro e da. got•dura que faz o preço do gado 
em nossos tablados. 

Esta these não póde ser desenvolvida. neste 
instante, nem é meu intento fazel-o. 

Quero, tão somente, sa.lvar a minha ro
sponsabili lade perante a zona. do Rio Grando 
do Sul em que nasci e habito, cujos inter
esses represento mais directa.mente, e 
d.eixar consignada da tribuna que, submet
tido, porém não convencido, me curvo ante 
as exigencias e as circumstancias do mo
mento. Deixo para outra occasião e hora 
voltar a esta tribuna para defender estas 
idéas: então me pr0p0rei provar que ha 
manifesto engano e equivoco da parte dos· 
meus honrados chefes e amigos, na. medida,. 
que propuzeram. 

Repito, e.3ta não é these para ser discu
tida. agora. 

Releve-me a. Camara esta manifestação, 
que corresponde antes a um dever de leal
dade para com a minha terra. natal. 

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

O Sr. Bricio Filho assoma á tri
buna para debater as emendas approvadas 
pelo Senado ao 01•çamento da Receittt. 

Comprehende bem que estamos no período 
de urgencia dos trabalhos p:trlamentares. E' 
o primeiro a achar quo os orçamentos devem 
ser votados em tempo,. de modo a ser e vi
tlda a dictadura financeira. Si não tives
somos dean te do nós dous dias de sessão, si 
oão esti vessemos ai nela â espora dos orça
m.mtos da Fazenda o da Viação, que só 
amanhã podem se1' discutidos e votados, 
seria capaz o o1•ador de não assomar á tri
buna ou de fallar rapidamente para não con
correr para uma tal situação. 

Com o tempo, porém, que ainda falta, com 
a grande concurrencia de Deputados, com a 
chegada do reforço de Minas e S. Paulo, não 
ha perigo de prejudicar o andamento dos 
trabalhos, tanto mais quanto o Orçamento 
da Receita sel'á amannã votado com o Or
çamento da Viação e da Fazenda. 

P :incipia. tratando da emenda que eleva 
de mais LO réis a taxa de importação por li: H o 
do xarque. Encara a questão pelo lado do 
protcccionismo o pelo lado do con::;umo desse 
genero que serve de alimento ás classes 
pobres. 

Com a elevação da taxa menor quantidade 
de xarque ser•á importada da Republica Ar
gentina. Nessas condições, o xarque nacional 
deve ser preparado em maior esca.lu.. Entre-
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tanto, nota que uma outra emenda do Se-
. nado estabelece para o gado vaccum, de 
córte,introduzido pelas fronteiras 1;errestrea, 
o mesmo imposto applicado ao que é impor
tado por via marítima. Por outro lado 
observa quo a emenda da Camara, conser
vada pelo Senado, eleya, de 5 réis a taxa do 
consumo d.o sal. Vê nessa.s tres medidas ele 
mentos que podem concorrer pa.ra o au
grllento do custo do producto no mel'ca.do. E' 
por isso que vota. contra a emenda, defen
dendo assim os interesses das classes pobres. 

Relativamente á emenda. que mandi'L ele
var r!e 90 para 120 réis o imposto sobre o 
arroz, o orador manifesta-se à e modu f,t vo
ravel. p r enten ler que entre nós já se está 
cultivando esse cer-eal. Entre os Estádos que 
cultivam o arroz,colloca o Estado dJ Rio,cuja 
agricultura tem tomado incremento, graças 

. ás medidas pJstas em pratica pelo seu H
lustre presiuenLe, o Sr. Nilo Peça.nha, a 
cuja administração tece elogius. 

Uccllp<.t.-se da emenda que manda só Yi 
gorar de 15 de janeiro de 1905 o augmento 
de 5 réis sobre a taxa para o sal, e acha 
isso razoa vel, pois já ha encommendas 
aviadas dura.nte o mez corrente e os indus· 
triaes fize1·atn preço do accordo com as 
taxas do presente exerci cio. 

Trata das emendll.s que manua incluir o 
.· Supremo Tribunal Militar ~ntre as corpo
rações que ficam isentas de impostos sobre 
ve cimentos e da que estabelece a taxa de 
50 ré1S ~Jobt·e vinho estrangeiro engarri.~fado 
até 14 grãos de alcool absoluto e. 100 réis 

. acima de 14 gráos. , 
Avisado pelo Sr. Presidente de que a. hora 

rogação dB. hora da sessão para tratar só .. 
mente deste assumpto ~ 

0 SR. CASSIANO DO NASCI:\1ENTO-Pal'a 
tratar de todos. 

0 SR. BRICIO FILHO-Neste ·C~So O reque~ 
rimento 6 anti-regimental, porque o Regi
mento só -permitte a proroga.ção üa hora 
pa1·a se ultimar a. discus3ão da.quelle assum~ 
pto de que se estiver tl•atando. 

Tudo se p6de fazer, mas com a infrMção 
regimental. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\!mNTo-Peço a 
pala. vra pela ordem. · 

O Sr. Cassiano do Nasci• ,. 
Dlento (pela ordern)- O nobre Deputado 
labor·a em engano. S. Ex. não está na tri
buna em virtude de nenhuma m·gencia, está 
na. tribuna h.a tres ou quatro h <1ras em vir
tude de uma outra disposição úo Regimento, 
art. 188, que pcrmitte que, nos ultimos dias 
de sessão ... 

0 SR. BRICIO FILHO - Razão maior. 
0 SR. CASSIANO DO NASCil\IENTO-.,. Se 

possam dar para a ordem do dia orçamentos, 
embora não tenham consta.uo da anterior. 
Si tivesse havido requerimento de urgencia, 
seriam procedentes as razões apresentadas 
porS. Ex.; como, porém, nã.o requeri ur
gencia. e sim soccorri-me do disposto no 
a.rt. 188~ em virtude do qual a se~são, que 
era de quatro horas, p :.~ossou a ser de cinco, 
porque temos orçamento na ordem do dia, 
esta pl'Orog.a.ção que solicito tem todo cabi
mento. · estit .finda, o orador re1uer a prorogação da, 

sessã.o pur mai~ meia hora. 
O Sr. Drieio Filho-Peco a. pala

O Sr. Cassiano do l'Wa8oi- vz•a para encaminhar a v.otaçã.o. 
Dleut.o- Peço a palavra. pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a pal .. t
·vra o nubr·o Deput!J.do. 

O Sr. Cassiano do Na~ei
. mento (lJela ordem) - Sr. PrAsidente. 
~para não frearmos privados de ouvL· o H· 
lustt·e Deputado por Pernambuco, qne discute 
. sempre sob um ponto de vista superior esses 
assumptos or!}B.mentarios, e atteudendo .á 

' urgenCla que ha de· vocarem-se algumas ma
<tei·ias J.u, ordem do dia, a.d<lito .a requeri· 
men to de S. Ex. pedindo a prorogacão da 
:sessã.u por mais seis horas. 

O Sr. Drieio Fllbo-Peç~o a pa
. lavra p(}l& ordem. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS - Não ha que 
encaminha.r. (Soam os tympanos .) 

0 Sn.. BRICIO FILHO-Peço n. palavra pela 
ordem, para encaminhar a votação, mesmo 
porqua o illustre Deputado pediu a medida 
da prorogação e depois fallou para escla
recel-a.. 

A proposta. de S. Ex. nã.o póde ser acc:eita, 
porqa:e o Regimento tal cousa impede. 

O nobre Deputado .quer dizer que podemos 
fa.zer, porque pouemos tt'atar do orçamento; 
mas de que orça.mento estamos tl'a.tando ~ 
Do da. 1·eceita.. E os outros ~ 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMB:NTO - Estou 
firmado em uma. dü•p<Jsição do Regim~nto 
m11ito differente, a. do .a1·t. ISS-

O Sr. Drleio Filho (pela ordem):_ O SR. BRrcro FILHo-Tenho em mãos o 
LEm face U.o Regimento, S. Ex. pediu a. pl'O- Regimento. 



Póde-se fazer, mas é uma infracção regi
mental. como vou deixar bem claro. O 
pedido de urgencia ... 

0 SR. C.\SSIANO DO NASCIMENTO-EU não 
pedi urgencia. 

O SR. BRICIO FILHo-Justamente porque 
V. Ex. não pediu urgenci::l. é que nãu póde 
re~uerer ... 

0 SR-. CASSIANO DO NASCUIENTO-POSSO 
requere'' a p1·orogação da sessão pelo numero 
·de horas que entender. 

0 SR. BRICIO FILHO-O pedido de proro
gação de bo1•a é exclusivamente para-a ma
teria de que se estiver tratando. Ha uma 
disposição do Regimento a re.-3~eito, dispo
sição em virtude da qual V. Ex.., St·. Pre
sidente. fez com que a prorog;Lção de hontem 
terminasse com o encerramento do prujecto 
.a.ugmentitndo os vencimentos da SecreGaria 
-do Exterior. 

Nunca, Sr. Presidente, :~ssomei á tl·i
buna com a certeza de estar com a lei, o 
Regimento do meu lado, como nesta hora. 

A Camara vae vêr. 
0 SR. PRESIDENTE-Peço a at~.enção do 

nobre Deputado: a Mesa vae lêr a dispo~lção 
regimental. 

0 SR. BRICIO FILHO - Tenha V. Ex, paci· 
encut ; deixe-me concluir. 

0 SR. GERMANO liASSLOCHER- 0 orador 
-está. fa.lla.odo sem te1.• obtido a. palavra. 

0 SR. BRICIO FILHO- Diz o nobre Depu
tado que reque1•eu a prorogação da. hora. e·n 
virtude do uma disposição, para o deb:lte dos 
orçamentos vindos nos ultirnos 8 dias do Se· 
-nado. 

Pois bom ; é essa. disposição o~pecia.l que 
mostra. que S. Ex. não póde requerer a 
proroga.ção dt\ hura,com a latitude almejada. 
(Apartes.) 

O Sr. Presldent.e-A Mesa va.e ler 
.os arti;{us do Regimento referentes á ma
.toria. 

-Diz o art. 116: 
« Antes do Presidente começar a. dar a 

ordem do dia da sessão seguinte, puderá. 
qualquer Deputado pedir a prorogação da 
ses~ão para se ultimar o ueg.,cio de que se 
estiver tratando; e o Pres,dento constdta.rá 
os DHputados presentes, qualquer que seja. o 
seu numel'o, po1• meio de votaÇão, indepeo
dente de discussão, si a sessão deve ser pro· 
rQga.da.» 

Diz o art. 117: 
« A prorogaÇã,o será. por tempo determi

.nado e tlxado por horas ou minutos, podendo 
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ser excedido, si for votada nova prorogação. 
Estas prurogações não poderão ser annul· 
la,rlas sinão pelo encerramento da discussão 
respectiva, por falta de oradores.» 

Assim, a pl'orogação será para se ultimar 
a. matcria. de que está tratando o nobre 
Deputado. 

Não póde ser de outra. fórma. 
O Sa. CA.SSIANO DO NA~CIMENTo-Si V. Ex. 

decide ctssim, eu me submetto. 
Em todo o caso, requeil·o que a proro· 

ga.ção sej ... po1· 6 horas. 
Consultada a Camara, é concedida a pro

rogação solici t;1da pelo Se. Cassiano do 
Nascimento. 

O Sr. O ri cio F ilh.o diz que só 
pr·ecLSrL da meia hora da prorogação quo 
requereu. Por isso não se aproveitará das 
srüs hoJ·as pedidas pelo Sr. Cusshtno do Nas
cimento. 

Discorre sobro a emenda que isenta de 
imposto o mater·1al importado para as obras 
de portos, quer execuliadas directamente 
pelo Gover·no. quer por c nccssão a pllrt]• 
<mlares. comb:ttendo a medida.; teata da. 
emenda. quo não inclue na. isensào de impos· 
tos as folhas es.,ampad.as para a fa.br·icação 
de latas para bbcouto~, consBrvas, café tor
rado ou em pó; occupa-se por firn da.s demais 
emendas dl) Senado. 

Termina.llu, •L meia hor<t . da prorogação 
que suliciton, vae deixar a tribuna. Antes 
de o fazer, porém, previne aos ~:~eus cullegas 
quo não se lrnpc.~rta que algun~ se mostrem 
enfureci·l .. s com a sua. pre~ença na tribuna. 
DesJe que o Re,,dmen&o permítta,hu. de f,tlla.r 
quanta.s vezes entender. E' homem de lucta.s 
e não receia. os emba.t·~s do a.d versat·io. Isto 
que está fazendo agora teem feito to•tos 
quantos teern ({Uerido. Assia1 proce-leram 
aqutilles 4ue neste momento o estão censu
rando quando eram opposição. O Sr. Cas
siano do Nascimento mesmo, a proposito de 
um cred•to para pagamento a Pr·ucopL•J José 
dus Reis de ce1·ta somma, em vivtude, si o 
orador não ostá enganado, do sentença do 
p,Jder JuJiciariu, tratou durante duas S3S::Iõeg 
do seguiu te them L : « De ·~o mo se fot·mou a. 
.;oncentraçãv. » S. Ex. se r·ef'e·l'ia á oppo
sição no tempo do Sr. Prudente de Moraes. 

Não venha•n, pois, censurar quanrlo contra 
a censura. póde ser opposta a conducta que 
já. tiveram. 

Retir·a·se da tribuna, mas voltará quando 
julgar conveniente. 

Antes de terminar, não vem agradecer, 
ma.s rdgis\ra.r o acto de justiça da Mesa, que, 
dentro do Ro~imento, manteve a liberdade 
de tribuna. (Muito bem.) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:42- Página 21 de 22 

5Sú ANNAES DA CA~IARA 

O Sr. Presidente-Continua a. dis
ettssão. (Pausa.) 

N~,o havendo mais quem queira usar da 
palavra, sobre o projecto, encerrarei a dis
cuss11o. (Pausa.) 

E~tá encerrada. e adiada a votação. 
Acham-:. e sobre a mesa dous ofllcios do Se

nado, sobre materü.L urgente, q11e vão ser 
lidos pelo Sr. lo Secl·etê:J,riu. 

semelhante proceder não se compadece com 
a boa norma dos nossos t1•a.ba.lhos. 

Sim; por ser um direito, delle não de
vemos usar no intuito de conseguir aquillo 
que, em linguagem parlamentar, denomi
namos-entupir as discussões. 

0 SR. BRICIO FILHO - Co usa, que V. Ex •. 
tem feito muitas vezes. 

0 SR. PRESIDENTE (fi.t.::endo som· os tym-· 
O Sr. Alencar GuimLt,rã.es (1° panos)-A.ttenção! 

Secretm·io) procede <t leitura dos seguintes 

Officios: 
Do St•. 1° Scc.ret:lrlo 1lo Semd.o, de hoje, 

eu viaudo as emend11s do Sem~do á peolJO
iição desta Camara, que fixa a despeza do 
Ministerio da Fazenda para o exercício de 
1905.-A' Commissão de Orçamento. 

Do mosmo sonhor, de igual data, ti•ansmii
tindo as emendas do SPnaJo á proposição 
desta Ca.mara, quo fixa a despeza do Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas 
para o exercício de 1905.-A' Commissão de 
Orçamento. 

O Sr. Ca.ssiano do Nasel
ment.o-Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a pllavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Cassiano do l'Wasei
JDento (pela ordem)-Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. que: na organização dn. o1·dem do 
dia para amanhã, se dig_ne incluir us dous 
orçamentos, a que se ret'érem os otHcios que 
acabam de se1· lidos, vindos do Senado. 

De conformidade com o direito que o Re
gimento confere á Commissão do Orça.mento 
do vm•balmente pronunciar-se sobro as emen
das durante a discussão, esta Commissão, da 
qual tenho a honra de ser p1•esidente, dará 
da tribuna o seu parecer. 

Aproveito-me da occasião . para. declarar 
que opportunamente adduzirei algumas re
flexões sobre as ultimas palavras do nobre 
Deputado por Pernambuco, que me antece
deu na tribuna, •.• 

0 SR. BRICIO FILHO-E (:>U desde já de~laro 
que as ouvirei com o maior prazo1•. · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-, •• moS· 
tra.ndo então que o direito de cada um de 
nós tem sempre um limite, e esse limite, 
para mim, assenta na consideração reciproca 
que todos nós nos devemos. 

Sobre esta. these me estenderei ta.rnbem 
em tempo opportuno, mostl-ando que, si é 
permittido muitas vezes aos Deputados se 
prolongarem na tribuna, não o devem fazer; 

. 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não é 
verdade; V. Ex. não prova. 

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa incluirá na.. 
ordem do dia de amanhã a discussão unica 
das emendas do Senado aos orçamento-i da 
Fazenda e da Industria., Viaçã.o e Obras. 
Publicas para 1905. 

O §r. Presidente - Estando 
adoantada. a hora, designo para amanhã, a 
seguinte ordem do dia: 

Votação das emendas do Senado ao pro
jecto n. 199 G, deste anno, orçando a Re
ceita Geral da Republica, para o exercício 
de 1905; 

Discussão unica das emendas do Senado 
ao projecto n. 263, desto anno, que flxa a 
dospeza do Ministerio da Fazenda para o
exercício de 1905 ; 

Discmssão unica das emendas do Senado, 
ao projecto n. "71, deste anno, q ne fixa. <~ 
dl;lspeza do Ministerio da, ln(lustria Viação o 
Obras Publicas para o exercicio de 1905 ; 

Continuação da 3a. discussão do projecto 
n. 326 A, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a reorganizar a. bl'igada policial e a 
guarda civil ; com pareceres das Comrnis:iões· 
ue Orçamento e Constituição, Legislação e 
Justiça; · 

3a discussão do projecto n. 336 A, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao· 
Mimsterio das Relações Exteriores o Cl'e
dit.o de 500:000$, papel, destinado ao custeio 
das quatro cummissões de policia. e explora
ção no Alto Purús e Alto Jumá ; 

3° discussão do prQjecto n. 338, de 1904~ 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Miniliterio da Fazenda o credito especial de 
225:000$ para pagamento a. Schustz Ver·eini
gung de tiebentures do emprestimo contrahi
ao na Allemanha. pela Companhia Est1•ada 
de Ferro Oesto de Minas ; 

3• discus)3ão do projecto n. 241 B, de 1904, 
redacção para. 3a. discussão do substitutivo 
approvado na 2• do projecto n. 241, deste 
anno, equiparando, para todos os eíft:~itos 
lega.es ás escolas officiaes, a l~scola de Pilar-
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macla, Odontologia c Ob.~t·3tricia de S.Paulo, 
nas condiçõe;; que cstêthc:eee ; 

Ministerio d:\ Fazenda o credito oxtraordi
nn.l'lo de 10:033$016, para, pa~arnento de 
vencimentos que competem, no exercício de 
190::;, :.1.os dous t1eis do theMureir·o da. Rece
b:~doria da. C:.tpital Federal; com p[l.recer e 
ernenrh da Commisslo de Orç<\mcnto (do 
SenaLlo); 

Discussão unica do p;u•ecer n. 52, de 190-t, 
propondo que soja nom:.:Jado pa,r:J. o cargo de 
oHicia.t <la Sccrctarià th G<:'tmara dos Depu
tados Antonio Borges Lle :\.tha,yde .Junior, na 
vaga aberta. pelo falleeimento do respectivo 
funccionario Luiz Domingos do Lago; Discu~são Utlica d.o péu'eccr n. 153 B ~ de 

3" discussão do p1·ojeeto n. '2~0 c, (le 1904, 190!, sobre emendas offeeecid:ts na 2:~ dis
redacç'ão pí.tra 3a discus5ão da emenda dest<t· cussão do pi'Ojt~cto n. 15'3, deste anuo, do Se
cada na, 2.a discus~~í.o (LO prujecto n. 2~9, nado, quo dispõe subr•e as despczas c1ue de
deste anno, de accordo com 0 Regimento In· verão sor f0ltas na constt·ucçito de obras 
terno. assegurando a pen .. 3ão vita.Licia de pl'even i,i vas dos cll'eito.:; d:ts sccc:ts qnc pe-
1 :800$, annualmonte, ;•, D. Folísminn. de riodicamentc as;ol:trn a.lgun' K:~t:t(l0s do 
l\Icndunça, .Jal'llim, vcnc:•anda, mTLc do Silva Norto ; 
Jardim, o propagand:~b d::~. ltepublica., tio 2:.. U.iscussõo tlo pl'•Jj•:J.;tu n.. 14~ A, de 1904, 
Baudosi1 memot·ii1 ; i1tltorizando o Govnrno a prolongar a Es-

3a. discussão do projccto n. 280 o, de lOOc1, trada, de Ferro de Camocim rüé Therezina, 
reclacção para ~}l discussão do substitutivo lançamto um l'<.tma1 em tlirccção ~t Amarra
approvado na 2n do projecto n. 289, deste ção, o di ot1tl'as provldoncia.s ; com p:.ue· 
anno, concedendo a pensão mensal do 500$ à cer·os !las Commissõcs do Obra& Publicas e 
viuva e filhos do tenente-coronel Innoccncio Co1onizaçã.o e de Orçamento ; 
Fabricio àe Mattos e dando outras provi- 3a discussão elo p1•ojecto n. 295, de 1904, 
dencias ; autorizando o Governo a applica.r a.o prepa-

sa. discussão do projecto n. 8.2 A, de 1904, rador tlc histologia. d:.t Facul!latlc de Medi
devolvendo a D. Maria. Cat'olina. Nu.buco ue cina. <.ln. Bahin., Dr. Julio Sergio Palma., a 
Araujo a, pensão de 3:600~ annuaes,conccdi<la disposição iltt lei n. 133, de 21 do junho de 
á sua finada mãe D. Anna Benigna Bl\rreto 1893, e da.ndo outras provi·loocias ; 
Nabuco de Araujo, vluva do Senador José ga. discussão du projecto n. 307, do 190-t, 
Thomaz Nabuco de Araujo, com parecer da autorizantlo o Govm·no a mandar construir 
Coro missão de Pensões e Cont·:1s; no Distl'Íct•> Federal um edificio apropriado 

3'~ discus~ão do projecto n. 3.28, de 190,!, ao so1·viço da justiça Jocu,I e no qual possam 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao fancciona.r os tribuno.cs, e:::crivãos o t·:tbel
Ministorío da Marinha. o credito de 4:070$666 tiães, o dando outras providencias; 
supplemontar ú. verba. da, rubrica tsa do 2a. di~cussão Llo projedo n. 3~~9, do i 904, 
art. 7° da lei n. 1.145, de 31 de dezembro autorizando o Presidente d:1 Rcpublica a 
de 1903, para occol'l'Cl' t~o pagamento dos ab1·ir ao Míni:;tcl'io do Intlustr•ia, Viaçil.o c 
vencimento~ devidos ao commissario gm•:ü d~t Ob1•a-.; Publim~s o credito extraordinario do 
armada Joilo Maria. Bernc3 Parrabêre; 250:000:), p<.\rapagar it Companhia BrazilciriJ, 

3a discussão do projocto n. 180 A, de Hl04 Torrous a indemniza9ã.o fixada. no tm•mo do 
(do Senado) autorizando o Preshl.ento da Re· 19 de dezembro de l91ll, rescisoeio do coa
publica a mandar annullar a carga feita em tracto do 18 de jul.llo J.e I~!JO; 
levereiro de 1897 ao capitão de cngcnQ.eiros 3a discussão do projccto n. 241 c, de 1 !)04, 
Domingos Alvo.~ Leite, da quantia de 2:100$, redacção para 3a di~cussão da emenda d!:!stu.
que l'~cebeu da cu.ixa milttar para dcspezas c:1lla, de accorJ.o com o Regimento Interno, 
da comroissão de que era chefe, na expedição na ~a. discussão do projocto . n. 241, deste 
a Canudos, commandada pelo coronel Anto· anno, equiparando, para toJos os etreito~; 
nio Moreir~ Cezar, ~ a .r~stituir á viu.va da· Lcgaes ás e .. ~colas oftlciaes, a E~cola de Pllar.·· 
quolle. offie~al, D .. Erstha Alvos ~1te, as macii.l, de Pernambuco, nas condi~ües quo 
11uantzas que do mew-soldolhe toem Sido dos-. estabelece· • 
contadas pa1'<1 pagamentio daquelle debito; ' 

3a. discuss1o <lo projecto n. 337, de 1904, 3a.discusslo do projccto n. 241 D, de 1904, 
autol·izantl.o o Poder Executivo a abl'ir ao redacção para 3l' dh:cussão da emenda des-

taca·.ta, do accordo com o Regimonto Interno, 
Ministerio da Ma;L'inha. o credito especial de na. 2• discussão do Pl'o,jecto n. 24 t, des·te 
31:301$298, para cumprimento do disposto í.\nno, equiparando, para tollos os effeitos 
no c.trt. 11 da lei n. 1.1•15, de 31 de dozernbro legam! ás escolas offlcia.es, a Escola de Odon
do 1003; tologia. do Ins~ituto Gra.nbory, do .Juiz de 

2o. discussão do projecto n. 7 A, de 1904, Fóra., no Estado de Minas Gerao~, nas con
autoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao di.;ões que cstu.boleco ; 

Yol. 'VlH 7t 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:43- Página 1 de 29 

362 ANNAES .·DA CAMARA 

3a. discussão do projecto n. 270 B, de 1904, 
redacção para 3a. discussão da emenda desta
cada, de accordo com o Regimento Inteeno, 
ua 2a. discussão do projecto n. 270, deste 
anuo, dispensando o resto do tempo que 
lha falta ao Collegio Granbery, de Juiz de 
Fôra, no Estado de Minas Geraes, para com~ 
pletar os dous ttnnos de fiscalização prévia 
exigida, pelo art. 363 do Co.5go de En
sino. 

na 2a. discussão do projecto n. 270, deste 
anno, dispensando o resto do tempo que 
falta ao Collegio Dioc-3sano de Diamantina, 
no Estado de Minas Geraes, para completa1• 
os clatB annos de fiscalização prévia exigida 
pelo art. 366 do Co digo de Ensino ; 

sa. discussão do projecto n. 88, de 1904, 
concedendo a D. Flora Queiroz da Camara 
Lima, vi uva do coronel houorario do exercito 
Frederico Augusto da Fontoura Lima, a 
pensão a,nnual de 1:200$000. -3a. discussão do p1·~jecto n. 270 c, de 1904, 

redacção para 3a. discussão d<1 emenda desta- Levanta-se a sessão ás 5 horas e 45 minutos 
cada., de accordo com o Regimento Interno, da ~arde. 

1828 SESSÃO E:M 28 DE DEZEMBRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Paula Guima1·i'tes 

Ao meio-dia procede-se â chamada, a que 
l'espondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Luiz Do
mingues, Chri:stino Cruz; Thomaz Caval
canti, Francisco Sá, João Lopes, Gonçalo 
Souto, Fonseca. o Silva, Pereira Reis, Tei
xeira. de Sá, Celso de Souzct, Bricio Filho, 
CorneUo da. Fonseca., Elpidio Figueiredo, Fe
lisbello Freire, Garcia Pil·es, Alves Barbosa., 
Paranhos Montenegr o, Rodrigues Saldanha, 
José Mon,jardim,corrêa Dutra, Mello Mattos, 
Americo de Albuquerque, E1•íco Coelho, 
Galvão Baptista, Bezamat, Mauricio de 
Abreu, Gastão da Cunha, Francisco Bernat•
dino, David Campista Carneiro de Rezende, 
Jaão Luiz Alves, Antonio Zacarias, Carlos 
Ottoni, Wencesláo Braz, Galeão Carvalhal, 
Morf}ira da Silva, Bernardo de Campos, 
Francisco Romeiro, Arnolpho Azevedo. Ama
ral Cesar, Ferreira Braga, Eloy Chaves, José 
Lobo; Paulino Carlos, Candido Rodrigues, 
R,odolpho Miranda, Aquino Ribeiro, Can
d!do de Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula Ra
mos, Soares dos Santos Germano Hasslochm•, 
Cassiano do Nascimento, Vesspasiano de Al
buquerque e Homem de Carvalho. 

O Sr. Alencar Guhnarães 
(1° Secretcwio) procede â laitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

OtHcios: 
Do Sr. 1 o Secretario do Sanado, de 26 elo 

corrente, communicando qutJ o Senr\do ado· 
ptou e nessa data enviou á sancção presi· 
dencial a resolução do Congresso Nacional 
autorizando a construcção de uma estrada. 
de feno entre as cidades de S. Luiz e 
Caxias, no Estado der Maranhão. - Intei
rada. 

Do mesmo sanhor, de 27 do corrente, com-· 
municado que, pelo Sl'. Presidente da Re
publica, foi sanccionada a resolução do Con
gl'esso Nacional, da qual envia um dos auto
graphos, abrindo o credito de -1:397$566 
pa1•a pagamento de di:fferença· de vencimen
tos ao operario Ernesto Luciano Martins.--:.:. 
Inteirada. Archivé·se o autographo. 

Do mesmo senhor, de igual data, enviando 
as emendas do Senado á proposição desta 
Camara declatrando instituição de utilidade· 
publica a Academia de Comrnercio do Rio de 

A bre·se a sessão. 
E~ lida e sem debata• approV:ada a 

sessao aütecedente. 

.Janeiro, e· du.ndo outras pt•ovidencias. - A,· 
acta da :commissão de Instrucção e Saude Pubtica. 

Passa-se ao expediente. 
Do mesmo senho1•, de igual data, commu

·nicando q1,1e o Senado, em sessão· secreta· 
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desta data, adaptou e enviou á sancção o 
decreto iniciado nesta Camara a'[)provando 
a convenção para a repressão do trafico de 
mulheres hra.ncas, fo1·mulado pela Conferen
cia Inte1;nacional reunida em Pariz em 15 ~"e 
julho de 1902.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu· 
nicando que nessa data Q Senado enviou á 
sancção presidencial a resolução do Con· 
gresso Nacional autorizando o Govern.o a 
ab1•ir ao Ministerio das Relações Exteriores 
o credito extru.ordinario de 100:000$$, ouro, 
destina.tlo ás despezas com uma missão espe· 
cial á Colombia.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que .o Senado adaptou e nessa data 
enviou â sancção presidencial a resolução do 
Congtesso Nacional mandando substituir 
por outra a disposição da lettra. e do art. 1°, 
§ 2°, do decreto n. 1.171, de 12 de jc\neiro de 
1904.-Inteira.da. 

Do mesmo senhor, de igual data,· comum
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
enviou (t sancção presidencial a resolução do 
Congresso Nacional estendQndo aos officiaes 
da brigada policial e do corpo de bombeiros 
da Capital Federal as disposições do decreto 
n. 983, üe 7 de jil.neiro de 1903.-Inteira.(\.a.. 

Do mesmo senhor, de igual data, comzn.uni
cando que o Senado adoptou e nessa data en
viou li. sancçã,o presidencial o decreto .iniciado 
nesta Camara ab1•indo o credito extraordi· 
nario de 52:652$400 para as despeza.s com as 
obr1.1s de reparação de que necessita o predio 
em quo está lnHtallada a Alfandega do Re
cire. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu· 
nicando quo o Sonado adoptou e nessp. dat,a 
o aviou 11 s~~ncção presidencial a. pL·oposição 
desta Cama.ra creando no ·DisLricto F'edeh1.l 
ma.ts dous oít\cios de tabeHiães de noi.as.
Inteirada.. · 

Do mesmo sonhar, de igual data, commu
uicando quo o Senado adoptou e ness11 du.ta 
envjou :i. sa.ncção p1•osidencial ~- resoluçã~ do 
Congresso Nacional, a.pprova.ndo o tru, tad.o de 
commercio e amizade entre a Republica do 
Bra.zil e o Imperio da Pe1·sia, concluído nesta 
Capital em 16 de junho· de 1903.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual daia', commu· 
nicando que o Senado approvou e nessa data 
enviou á sanccão a proposição desta ca:ma:ra 
approvando otratado de Jimites, concluidõ 
em 6 de maio de 1904 na· cidade do Rio de 
Janeiro entre as Republicas dó Brazil e do 
Equador. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de . igual" data, comlliu
nicando que o Senado nessa da·ta adoptou e 
enviou â.' sa.ncçah . presiderrcial o decreto 
desta Camara approvando n.· · Convenção sa~ 
Ditaria· Internacional concluidii. em Pariz em 
3 de dezerilbri:fde I903.~Iriteirad-á,. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
28 do corrente, enviand.o a seguintG 

:i\IENSAGEM 

Srs. membros do CJngresso Nacional
Muito conviria ao serviço publico que o 
Sr. Dr. Enéas 1vlaJ•tins, Deputado pelo Es
tado do Amazonas, pudesse acceitar o cargo 
de :Ministro Residente em missão especial 
do Brazil junto a:o Governo da: Republiea da 
Cohtmbia. 

Não podendo ser elle nomeado sem que eu 
obtenha. o vosso consentimento, vol-o peço, 
na fundada <>c;;perança de que o não re
cusarcis. 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1904.
Francisco de Pmtla Rodrigues Al-ves.-A' Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça. 

Requerimento: 
De João Pinto Martin:.; de Oliveira, pro

cura~pr da Republiqa na s.Bcção do Amazonas, 
solicita.nt.lo licença, por sets mezes, com ven
cimentos, para tratar de sua sàudc no sul da. 
Republica.-A' Commissão de Petições e Po
deres. 

São lidos e vão a imprimir pa.ra entrar 
na ordem elos trabalhos os seguintes 

PAR.EC8RES 

N. 54-lf.J04 

Concede pwmissao paYct que o Deputado Enéa:J 
.Ma;·tins possa acceíta;· o cargo ele Mittistro 
Residente em missão e~pecial do Brazil 
jttnto ao Governo da Republica da Colombia 

A Commissão de doustituiçã.o, Legislação 
e· Justiça, tendo em vista a m:eosa.gem do 
Sr. Presidente da Republica podind.o per
missão p;,\ra nomear o Sr. Deputado Enéas 
Mat•tins pi11'a o ca1•go de Ministro Residente 
em missão especial do Bra.zil .iunto ao Go· 
verno da Republica da Colombta «como 
muito conviria ao serviço publico», 6 de pa
r•ecer que seja concedidtt a permissão solici-
tada. ' 

Su.la das Commissões, 28 de dezembro de 
19M.~Pm·anhos 1Ylonteneg;·o, presidente.
Bernardo de Campos, rela.tor.-Gennano Hass· 
~ocher.- Mello lliattos. -Teixeira de Sà'.
Frederico · Borges.- Luiz Domingttes.- Este· 
vam Lobo.-Ca;·Zos de No'l)etes. 

N. 55- 1904 
Indefere o teq«erimento em que Lucindo 

Caetano dos Santos, po,·tei;·o da Delegacicc 
Fiscal elo Thesow·o Federal em Minas 
Ge1·ae"s, pede rneZ!~o1·ia de aposentadoria 

A' Corim:iissão de Fazenda e Industria: foi 
presente o requerimento em quê Luelndo 
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Emenda do Senado ao p;·ojeclo n. 80 n. 
de 1904, da Camara (los Deputados 

Ao art. 3.') Depois das palavras-mantido 
pelo Districto Federal-, accrescentem-so as 
seguintes : c os diplomado::~ pela. extincta 
Acad~mia de Commercio de Juiz elo Fóra ;
o mar:s como está. 

Cttetano dos Santos, po1•tei:o da Delegacia 
Fiscal do Thesouro Fcdel'D-l em Minas, pede 
se conceda autorização ao Governo para 
contar-lhe, para os offeitos da aposen
tação, o tempo decorl.'i,lo de J 6 de janeiro 
de 1873 a 5 de julho de 1886, em que s:~rviu 
como a.judanto do cn,rí;or~wio e servente na 
extincta Thesouraria de Fazenda do refe
l'ido Estado. Sena':lo Federal, 27 de dezembro de 1004.-

A Commissão, depois Lle hem examinar a José Gomes Pinhei1·o Machado, Vice·Presi-
quostão : dente. -.Joahim cl'O. Catttnda, lo Secretario.;. 

Considerando que lw, lêi geral reguladora -- Joaquim :J:'en·eil·(~ Clwves, 2·' Secretario 
da aposentação ; interino· 

Considerantlo inconvenientes ~s leis do fa
VOl'OS pessoaos ; 

Considerando que o estado :fina.nceiro da 
União impõe o ma:x.imo rigor nn. decretação 
das despezas, maxime quando improductivas; 

Considerando quo o O<•çamento da Repu· 
blica. já está. sobrecarregado com llespezas 
improdnctivas quG montam a 13.000:000$, 
pouco mais ou menos: 

E' de parMer que s~ja indeferid.oo requel'i
mento de Lucindo Caetano <los Santos. 

Sala das Commissõos, 27 de dezembro dQ 
1904. - J. A •. Nei'Oct, presidente. -Ribeiro 
.Tttnqttei,·a. relator. -Affonso Costa. - .ilfau
'i'icio de Abreu. - Passos Mi1·anda Filho, 

Süo lidos e vão a imprimir pata entrar 
na ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTO:-:l 

N. SO'E-190! 

Emenda do Senado ao jJ1'ojecto n. 80 B, 
deste anno, qHe declm·a inslituiçtío de 
utilidade 2Jubtica a ;kadcmia de Oommercio 
do Rio de Janei!·o, reconhece os diplomas 
pol' eUa conferidos como de cm·acte1· officiat, 
e dce outras pro-videncias 

A Commissão de Instrucção e Sa.ude Pu
blicn, a quem foi presente a emenda do 
Senado ao projecto desta Camam declarando 
instituiç~o de utilidade publica a Acaclemia 
de Commel'cio do Rio de Janeü•o, sendo 
reconhecidos como de cu.racter offl.cial os 
diplomas por ella conferidos e da:ri:Lo outras 
providencias, é de parecer que a -referida 
emenda, que mandu. estender as vantagens 
do projecto aos diplomados pela oxtincta 
Ac:1demia do Commereio do Juiz de Fóra, 
seja approvaua. 

Sala das Commissões, 28 de dezembro de 
1004.-J. O. Teiooe·il'a B;·cmclão, presidente 
interino.- J. Bonifcwio.- A.ntero Botelho. 
-Valois de Castro.- Etpidio Figueit·eclo.
Sd Peiwoto, 

Projecto n.. 80 D, de 100-.1, da Crmw1·a dos 
Deputados, que declm·a ·~nstituiçt'io de utiU·
dade publica-a Academia de Oomme1·cio elo 
Rio de Janeiro, 1·econhece os diplomas po'P 
ella con{e;·idos como de cm·acte1· offlcial, e 
dct out1·as p1·o·videncias 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 . o A Academia de Commercio elo 

Rio de Janeiro, fundada, em 190',), destinada 
á edncaç·ão superior do commercio, é decla
rada instituição de utilidade publica, sendo 
reconhecidos como do ca.ract'ilr otficial os 
diplomas por ella conferidos, 

§ 1. o A Academia de Commercio manterá 
dous cursos : um ge;·al, habilitando para. o 
exercício das funcçõos de guardn.-livros, pe
rito judicial e empregos do Fazenda, ~ o 
outro, sttpa;·io;·, habilitando mais pam os 
ca.rgos do agentes consuln.res, funccionarios 
do Ministorlo das Relações Exteriores, actua
l'ios do companhias de seguros o chefes de 
contabilidade de estaholecime~rt.os bancarios 
e grandes cmprezM commerciaes. 

§ 2. o O curso ge1·al comprehende o ensino 
de portuguez, francez, inglez, aritbmoticn,, 
algcbra, geometria, g.f)ographin., histol'ia, 
sciencias naturaes, in~lusivo o 1•econheci· 
monto de drogas, tecidos e outras mel'ca
dorius, noções de dil•eito civil o commercial 
e legislação de Fazenda c aduaneira, pratica 
juridico·commercial, calligrapbia, stenogra
phia, desenho e escripturação mercantil. 

§ 3. o O curso superior, do qual é prepa.
ra.torio o curso g-eral, comprehonde o ensino 
ue geogrf.'phla cornmercial c estatística, 
historia do commercio e da industria, 
technologia industrial e mercantil, direito 
commercial e marítimo, economia política, 
scioncia das finanças, contabilida<lc do l~s
tado, dil'oito internacional, diplomacia, bis· 
toria dos tl'atados e cor1•cspondencia diplo· 
matica, allemão, italiano, hospanhol, ma
thematica superiol', contabilidade mercantil 
comparada e banco modelo. 

§ 4. 6 O ensino em geral será essencial
mente pl'atico, de,·onclo, quanto ás ma.the·· 
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raaticas,sel' todode applicaçãoao commercio; 
e, quanto ás llnguas referidas,será e!fectuado 
de modo a que os alumnos consigam fallar 
e escrever corrcctamente o idioma lcccio
nado. 

A' vista. da. informação,a Commissão não se 
oppõe ao quo se pede no projecto, que po
derá ser approvado pela Camara. 

§ 5. 0 Além das disciplinas obrigatorias nos 
cursos regulares, poderá a Academia de 
Commercio estalJelecer aulas livres dP.outras 
materias, conforme melhor convier á ele
vação do nivel moral e intellectual dos que 
se dedicam á carreira. do commercio. 

§ G. o Os diplomas ·conferidos pela Aca
demia de Commercio não constituem privi
legio, mas importam a presumpção lega.l de 
habilitação para as funcções a que elles se 
rJ.:lferem, dispensando os habilitados de outras 
provas e de concurso. 

§ 7 .o Fica o Presitlente da Republicu. aut.o
rizn.do a providenciar para que a Aca.demia 
de Commercio do Rio de Janeiro, no caso de 
vir a tornar-se impossível a sua permanencia 
no cdificio da Escola Poly~echnica, funccionc 
.em proprio nacional. 

§ 8. o A Aaademh de Conunercio fica sendo 
considerada como orgão de consulta <lo Go
VCl'Do em nssmnpf.os quo intaressem o com
mercio e a industria. 

Art. 2. 0 São extensivas <.t Escola Pratica. 
de Commel'Cio de S. Paulo, tambem fundada 
em 190.2, as disposições da presente lei. 

A1•t. 3. 0 0.:! alumnos diplomados pelo 
oxtincto Instituto Commcrcial manLido pelo 
Districto Fcdet·al gosarão do todo:~ os direi
tos de que venham a gosa1•,por força da. pre
sente lei, os diplomados poloR institntos a 
que ella se refere. 

Camara dos Dcpntatlos, :20 do dozombt•o do 
190~.-Ji', de Paula O. Uuimm·tTes, Pl'03i· 
dente.-Manoe[. elo Alencm·.GttimattTes, 1•1 So· 
cretario.-7'/tOllW.; Pom.p8o Pinto ,kdoly, 2" 
Secretario. 

N. 25~ A- 1004 

·'O,·ea loga1·es de cil·ul'giti'n-dentista no c.o)·po ele 
bombeiros do Dist?·icto Jr'ede1·al e no Inte1·
nato elo Gymnasio Nacionat, cada um com 
os '«'encimentos de 50$ lJOI' ?nez 

O projecto n. 252, ile 1904, Ci'ea. os logares 
de cil•urgião-dentista no corpo de bombeiros 
desta Capital e no Internato do Gymnasio 
Nacional, com 508 mensu.es de vencimentos. 

Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
1904.-Cassiano do J.Ycrscimenio, presidente. 
- Cornelio da Fonseca, relator. - UdJC:no 
Santos. -D. Campista. -Galetío Cccrvalhal.
F. Sá. 

N. ~52-· 1904 

Conside1•ando c1ue o Corpo de Bombeil•9s do 
Districto Federal" accusa a falta de um ctrur
O'ião dentista, e mais, que ue igual falta se 
~csentc o Internato do Gymnasio Nacional, 
composto de alumnos admittidos, na. g~andc 
maioria, por sua pobreza, o os quaes, nao só 
por essa circumst<1ncia, como J?ela. condição 
de internos, não podem suppr1~, a expensas 
proprias e fól'a do estabelecunento, essa 
ütlta.: 

O Congresso Na.c:ion~l.l decreta: 
.\l't. l.o E' crcallo o logal' ue cirm•gião

dentista no corpo do bombeiros do Districto 
Federal, com c·s vencimnntos do cincuenta 
mil réis pol' mcz. 

\rt •) o E' cL·cauo i,.,ual loaar e corn os 
meslll~~ .. ~encimouto.~ no '''Intel'Dato do Gymoa
sio Nacional. 

.\rt. 3. 0 Revogam-.~·) a.s disposições em 
contrgrio. 

Sill:~ das sessões, '25 tle outubt•o do l\.104. 
-liiJ!i$úC'/lo Ftci?·c.-I.!!i: lJomingues. 

N. 3 I~ - lüO·i 

Uelov,t a tmJSCI'ipçtTu em que inco1·1·cH o con
tdúuinlc rill montepio úocharel ~11anoct Eu· 
uenio Po,·ei1·a Maia pm•a o fim de se1·am 
sttct vüu'a e filhos ralmWidus a perceber o 
que neste montepio lhes eouúe1·, descontadas 
as co~tt1·iúuições né!o pagas 

D. Mt\l'ia Holln.ndi.t :Mnia, VÍUV11 do b<t
charel Manoel Eugenio Pereir<t Maia, req uet· 
ao Cong1·esso Nacional reLevo a prescripção 
em que seu m:.u·ido incorreu por haver in
tert•ompiuo as contl'ibuições para o mon
tepio. 

A Commissfio pediu informações ao Go· 
verno e este, em data de ;-?o do corrente, 
communicou que o commando do referido 
corpo de bombeiros declarou nada ter a. 
Ql)por o o director do Internato informou 
<.l ue é sensível no estabelecimento a. ausen· 
·cia de um cirurgiã.o ·dentista e que essa falta 
tem 1ido supprid.a por um profissional, gra
.tuitamante. 

Allega que tendo elle mloeciuo g1•avemente, 
accommettido de hemopthises, não pâlle no 
tempo marcado realiza1• esso pagttmento, 
não obstante já ter em seu poder a guia 
para aquelle fim. A moles;ia persistiu, ditfi
cultando, na sua pobreza, os recursos neces· 
sarios para seu tratamento, para. a. manu
tenção do sua familia o pam as despczas do 
mont~pio. Nomeado mais ta1•de escriptum· 
l'io d:t Alfand.ega desta Capital (setembro 
de 1903), requereu ao lVIinistro da Fazenda 
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o admit.tisse a pagar n.s contribuiçoes ven
cidas. Qú.and,o o Ministro prOferiu .o ~eu 
despacho· indeferindo o pedido, Já o .in~í~ido 
da requerente havia fallecido (dezembro de 
1903), de modo que se tornou 'impossível 
remediar de qüalquer fórma as diffiouldades, 
não estando~ viuva e aos quatro pequenos 
orphãos sinão recorrer ao Congresso' Nacional 
pedindo relovasse aquella prescripção. 

Releva notar que o marido da supplica.nte 
co.f.ltribuiu regularmente para o montepio 
durante 10 annos o mais o 1° trimestre do 
anno seguinte. Isto, sein duvida, lb.e dá um 
certo direito á bénevolencla do Congresso, 
visto que os intuitos do montepio são am
parar as familias dos servidores do Estado, 
qrie ficn.m reduzidas á pobreza, e não sel'á 
pela falta do pagamento de um trimestre 
que a. familia de um contribuinte de mais 
de 10 annos, obrigado tt falta por motivo de 
força maior, deva ser privada dos beneficios 
da pia instituição. 

A' vista do exposto, a Commis.5ão de Fa· 
zenda e Industria pensa dever sei' d,eferido 
o requerimento da solicitante, e o.fferoce á 
con~ideraçã.o do Congresso Nacional o se
guinte 

PROJEC1'0 

Artigo unico. Fica relevada n. prescripç~ão 
em que incorreu o contribuinte do Montepio 
dos Funccionarjos Publicos bacharel Manoel 
Eugenio Pe1•oira Maia ptu•a o fim de serem 
sua viuva e filhos admittidos a perceber o 
que nesj.O montepio lhes couber, descontadas 
as contribuições não pagas, e revogadas as 
disposiçõe~ em contrario. 

Sala. das Commissões, 24 de dezembro de 
1904.- J. A. Neiva, pl'esidente.- Virgílio 
Erigido, 1•elator.-:- Aff'o»so Costa. -Passos 
Miranda Filho.- Maw·1-cio de Ab1·ou. 

N. 343-1904 

Abre ao ll:liniste~·io da Justiça e Negocios Inte· 
riores o credito eD'JkCw)·dinario de 19:300$ 
para pagamento, no eD'Jerciaio de t905, de 
gratificaçt!o addicional aos (unccionarios 
da Secretm·ia da Camara dos Deputados e 
pa1·a o augmento de vencimentos dos con· 
tinuos e correios da mesma Seccetaria, em 
cumprimento d deliberação da Oamara, de 
17 de dezembro de 1904 

A Commissão de Orçamento, em virtude 
da deliberação daCamal'a, de 17 do corrente, 
resolve apresentar á consideração da mesma 
Cama.ra. o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo un~co, E' aberto <~oo M4.p.ü~te.rio d,a 

J~t.~9-a .~ ~13iAÇiQ~ Interiores o creQ.ito extra· 

ordinario de 19;300$. sendo: 13:5')0$ para 
PMam,ento, no ex:ercicio de l905, da grati
ficação addicional de 20 °/o aos dir.ector, 
chefes · de secção ;e offi.ciaes da Secretaria 
da Camara. dos Deputados que contarem 
mais de 15 annos de serviço, e de 15 °/o aos 
mesmos funccion11rios que contarem mais de 
lO a.nnos de s~rviço, inclusive o conservador· 
da bibHo~heca.; e 5:800$ p~,tra augmento dos. 
vencimentos do por~eiro da Secretaria e de · 
lO '/o nos vencimentos dos contínuos e cor-· 
reio da mesma Secretaria, equiparados estes 
~os da Secretaria do Senado, tutlo em oum· · 
primento á deliberação da mesma. Camara, 
de 17 do corrente. 

Sala d:ts Com missões, 28 de dezembro de · 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente.
Galeão Carvalhal.- Jl.1·ancisco Sá,- David 
Campista.- CorneUo da Fonseca.- U1·bano 
Santos. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
oradores inscriptos para fàllar no expediente,. 
passa-se á ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Preslcle:Q.te- Não havendo 
numero legal pal'a as votações das ma terias 
encerradas, passa-se á ma teria em discussão. 

E' annunciada a discussão unica da emenda 
do Senar!o ao projecto n. 263, deste anno, 
que fixa a despeza do Ministerio da Fazenda 
pal'a o e:<m•cicio de 1905. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a ·, 
discussão e adiada n. votação. 

E' annuncia 'a a discussão unica das emen- · 
das do Senado ao projecto n. 211, deste anno, . 
que fixa e despeza do Ministerio da Industria, 
Viação o Obras Puplicas para o exercício de 
1!)05. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sl.'. Cornelio da Fonseca. 

O Sr. Cor.nello da Fonseca () 
- Sr. Presidente, dosejavn. acatar todas 
u.s opiniões do Senado com relação ás emen
Jas alli offerecidas ao orçamento do Minis
teria da Viação; entre essas emendas, porém, . 
existe uma., relativa á autorização dada ao 
Governo para fazer um novo accordo com a 
National Brazilian Harbour Oompany Limiteá, 
sobre a constr~cç~o das obras do porto de 
Jaraguá. 

Sr. Presidente, em monsa.gem dirigida 
pelo ex-Presidente da Republica, o Sr. CaJ;U
pos Salles, foi pedida ao Congresso pormlS• . 

(•) Esto di,clu·so uüo foi 1·~v~s\o polo Ol'Ador, 



são para fazm· um accordo com essa compa~ 
nhia. Dil•igida a mensagem à Com missão de 
Orçamento, da qual fazia eu parte nesse 
teiiJpo, sendo relator do Orçamento da Via
ção o meu distincto collega, St•. Francisco 
Sá, foi apresentado por S. Ex:. o relatorio, 

Pedi vista dos papeis e elaborei um voto 
em separado, opinando em sentido contrario 
ao contido nesse citado relatorio por S. Ex. 
feito. 

Sr. Presidente, eu dei um parecer em 
contrario ..• 

0 SR. FRANCISCO SÁ - E, como V. Ex., 
a maiorh da Uommissão. · 

O SR. CoRNELIO DA FoNSECA- ... po1•quo 
encontrei nos papeis que me fora,m remetti· 
dos base para mostrar que a conces:'!ão tinha 
caducado, que não era possivel entrar-se em 
accordo para fazer uma indemnisa.ção de 
2.000:000$, tantos quanto foram pedidos na 
mensagem. 

0 Sa. FRANCISCO SA - Mas agora a au
torisação é illimitu,da. 

O Sa. CoRNELIO DA FoNSECA- Sr. Presi
dente, na concessão encont1•a-se a seguinte 
disposição : «Clausula 28. Os pragos estipu
lados nas presentes clausulas serão fataes e 
a caducidade incorrida s6 será levanta.da,si o 
Governo reconhecer foeça maior, como tem
pestades e desastres, impossíveis de prever 
em obras do mar.» 

Já vê V. Ex., S1·. Presidente, que esta. v a. 
detm·minado, tanto no contracto como na 
concessão, que a caducillade exis~iria todas as 
vezes que u.s clausulas estu,belecitla.s não 
fossem CLtmpridas. 

O que succede, Sr. Presidente. e 011 encon
trei nos papeis 1 

O conce~sionario ou an!;es a empreza, 
porque os primitivos concessionarlos ftzE'ram 
cessão do seu direito, não comeQou os traba.
. lhos dentro do prazo determinado no con· 
tracto da concessão. · 

O meu distincto collega, relator, confessou 
esta parte, declarando que, de facto, não 
foram os trabalhos começados no prazo de
terminado, isto é, em um <mno. 

Nestas condições, não era possivel que, 
fóra do prazo, em ca.uda orçamentaria, se 
pro rogasse_ o p1•azo a essa companhia para o 
começo e execução dessas obras. 

Como a Casa sabe, os prazos são sempre re
queridos, uns dentro ilos outros ; e, desde 
que a companhia deixou terminar o prazo, 
como é uma verdade, constante dos papeis e 
que foi confessada pelo illustre rala.tor, a 
autorização em cauda do orçamento nilo 
póde p1•od.uzir os seus etfeitos,porque a cadu
cidade já. se deu, 
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0 SR. FRANCISCO SÃ-Não apoiado. 
O SR. CoRNELIO DA FoNSECA- Si assim é, 

Sr. Presidente, como se póde hoje autorizar 
o Governo a fazer um novo acco1•do, si bem 
que, como disse o meu distincto collega,rela
tor, sem quantia limituda ~ 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO -Foi O le
_gado que o governo do Sr. Campos Salles 
_deixou ao actual. 

O Sa. CoRNELIO DA FoNSECA - Apoiado; 
foi um mão legado. 

O SR. FRANCisco SÃ - Não apoiado ; a 
questão vem do governo do Sr. Prudente de 
Moraes. (H a otttros apartes.) 

0 SR. COR.NELIO DA FONSECA- 0 Governo 
passado, St•. Presidente, não podia de fórma 
alguma dirigir essa mensagem ao Congresso: 
era necessario que, antes de pedir o credito, 
ti v esse estudado os papeis e procurado sa
ber si de facto era ou não o caso de se fazer 
um accordo. 

Accot>do se faz a respeito de contracto, 
quando ambas as partos toem razão parare
clamar: por· uma circumstancia indepen
dente da vontade dellas, póde appareccr ma
teria para litigio e então o accordo termi
nará. melhor o litígio do que uma demanda, 
que traz sempre despezas e desgosto. 

St•. Presidente, eu tinha necessidade de sus
tentar o meu parecer, mas, como não ti v esse 
sido elle apresentado á Camara, apl'Oveito o 
facto da. vinda dessa emenda do Senado, para. 
mostrar que meu parecer é procedente, que 
não se póde fazer accordo com uma compa
nhia que direito nenhum tem. 

A companhia não fez protesto algum; c, 
além de tudo, desde que teve as concessões 
em cauda. de orçamento, sem que ellas tives
sem existencia Legal, porque uma. permissão 
contra üit•eito e contra a loi não &om exis
tancia legal, a companhia tinha por dever, 
ao menos, começar os trabalhos . 

Que fez ella, entretanto 1 Fez uma phan
tastica inauguração do serviço. Segundo fui 
informado, na cidade de Maceió, convidou o 
governador do Estado, convirlou pessoas 
gra(las e realizou uma. festa, sem que cum~ 
prisse o dever de constructora de um porto. 

Nessa festa., senhores, só se tratou de 
saudes, .. de felicitações, não da parte princi
pal, que era a inauguração das obras. 

Vê-se que o Governo passado não podia 
pedir um accordo com ama companhia que 
direito nenhum tinha. 

Depois, a parte principal é esta : a com
panhia., tendo essas conce.ssões,q ue não tinham 
t•azã.o de set•, a.indi\, assim não colL.1cou uma. 
pedra, não fez um serviço. 

Em ttLos condições, não se póde de mo.lo 
a.lgum concollor quo soja. feito a.ccDrdo, in-
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demnizando-se a companhia, q no não prestou 
serviço de especie alguma. 

Meu distincto collega, relator do parecet• 
da minoria, disse que a companhia reclama
va contra o modo do pagamento dos juros, 
:porque não se quel'ia sujeitar ao pagamento 
em papel, mas sim queria o pagamento em 
ouro. 

Foi, porém, a propria comp::tnhia. quA, 
orçando as obras em dezcsete mil e tantos 
contos, fez o orçamento em papel ; não po
dendo, pois, com o orçament9 em papel pedir 
o pagamen~o dos juros dessa quantia em 
Olll'O. 

Nessas cu~ndições, ê impossível que se faça 
uma indomnisação de 2.000:000$ ou mesmo 
de menos a uma emprezu. que a elln:, como 
já disse, nenhum direito tem. 

Vim á tribuna paru. sustentar meu pare
em• : sempre faço meus trabalhos conscien
ciosamente, no interes::;e de pugnar pelo 
respeito aos dinheiros puulicos, por isso me 
sentiria mal si não me prJnunclH,sse dcante 
da Cama.ra dos Deputados, para mostrar que 
o meu t1•a.balho, que, repito, ê conscien
cioso, é devido a uma. razão juridica. c não 
a querer fechar as portas do Thesouro a 
esta ou áquolla indemnisação, por,·entura, 
justas. 

Não é assim: procuro com toda a ju;;tiça 
modelar os meus tra.balbos, e, quando os 
faço, baseado neste sentimento de bem fa
zer, desejo que a sociedade saiba por que 
razão os fiz. Vindo uma emenda do Senado 
autorizando esse accordo, eu me sCJntirla 
mal, si não subisse à tribuna pa1·a sustenta1• 
o meu :parecet• dado e dedlarat• áCa.mara que 
não posso votar por essa. emenda. 

Como já disse, acato e respeito muito as 
determiuaçõos do Senado, mas, em occasiões, 
como esta, eu não posso deixar de :pronun
ciar-me da maueira po1• que o ft1ço. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-E' bom salien
tar que se trata de um acto cb go-vm•no 
do Sr. Campos Sallos. 

0 SR. FRANGISCO SA-Que foi um governo 
benemeríto • 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEÍRED0-00 nefa:;to 
governo do Sr. Campos Salles. 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA- Como eu já 
disse, não podia ser pratica.do este acto, sem 
um breve estudo, ao menos; não E e podia, por 
uin simples pedirlo e provocação de uma 
parte interessada, didgir-se á Camara e fa
zer-se um pedido, sem se saber si elle era 
justo ou não. 

Ficam aqui as minhas observações e a Ca· 
mara decidirá como julgat• mais acertado. 
(Muito bem .• ) 

O Sr. Cassiauo do Na.sei
nJ.ento di?; que ouviu com a maior at
teoção o discurso do ill.ustre membl\) da 
Commissão de Orçamento, Sr. Cornelio d~~ 
Fonseca. 

Acha que a questão q.ue, no momento, oc
cupa a attenção da Crtmara é já bem conhe
cida .. Trata-se de uma emenda, vinda do Se
nado, ao Orçamento da Viação, autorizando 
o Governo a entral' em novo accordo com a 
companhia concessionc~ria do porto de Jara
guá, om Alagoas. 

Não acha proprLl a occasião para dis· 
cutir•se o erro dessa conces:::;ão, feita ao 
tempo do Goyerno P1·ovisorio, pelo marechal 
Deodoro ao engenheiro Nobrega; salienta, 
porém, que os quo fizerem a conces5ão não 
so lembraram de que, pa.ea conceder por
tos ou estradas de fel.'ro, é preciso primei
ramente olhar para os inte1•esses a que esses 
melhoramentos vão servil·. Conceder uma. 
estrada de fei'l'O que passa por um territorio 
deshahitado é o mesmo que sang1•ar as t•endas 
da União inut.il e improficuamente. Assim, 
tambem, conceder obras ele melhoram::mtos 
para portos que não são procurados, c que 
são apenas servidos por pequena navegação 
de cabotagem, é onm·a.r as rendas da União, 
sem proveito imme(liato para aquelles mes-. 
mo:~ portos que se te,re em vista. beneficiai'. 

Em ma teria de commercio, as relações não 
se fa.zem do dia p::~.ra a noite ; cllas veem aos 
poucos se estabelecendo e, só depois que um 
certo numero de relações C·;:mmercia.cs entre 
o paiz e o estt•angeiro existe, é c1uo se justi
ficam despezas de tal natureza. 

Assim, por exemplo, tAntar fazer obras de 
g1•ande monta em portos pequenos da nossu. 
costa, nas condições actuaecl, é sempre um 
orl'o de administraçêto. Fazel-as, porém, em 
portos como o de Pernambuco, Belém, Bahia, 
Rio Grande e outro~, isto,. sim, se jui;tifica 
porque, mesmo se c\mtrahindo cmprastimos 
para. taes obras, cobranrlo-se uma taxa sobre 
t~ tonela.gem de mercadorias entradas por 
esses mesmos po1•tos se tira dessa. taxa. o 
recurso necessu.rio pa1•a. attender ao serviço 
do .iuro c (~ amortização da divida. 

Torna a dizer que não julga opportuno o 
momento para discutir-se o erro de til.l con
cessão, cujos concessionarios, uma VQZ o btidn. 
ella, trataram logo de vendel-a, vimlo cahh• 
as mãos da National Harbo·m· Company, que 
entrou immedia.tamente em duvidas com o 
Ministerio da Viação sobre D interpretação 
de uma clausula do contracto, afim de saber 
si o calculo devia ser feito em ouro ou em 
papel para os pagamentos dos juros que lhe 
eram devidos. 

Lembra que o Congresso, po1• diversas ve
zes, prorogou o prazo da. concessão, evitando 
a caducida1e, que a companhia entendeu de· 
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vor fazer a. inauguração das obras, lev:m· 
t:mdo meill. duzia de pilares em Ja.ru.guâ, 
promovendo uma festa, fa.:t.o~;~do alguns es
t udos e n. sondagem do porto, c mandando 
vir engenheiros capazes, emqua.nto eonti· 
Uu;J. V<~. Q. dlscu ti1· si ~~ clausula. do seu co o· 
tra.cto perroittia a coln·ança d:t ta.:~:a em ouro 
ou em papel. 

O Governo conformou-se com essa. inaugu
rução e is to consta de rela.torio, crea.ndo·se, 
porunto. utn certo numero de relações juri· 
dicas entre t~ cmpreza. e o Governo da Rcpu
blica.. 

NestcB termos da queitão, não se podendo 
entender o Governo c a empmza sobL'C o 
modo de p.aga.mento, si em ouro ou si oro 
papel, achou preferível o ~overno do hon
rado Sr. Ct~mpos Sa.lles cnk:tr em accordo 
com a. companhia., no intuito de obter a. ro· 
scisão do contracw, po1• uma somma. fixada, 
do dou~ mil contos. 

Duus ct~.minhos s~ olfcrccíaUt ao "overnodo 
S1•. Campos Sallcs : ou concc,rdar om que 
osjtn:os <~que ~lnlla dit•eito a compa.nbia, 
pela Iniel'IJretaçao da clausula u. quo já se 
l'eferiu, eram em ouro,e por mittir a execução 
da.s obras c , oeste ca.;;o, o melhoramento se 
tornaria onerosissimo, ou rescindir o con
tracto. 

As opiniões divergem quanto á questão da 
caducido.de d:1 concessão e, p:l.l'a. o Governo 
o cont1'acto não estava nem podia. estar 
caduco, máo gru.do a opinião do orador e ou
tros, tanto rusim que confessou o.o Coog1•esso 
quo a. companhia tinha inaugura~lo as obras 
ll feito alg uns serviços prolimimtres. 

Assim, o Ministel'io da. VJação combinou 
com a companhia concessiolltn•ia a rescisão 
do contracto, mediante uma indomnlsação de 
2.000:000$,_ somma ~ta. qúc desde logo pare
ceu excess1 va. a mUlta geoto, deante dos vou
cos serviços prestados pela companhia. 

O Sr. C:lmpos Sa!les mandon uma. meusn.
gem ao Congresso,dando conta deste negocio e 
pedindo o necossario crodHo. Submettido 
este pedí(lO á Commissão de Orçamento, foi 
elle distribuido ao honrado representante do 
Ceará, que lavrou um brilhao "te parecer. 

Quatro ou cinco membros du. cit<tda Com· 
missão concordaram com este p:trecar, con· 
cedendo o credito pedido, porém o~ outros, 
entre os quaes o orador, inclinaram-se pela 
rejeição. O orador assignou sempre vencido, 
propondo-se a. dar da t!'lbuna as razões do 
seu procedimento, pois que achava excessiva 
o. som ma que ia ser da.du.. 

No anno passado, voltou a questl'io á. Com· 
missão, porém já. nos ultimas dias do sess;í.o 
e, po1• esto motivo, rosolveu-so q110 fosllC 
dado pa.t•a. deba.te o po.rece1' j:1lavrad.o pelo 
Sr. Francisco Sá., que, a. respeito, pronunciou 

Yol. Vlll 

tun b!·ilhanto discurso, fa.llaodo em du:.s ses· 
sõcs consecutivas. 

Appar.?cou, então, um requerimento do 
Sr. Allgelo :'lleto, pedindo r1uc o projecto vol· 
-tasseá Commí~são dn Orçamento, visto que 
a companhia. tinha apresentado outra. petição, 
n<t qtt:~l se propunh<l a entl'ar om Londres 
com o 'linl1eiro nccessario. para. gar:1ntia do 
cookcJ.cto, o que era extgido em uma das 
clausulas. 

Approvado o requerimento do rep1'esen
tante ah\go:~no, a qu13SW.o ficou parada dcsuc 
tins do a.nno :Passado até o mez cm'1'ente. 
Dahi pam cá, CI'ear<~m-so l'claçõe3 do na.tu·· 
reza tao delicatla que nil.u era licito ao Go
verno lJrotolar a ~olução do assumpto. 
Nestas condições, nccessarío se torna. a ac
ceita.çã.o da. emenda do S~na.do, deveorlo a Cu.
ma.ra lical' convencida do que das negocia
çõM nova.mc1lte ont<lholadas r esuH<ml. para. 
o m·:~.rio uacionu.l um sncrificio monot· do que 
com o pl'imitivo a.ccortlo. 

Dec!am, poi.~, (ilte Yota pela em•mcla. do 
Senn.do e acl'e!lita quõ a Ca.mara., quaosquer 
que sejéllll o. m:t vontade e u.s p:l.ixões <i<1 al· 
guns uo julg.J.r o Governo passado, lla. de 
pesar as circumsbncias t\ qu~ o.caba (lG se 
referir c f\ cootiogencia., em que nos encon
tramos, de nã.o fazer volta.e o Orça.mooto 
ao Senarlo e sull't'<tgaL'A CL>m o setl vu!,o a ci
tada emenda. (Jluito bem; muito bem.) 

O St•. 'Frauei.seo Sá (·)-S;.·. P.·c
sidenw, ou não pl'eteu<lia pronunci::w-me 
sobre as emendas do Sena.tlo ao orçamento 
(! UC 80 diSCLltC; OÕ:O peetenditl fu.zel-0, po1•q ue 
me pMecia que, dada a urgcncia do temp,>, :~ 
Commissão do Ot•çarnonLo não teria out1•o 
conselho a dn.rá Cam<tr<L sinão o de approvar 
esoas emeu<la.s . 

Não fôt•a. isso, e ou me manifestaria fr::t.n. 
camente contL'a alguma.s dellas, pois o modo 
pressuroso com que o Sena.do ontoarleu eOl'• 
rigir o tr:11Ja.lho da Ct~mara levou-o a ar1•os 
de maior grJ. v idade. ( Apoiaclos.) 

Assim ~que, nesse Orça.monto, não vejo 
emenda. algum'!. suppL·imindo a. verba de des
peza.s tle ceet~s estrad:~s de forro, ctt.j<\ renda 
o Sena<lo suppt•imiu na receita.; de sorte 
que nós, querendo fazer a vet•da.rJe Ol'.;<l· 
mental'iw, úecb.ro.r francamente ao paiz 
qual a situação real des~as e3tradas que ft. 
caram como l'onda e como despeza, e ha.
viamos nesses t:lL'lUO.~ v otado as respectivas 
consignações, fomo! vencidos, supprimindo 
o Senttdo a L'enda. e consJl'VtLndo a despeza. ! 

Dahi resulta, em primeiro logat·, uma atnr· 
mação er1•onea : que essas estradas nenhuma. 
I'onda produzem ; c, em segttnrlo logn.r, o 

(•) E•l• Ji:;ou1•u loiio foi '"'"h I<> joOlO oi·~ dar, 
.. ~ 



570 

descredito para as vias-ferreas cuja negocia
ção depende de sua valorização ; e, em ter
ceiro logar, uma verdadeira desorganização 
orçamentaria, porque se trata de s rviços 
custeados pela União, administrados pelo 
Governo, e que, entretanto, não figuram no 
orçamento. 

Eu me pronunciaria tambem, si não fosse 
a urgencia do tempo, sobre a emenda que 
acaba de ser objecto do rapido debate que 
aqui se travou, declarand-o-me fr;1ncamente 
contra ella. A questão foi longamente ueba
tida perante a Commissão de Orçamento 
desta Camara, ha dous annos; foi objecto de 
longo .exame, de demorado es~udo e, me pa
rece, que a delicadeza da situação creada 
pela falta de solução do assumpto, faria com 
que melhor coubesse tal solução em prujecto 
de lei especial, que devia ser trazido ao co
nhecimento da Camara. (Muito bern ; apoi· 
ados). 

Não deveria ser á ultima hora, quando 
estamos apressados, pela necessidade de ter
minar o tra9alho orçamentario, não deve ·ia 
ser á ultima hora-dizia ou-que uma ques
tão grave como esta, objecto de um largo 
debate, pudesse ser trazida ao Congt•esso Na
cional. 

Tanto mais insuspeitamente estou teatando 
deste assumpto, quanto é certo que só 
eu tive que affr•ontar a discussão, quando ella 
aqui se verificou. 

Nesta occasião, eu estava convencido, 
como o estou agora, de que o acto da, resci::;ão 
desse contracto. foi um dos actos mais bene
meritos do Governo do St•. Campos Salles. 

Falla-se que a questão podia te1• sido le
vada para o Poder Judiciario. 

Como poderia ser assim, si o Governo ha
via já reconhecido o direito da companhia 1 ! 

Falla-se que a concessão deveria ser consi
derada caduca. 

Entretanto, o Congt•osso Nacional, em 
annos successivos, votou verbas para. paga
mento de jul'os a essa companhia ! 

O Dr. P1•udento de Ivlorae:;; foi o primeiro 
a declu.rar ao Congresso que a concessão não 
esta v a caduca. 

Que testemunhos mais valiosos poderiam 
ser invocados perante o Poder Judiciario, si 
até ahi tivesse de ir a companhia e si o Go
verno não reconhecesse os seus direitos ~ 

Mas não discuto esta questfío e lastimo 
que tantas vezes meu nome tenha sido invo
cado no debate sobre o assumpto. 

Eu quizera que elle fosse discutido ampla
mente e quizera mais uma vez demonstrar 
á Camara. em occasião era que muitos c:ll
legas me ouvissem, o que não se deu, quando 
discuti a questão no anno passado, eu quizera 
demonstre.~, r á C amara a benemerencia deste 

actfJ praticado pelo Governo do Sr. Campos 
Salles. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Não apoiador 
O SR. FRANCISco SA- Basta dizer, Sr. 

P1·esidente, que a rescisão do contl'acto 
seria feita com o pagamento de uma inde-· 
mnizaçã.o de dous mil contos em inscripções 
do Banco da. Republica ; os juros que teriam 
de ser pag@s annualmente á companhia se
riam de rn'll e quarenta e quatro contos, e,. 
fossem elles em ouro ou em papel, em dous' 
annos, excederiam ao preço da indemniz:1ção •. 

Não me afJ.star.:d deste assumpto sem re-· 
ctificar um equivoco em que cahiu, no Se
nado, o illustre presidente da Commissão de 
Finanças, meu eminente amigo o Sr. Feli
ciano Penna, quando declarou que o accordo 
feito pelo governo do Sr. Campos Salles era 
nullo. visto que não se fundaYa em nenhuma 
autorização legal. 

Felizmente, antes de mim, se incumbiu· 
de responder a S. Ex. o nobre Deputado 
por Perni1mbuco, o Sr. Cornelio da Fonseca, 
que COffi!'ÇOU o seu rJiscurso, concluído ha 
poucos momentos, declarando o facto verda
deiro, isto é, que o Presidente da Republica 
pediu autorização ao Congresso );Iara re
scindir o con tt·acto. 

Logo, o Presidente da Repnblica não tinha 
feito accordo algum definitivo, visto que· 
pediu autorização ao Con~resso para fazel-o. 

A differença que ha ent1•e o accordo que 
então se entabolava e o que agora. se auto
riza, é que na.quella occasião se fixava um 
limito para a indemnização e agora o Con- · 
gresso se de~poja do seu direito, desta 
attribuição, para conceder uma autorização 
ampla, sem marcar limite algum. 

Cinjo-me a estas palavras, visto que, neste· 
momento, nada mais nos resta sinão sub
screver o que o Senado v.otou. (Muito bern; 
mu'to bem.) 

Compa1•ecem mais os Srs. Sá Peixoto,Enéas · 
Martim:l, Aurelio Amorim, Hossanah de Oli- · 
veira, Passos Miranda, Carlos de Nuvaes, In
dio do Brazil, José Eusebio, Urbano Santos. 
Cunha Machado, Dias Vieira, João Gayoso, . 
Anisio de Abreu, Bezerril Fontenelle, Vir
gílio Brigido, Frederico Borges, Eduardo Stu-·
dart, Sergio Saboya, Alberto Maranhão,. 
Paula e Silva, Trindade, Izidro Leite, Abdon, 
Milanez, Affonso Gosta, Medeiros e Albuquer- · 
que, Pereira de Lyra, João Vieira, Esmeral
dino Bandeira, Angelo Neto, Oliveira Valia- · 
dão, Neiva, Felix Gaspar, Castro Rebello, 
Augusto de Freitas, Rodrigues Lima, Edu
ardo Ramos, Bernardo Horta., Galdino Lo
reto, Heredia de Sá, Nelson de Vasconcellos, 
Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Sá. Freire, Fidelis Alves, Beli· · 
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sa.rio de Souza, Julio S<tntos, CruveUo Ca.val
ca.nti,Carlos 'I'ei~eira. Bmndij.o,E;tevam Lobo 
BClrnardo Monteiro, José Bonifacio, Ribeir•J 
Junqueira, C.a.rlos Peixoto Filho, Antllero Bo
telho, L?-moalliet· Godof~edo, Hanriqu~ St\l
les, Sabl!lo Barrozo, C<1rvalho Britto, Olyn
tl!o Ribeiro , C:Lmillo Pratas , Rodolpho Pai· 
xao, Rebouça.g do Ca_rvallto, Costa. Juniot•, 
Fernando Pr~stes, Lmte de Souza, Joaquim 
Teixeixa Brandão, Costu. Netto, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra., EUzeu Guilherme 
Luiz Gualberto, Jtivadavia Corrêa., Yicwrin; 
Mon~iro, James Darcy c Diogo Fortuna.. 

Dcmca.m úe comparocor com ca11sa partici
pa.da os St\l. Wanderley de Mendonça Eu
genio Tourinho, Raymundo Nerv, A1~thur 
Lemos, Rogerio de Miranda., AutoÜio Bastos, 
Walfredo Leal, José Ma.rcellino, Moeeira 
Alv-es, Esta.cio Coimbra, Arthur Orl:mdo 
Raymundo de Miranda,Euscbio de Andrade' 
Arroxella.s Galvã.o, Joviniaoo de Carvalho' 
Domingos Guimarães, Leovigildo Filgueiras' 
Tosta., Satyro D!as, Vel'gne de Abreu, Pinto 
Da.obs, Tolcnhno dos Santos, Marcoliao 
Moura, lrineu Machado, Joií.o Baptista, Silva. 
Ca:stro, ~cDrtq~e Borges, Francisco Veiga, 
Joao Lmz, Pemdo F1lbo, Bueno de Paiva 
Leonel Filho, Ada.lberto Ferraz, Ma.noal Fui: 
gencio, Nogueira., Lindolpltú Caetano, Ole
gario Maciel, Padui\ Rezende, Jesuiuo Car
doso, D,;míngues de Ca8tro, Valois de Castro, 
Alvaro de Carvalho, Azevedo Marques, Het•
menegildo de Moraes, Bernardo Antonio, 
Carvalho Chaves, Abdon Ba.pttsta. Marçal 
Escoba.r e Campos Cartier. · 

J!lsem causa. os Srs. Eloy de Souza, Mala
qmas Gonçalves, Rodrigues Doria, Bulcão 
Vianna, Prisco Paraíso, Moreira Gomes 
Pa.u lino de Souza, Viria to Mascaz·enhas, As: 
tolpho Dutra, Bcrnardos de Fa.t•ia, Camillo 
Soax•es Filho, Calogero.s, Francisco Malta 
Juvenat Miller, Ba.l'bOSl\ Lima. c Alfrmi~ 
Yarela. 

O ih.·. Presidente - Contiuúa a. 
discussão. (Pat'Sa.) 

O S1· . Lamounle1• Godof'"J.·edo 
-Sr. Presidente, venho pediz· a V. Ex . se 
digne consuHar á. Casa sobre se conseni;e no 
uncerramento desta discussão. 

A matel'ia j:i se acha. amplamente dis
cu.tida e, como E. mani,festa. a urgencia. de se 
ultimar qu;lUto antes o nosso trabalho orca.
mentario, justificado esta. o requerimento 
que ora fa.ço. 

O @r. Presidente- Não ha. mais 
oradores inscriptos . 

O .SR.. BRrcro Frwo-Não havia. necessi
dade do requerimento que a.ca.bt\ de set• feito 
!lelo nobre Deputa.do por Minas . 

Assim sendo, para j ustilleal-o, peço a pa -
lavra. sob~c o projecto. 

O SR. PRESIDENTE-Vou submet tor a votos 
o req uerímeuto formula.do pelo Sr. Deputado 
Lamounter, requerimento este que nao teme 
discussão. 

Submottido ;J. votos, ó approvado o l'eque
rimento do St·. Lamounier Godofredo. 

O Sr. Pre;o;ident.e -Em vista da. 
deliberação da. Ca.ma.ra., está. encerrada. a 
discussão. 

O SR. Bmcro Frtuo -Peço a palavra pela; 
ot•dom. 

O SR. PRr~SIDENTl:: - Ti!m a palavra o 
nobre DeputarJo, 

S1.•. l~1.·icio Filho (pela o1·dem) 
t"Oquet• verificação da votação. 

Procedendo·sc á verificação reconhoce-se 
terem votado a fu.vot• 105 St'S. Deput!ldos e 
con~ra qua.h'o, total 109. 

Em soguida ú a.nnunciada a votação das 
emendas do Senado ao projecto n 190 G, 
deste auuo, orçando a R.ocelta. Geral da. 
Repnblica para o elorcicio de 1005, 

São succe.;;sivamentc postas a. votos e 
approvadas as seguintes omendas do Se· 
nado. 

Ao a.rt. I o, n. l Accresoente·se : Fica 
elevo.da do mais dez réis a taxa de impor
tação po~ kilo de xarque. (C!Mse 4•, n. 52, 
das Tarifas. ) 

Ao mesmo art. I• n. 2-Accrescentem-se 
os oumeros : qJf7 e 101 da cla..sso das Ta- · 
rifas~. 

Accrescente-se, in fine : «elevauuo·se tle 
90 para 120 rêis o imposto sobre o arroz, 
modlftcuda a razão l'ela'\\va a esse artigo uc 
to a 15 '/o ». 

Ao mesmo al·t. t•, ns. 12, e 3, 14, 15 o 16 , 
Eliminem-se. 

Ao mesmo art. I• o. 36. Accrescente-se, 
depois du.s palavras - Supremo Tribunal 
- o.s segulntes : « o Supremo Tl'ibuna.l Mi
litar,. 

Ao mesmo art. l ", n. 41. Elim!oo-se. 
Ao mesmo art. 1• , n. 51. Accresceote-se, 

in fme: «comoçando de 15 de ja.neiN de 1005 
em diante a cobrança do augmento de 5 réis 
sobre o. taxa. voto.da. pa.ra o cx.ercicio de 
1904». 

Ao mesmo !tl't. 1• . Depois do n. 61, no 
fim do titulo- Consumo. 

Accl'8Scenta-se: 
«Dha sobre vinho esh•a.ogeiro enga.r1'8.Ca.do 

a.té l4" de alcool absoluto 50 rét~ _ Jl?r gar
l'~fll.i Mlimo. de 14• 100 réis,600:QOO$OOO.• 
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Ao art. 2. 0 Accrescente-se: 
~~xm-A reformar a ta.belli1 dos emolu

·mentos consulares, approvada pelo decreto 
n. 2.83:2, de 14 de março de 1898.» 

Ao art. 4.0 Accrescente.se in fine : 
« ... e obras de portos,qucl' executadas di

,:rectamente pelo Governo, quer por concessão 
; a particulares, pagando 5 % !lc omolumen 
·to! os artigos cuja taxa não for inferior a 
esta.>;, 

Ao art. 5. 0 Supprimam-so as palavras: 
« Biscoutos, conscl'vas, café tor-rado ou 

em pó.» · 

Ao art. 9. 0 Accl'escente-se in fine: 

« •.• podendo as companhias ou empreza::; 
·;que gozsrcm desse favor, requerm· a ma
tricula durante a vigencia das respectivas 
concessões. .,, 

E' o projecto enviado (t Commissão de Re
dacçã.o, officiando-se ao Senado do occorrido. 

E' annunciada a Yotação das emendas do 
Senado ao projecto n. 263, deste anno, que 
fixa a despeza do Mini::iterio da Fazenda para 
o exercício do l 905. 

Em seguida, são successivamente postas a 
votos e approva·.tas ns seguintes omendas do 
Senado: 

Ao art. 1°, rubrica 11. Em vez de-
756:840$- diga-se: 761:8:108000. 

A' rubrica 17- ·sub-rubrica. - Pessoal da 
Alf<1ndega de Porto Ategre- das capat:tzias. 

Em vez de- 93 serventes n. 48 diarios em 
300 dias, 81:600$-diga.-se : 93 se1•ven~es a 4$ 
diarlos em 300 dias, 101:600$000. 

A mesma. rubrico, 17 - Onde ostá -
9.605:531$600- colloqne-se: 9.625:531$600. 

Ao al't. 11. Elimine-se a segunda pàrte: Onde convier : 
«Vinhos confeccionados com passas, seme· 

lhantes aos da uva, (lottra a), e os seme- Art. Fica autorizado o Govurno a abril• 
J.hantes aos espumosos e ao champagne pelo Mini.itcrio da Fazenda, os creditas ne
(lettl•a b). » cessat'ios para execuç·ão das sentenças contra 

a Fazenda . .Nacional, se t.iverem passado em 
Ao art. 12. Supprima-se. julgado pol' se ll~.vm·em exgottado todos os 
Accrescentem-se os seguintes artigos: recursos 11ermíttidos no processo de ex-
Art. Na reorganização do set•viço dú ecução. , N ~-- • • • •• , ._ 

a?astecimento de agua. pa~a a Capital Fe- ? ~xamo d~::; /eç .... ., ~~Idi~IaTia.~ para ye_!'l 
deral, segund.o a autoriZaçao constante do ~caçao de ~er ·:l:lo sat1sfmta e~s~ co~~1çao, 
Orçamento da Industria, Viação e Obras Pu- 11~cumbe, privatn a mente, ao M~~1steuo ~a 
blicas, o Governo fará as necessarias alte- F.lzonua! qualqu~r que tenha sido o cas_o 
rações nos regulamentos ns. 2.794, de 13 do s~~b~etttdo a.o Julgamento do Poder Judi-
jr.neiro de 1898, o 3.056, de 24 de outubro do CJ ... trw. . . ,· d _, 
mesmo anno· tendo por fim applicar o dis- Art. Fica o Go' erno autouzado a e:i-
po;to nos§§ '4o e 5~> do art .. I o da lei n. 2.639, ponde~· at~ a quan~~?' de 100:001~$ com _are
de 22 de sete1nbro do 1875·, determinando o construcça~ de pai~~ do propno nacwnal 
numero conveniente de grupos de predios ond~- funcmona a Soc~redade Propagadora das 
clas-sificados pelo valor locat1 vo, como esta- Be~,I,as Art_es nesta ,.C1da~e;. . ".- _ 
belecidos no art. 8~>, paragra.pho unico, da E _o proJe?to em lado a. vommil:iSao de .Re 
lei n. 953, de 29 do dezembro de Hl02. daccao, offiCiando-se ao Senajlo do occorr1do. 

Art. O gado Ví\ccum, de cót•te, introuu- E' annunciadét n, votação· das emendas do 
zido polas fronteiras ter1•estres fica sujeito Senado ao projecto n. 271, deste a.nno, que 
ao mesmo imposto applicado ao que é im~ fixa a despeza do Ministerio da Industria, 
portado por via marítima, começando este Viaçã.o e Obras Publicas pa1·a o cxercicio 
.imposto a ser cobrado de 15 de fevereiro de de 1905. 
1905 em diante. 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado O S1•. Bricio Filho (pela Oi·dem) 
a admittir á matricula as concessões de - Sr. Presidente, com relação ao orça
isenção de direito feitas á The Amazon Steam. mento que acaba do ser votado, quero que 
Navigo.tion Com.pany Limited, e á. Companhia. flque consignada a minha declaração de voto 
das Aguas de S. Luiz do Maranhão pelo de- contra este artigo, que autoriza o Governo a 
ereto n. 4.593, de 13 de outubro de 1902, abrir o credito necessario para o p::tgamento 
clausula 23n. e lei n. 721, de 4 do dezembro de todas as sentenças passadas em julgado. 
de 1900; e tambem a restituir ás ·mesma$ Bem sei que o fim desta medida foi sanar 
companhias os direitos que, por falta dare- o inconveniente de ter sido negado no Senado 
ferida formalidade, tenham po1• ventura pago o credito necessarlo para o pagamento em 
p. elo .material empregado pa:r.·a os saus ser-~ virtude de uma sentença passada em julgado; 
viços. mas o remodio é perigoso, porque dà autori· 

Art. Continua em vigor o n. 6 do art. 2° zação ao Executivo -,ara. pagar todas as 
da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. sentenças. 
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0 S!t. HENRTQUJc SAT,n:;; -Não, scnhol' ; 
si1nplesmento <ts liquid~t-las. 

O SR. Butcro F!LIIo-E' contra isto que 
Yeobo me manifestar, porque nem a.o monos 
fic:tmo:; cem este papel de approv<tr os ore· 
ditos sempre que ilS S·ont~;}~~as pusarem em 
julgado. 

E' isto nuis uma fnccç~o que nos vem ser 
<U't'ancada. 

E' 1101' isto que hvro o meu p1·otesto, 
1"azen1!a ost<t dccb!'aç:;,o de voto. 

O Sa. PnE3IDE:-iTE - V. E:~. mando I>or 
esc1•ipto a sua. deola.l'<l.•)•J de voto. 

Em seguida são succ8SSiY<~mento postas n 
\·o tos c uppt·ova•.lll.s l4S s~guintes ernendas do 
Senado: 

Art. 1. 0 Em vez dc--L94l:375$429, out'O, 
e 74.885::<83$80l-diga.-i!~: 4.873:375$420, 
ouro, e 75. 35'J: 183>\~ot, p1pc l . 

A' rubrica :1a-cot'l'ilio~. Onde se diz-Ele
vada a sub·consigo:1<;•ilo~Custo. de sellos e 
fórmulas de f!'anqui«-a 35:00D::i, papel, e 
diroinuida de 27:000$, Oin'o,- diga.-so: Re
duzida a sub·consiguução-Custo de seUos e 
fórmulas de fl'anquia-a 35:000$, papel, e 
mantida a 1le 27:000$, ouro. 

A' mesma l'ubricu, 3•, Ondo se tiiz-l<~lo
vada. de 1 O: 000$ a comlgnll.ção destinada a 
aluguel do ca.s~s para. repartiç:ões postacs, 
etc., atli-Estado de S. Paulo-il.iga-se: 
Ehwa.da de 34:000:), sendo 18 :OOO.S para 
o Correio 1la cidade da S. Po.ulo c os t'e· 
sta.ntes l G: ooo;; para o ocorrer ao aluguel 
e ailo.pta.ção, tanto do cdilicio em que fun
cciona a AdministraQ5:o Je Ahgôas, como de 
nm novo predio p<tt'a a.. agencia em Santo.,;, 
Estado de S. Paulo. . 

A' mesma rubrica 3.•. Onde se diz -
Elevalla. a verb:1 tle 270:000$, sendo desti
.nada. a importancia de 230:000$ pa.t•a con· 
strucção do edificio elo Cor1•eio em Bello 
Horizonte- a.ccrescentem-se depois !b pam· 
lavra- Col't'aio- as seguintes: e Telegl'a
plws. 

A.' mesma rubrica. :J .a. Accresccnte-se: 
Elevadn. de 5:000$ a consign:,Qão - Repar
tição e conSel'Vaçiio dos edificws das repar
tições postae,i e suas dcpendoacias- para 
adaptação do predio do Correio em S<tnto,,. 

A.' rubrica. 4~- Telegraphos: Elevada de 
mais 5:000$ a consignaçi1o - Coustrucções 
c reconst1·ucções - para. o prolongamento 
do ramal. de Cachoeira do lta.pemirim ao 
Alegre ; passa.nd.o a ser de 275:000$ o 
augmento totc'l feito naqualla consigna
çlio. 

A' mesmi\ rubl'ica 4.• Accresccnto-sc : 
Elovad:\ a cousignaçlio --Aluguel de casas
de 1: GOO$, p:11'u elovaç[o do <duguel da C<l ~Th 
c1a ostaçii.o telegraphica uc Cuyabá, K~tr~ilo ue 
Matto Grodso. 

A.' rubri~a 5• -Auxilio! ,;, ugricul~nra :" 
- Onde se di;~- 10):000$ p a l';l. <~uxilio aos 
a.gl'icultorcs e ct•iadOJ'es, r. os governos dos
Estatlos,municipios, etn.-di ;.(a.-m: 200:000$; 
e accrosc.mtcm-so dopeis das palavras-n1iv 
~ú ao t!'aAsporte - as SL}guin tos : c res
pectivos seguros. 

A' me lll<J rubrica :)• . 
Dcpoi~ rlas palavl'as- e cura ti vos om l;o

neficio ua. lavonm e da criação do garlo -
acerescontem·sc as seguin~e~ : c bum assim 
no cJtuilo do. praga do ctLfc.oiL·o f! llC so t~m 
desenvolvido no sul do Estudo do Esp il'ito
Santo, par(!. o fim de sorcm aconselhados e 
fornecido.> os mcio3 de combatcl-a. 

A' In cama rubric:l5'. 
Na consigna.ção-Subvenção-cm vez de--

6:0000 6. Sociedade Auxiliadora tia. Industria 
~[tcional-diga-s :J : ü:OOOs a.o Centro Indus
trial dn Capital Federa.!, pa.m o fim especial 
do organizm· e pulJLíca.T' est:l.tisticM das in
dustrlas existentes no pai1., de vomio essa 
esta tistica encerra r o nome d:t fa. l>l'ica, StH1 
sóde, gencro de producçlio, ca.pítnl, numero 
de operarias, valor· múLlio d:~ pl'oducçiio, um 
ligeiro bistorico e t odos os demais olomontos 
qne cschl'ecem o assumiJGO . 

A' rubrica 8~-Garantia ue jtll'OS . 

Diminuída do 111:237$454., papel, o !Le 
258:000$, ouro, a cousignação-E~~ !'<ttl.a. de 
Ferro Mogyuna. 

A' mesma. l'U bric<\ s•. 
Augmontada de JOO:OOO,j;, ouro, para a 

Estl'a.da de Ferro do Alcoçaba. (~ Prai:~ dtt 
Rainha; do 00:000$, ouro, para :1 ~~~tt•a.dll. de 
Fol·ro N01•oesto do "Brazil; e de 90 :000.), p:~.
pol, para a Estrada de Ferro de Goyaz . 

A' rubrica· 10•- 0bras fedorar.s nos Bs· 
tados. 

Eteva.da do mais 200:000$ :i sub-consi
gnaçã.o ·- Ban•as e Portos iJo Rio Grande 
do SuL 

A' l'ubric:L l'J•-Físc11.lização. 
Accrescente-se: 
J<::rnprezas diversas : 
Companhia. Sa.l e Na:vei!·ação-Vencimentos 

do ftscal, 3:600$000. 
Companhia cte Navogação Cruzoh•o tlo Sul 

-Vencimentos do fisea,l, 3:000$000, 
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Ama:zon Tele'graph Com{any-Veilcimentos 
·do fiscal, 6:000$0 '0, 

A' mesma rubrica l4a. 
8u bst.ituam-se as comignn.ções: 
Estra1la de Ferro de Jaguara a Catalão, da 

Companhia Mogyana, Ubcraba a Coxim, do 
Banco União de S. Paulo, c Catalão a Pal
ma-:, da Companhia Alto-Tocantins; 

Estrada de Ferro do Ribeirão Preto a Ja
guara c ramal de Caldas ( Companhia Mo

- gyana); 
Estrada ne Ferro de Santos a Jundiahy; 
Estrada de F.erro Rio Claro (Companhia 

. Paulist<~. de Vias Ferreas e Fluviaes); 
Estraua de Ferro de Botucatú a Tibagy, 

ramu.l de Itararé e prolôngamento a Santos 
(Companhia União . Sorocabana e Itauna ) 
-pelo seguinte: 

Fiscalização da rêde de vütção ·de S. Paulo, 
Ma tto Grosso e Goyaz : . 

Vonoimentu do engenheiro-chefe 
da tlsca.lizaçU,o .............. . 

Idem de cinco engenheiros fiscaes, 
a O:OOO.'fijOOO ............... .. 

18:000$000 

45:000$000 

Ao mesmo artjgo, n. X VI. 
Supprirnam-so as palavras: «ficando os 

respectivos funccionarios equipaeados aos 
domais empregados publicas fecter-;ws. » 

Ao mesmo art. 2°. 
Accrescentem-se os seguintes numeras: 
<< A construir 11m cuiticio para correios c 

tcJ.cgraphos na ca,pital do Esta.do de S. Paulo, 
podendo para esse fim entrar em n.ccordo 
com o Gover-no desse :Zstado, medianro pcl'
muta com proprio nacional e outras cond.i· 
ções que forem julgadas convenientes. » 

«A entrar em accordo com os govm·nos 
dos Estados para auxiliai-os no trabalho de 
civilizaçn.o dos índios, poclendo despender 
até 50:000$000. » 

E' annuriciada a votação da seguinte 
emenda: 

« A en tt•ar e in novo accoi·do com a 'l'he 
National BJ·azilian Ilarbow· Cornpany, limited, 
para o fim U.o rcscind~r o contra'cto, com ga
rantia dé ,juros, para a . construcção, uso da 
goso das obras dé melhorarrfento do porto e 
Jara:guá, no Estado de Alagôa's, abrindo e 
necessario credito, si for ajustada algum o 
indeinnização pecuniaria. » Dospozu.s do escriptorio; inclu~ 

sivo pessoal e a.juda· de custo 
para tomada de contas •••... ~~~~~ O Sr. Bricio Filho (peta ordem) 

79 :000$000 ~Sr. Presidente, pedi a palavl'apela. ordem 
para encaminhai' a vota·ção, chamando a at
tençã.o dos meus honrados· collegas para a 
gravíssima medida que vae sér votada, a 

Ao art. 2°, n. II. 

Substitua-se pelo seguinte: qual ficarâ:,sem duvida,, registrada como um 
Il - A despendtn' até a quantia de dos mais esca·ndalosos· actos praticados pelo 

100: 000$, para esta belece1• na fazenda de Poder Legisla ti v o. 
Sant'.l. Monica, no Estado do Rio de Janeiro, Eu podia. hojé ter usado di palavra no O r
de propriedade nacional, campos de expe- çamcntó da Fazenda, porquenlngu'em estava 
riencia c de clemonstração, laboratoi•io chi inwl'ipto : não quiz fazel-o. 
mico para analyses de terras, forragens, Quando annuncia•.la a discussão do Orça
etc., pa,ra acquisição de gado de raça pura, I me1.1to da Industria, eu pouia ter pedido a 
estudo da:-; mo! estias de que são affect:1dos os palavra : não o fiz. 
impurtados, etc. Assim. proporcionei ao illustre collega· por 

Minas, Sr . . Lamounier Godofrado, a ol'igina· 
Ao mesmo artigo~ n. III- Supprima-se. lidado de pedir o encerramento de uma dis· 

cussão quando t::tl não era necessario, por
Ao mesmo artigo; n. IV- Supprima•sé. qua,nto não havia oradores inscriptos. 

Agora, um:.t vez que S. Ex. requereu o 
Ao mesmo artigo, n. VI. encerramento, eu então requeri para fallar, 
Onde so diz-!'\00 pés- diga-se:· 2.000 pés. afim de que o requerimento d•3 S. Ex. tivossa 

logar. (H a .~a rio~' apartes.) 
Ao mesmo a1•tigo n. XIII'. 
Substitua-sé pelo seguinte: . 
A promoveJ' os melhoramentos que fa'ci

litem a navegação dos rios: Paraguassu, na 
Bahia; Itapecuru, S. Bernardo e Sangradouro 
da Lagoa de Santo Agostinho, no Marârihão; 
Parna.hy ba e Igarassü, no Pi(l.uhy i Çuyabá, 
em Matto Grosso' ; Goya:ri.~·. éüi: Perilamblico ; 
Uruguay, no Rio Grande dó Stil; eSan~'Anri.a, 
no Rio de Janeiro; pód€mdo despe·nder nessas 
obrasaté 330:000$000. ~ .. -

o· que querei dizer agora é' que; pelo facto 
de se ter dado o encerr'lititento, ell' não pude 
apresentar :."ti Cu:sa as copiosas razões que 
t~nba aqui cata.logadascontra a indemnização 
proposta-. 

Nestas condições, eu me limito .a cha• 
m[ú1 a attenÇão da Cctniara, dentro do art. 
208 do Regimento, pai-a a gravidade da 
medida quo vae ser votada. 

Trata:..:.se de· uma dessas concessões do Go
verno Provisorio, feita. a dons concessiona-
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rios, nag_uella épo!la em que se concedia 
tudo, sob o pt·etexto de ser preciso consolidar 
a Rnpuhlica fazendo tacs concessões, algu
ma~ escandalosas, para úistrauir um pvuco a 
attcação rio povo p;J,l'a esses tt•abalhos, afim 
de que el!e não ponSMse em rcst:wrar a mo
narchí<'. 

Füi, tn.l vez. pol' termos eu tL•a.do pol' esse 
carniiJ.llO qtw a. Ropuhlica tem ido lã.u mu,L. 

Depois a. conces>ão pu.ssou dos (tons con
ccs.~io.t<uios á Compa.nl1ía Uydra.ulic<J., e, 
finalmente, á H<<rbow·. Os rm.tzus para. os 
estudos, como para o começo das obt'a.'J, 
foram sempro cxcei.lido~ ; o Governo nunca 
incummurlou a companhia, conforme acaba. 
de õecla.r11r em discur~o o illustre t•eprcsen
tantc do Ceará, o Sr. Ft·~ncisco S<L, tanto 
que ella. não tem meios para ir a.u Poder Ju
·diciario, visto que n'i.o foi con~tt·angida. 

Então, de qull se trata~ 

Trata-se da rcchão do corltra.cto, proposta 
durante o governo do Sr. Campo~ Sa.lles, 
em vit•tade do trabalho ap1·eseatado a S. E:-:. 
pelo Sr. Alf1•edo Maia,, então Ministro da 
Indust•ia. 

0 SR. PRESIDENTE - A discussão estú en
.cerrada. 

O Sa. BRICIO FILuo-Estou encaminhando 
1t votação. 

0 Stt. PRESIDENTE - ES\t\ discu~lndo a 
ma.tcria. 

0 SR. BRIClO F'ILHO-Não VOU exceder, e 
-d(lvo mer•ecer um pJuco d.o tolerancia,atten
dendo a que aão me foi datlo tr;\ttLl' da ques
tão por occ<J.sião do do bate. 

0 Stt. PRESIDENTE-V. Ex. está "discutindo 
a materia, infringindo assim o RegimcntJ. 

Eu pediria ao nobre Depa'.a.do que resu
misse as suas observaçõe::, que tlevom set• 
attinentes ao encaminh:unento <la vota.çii.o. 

O St~. Btucro FILHO'-Obedeço o. V. ·Éx. 
Mas, como eu observava, a comp:~nhia n1io 

tem matl!ri<L para ir ao Pode1· Jutliciarro, 
conforme declarou o íllutitrado representante 
.do Cea.t·á. 

Então qne ha a fazer1 D~ve o Governo re 
·scindir o contra.cto, ou deixar que a com· 
panhla faça as obras ? 

Não tí preferivel deixar que ella faça as 
obra.<;? 

O SR. Ca.ssrANo no NA.sorMENro- Não. 

O SR.. BttlCIO FILHO-E' preferível, porque 
ell11. não as fará; visto que até hoje ainda 
não levantou capitaes, nada fez. 

§I§ 

As ultimas obt•as desta. Comprmhia consis
tiram no seguinte: em finm~r uma estaca c 
d~r um lttHch! 

Ora, uma estaca. o um ltmcTt por 2,000:000$, 
é rntJi~o dinlwiro! (Risos. ) 

Depois, o contt·uc~o desta compn.nhLt jct 
cnAucou. 

Sabe V. Ex., Sr. PrcsiJ.ente, quem o disse ! 
Foi o porecer do Sr. C<1ssiano do NaScimento, 
subsct·cvení.lo in [o!mn o elaborado pelo 
S!'. Frnncí~co Voi~a. S. Ex .. nessa occasião 
SC COrnpromctteu; nem SÓ a votar contm 
a medi ia, como . Utmbcm a apresentar da 
tribuna outras razões para condemoar a 
emenda. 

Nesl,as condições, causou-me verdadeira. 
sot•pt•osa a atLíLudc de 8. Ex. com respeito 
a.o a'Ssumpto~ eom relação á emenda~ do Se
nado, que '' mais grave até dú que o pro
,jecto apresentado pela Commissão. 

0 SR.. FRANCISCO SA~Apoiaúo. 

O Sa. BHrcro FrLHD-Eis ahi. E' o proprio 
relator quHm está dizendo (lUll a. emen(ÜL é 
ainda mais gr&"Ve. 

· Pois bem, S. Ex. condemnou ag_nclle pro· 
jecto e, entt·etanto, vae dar smt voto á. 
emunda, a um«. rnedid:t mais sér ia, mais 
grave. 

Quer ver a Camara como clla é maiS 
g-ra VG ?-

0 SR. CASSfAN'O DO NA-SCIMENTO (com {orça) 
-V. Ex •:stá. disctltindo o as<umpto, com 
pl'ete'riçli.o rlo lteg imento. 

L~to não pótlc continuar. 
O S IL PHESJD8N'TR (fa~cmlo soar os tym

pm1ol)~A ttençã.,! J<t pedi ao nobre Depu
tado qLle restt·ingis~e as suns observar;õcs no 
íntuitu de eac<Hninhar a votação . 

O Sa. 13rucro Frr,uo-l!:n vou concluit'. 
Como mt dizia, u projecto primitivo r.sta. 

belecia o pagamento de 2.000:000$ em in
scripçüc~ n -mine~·"~ do Banco d3. Repuulíca. 

E8tipulav<t, portanto, a ~~ptJcie em que o 
pagamentu seria feito, ao pa$,.0 qu~ esta 
ernend•L d.á. a. faculdade ampla. a.o Go
vartJO de (azer a. rescisão como ontender ,. 
niio e~tipuh1 quantia, não estabelece limite 
algum. 

Si eu pud·esse diacutir a materia·; si não me 
li:nHa,se, ne:;ta. occasião, ao simples encami
nlnmentv ela votação, traria outJ•os esclare
cimentos á. Camal'a. 

Creio já estar bem patenteado q_ue·esta me
dida ó muito mais grave do (1ue a qu,; se ve· 
rifica no projecto. 
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X:<f~~Al·.S DA CAMA11A 

Nestas condições, retiro-me da. tl'ibuna. A dc!pender até 250:000$ com os es~ 
cham<1ndo a attcnçiio da Cama,ra para a gr•a- tudos e mais trabalhos conc01•nen tes á ex
vídade das r3vcla.ções que füt·am feitas na, ploraç:lo de mjnas de car•vão de pedra. nos· 
outra Cas:t do P;:u-lamento. No Senado, de- l!;st·:.tdos da Republica. o a garantir, por tem
clarou-se que o S1•. Presidente da, Republica po não excedsnte de lO annos, o consumo <lo 
tinha solicitado esta. lllCldida, que ollc .se cétrvão nacional na Estrada de Ferro Cen
iJ,chava numa situação cmbara.;osa., <la qual t1•a.l do Brazil, ou orn outro3 serviços fe
eri1 preciso linar-se. dorae:l e outras cstra,das, de accordo com us 

Quo sHuação omhal>::l.çosa e essa. ~ Segundo administrações destas, na, proporção annnn,l 
se diz, trat::t-se ue uma, pressão da parte de quu liw julgada nccessaria, fazendo os estu
uma potoncla estra.ngeil'a, que 0 obdgou a dos precisos pa.ra demonstrar as vantagens 
J)assar pelas foeca~ caudinas, a dar uma in- do emprego do mesmo· carvão· 
demnização quo ·é um oppt·obio, urnn. inde- . , o. 
mnizaç·ão contra a quvJ me revolto. E' uma • Ao ctrt. 3. · 
capitulação !la Turqnh, é uma humilhação r Dep!)i3 dt~s pahvr.:ts-c· XLII elo arL 17 
do Egypto. da lei n. 1.145, de 3t de dczcmb1·o de 1. 953 

Jt'i, que n"lf:.o pos.:so discutir 0 nssumpto, - ac~re~cente-s,e_ o s~guinte: d~s::.\ cando-~e 
deixo acrui lavt'<..tdo o meu protesto, compro- ~a qu,mtta dc20J.OO_O)j:i, quo por c·s;)o numero 
mettendo-me com a Nação, no mmuento em ~'.o g~v~t·no a~to,ri~í.tdo ~ r.tlespcrHler; a de 
que n. imprensa entt•ar no rogimen de llber- .:>0.000~. ,tfi~ ~c ser eotreJ~e ao D1. Al· 
dade a discutir amplu.ment8 esta matcria. vttt'O de Ohven·a como aux1ho ptu·u. os tri1-

, l.Jalhos <la propaganda, que est:i fazendo no 
Por emquant0 li mito-me ::t e.; tas obser- estrangeiro, do productus do café manipu~ 

-vações. lados segundo o seu processo. 
O Sr, Ministro da Viação, no officio om 

c1ue p3diu a rescisão do contracto, declara Ao mesmo al't, 3. 0 : 

que ni~o houve ca.pital nenhum depositado, Suppt•imam-so as palavras: c XLI do 
no co :ncço da.s obras, e declara. m:1is que as art. 22 da lei. n. 957, de 30 do tlt:zcmbro 
obras não foram absolutamente principiadas. de 100.2. 

0 SR. PRESIDENTE-PüÇO mais uma vez 
ao nobre Deputado qu3 não infrinja o Regi
mento discutindo a materií.t. 

0 SR. ilRICIO FILHO-Para obeueCOi' <1 V• 
Ex. vou concluir com a declaeação de que 
votaçõe.s de medidas desta ordem enft•aque
cem a.s instituições, deturp·am o regimen, 
desmoralizam a Repltblica. (llbtif.o bem; rn.uito 
bem.) 

O Sr. Presidente - Vac-se vo
tar. 

Ao arL 4, 0 Supprima.-se. 

Additivo-Accrescente-se o seguinte: 

Art. A's emprezec,s de electricidadc ge
rada por força hydraulica., que se constitui· 
rem pt~ra fins de utilidade ou conveniencia 
publica. poderá o Governo conceder isenção 
de direitos auuaneiros, direito de tlesa.pro
priação dos terrenos e bemfoitorias indi.s
pensa vais <is installa,ções o execução dos 
l'Cspoctivos serviços 11 domais· favol'es tam
bcm comprohendidos no art. ~8 da lei 
n. 1.145, de 31 da dezembro de 1903. Em soguida é po3ta a votos e a.pprova.da 

a referida emenda. 
E' o pt'ojecto enviado á Commissão de 

o s 1,, Dricio Filbo (pela ordem) R.eda.cção, officittndo-se ao Senu,do do occor-
rcquer verificação da vot,,ção. rido. 

Procedendo-se á vorificação, reconhece-se 
terem votado a favor 94 e contra 29, to
tal, 123. 

São successivamonte posta.s a -votos e ap
provada as seguiotes emendas tlo Senado: 

A tMnat• extensiva, na -vigencb desta lei, 
aos emproga:los do correio ambuLante c car
teiros e aos estafetas ambulantes do 1'eleg-l'i1-
pho, residentes nos subu1•bios da Ca,pital-Fe. 
dera.l, a concessiio de assignatul'as nommacs 
intransferíveis nos trens de suburbios. com 
o abatimento de 50 D/o sobre os preç;>S das 
passa.gcns. 

O Sr. Paula R~unos (pela ordem) 
-S1•. Presidente, peço a. V. Ex. quo faça. 
con:-;tal' da acta quo votei coutt•a. as cmcn~ 
das rio Senado a.o O J'çamento da Receita rela
tiva::: aos ns. I, 36 e 51 do art. 1.v. 

A do n. l eleva tle lO rc1is o imposb do im
portação do xarct uê; a de n. 36 mand:.1. isen
t<1r de pagam'nto de imposto os ministros 
do Sup1•emo Tribunal Militar. 

Ha um accordão do Supremo Tribuna.l Fe
der~tl, declara.ndo que esses ministr'os não 
estão isentos de pagamento do imposto. 
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----------------------------~----------------------------~--.~ ·--,~ 
E em terceiro Jogar, voto contra o n. 51 

.do art. J.o, que manda que só do 15 de ja
neiro da 1005 em dca.nte comece a cobrança 
do imposto, porque é uma innova.ção em ma
teria de contabilidade legislativa. Os ore&
mentos começam a. vigorar <Jm 1 de ja
neiro si estão votados até 31 de dezem
bro; não conheço absolutamente em nossa. 
historla. pll'lamentat• uma. disposição legisla
tiva. nesse sentido, mandando que um certo 
e detet•minado i mposto, crea.do em lei orçn.· 
JUontaria., vig-ore do uma. data que não seja. 
a do 1 de janeiro. 

U ;o,l S.R.. DEPUTADO - :E' il. attribuição do 
·Congresso. 

O SR. PAULA RAMOS - Não ê. O Con
gresso legísb de a.ccordo com o.~ pl'incipios 
.geraes do direito. (Apartes.) 

V, Ex:. acha quo podemos determinar · o 
a nno ftoanceiro como entendermos ~ Isto não 
é abrir uma. ~xcopção pa.r-a. corto e determi
Jla<lo imposto Y 

Tem-se leito isso por a.cto do Executivo; 
,ministros, como o Sr. Bernardino de Campos, 
. o fizet·a.m, mas por a.buso, 

Quanto ao Orçamento do Ministcr to da. 
Viação, declaro que votei contra a emenda. 
do Senado relativa. é. a.utotiza.ção 11.0 Go
verno para entrar em a.cc01·do com a com
p anhiaconcessiona.riado porto de Jaraguú., .• 

0 Stt. A NGELO NETO - Tambem votei 
-contra. 

0 SR. PAULA RAMOS - ... assim como 
-contra a emenda r elativa. 6. isençiiodc di• 
r ei tos, porque mo parece que o Orçamento 
da Viação não é o Jogar competente para se 
conceder isenção de direitoe. Isto impo1•ta. 
-em diminuição da receita. c é, portanto, na 
lei da receita que so votam isenções . 

Aproveito a oppo1•tunidada em quo tenho 
-de fazer ll:!ta declaração da voto para de-
-clarar alto e bom som que a. Ca.mara. desta 
vez cnguliu todos os orça.montos e~nda.dos 
pelo Senado; o hã.o de me permittir que. 
eom o acatamento que devo áquelle ramo 
.do P odet· Legislativo, declaro tl).mbem que 
a. maior p:1r te das emendas do Senado são 
_peiol'es que o soneto. 

Tenho concluído . 
0 Sn. PRESII>ENTg- 0 nobre Deputado 

m'l.ode o. sua. declaração de voto por es
crJpto. 

O ih·. Aua-usto de Freitas
St• . Pre~idente, peço que se consigne Df?. 
acta. uma declaração de voto que PL'eten•10 
fazer. 

·vol. vm 

As decla.raçõcs feitas ba pouco pelo nobre 
Deputado por Pernambuco, em relação· a 
uma. autorlZa.ç.'to dada ao Governo por voto 
do Senado, a.u tot•ização que pódc envolver 
gra vos responsa.IJilidades para. o Thesouro, 
essas declarações pesar.:~om de certa fôrma. 
em meu esptrito e me obrig:tm a v ir pediL• 
a. V. Ex. p!l.l·a. deha.r consignado na a.ota 
que, na. impossihidadc absoluta em que 
me acho do examinar o caso, para vota.r 
com conscienc ia., o meu voto em a poio . 
dest11 e de outras emendas sign ifica apenas 
a. impnssibillúa.dc em que me vejo de con
correr para que volto o orçamento ao Se· 
nado, •> que importaria em não termos or
çameato este an no. 

Nã.o veja V. Ex. e ninguom, no apoio que 
dei a. esta. emenda., autorização sobre um 
assumpto que não conheço c do gL·tw idado 
tanto maior q uanto o illustre Deputado por 
Pernumbuco fez a nhlbjçlio de documento:; 
com que diz que provará. pala. imprensa, já. 
que não pó:!e fa.zel-o aqui, quo essa. con
cnssão era uma con0csgão caduca. 

E' esta a. d eclaração quo peço a V, Ex. que 
faça con3\&r da. acta. dos no3sos trabalhos • 

0 SR.. PRESIDENTE-V, Ex. queira mandar 
por escriptu a. sua. decla.ra.cão de voto . 

O St•. Bel"lU:tr<lo ele Campos 
- Sr. Presidente, achando-se sobre a mesa. 
o parecer da. hon t•ada. Commissã.o de Saude e 
Io~trucção Publica., relativamente á. emenda 
do Senado sobre o proje.;to o. 80 E, de 1904, 
referente á Academia de Commercio, re· 
queiro a V. Ex. que consulte a Casa si 
concede a dispensa. ilo impressi.ío, a.fl.m de 
<J_Ue seja o parecer dado sobre a. emenda 
do Sena.do mcluido na ordem do dia. de 
amanhã.. 

Coosulta.du. a. Casa, 6 approvado o requeri
mento. 

O Sr. PJ.•esi<lente - O projecto a. 
que V. Ex. se refere será incluído na ordem 
do dia de amanhã.. · 

O Sr. Caas lano do :"Va•ei
nl.ento (peta o1·dem) - Sr. Pl'OSidente, 
estou lnformado d e que a l'eda.ecão final do 
projecto n. l!l9, de 1110-&, que orça a Reoeita 
Geral da. Republica. para 1905, se acha sobre 
a. mesa.. 

Escuso-me de encarecer a necosidMie quu 
temos de vota.l·:J.. 

Por isso roqueiro a V. Ex. quo consulte a. 
Casa si concede dispensn. de imprcssn.o, de 
modo que eUa. possa ser immcd.ta.ta.mà'n\e· 
votada.. 

Consultu.da. a. Camara, ê !lonco .lid11 a. dis
pensa pedida. 

7.1 
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Em seguida 'é sem debate approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. l99 'E- 1904 

f Redacção final do p1·ojecto n. 199, deste anno, que m·ç -~ a Receita Ge1·al rla Republica pai'IJ. 
:; . o exe>·cicio de 1905 

' Art. l . o A Receita Geral da .Republica dos Estn.dos Unidos do Brazil é orçn.da em 
:;48.294:880$889, ouro, e 263.343:000$, papo!, e será realizada com o -producto do que for 
{;arrecadado dentro do exercício-da. presente lei, sob os seguintes -títulos : 

Ordinaria 

IMPORTAÇÃO 

· 1. Direitos de importação para consumo, de accordo com 
a tarifa expedida pelo decreto n. 3. 617, de 19 de 
março de I 900, observadas as modificações introdu
zidas pela lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, 
elevadas: de lO réis a taxa por kilo de xarque 
(classe 4a., . n, 52 das Tarifas) ; para 80 réis a taxa 
por kilo de batatas e para 300 réis a taxa por 
kilo de cebolas ( classe so., ns. 106 e 109 das 
Tarifas) •••••...•......•••...••.....•.•••.•..•.. 

· 2. 2 °/o, ouro, sómente sobre os ns. 93 e 95 (cevada em 
grão), 96, 97, 98, 100 e 101 da classe 7° das Tarifas 
(cereaes), cob1•ados em toda a Republica sobre . o 
Yaloi' offi.cial da ·mercadoria, como presentemente 
na vigencia .da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 
1903; elevado para 120 rêis o imposto ·sobre o arroz, 
moditlcada a razão ·relativa a esse artigo ue 10 a 
15 °/o., ..••. , . , . , •·• •.. •,,.,, .. • •. , •.. , ... ,., .. •., 

3 .• Expediente de ;generos livres de direitos de consumo 
: 4 .• ·Dito de capatazias .......•... .' .......•......•..•...• 
i 5. Armazenagem .•••••..••••.•.....•••......•.•. .•••••• 
· 6. Taxa de estatistica .......•..•.....•...••.....•..••.• 

ENTRADA, SAIUDA E ESTADIA DE NAVIOS 

:7. Imposto de pha1•óes ...•••..••.••.• .•.•.••••....... • ·O ••• 

:8. Dito do docas ......... , ............................ . 

A DDIOIONAES 

i9. 10 °/~ sobre o exp~diente dos generos liv1•es de direitos 

EXPORTAÇÃO 

; 10. Direitos de exportação do territorio do Acre, sendo 
cobrados sobre :.1. bor1•acha 18 °/o acl valoreni ••• o •• o 

INTERIOR 

: 11. Renda. dq Est1•ada. de Ferro Central do Brazil ••••• o •• 

i 12. Renda do Correio Geral •• , •.••••••.•• , ...•••••••••• 
:13. Renda dos Telegraphos ......... , ................. . 
! 14. Renda da. Fazenda de Santa Cruz e outras ....•...... 
: 15. Dita da Casa de Correcção •..............••.••...... 
:16, Dita da Imprensa Nacional e Diario Officia& ••• ,.,., •• 

Ouro Papel 

33.600:000$000 126.000:000$000 

250:000$000 

290:000$000 
110:000$000 

350:000$000 

1.800:000$000 
l . 400: 000$000 
3. 200: 000$000 

280: 000$000 

10:000$000 

180: 000$000 

6.000:000$000 

30.000:000$000 
6.700:000$0000 
5.000:000$0000 

70: 0001'000 
7:000'000 

350:000 000 
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SESSÃO EM 28 DE DEzEMURO DE 1904 

17. Dita dv Lahora.Gorio Nacional de .-\.nalyses ........... . 
18. DHa dos At·seoaos ........•.... .. . . .•............ ,. 
19. Dlta 1la CelStl, da ~~o~1h ..•..•...••... . ..••.••• • ...•. 
20. Dita do Gymna.sio Naei•mo.l ........................ . 
21. DitrJ. tlos InsLituto~ tlo~ Sm•tlns-~!ll{los e dos Muni nos 

Ccgo3 ..•.••..••....•.....•.......•..•• . •. . .••... 
22. DH11 do Il1stltuto Ntlciona.t de: ~iLI::;icP. ... ~ ........ ~ .. . 
23. Dita das matl•ieuh.s nos e.;;tabc:locimentos de instru-

cçã,o superior .•.•....................•...•.... , . 
24. Dita da Assistencia a A.! lo nados .•••••.••... • ••••..•• 
25. Dita arrccadctda nos cons ub(los .................... . 
2B. Di ta de propríos n n.cio,naos ... ,. ............ ,. ... .. 
27. Dita da Estrada de li'eero do Rio llo Ouro ... , ...... . 
28. Imposto de sollo . . . . .............................. . 
29. Dito de tran8porte .... . ........................... . 
30, Dito de 3 1/2 °(• SObl'ê o capital das loterias fllderaes 

e 5 y, sobre as esta.duaos ... .. ........ .... ...... .. 
31. Dito sobre subsidias e vencimento.~, exeeptuados os 

dos ministros do Supremo Tril>unal Federa.! e do 
Supremo Tribunal Militar e os i.los juizes fedcraes, 
o1fectlvos e aposentado~ ......... . ............... . 

a2. Dito sobrl'l O COllSlll!lO de agua., .............. ,, .. . 
33. Dito de 2 l/2 °/o Sllbre os dividendos \los títulos 

de bancos, companhia.s 011 sociecl:tdes anonyma.s .•• 
34. Dito sobre casas t\c sport de qua.lquor e;pecie na 

Ca,pital Federal ....•......•..•...••..•...•..•.•. 
35. Dito sobre annLmcios om cartazes, manusc1•iptos ou 

impt'BSSOS, a.IH:mdos nos log~tres publicas ou 
distribuídos em <Lvulsos ....................... .. 

36. Contribuição dtLS comp:lllhia.s ou emprezt1S de estra-
das i.le fel'ro o outra.s .. . ......... . ...... , •.• , ••.• 

37. Fóros de torrenos de mu,rinlla ................ .. ... . . 
38. Laudemios ........................ . ...... . ..... ~ ... 
39. Premias do deposi tos publíeos ...•....•.....•••..• 
40. Taxa judiciat•ia. ................. , , .....•..• , ..... . 
41 o Ditrc de ateriçã.o do hydromotros ...... , •...•....•.. 

4~. Taxa sobt•e o fumo, flcll.ndo reduzida ll. uma só - $800 
a rolativa :-.o fumo llicalio, desfiado c migado de 
pr·oc!ucção nacional, seja. qun,l for a. qua.liliado .••• 

43. Dito. sobr•o bebida~. ohsorvadll.s as moditillações do 
arts, 11 .. , •. , .•..•..••• , , , , ._; . , •.• o • o •• o ••.••.• 

44. Dita. sobro phosp\loros ............................ . 
45. Dita subre o clllorureto do sodio do qualquer• p••oce· 

doncia, reduzidll. a $020 a ta11;11. tb:adu. pola !oi 
n. 6<11, de 14 do novembro de 1899. pa.ra o typo 
commum ou gl'os~o. começando d.e 15 de ja.oeiro do 
11105 o1u deante a cobrança, do augmento do cinco 
rl!is sobre a. t11xa. votada. pm•a o exerci cio de 1904 

46. Dita sobro calçado •.. , .. , •.....••... . •••• , .... •.. . 
47. Dita. sobre velas .....• , . , .•... , . , ... , •••. ; ... o •••• 

48. Dita sobre perfumn.rias . •.• ... .........•.. . •. . ••.• 
49. Dita. sobre espJcia.lida.des pharmaceltticas •....•.. . . 
50. Dita subre vinag1·e ..... , •..•. •••..•.. , , . . , •••... . 
51. Dita sobre conservas .••..••• , , . .•. , •..••......... . 
52. Dita. sobre cartas dejogM' .......•...••........ , .•• 
53. Dita sobre chap6os . ... •.. . ....•...•.•..• .. .. . .... . 
54. Dita. sobro bangu.las ••....•. ••.. •. .••.• o, o, •. o . • . ,. 

Ouro 

000; 000$00·) 
• O •• 0 e' tO. I._. .O 

4:000$000 

40: 000$000 

!00 :666$667 

I I ' O • O ' e ~ I O • •• 

Papel 
200:000$00 
10:000$00 
10: 000$:) 
70:000$0 

2,) ; 000$0od 
l0:000$00d 

300.: 000$000 
10() :000$000 

130:000~000 
200: 000$0DI:l 

13.000:000tl;OOO 
4.200: 000$0001 

l . 500: 000$000 ! 

3.300:000$000 
2.600:000$000 

1.500:000$000 

10:000$000 

. 1:000$000 

l.2i0 :000$000 
30:000$000 
70:0001000 
30:000o'OOO 

13o:ooo ·ooo 
1:000.;000 

5 , 1300 :000$000 

4 .500:000~000 
6 .500:000$000 

3.700 :000$000 
1 . !00:000$000 

320:000$000 
380:000$000 
550 :000$000 
160:000$000 

1 • 000: 000$000 
2')0:0001000 1.ooo:ooo. ·ooo 

30:000. 000 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 15:43- Página 19 de 29 

580 ANNAES DA CAMARA 

55. Dita sobre tecidos .......•.•......•...•.....•..•.•. 
56. Dita sobre vinho estr•angeiro engarrafado até 14° de 

aleool absoluto, 50 réis por gal'l'afa; acima de 14°, 
100 róis ............................••.......... 

Extraordinaria 

G7 • .Montepio da Maeinha ............................ . 
58. lVIontepio militar ...••..••...•..•••...•.... · .•••..• 
59. Dito dos empregados puhlicos .•••.••..... ; ...•••.. 
60. Indemnizações ...•.......•.. , •........•..•••...•.•. 
61. Juros do capitaes nacionaes ....................... . 
62. Ditos dos títulos das Estradas do Forro da Bahia e 

de Pernambuco ...•.•..•.•.•...•.••..•...•• · ....•. 
63. Remanescente dos prcmios de bilhetes de loterias .•• 
64. Imposto de transmissão de propriedade, no Districto 

Federal •.••..••........•..........•...••....••.. 
65. Dito de industeia.s e profissões, no Distl•icto Feclera.l. 
66. Pr0ducto do a1•rendamento das areia.s monazitic1s .. 

ÜUl.'O 

400$000 
lOQ$000 

8:000$000 
4:000$000 

500: ')00$000 

1:614$222 

Renda com applicação especial 

Fundo de l'esgate do papcl-moe:la: 

67. 

68. 

f 1. 0 Renda em papel proveniente de a.t•renda.mento 

\ 

das estL•a.das de ferro da União ••.•.••.•...• 
2. 0 Producto da cob1•ança. da divida activa da. 

I 
União, em pa.pol ...• o ••• o •• o o. o •• o o o •••••• 

3, 0 Todas e c1ua.esquer rendas eventuaea porce· 
h idas em papal .•••..•••...•.•.•.•.••••.••• 

4. o os m~~fg:~ ... : ~.e .• • r~~~~ .. ~:~~~~~~ .. ~~- .. ~1:~~~ 
Fundo de ga.1•antia do papel-moeda: 

1

1. o Quota de 5 o f o, ouro, sobre todos os direitos 
de importação para oonsumo •.............. 

2.° Cobranç:J. da divida aetiva, em out•o ......... . 
3. 0 Os saldos das taxas arrecatladas em ouro, de· 

duzidos os serviços que, nesta. espocie, o 
. Thesouro é obrigado a custeat• •.....••..••• 

I
. 4. 0 Producto integt•al do arrendamento das estra

das de. fer1•o da União, quo tlvor sido ou fot• 
estipulado e1n ouro .•••••••.•••...•.....••• 

5. 0 Todas o quaosquor l'enda.s oventua.es em 
\. ouro ................................. , ... . 

69. Fundo pa1•a. a caixa. do resgato das apolicos das 
estradas de fol'l'o encampada.s: 

8.400:000$000 
100$000 

110:000$000 

10:000$000 

Papel 
8.400:000$000 

600: 0000~000 

120:000~000 
250: OOO$'JCO 
1370:000$000 
600:000$0CO 
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.~')00 

$ 

Art•enda.mento das mosma.s estradas de ft3l'l'J •••• 160:000800J 1.653:000$000 

~,undo de amortização dos emprestimos .internos: 
·Lo Receitl proveniente da venda de generos e de 

\ 

proprios nacionaes ••••••• , ................ . 
Depositos: 

2.0 Sald~ o~1_exces~o entre o recebimento c as l'e-
stt tu1çoes .•••.•.•••••••••••.•••.•••..•.•.•• 

·ro. 

71. Fundo destinado ás olJras de melhol'amentos dos 
portos, executadas ú. cu~ta da União: 

Rio de Jn.neil•o •.•.•••.••••••.•••• 1 ..... 1......... 3.000:000$000 
Maranhão . ...• , •....... . _ •••.••.••...••••..• , . . . • . • . , .... , .•.... 

150:000$000 

5.000:000$000 

500:000$000 
150:000$000 



Fori;aleza. .... ... ..... ... .. ... .................... . 
Natal. .. , ...................... . ................. .. 
Pa.rahyba ....... ... .. ............. .. . . : .......... . 
P<lr.<naguã ..... . ........ ................. ....... . 
Recife ............ . ..... . ..• .. .. ............. ..... 
Maceió (Ja.ra.guil) ........... , .. , .............. .... . 
Flot·ianou)lís ......... • , . ... ,., . .. ............... . 
Rio Gt'a.ÔdJ do Sul. .............. ... ............ . 

Art. 2. 0 'E' o Presidente da. Ropublica autorizt\do : 

Ouro 

.............. 
450:000~000 

581 

Papal 
200: 000$'000 
130:000~000 i 
100:000:;;000 
ltlO: 000$000 
SOO:f.00$000 
lOO :OOO~UOO 
!50:000$000 
800:000$000 ' 

1. A omittir como a.otecipaçã:o da receita, no oxorcicit} desh lei, bilhetes-do Thcsouro 
a~ a somma do 25.000:000$, que so1•ão resg;\ttlclo~ a.t!l o fim do mesmo oxercicio. 

li. A receber o restituit•, do conformidalle com o disposto no a.rt. 41 da. lei n. 628, 
do 17 de setembro de 1851, os dinheiros provenioutos do;; . coft·o~ dos orphiios, do ~ns . 
de deftmtos e ausentes e do evento, elo premias de loter ias, de ()epositos das c::ux:as 
economicas e montes de soccorl'o o dos depositas do ouh•M origens. OJ saldos que 
.resnlta.t•em do encontro das cntra.dag com as s1hidas poderão sP.r applieados às amortl· 
2aeões dru emprestimos internos ou os excessos d<IS resti~uicões sorã.c lcvadog ao balanço 
do exercício. 

Ill. A cobrar do imposto de importação p:1ra o consumo 25 % em ou~o. sendo 5 % para 
o fundo de gar•antia e 75 •/o p~pcl. 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obl':t.> de mclltora.meatos dos portos exeoutad'l.s 
á. custa da União: 

1•, a ta11a até 2•/o ouro, sob1•e o valOl' official da. import:~.çiio do porto do Rio da 
Janeiro o das n.lfandegas do Rio Grande do Sul, excClpttJadas as merco.dorias de que trata. o : 
n. 2 do n.rt. I • ; 

2•, a taxa. de um a cinco réis po1• k\logl·ammo. de mcl'Cadorio. que for C:l.l'regada ou 
descarregada, sogundo seu valor, destino ou procedencia dos outt•os pO!•to>. 

Para.grapho unico. Par:~ accolerar a. execução da.s obras r•cferida.s, poiol'á o Pt•esidcmto 
da. Republica. acceitar donaUvos ou mesmo auxllio3 a titulo oneroso, olferocido~ p~los Es· 
'lados, municípios ou Msociações Interessadas no melhoramento, comtanLo que o3 encargos .. 
rcsultant9s da taes auxilias não exceJam ao prodt1cto da taxa in•li~a.da. 

V. A prorogar até 9 horas da noite a. visita de entP,\da. aos vn.pc;rcs do Unha ro~ : 
guiar. 

Os empt•egados incnmbidos das visitas. tanto a.cluanoiras, como ele policia e s.~mlc, siLo 
obrigados a. executar• esse serrlço !ndopoodantemcntc do ma.íot• remuneração, podGnilo. 
entretanto, o Ministro da. F;lzenda. M'bltl•a.r-lhcs um;~ gratificação por csso accrescimo do 
serviço, a qual sorá paga pcb.s ~ompa.nblas pl•oprietarias do3 vu.po1•es quo gogarom deste 
laVOl', -

VI. A proroga.r ou :J.Itora.r, do accot•do com os ínteress:11los, o l'~glmon in3titnillo para 
o Banco d;\ Ropublica elo Br11.2il pola !oi n. 689, tio 20 tio setembro do 1000, 110dondo 
transigit· e submettoado poste1•iormento o a.cto l'C:lpnctivo á :Lpprovaçllo do C.ongrc.."So : 
Nacional. · 

VII . A adoptltt• o papel solla.do n:t arrecad~çilo do imposto do sono do pa.pol. 
Vlll . A arrendar os c:tmposda.fa.zenda. do Santa Cruz. 
IX. A entrar em aecordo com os govcl·nos do~ Estados, quando julgar convenionto, 

:J.ftm de . tra.nsferil'-lhc;s a. verba. do art. 1°, n. 71 , pal'a cooservação e molhor;~montos 
do anco1'adouros e portos, desde quo se obriguem e p-..~sn.m re;Lli~a.t· os serviços re· 
•pectivos. · 

X. A conceder favores, ioclaelvopromlos, ao sal nacional beneficiado, quo, submottfdo 
â a.oalyse cbimica., depois de dosoccado a. 100>, no seu e~ta•lo natural do divisão, contiver, 
no maximo, dons millosimos de chloruroto do magno~io anhydt·o c no minimo 98 •/ o elo chio· 
rureto do sodio, abt·indo par:1 esso fim os nocessarios credit·)s. 

XI. A coocoder franquia postal ás revl~tas da ca.raotoi' agricola, industl'ia.l o com· 
mercial, public:tda.s púlos governos dos Estc:\dos ou do Dlstricto Fcdet•a.l, uma voz qut' 
tenham distribuição gratuit'1, assim como á correspondencia, publicttÇõos o semente 
distribuidtiS pala. Sociedade Nae!onal dG Agricultura e pelas soeicda.des congenores 
estadua.cs, e bem nssim pa.t'<\ os boletins omctaes dos Esta.dos, destinados á. propag<~nda 
agricola. 
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XII. A conceder isenção do direitos aduaneiros: 
1. 0 Aos instrumentos <lo lavoura e ma.chini~mos do::;linados ao fabrico o beneficio de 

productcs agricoJas, as~im como aos apparelhos para fabrico de lacticinios, dircctamente 
importados pelos agricultores ou respectivas empt'ezas, sendo a taxa de expediente paga 
nos termos do 1lnal do art. 5" da Tarifa vigente; 

2o, ás drogas e utensilics que forem importados pam uso das associaç~õ\Js ou ligas con· 
tra a tuberculose ; 

3°, ás sementes e exemplares de plantas vivas, a. reproductores finos de gatlo vaccum, 
cava !lar, muar, lanigero c suíno; 

4°, aos ovulos do bicho da seda. 
XIII. A 1·eforroar atabolla U.os emolumento.-; consulares app1·oyada pelo dec1'eto n. 2.83.2, 

de 14 de março de 1898. 
XIV. A admittir á matricula as concessões de isenção de direito feitas á The Amazon 

Stemn Na!)igation Company, Limiled, e á Companhia das Aguas de S. Luiz do Maranhão 
pelo decreto n. 4 .593, do 13 de outuLro de 1902, chwsula 23", o lei n. 7~1, de 4 de dezembro 
de l!JOO; e ta.mbem a restituir ás mesmas companhias os <lircitos que 1;or f,llta. da referida 
formalidade tenham porventura pago pelo mcttorial importauo par·a os seus serviços. 

Art. 3.° Fica isento de direitos, á requisição dos governos dos Estados, dos municípios 
e do. Districto Federal, o material importado pa1·a ser applicado pelos mesmos em suas 
obr<ts, feitas por administração ou contra.cto, o que tenham por fim: o saneamento, ombel
lezamento, abastecimento de agua, rêdes do esgoto, calçarnonto, inclusive britadores, mo· 
toros respectivos e rolos ou compressores para ma~adamização, melhoramonto e conser
vação de barras o porto~, construcção de fomos para incineração do lixo, pontes, illumi
nação, estradas ele ferro c viação elcctrica, inclusivo o que se destinar ao desenvolvimento 
de forç-as para estes fins. Outrosim, c pela. mesma fórma, ú isento o n aterial destinado a 
laboratorios de analyso c ao desonvolvimen to da instrucção ministrada. dil'ectamente por 
aquelles governos. 

Art. 4." Fica isento de direitos o material importado para. construcção de engenho~ 
ccntraes, assim como para construcção o prolong:tmcnto de estradas de fer1•o e obras de 
portes, quer executadas directamente pelo Governo, quer por cocccssão a particulares, 
pagando 5o /o de emolumentos GS artigos cuja taxa não for inferior a. esta. 

Art. 5.° Ficam isentas do imposto de importação e pagarão o expediente de 5 % as 
folhas estampadas para fabricação de latas pa.ra manteiga. ou banha, quanuo directamonte 
importadas pelos productores dcs~es artigos. 

· Art. 6.° Continíta em vigor a disposição contida no art. 2°, n. IX, do Orçamento da 
Receita deste n.nno, quo isenta do direito de importação c expediente os materiaes neces
sarios ao almstecimento do agua nos municípios do Ceará e wtros Estadoe flagellados 
pelas scccas. 

Art. 7. o Aos individuas ou em prezas que se propuzcrem a rca.lizar a cultura nacional 
e rconomica do ca.fé, cacão, fumo. a!gouãc c fibras toxtis, animacs e vegetaes, o proceder 
ao seu beneficiamento em installações centl'Ues, convenientemente montadas, o Presidente 
da Republica conccdorá isenção de direitos para o material destinado aos estabelecimentos 
respectivos. 

Com o intuito de impul~ionar a cultura nacional, o Presidente da Republica 
Jlromoverá junto ás estradas de forro foderaC's e ás companhias de navegação subven
cionadas ou de qualquer outra. forma auxiliadas pelo Estado, uma reducção razoa.vel nas 
tarifas de transporte para os productos beneficiados nesses csta.belecimentos. 

§ 1. 0 Si os estabelecimentos forem fundados por syndicatos agrícolas, organizados 
de accordo com a lei de 6 de janeiro de 1903, os materiaes pagarão 5 °/o ad v.~
lorem, independentemente de de~pacho do Ministro da Fazenda, na fórma das leis alfah· 
degarias. 

§ 2. 0 Só gozarão das vantagens estatuídas no presente artigo as installações centraes e 
os productos nella beneficiados, quando os governos locaes dos Estados ou do Dis'firicto 
Federal, onde forem estabelecidas, lhes concederem tambem favores. 

Art. 8. o Além dos machinismos, appareJbos e objectos constantes do art. 3° das Preli· 
minares da Tarifa, quando os que abaixo vito discriminados forem importados por syndica
tos agricolas organizados de conformidade com a lei n. 9i9, de 6 de janeiro de 1903, paga· 
rão sómente 5°/o ad valorem de impostos de iiDlJOrtação. 

1°, locomoveis agrícolas; 2°, valvulas de borracha para bombas de ar e para outras 
machinas de qualquer fórma ou feitio ; 3°, télas de arame de cobre ou latão, cones de 
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· p upelão ou couro para i m·binas o peç,ns com ponen-tes do baterias de diffusão; 4°, os
covas de arame, ferro ou latão, ou raspadeiras para limpeza do tubos ; 5•, roanome
tros para indicar pressão de vapor c de vacuo, indicadores de temperatura; 6°, tubos 
do cobre, ferro ou l atão para catdeil'as e po.ra a.pparelhos de concentração e evapo
r a,ção; 7'>, moinhos para quebrar o pulverizar assucar; 8°, crivos e seus supportes, e tra.
vessões pa ra fornalhas; 9°. tachas, moendas e engrenagens com os seus accessol'ios ; 10°, 
apparelbos de movimento ou transmi~são comprehendendo poliM, eixos, mancacs, lu
vas, cha Yetas, a nneis, co li ares de susp snsão ; ll o, trilhos, com todos os seus accessor ios 
grampos, chapas de juncçüo, parafuso:!, desvios, contra-trilhos, cruzamentos ou corações 
agulhas para os desvios e apparf'lhos do mauobral-as; 12°, locomotivas e vagões com seus 
acccssorios; l3u, atamlJiques e columoas distillatol'ias com seus accessorios ; 14°, fôrmas 

.passadeiras, crystallizador;~ para purgar e refinar assucn.r e .cal espcci!l.l para fabricação ; 
15•, bombas de ferro ou outro metal para. qualquee liquido ou mas&\, ou abastecimento de 
agua quente ou fria; 16", vidros o tubos de vidro para apparelbos de evaporação c con· 
centração, para indicadores de uivei de agua ou outro liquido dentro dos appal'elhos ou 
caldeiras ·; 17•, arame farpn.do e Oi'alatlo das seguintes dimensõe~-l8X 16 e HJ X 17, inclu· 
sive mourões de ferro ou a.ço pt~ra cercas, e os r·espectivos esücadores; L8" os desna.tu
rantese carbureta.ntes do a.lcool ; H)• os toneis de fet•ro, e~tanL1ados, pa,l'a o tr·a.nspor te de 
alcool, e os apparelhos destinados á.q applicaçõos industrhos do alcool. 

a) Provado que o syndicato, prevalecendo-se do favor d<l. lei, imporlou os objcctos 
mencionados com a. redueção <lo imposto pm·a. vondel·os ou cedel-os ~ pes:;:oa estranua á. 
associação, será imposta. a multa úe 3:000$ aos importadores, senuo pelo pagaru.ento re
sponsaveis solidar"iamentc os associados. 

b) No cu.~o de l'llincidcn cio., ~t multa será. do rl obro e o syndic:tto será. dissolvido por 
a.cto da admini~tração public~. 

Art. 9. • Na concessão das isenções de d-ireito~ de importação per1ni ttidas pela 
presente lei serão sempre respeitadas as dispusições du uecl'e!;o n. 9:17 A, ú.c 4 de no~ 
vembro de lt;OO, podendo as coropanh.ia.s 011 erupt•ezas que gozarem desse r,wol' rccgwrer 
a matrícula durante a vigencia das respectivas concessões. 

Art. 10. A disposiçao do ar t. 2° § go das Preliminares d<1 Tar·ifa. será. observada. de 
accordo com o seguinte a.dditamento: 

«Nesta. didposiçã.o não se comprellendom os artigos do producção na.cional que h uuva· 
rem servido da envoltorio aos p1·oductos exportaJ.us do paiz. ~ 

Art. 11. As ta.x<ts sobre 1Jebida..s const:J.ntes do art. 12 § :2.0 uo decreto n. 3.622, de 
26 de março de HJOO, e a.rt. 1• u. 42, da. lei n . 1. 144, de 3() de úezembt•o de 1903, 
ficam modili.:!<l.úas pela seguinte forma : 

Bebidas consta.ntes do n. 130 dlt classe ~a da Tarif<.l, a sabe1': Li.col'es communs 
ou doces de qualquer quapdade, para uso de me.~a ou não, como os de ba.nanll, b:J.tmilha., 
ca.cáo, laranj u. e semelhantes ; a ame1•icana, o :l.niz, herva doce, hP,speridina., ltummel e 
outras que se lhes assemelhem, exceptuad.os apenas os licor{ls mcdicina.cs cla.o;sitl.ca(los no 
n. 227 da mesma Tarifa. : 

Por 1\tl'o) •. , •••.•••••.• •. • , •• , ••• ,., •• ,,, .•.. •• . .• •.•. , •••• • , • 8300 
Po1• garra.ft~ ••. •••.••.•. , . ... • • • . • • . • • . . • • . . . . . • • . • . . • . . . • • . . . • $200 
Po1· meia ga.rrafa. .•. ...... ; . . . . • . . . • • • . • • . . . • • . • • • . • • . • . • • • • • • ;i;IOO 

Bebibas constantes do n. 131, da. classe 9~ da Ta1·ifa., a saber : absyntho, agua.rJente de 
França, da .Jamaica., do Reino ou tio Rheno, bra.ndy, cognac, laranjinlla, eucalypsinto, 
genebra, ldrsch, rhum, whisky o outras semelhantes ou que lhes possam ser <\Ssomelha· 
das, excepto a aguardente e o alcool fabricados no pn.iz: 

Pol' litro.. . . . . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . . $300 
Por garrafa • . •••.•• . •. ...•• ·•.. .. . . .. • • . . . . . . .. . . . . . • . . . . .. . . $200 
Por meia garrafa ..... • .•.•... , ........• , ...... • ....•. . • . ,.... $100 

Art. 12. Fica. proroga.do até 31 de dezembro de 1905 o prazo ue que tra. t!l. o art. 20 
d;~ lei n . 1 . 144, de 30 de dezembro de 1903. 

Art. 13. Os fabricant es, negociantes e mercadores a.mbuh\ntes de mercadorias sujeitas 
a irnJ;osto de consumo deverão registrar annu.atmente, até 31 de março, nas estações fisea.es 
competenies, não só os eata.hclecimentos que tiverem, como os nomes dos indivíduos que 
empregarem na ;renda ambulante, ficando Dessa parte alterado o art. 4• da lei n. 641, 

de 14 do novembro de 1899. 
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Art. 14. As rendas do territorio do Acre, posto que classiftcadas como renda ordinariá!, 
são, todavia, especiaes provisoriamente, até que fique reconstituído o ftmdo de garantia, 
como prescreve o n. 1 do art. lo do dec-reto n. 1.180, de 25 de fovereh'J do 1904. 

Art. 15. Ficam approvados os u,rts. 24 do regulamento expedido pelo decrotG· 
n. 5.141, de 27 de fevereiro de 1904, e 4 e 47 do expedido pelo decreto n. 5.142, da 
mesma. data. 

Art. 16. O Governo providenciará sobre a desmonetização das moedas de nickel do-s 
antigos cunhos, mandando-as recunhar até a imporbncia correspondente <lquellas 
emissões. 

As moedas do novo cunho serão dadas o recebidas em pagamento até á quantia 
de2$000. _ . 

Art. 17. As salinas marítimas, em que a evapo1•ação natural, ao sol e ao vento, fop· 
1 o unico processo indust1•ial, ficam sujeitas ao 1•egistro exigido pelo art. 4° da. lei n. 641, 

de 14 de novembro de 1899, independentemente da taxa cobrada pelo art. 16 da. 
mesma lei. 

Art. 18. O sello das patentes dos officiaes da guarda nacional, nos Estados onde não· 
houver delegacia fiscal, será pago nas colloctorias dos municípios a. que pertencerem. 

Al't. 19. Nos portos em que ha ou venha a haver obras de caes, dragagem ou outras, 
concedidas ou executadas por contracto ou administra~~ão, nos termos dos decretos
ns. 1. 746, de 13 de outubro de 1869, e 4.859, de 8 do junho de 1903, nenhuma mercadoria, 
seja qual fô..r a sua natureza ou destino, que ent1•e pela barra, poderá ser desemba1•cada· 
sem transitar por aqueJlos caes ou obras, sujeita. sempre ao pagamento das taxas respe- · 
ctivas. Esta disposição applica-se nos mesmos termos e em todos os clsos ás mercadorias a· 
embal'car. 

Parag1•apho unico. Nos portos servidos po1• t1•ansito fóra. da. barra., canal ou rio, o.ffe
recendo accesso ao porto, compete ao Presidente da. Republica providenciar para que se 
fàça effectiva esta. disposição, a qua.l, por sua vez, só terá applicação naquelles portos, eiD< 
que as obras, a juizo do Govarno, já. proporcionem prompto embarQue e desembarque ás 
mercadorias. . 

Art. 20. Os 2 °/0 , ouro, de que trata o n. 2 do art. 1°, que forem cobrados no porto 
do Rio de .Janeiro e nas alfanclega.s do Estado do Rio Grande do Sul, serão applicados oos
fundos respectivos constituidos pela taxa de que trata o n. IV, parte Ia, do art. 2•) 
desta lei. 

Art. 21. A publicação ot•denada pelo art. 19 da loi n. 26, de 30 de dezembro de 1891, 
passará a ser feita no Diario Official a expensas do conceasiona.rio da isenção, si esta não
for derivada. de contracto ou feita a ropt•esentantes do corpo diplomatico e consular. 

Quanto a estas, si a publicação for de isenção derivada do contracto, a despeza respen 
ctiva correrá por conta do Ministerio com quem o contracto houver sitio pactuado; si for. 
de isenção feita. a representantes rio corpo diplomcttico e consular, a despeza será por 
conta do Ministerio da Relações Exteriores. 

Art. 22. Na. reorganização do serviço do abastecimento de agua para a. Capital Federal,
segundo a autoriz:1ção constante do Orçament:)da Industl•ia. Viação e Ob1•as Publica.s, o Pl'O
sidente da Republica fará as nacessarias alterações nos regulamentos ns. 2. 794, de 13 de ja
neiro de 1898, e 3.056, de 24 de outub1•odo mesmo anno; tenclo po1• flm applicar o disposto 
nos§§ 4° e 5o do art. 1° da lei n. 2.639, de 22 de setemb1•o de 1875, determinando o numel'O 
conveniente de g1•upos de predios classificado3 pGlo valor loca.tivo, como estabelncidos no 
art. so, pa.ragrapho unlco, da lei n. 953, de 29 de de.zembro de 1902. 

Art. 23. O gado vaccum! de có1•te, intro:luzido pelas ft•onteir~s terrestres fica sujeito 
ao mesmo imposto applicado ao que é importado por via marítima, começando este impos
to a ser cobrado de 15 de fevereiro de 1905 ei:n deante: 

Art. 24. Continuam em vigor o n. 6 do art. 2° e os a.rts.IO e ll da lei n. 1.144, de 30· 
de dezembro de 1903, assim como todas as leis de orçamento antecedentes, que não versa· 
rem particularmente sobre a fixação da receita e despeza, sobre autoriza.ção para marcar· 
ou augmentar vencimentos, reforma1• repartições ou legislação fiscal o que não tenham sido-
expressamente revogadas. 

Art. 25. Revogam-se as disposições <!m contrario. 
Sala das Commissões, 28 de novembro do 1904.-11iedeiros e Albuqu.erque.-Gm·cia Pires •. 

O Sr. Presidente-O projecto vai ser enviado á sancção, o.fflciando-se ao Senado .. 
do occorrido. · 
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Entra em discussã() nníca a. emenda. do 
Son:tdo ao projecto n. 172, deste anno, que 
r oful'ma.l\ nrgan iZ:.\(ão jud!cial·ia do Districto 
Federal, a. qna.l foi mantida por dons terços 
de votos daquella. C11sa. do Congre.~so. 

O Sl.". Ca.-;;;;,lnno do Nasci
ntento (z,ela o;·de:m) - Sr. Presidente, 
pendem ainda. do ·yo~o da Camara, além das 
leis ~nnuas já. voia.d'lf; , o projecto que reor· 
ganiza. a. JusUça no Distr icto Federal, e bem 
assim um ·outro projecto de lei de incontes· 
tavel importancia, que é o que se sogno exa· O Sr. Erlco Coelho vem expen· 
ctamente na ordem do dia ás materio.s em der as razões por que acceita a emenda. do 
votação. Senado, conforme o orador já. votou, em si-

Assim é que, depois dos tres orçamentos leucio, da vez; passada. Começa a.rgumen
incluidos na ordem do dia, encontra-se o pro· tando com os al'ts. 74 e 75 da. Constltuiçiio 
,iecto n. 3:~6 A, que roorganiw. a brigada aa Republica,, um que assegura aos míli· 
policial. dres de terra. e mar as suas pat entes o pro-

Penso, Sr. Presidente, quu a. este mesmo venlos da. g1•aduação mimar, e o outro que 
projecto ainda prefere em importaneia a garante a. conservação dos funcciona.rios 
emenda do Senado ao projdcto que reorganiza civis nos seus cargos, salvo l\ · bypothcse de. 
a Justiça no Districto Fcdera.l, emenda. que 

1 
invalidez.. · 

já teve parecer da Commis9ii.o r-espectiva. · . Entonde que, ~o ~onto do yisia. con~titn-:-. 
venho requerer a v Ex que 50 di<YDO do ~wn.al a. compnl .. olla dos mthtares n.a.o ~ 

lta · · d · . " Justifica: o decreto do Governo ProvJsorto 
consn . r a 9asa st ~onoe e ,uL•gencia. , de modo ficou revogado pela Constituição da Repu-
a ser dtscutlda. e 'otada 1.mmcdtatamcnte a blica Quanto " compulsoriu. dos runociona.-
emenda do Senado ao proJecto que reorga· . • · . iL ~• · . • . .. t F 
nlza a Justiça do Districto Federal depois do r1os da JUSttç..1. orutnarta no Dl~~ttc o e--

~ · á. d' - d' , det-a.l, atoontado que a emenda. do Senado 
quu s~, pro,egutr na . !scussao a.s outxas conjura, 0 orador dirá. que a. i uvalidl'z não· 
materras da. ordem do dt.... se presume pela. idade, mas prova-se em· 

Vem :i. Mesa. ué lido o seguinte ca.d;L caso inJivídual. A computsorla no 

REQUERD1E:-iTO 

Requeiro urgenci~t p!tt'<t a disc LlS.3ão da 
emenda do Senado ao lll'ojecto n. 172 A, 
uc 1004. 

exercito e nn. armada, entretanto, nõ.o se
a.pplica. aos juizos vitalícios do Supremo Tri-
bunal Milita.r,pa.r•a exemplo do quo o orador 
se refere ao bravo marechal Almeida Ba1·· 
reto, qtiO, embora alcançado pela compul
soria. não perdeu o seu alto cargo de jui1, 

Sala (!as ~e•~es, 28 de dezembro de 1904.- Pl\Si!ando a ~sludar a que.!ltã.o do ponto de-
('assiano do Nascimento. viõta d 1 medicina legal, o orador aftlrma que · 

O Sr. Presidente- O Sr. Depu· 
ta.do Cassiano <lo Xascimonto requet' urgoncia 
para. a. discussão da emenda do Senado a.o 
projcBto n. In A, que reforma. a. organização 
judiciaria do Districto Federal. 

0 SR. ÜAS3IANO DO NASCIMENTO - Sim, 
3enhor. 

O SR. PRESIDENTE (temlo)- «Art. 92, Ur· 
gunte, para se lnterrompet• a. ordem do dia, 
só se deve entender aquelle negocio cujQ re · 
sultado se tornaria. nullo e de nenhum elfeito 
si deixasse de sor tratado immed!atamonte. 

§ I . ' Su bmettido <t Camara o rcquer·i
mento de urgeneia, si olla decldil• a.tlirma.
tiva.mente por sua. maioria, entt-arti. a ma· 
teria immediatamentc em discussão, ficando 
pl'ejudicada. a ordem do dia., até a sua do· 
cisão final. » 

Vou submettet' a. votos o l'Oquerimonto de 
urgencia do Sr. Cassiano do ~asolmonto para. 
que entrem lmmed.iata.mente em discus~io 
ae emendas do Senado a.o pt•ojecto n. 172 A. 

Os sellhores que approva.m, quoiram se 
levantar. (P ausa.) 

Foi a.pprovado. 
Vcl. vm 

em hypothe.~e alguma peb !daile avançada EO 
collige a invalidez, por outras pa!avr:l.!l, a. 
inbabil\ taçã.o para o serviço publico, c 
repta ao relator do parecer em dnba.to, o 
fulguro.nto p:1.rlarnontar, o Sr. Mello Mat-· 
tos, a lho contrapor opiniã.o de algum trata-· 
dista. 

Lê tiiD trecho de T OURDES o om seguida 
reproduz a.lguma.s passagens de LEGRAND· 
Ou SAnLE, e cita a.lgumus pbrases de direito 
romano, atlm de demonstrai' que a. 1ilade 
extrema, a 3Cnectude mesma., não é indicio 
de incapacidade civil e irresponsabilidade 
criminal. 1> assim como ossas questões não 
se resolvem em medicina. legal, pela consi
deração) da idade, 1ua.s sim pelo exame do. 
individuo, assim \arnbem a. invalidez pa.ra. o 
serviço pul}lico, poJr outra, a inhabilitaçã.o 
pa.ra a. magist1•atura, não se presume, con
formo o nosso direito publico, só pela idade 
do fuocciOnArio. Pela. menor idade, tal seja. 
a <l11Cla886Z de nnnos,prosupõem as legislo.ções. 
va.rla.vola do um • ou~o pa.lx, a irrosponsa.
bilidado orlminu.l do individuo, ou a aua ln
capa.cida.do civil ; mas a 1•oapelto d11.1 ld11des. 
avançada.a da vida, tU lerl•luQb, varl&vel•, 
é certo, SÓ a.tteodom par" mlaoJ'l\l' IU

1
rn&·· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:43- Página 25 de 29 

586 ANNAES DA CAl'viARA 

!idades. O orador lembr11 o Celeste Imperio, 
como excepção da regra, pois ahi aos 90 an
nos o individuo é irresponsavel, criminal
meu te fallando. E como é de moda c bom 
gosto citar os exemplos do Extremo Oriente, 
o orador allude ao Conselho dos Anciãos, ao 
qual o Mikado escuta, antes de declarar a 
guerra ou de firmar a paz, prova de quc 1 

nem por serem ancião8, es8es japonczes que 
envelhecem 8ervindo a sua patria são con
siderados mentecaptos ; pelo contrario. 

D~s doutrinas que vem exporulo e desa
fiando o Sr. Mello Mattos a refutal·aS com 
opiniões de tratadistas no assumpto, o oratior 
passa a examinar em concreto a medida, que 
o Senado rejeita em emendu.. 

Quo se pretendo como força1• a aposenta
doria dos velhos magistrados no Districto 
Federal~ 

O oradm• ouviu dizer mal de alguns juizes, 
de modo a. fazor crer que a magistra1;ura na 
capitn.l da Republica se pareceria com a 
estatua da justiça, descriptu. por LoNG~ 
FELLo,,-, na ca.beça da qual as pegas tinham 
feito ninho. Mn.s, si é para castigar magis
trados ímprobos, a a.posentadoria não cabe, 
pois é um lJeneficio concedido pelos bons 
serviços do funccionn.rio que invalida. Si ha 
juizes prevaricadores, sej:1m responsabili
sado e punidos, mn.s não aposentadiJS. 
O orado1• pergunta si. não lm verá magistrados 
moços, nas mesm::ts condições de serem cas
tigados; pois as abe1•rações de condncta não 
são privilegio da velhice, como deixou pro
vadr> longamente. 

O oru.dor pede a o.ttcnção do talentoso 
Deputado pelo Districto l<;edePal, que lhe 
dn.rá resposta, pa1•a. as conjectueas que 
po.ssa <~fazer, dado que o. emenda do Senado 
não seja acceita pela. Camn,t•n, neste mo
mento. O orador imagina que os nmgis
tradus, que, por for~u. üu. lei ora em projecto. 
forem alcanç~tdos peLa. compulsol'ia, recor· 
rerão a.o Supremo Tl'ibunal Federal que, em 
vista do art. 75 da Constituição da Ropu
blici1, ha de manutenil-os nos seus cargos. 
Nesse l.nterim, o Governo Federal irá pre;
enchen.lo os claros abertos pela compulsoria 
com o novo pessoal da sua escolha. Mas, 
dahi por deante, pode acontecer que o Su· 
premQ Tribunal Federal, em gráo de recurso 
extraórdino.rio, annulle os accoedãos ·da 
Côrte de Appellação, em mataria de justiça 
ordinaria, neste Districto Federal, peLo fun
damento de que aos magistrados inconstitu
cionalmente aposentados e por isso manute
nidos pelo meimo Supremo Tribunal Fe
deral, se não haja dado vista dos autos e 
ainda menos ensejo de opinar a respeito ! 
Que dirá o digno Deputado pelo Dist1•icto 
Federal quando assistir a essa balburdia, 
como consequencia da lei ora em projecto? 

O menor dos males que a lei em projecto 
tra.r{t, si a emenda do Senado for recusada 
pela Oamara, será. o accrescimo àas des
pezas com a justiça ordinaria no Districto 
Federal, ta.lvez n. nomeaç:ão de uma turma 
de juizes em disponibilidade, comendo os 
vencimentos, á espera de que se dê vaga 
por morte ou invalidez de algum magis
Grado. 

Para terminar, o oratlor diz que o Con
gresso que premiou com uma pensão ao Vis
conLle de Barbacena, pelo facto de ter che
gado (t idade de cem annos sem fazer tolices, 
não deve aposentar magistrados, a pretexto 
de que a idade de 70 annos é presumpção 
de caduquice. 

O Sr. Mello Matt.os diz que os 
opulentos das riquezas de espirito teem ge
ralmente o mesmo fiua.lgo attributo dos ri
cos de bens materiaes : a prodigalidade. 

Não vacillam, nem se pejam de dt\1" 
facilmente, incorrendo, embora, na censura 
dos menos generosos, pela pecha de esban
jarem os U.ons q ne enchem os seus cofres, 
que tornam replet:l.s as suas a.rc::ts, que 
lhes dão a ric1uozu. copiosa. 

Assim, tambem o seu distincto collcga, 
rico de grandes prendas <le espiri to, de ta
lento e de caracter (apoiados) procedeu pro
digamente, dando-lhe de presente attribu
tos que recvnhece lhe faltarem por com
pleto. (Nao apoiados.) 

Só assim os acceita ; de outro modo não 
os pôde recebm•, po1•que seria enfeitar-se 
com galas que lhe não pertencem. 

O illustre Dcpntarlo~pelo Rio de Janeiro 
bem conhec3 que o orado1• não é adversa.1•io 
para. se bater victoriosamente contra. ;_1,s suas 
gramlcs qualidades. 

Respondendo a um aparte· do Sr.. Erico 
Coalho, diz que, si o nobre Deputado pre
tendeu fa.zer a Camara ac1•edita1· que elle 
et>a um adversario temivel, não foi só o 
prodigo que agiu, já foi mais o artista, 
Iut:1,dor de nota que sabe enfeitar a victima 
a sacrificar. 

Esta. a sua convicção. 

Dependesse o exito da polemiea da.s pren
das de espírito, da. illustração, da força 
da palavra, do valor da dialectica e da gran
deza. dos l'ecm•sos intellectuaes, elle orador 
seria um vencido. 

Mas o que se vae decidir na pre
sente hora, não são as qualidades dos ora
dores, são os argumentos, são as verdades 
constitucionaes, são os princípios juridicos 
que regem a questão, e estes estão do lado 
do orador. 

Nestas condições, e3pertt a sua victoria. 
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Nuo pôde responder ao seu distincto col-~magistratura, SGgundo já fez ver no primeiro 
lega com a. mesma abundo,ncia litteraria de parecer de que foi relator, como na garantia. 
que S. Ex. usou; porque, a1úm de não dispor da distribuição da justiça.; e, depois de varias 
dos mesmos recursos, está com a sua pa,lavra considerações, faz notar que a validez do 
presa entre os p:.~nteiros do relogio regi- sept11agenario é uma excepção, sendo a regra 
mental. (A.pa1·tcs.) gera.l tt invalidez, e, pois, ba.sta a possibili-

As impugnações feitas ao ponto do pro- dttde de um magistrado prejudicar a justiça e 
jecto de reforrna judiciarln. que se discute desprestigin.r a magistratura. por contingen
podem ser ag-rupadas sob quatro títulos: é cias da ~ua jdade, para se adaptar n. regra 
inconstitucional, desa1•ra.zoada, . ultrajosa á gePal, sendo manifes-ta a vantagem da me
ma.gistratura, despendiosn. a compulsorla dida, desde qnc se comparem as convenien
dos magistrados. Elle orador declara que cias que podem trazer a conservação de 
reputa essa. medida, constitucional, razoa- um S0})tungenario YtUido, com as inconveni
vel, honrosa e não despendiosa. encias resultcmtes da conscrva.ção de septua-

Constitucional pelas razões que passa, a genarios in validos, que são em maior numero. 
dar. Os. textos da Constituição Federal que E' honrosa pal'n. a magistratura a com· 
teem sido invocados, especialmente o do pulsaria, como tambem é honrosa par<:t o Go
a.rt. 75,rcferem-se aos funccionariüs fed.eraes verno, pot•quo livra os mag.istr<Hlos c1e se 
e os magistrados deste Distrícto Federal são vorem humilhados por um exame do inca
juizes locaes. (Apa1·tes.) pacidade provr~da. c tirn. o Governo üo con-

0 art. 75 rla Constituição Federal consagra stranglrnento de decret:t r esse exu.me. Nem 
como regr<1 geral o direito do funccionario se uign. que a medida fu.cilital'ú a collucaçã.o 
da Nação á aposentadoria; mas ao Cong1·esso de atilhados do Governo, como allegou o 
compete em lei ordinarín. determinar as illustro Deputado pelo Rio de .Janeiro, pois o 
condições em que deve ser dada essa. apusen- projecto di.~ rJfvrma. judicia.ria. eotabclece [t 

tadoria. (Jlpa·rtes.) promo(ão :1, desemba,rgador por antiguidade 
O voca1mlo in'lio.tidez, que se encontra na- absoluta ; e, depois de fazer uma com:,a

quelle texto, :póclo ser tomado em varias ração entro as \~étntngens e desvantagens 
accercõcs, como Q PJ'Oprio illustrc Deputado dos varius systemas de aposentctdoria, passa 
pelo Rio de Janeir-o o fez ver; mas a inva- a outra ordem de considerações. 
lidez presumptiva pol<t idade avançada (!o Quanto ao Per despcncliosa a modida, o 
funccionario é cousa muito difl'erentc da. orador faz ver que no systema actua.lmente 
jnvalidez que tem por emüto supprimir a mantido o naquellc que o illustrc Depui;ado 
Pcsponsli,hilidude civil ou penal, de que pelo Rio Janeiro propõe, não ha meio elo se 
tanta questão fez. como argumento irrespon· impedir que as aposentadorias sobrecnrre
divel, o mesmo Deputado: não é necessal'io guem os orçmnentos,apresentando nnsse sen
que o magistrado tenha attingido o (jsta.do tido breves argumentos, depois elo que con· 
de lrresponsabilidado mental pura que pos~a clne, dizendo que era sen desejo e muito do 
sor compellido a un1a ttpusentadoria, pois sou gosw podm• l'espondor minuciosamente 
póde ter completa. lucidez de espírito, mas a todas as brilhantes ponderar:ões do seu .. 
não gosar <lo inteira capn.cidauo paea o tra· adversario, mas dí.o o pórlo fazer attento á 
ba.lho, por falta de qualidades que a velhice urgencLa de sel'em tratados outros assum
traz, mórmente em um clima aepauperante ptos e â e~· cas:sez de tempo, como é sabido 
como o nosso. Neste conceito é quo toem e por todos lamentado. (Muito bem; muito 
sido decretadas as leis de aposentadoria em be·m. O ol·aclo1· e comp1·imentado.) 
alguns úos nossos Estados c nos paizes ma.is · 
civilizados. O Sr. LallnOn.I!.J,ier Godo.t·redo 

-Sr. Presidente, desejava em puuca:::; pa
lavras ,justificar o voto que tenho de dar, 
favoravel á aposentadoria compulsoria dos 
magístrauos ; attendendo, porém, ao adean
tado da hora e ao facto de já. se achar a 
questão brilhantemente ventilada, não só 
hoje, como em outras occasmes em quo o 
assurnpto tem vindo á di~Jcussão nesta. Ca
maru.. desisto da palavra e requeiro o en
cerramento da discus.::ão. 

O Sa. Bltrcro Fruro-g' a. l'olha. 

Refere-se ás leis de reforma dos mi
litares e de jubilação .dos professores ; 
faz ainda outras considerações nesse sen
tido e passa. a tratar• do argumento alleg<:tclo 
pelo. seu adversa.rio, que a aposentadoria é 
um beneficio FA.O magistrado, sendo regra de 
dil•eito e de moral que nenhum beneficie é 
feito contra a vontade do beneficiado ; e a 
isto ello orador responde que a. tlposonta.
doria é um instituto de ordem publica, em 
garantia da justiça e dos direitos dos liti
gantes, antes que um beneficio lJessoal ao 
magistrado. 0 SR. LAMOUNIER GODOFRBDO- Peço a 

E' razoavel a. compul::;oria., diz o oradot•, v. Ex. quo consulte a, Casa sobre o meu re
"tanto no ponto de vista. do interesso da. querimento. 
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Xi<lNXiN BX C.Al\IXHX 

Po~to a votos oreq11crirr.ento de encerra
mento da discussão, é approvado e, sendo 
verificada a votação a requerimento do 
Sr. r3ricio Filho, é confirmado o resultado 
a.nnunciado, por 103 contl'it 13. 

E' encerrada a discussão. 

O Sr. Erieo Coelho (pela 01·dem) 
-Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que con
sulto a Casa sobre si concede a votação no
minal, tal a impot•tancia que me parece ter 
a rnateria. 

Posto a votos o requerimento do Sr. E1•ico 
Coelho, é rejeitado po1• 85 votos contra 38. 

n01:pea.do o Sr. Deputado Enéas Ma1•tins para 
o cargo de ministro residente do Brazil junto 
ao Governo da Columbia, requeiro a V. Ex. 
_que consulte a Casa si concede dispensa de 
impressão pat•a que elle possl figurar na 
ordem do dia de amanhã. ·-

Consultada a Cama.ra., e concedida a dis
pensa pedida. 

E' annunciada a continuação da 3a. dis-· 
cussão do projecto n. 326 A, de 1904, autori
zando o Poder Executivo a t•eorganizar a 
br·igada policial e a guarda civil; com pare
ceres das Commissões de Orçamento e Con-· 
stituição, Legislação e Justiça. 

O Sr. Presidente declara quo são O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
pt•ecisos dous tarços dos votos pn.rn. a sus- o Sr. B:ricio FHho. ·· 
tentação do art. 2° do projecto da Camara, 
a que o Senado apresentou um substitutivo. 

Em seguida é mantida por dous terços de 
votos, jsto é, por 92 contra 35 Yotos a se
guinte disposição do p!'oj3cto da Camara: 

Art. 2° : 
§ 4. 0 São vitalicios e inamovivois os juizes 

de direito e os desembargadores. 
§ 5. o Os magistrados vitalícios s6 perderão 

seus logares: 
I. Por exoneração, a pedido, ou em virtude 

de senten~a condemnatoria. 
II. Em virtude do aposentadoria, conce· 

dida a requerimento, nos termos do art. 39, 
ns. l e 2, de dccl·eto n. 2.413-!, de li de feve
reiro de 1897. 

111. Em virtude de aposcntadol' ii.1 decre
tada pelo Presidente da Ropublíca nos se
guintes casos : 

a) si, em exame Ue r:;anidade. rcqu01·ido 
pelo representante do Minist01•io Publico, 
for pelo Tribunal de .lustiça reconhecida a 
inhabilitação do ma.gistrarlo para o serviço; 

b) si o magist1•ado tivm• completado 70 
annos de idade. 

Nestes dous casos, o magistrado será apo
sentado com os respectivos vencimentos, na 
proporção seguinte: 

O.s vencimentos de um anno se dividirão 
em 20 partes iguaes, cabendo annualmente 
ao aposentado tantas destas partes quantos 
forem os annos de serviço na magistratur~t~ 
n.té·ao maximo de 20 annos. 

§ 6.0 O magistrado que não accoitar a. 
nova nomeação que lhe competir por accesso 
1ica1•á avulso. sem direito a vencimentos. 

E' o projecto enviado á Commissão de Rc
da.cção, ofliciando-se ao Senado do occorr-ido. 

O 1!11•. Be1•nardo de Cam)>os 
(pela ordem) - Sr. Pt•esidente, achando-se 
sobre a Mesa o parece1• da Commissão, de 
Constii.uiçã.o, Legislação e Justica. n. 34, 
de 1904, relativamente ao pedido para ~er 

O Sr. BI"·icio Filho vem comba· 
ter o projecto que dá ao Poder Exe~utivo au
torização ampla para reformar a brigada po· 
licial. Principiará. encarando a questão pelo 
lado constitucional, deixando p:tra o fim, si 
ti vor tempo, o estudo do assumpto pelo lado 
da defesa publica e pelo ladõ da. convo-
niencia. · 

Estuda o projecto e nota que elle permitte 
ao Governo crear empregos, estipular venci
mentos e determinar attribuições aos funccio
narios. 

Examina, deante da Constituição, as attri
buições do Poder Executivo, refe1•indo-se a. 
todos os seus artigos e pondera que nenhum 
delles dá a faculdade de fazer o que o projecto 
permitte. 

Obse1•va que a creação de empregos, a es
tipulação de vencimentos e a. determinação 
das funcções dos empregados são da compe· 
tencia privativa. do Congresso Nacionalt 
como se doprehende dos dispositivos que 
passa a ler o dos ~ommentarios á Constitui· 
ção feitos por João Barbalho. 

O quo se nota., diz o orador, é que cada voz 
mais o Poder Executivo vao augmentando a 
sua esphera de acção e tudo impondo ao Le
gislativo. 

Hoje mesmo vimos o que aconteceu. Depois 
do Governo verificar que o Sr. Barbosa 
Lima não estava ligado aos acontecimentos
de 14 de novembro, tanto que só tinha pe
dido licença para o Deputado Alf1·edo Va
reta, veiu á ultima hora solicitar permissão 
para que seja. processado o representante-
rio-grandense. . 

Admil•a a versatilidade com que se procede' 
em assumpto tão delicado. 

Dos depoimentos das iestemunhas não 
consta que o Deputado B:u·bosa. Lima fizesse 
parte do movimento. Desde que essas peças 
do processo não o apontam como culpado, 
não o póde fazer o r ela to rio do chefe de po
licia, producto do mais desenfreado nephe·· 
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lib::dismo offi~ia.l, demonstração viva. de uma. 
-neurasthenia. accentua.da. 

Vem á Mesa, é lido. apJiado a posto con
juncta.mento em diseu~são o 1aguinte 

RF.QUERB!ENTO 
O orador não sab) si poderá discutil' a. li· 

.cença, co.so o p.wecer sobre a. roc8ma s-~j:J. 

.dado agora p:Lra ordem do dia. Crê mesmo 
que não o poderá. fazer, pois tendo hoje, 
com toda a. autecedencia., pedido ao Sr. Pre
.sidente (lUO o inscre\·esse pa.ra fallar sobre 
u parecei', tevo a. resposta de que jã se a.cha
-vam dous inscriptoa. 

Re[1ueh•o que o projecto n. 326 A, de 1904, 
volte á Commis3ão de Constituição, Legis
lação e Justiçn. para dizer sobre a con
stitucion~\lidada do refel'ido projecto. 

Tudo co1nprehende: um falla.rá a favor, 
rapidamente, outro c~ntra., apressachum•nte, 
e será l'BIJ.UCfi(lo o encerramento da discas-

Sala das sessões, 28 de dezembro de 1904. 
-Bricio Filho. 

. sã.o. E, assim. a uniw. voz de· opposição na 
-Casa não poder1 defender o illnstre Depu
tado que,com o seu saber, o seu patriotismo, 
a sua illustração e a sua extra.ordina.ria elo
.quencia, honra a Camara, o Estado do Rio 
·Grande do Sul c a. RepubHca.. Eia a.hi a. gene
rosa c.mducta do leader para com o seu com· 
panheit·o do bancada e para. com o uníco re
Jircsentante quo não lê pela. c:.wtilha. do 
~\paio ao Governo. 

A vis:1do pelo Sr. Presidente de que a hora 
esta finda, o orador requer proroga.çã.o da 
sessão por meia ho1•a. 

Consultad~ a. Cama.ra, é concedida a proro
gação pedida. 

O Sr. Presidente-O nobre D!lpU• 
.tado póle continuar o seu discurso. 

O Sr. DJ.'Iclo Filho (continuando) 
a.nalysa. os inconvonlentcs do projecto, de
baixo de outros pontos de vista., c, a.o reLi
rar-sa da tribun[J,, declll.l'a bem sentir a con
trariedade que em muitos dosouvintescausou 
o sou discm•so. 

Pouco se importa com isso. Ha. de falia~. 
.quantas vezes quizer, emquanto o Regi
.mento permi~tir. 

Sua divlail. é: lutar, lutar e lutar, 
Bem sabe que a propa.g(].nda que fa,z em 

favor dos principiosliberaes não póde fructi
tlcar a.go1·a.. Dará, porém, reS!JHado mais 

·tarde. 
Até os despotas se rendem. Na Russia. 

-.quem se lembrasse ha. pouco de agir em 
ti~vor da. li!Jerdado seria. desterrado par.1 
morret• na. Siberia. Hoje, diante das difUcul· 

" da.des em que está o Czar com a guerra, os 
. .reclamos pelas l'<"formas liberacs já. vão 
sendo em parte attendidos. 

Não desanimará., pois, continuará a com
bater, certo da victoria. 

Termina. ma.nJ,\ndo á Meo.a. um requeri
mento para que o projecto volte á Cummis· 
-afio de In$trucção Legislação e Justiça. 
.. (MuitG bem ; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é cnccr· 
rada a discussão e adiada. a votação, a. té 
que as respecth-as Commissões de em p:U'eccr 
sobre as emendas olierecidas. 

o Sr. Presidente- Tendo da.do 
abora, designo para. amanhã. a. seguinte 
ordem do dia: 

Discussão uniea do parecer n. 54, de I 904, 
concedendo permissã.o para. flUe o Deput a.llo 
Enéus Ma.l'tins po ;sn. accei ta.r o c11rgo de 
Minlstt•o l~csidente em missão especial do 
Brazil junto ao govel·no do. Hepublica. da 
Colombia; 

Disaussão unica do parecer n. 52, de 1904, 
propondo que seja. nomeado para o cargo de 
offlcia.l da Secretaria. da Camara. dos Depu
tados Antonio Borges de Atba.yde Junior, na. 
va.ga. il. horta. pelo fallecimen to do respectivo 
funcciona.rio Luiz Domingos do Lago ; 

3• discussão do p!'ojecto n. 338 A, do 1904, 
o.utoriza.ndo o Poder Execut ivo a. abrir ao 
Ministerio das Relações Exteriores o credito 
do 500:0lJO,!:, papel, destina.do ao custeio das 
quatro commissões de P'-'lioia. c exploração 
no Alto Purüs e Alto Jurud ; 

3• discussã.o io projecto n, 33~, de 1904, 
autorizando o Pode1• Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o m•edito especial do 
225:000$ pu.ru. paga.mento a. Schustz Yereini
gung de deben.tures do ompl•estimo contl•a
hido no. Allemanha. pela. Companhia B:strada 
de Fer1•o Oest~ de ~iiuas. 

3• discussão do projecto n. 241 B, de 1904, 
reda.ccã.o para. 3• discussã.o do sab3titutivo 
approvado na 2a do projceto n. 241, deste 
anno, equip~\ra.ndo, para t odos elfeitos lc 
gaes, ás eselvlas oUlCliaes a Escola de Pha.r· 
macia, Odontologia e Obstetricia do São 
Paulo, no.s condições que es·ta.beleoe ; 

Discussão uniaa. da. emenda do Senado ao 
projecto n. 80 D, desta anno, dechu·a.ndo 
instituição de utilidad<~ publica. a Aca.demit~ 
de Commerciodo Rio do Ja.neiL•o,reconh9cen· 
do o~ diplomas POl' ella confol•idos eomo do 
c arao Ler ofllcia.l e d a.ndo outl'as providencias ; 

3• discussão do projecto n. 289 C, de 19M, 
reda.cçiio pa.ra 3• discussE\o da. omenda. desta.· 
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t§u ANNAES DA CAMARA 

cada na 2n discussão do projecto n. 289, dc~Jtc 
anno, de accordo com o Regimento Interno, 
asseguramlo a pensi'io vit<Llicía d.e l :800$, 
::tnnun.lmcnte, a D. Felismina do Mendonça, 
.Jardim, venel'étnda mão de Silva Jardün, o 
propag[tndista da H.epuhlic:.t, {le saudosa mc
moria; 

3o. discussão do projecto n. 289 D, do 1904, 
rellacçãu pt.wa 3"' discussão dv substitutivo 
apresentado na 2a du pl''l]ccto n. 289, de~to 
:.tnno, concedendo a pensn,o mensal de 500!) á 
viuva e filhos do tenente-coronel Innocencio 
Fabricio· Ferreira de Mattos e dando outras 
providencias; 

3a. discussão do projecGo n. 82 A. ele 1904, 
devolvendo a D. Maria Carolina Nabuco de 
Araujo a pensão de 3:600$ annuaes conce· 
dida á sua finada mãe D. Anna Bonigna Bar
reto Nabuco de Araujo, viuva do Senu.dor 
José Thomaz Nabuco de Araujo; com pa
recer da Commíssão <lo Pensões e Contas ; 

311. discussão do projec:to n. 328, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a a1lrir ao Mi
nisterio da Ma.rinhà o credito de 4:070$666, 
supplementar (~ 'Verba. da, rubrica 18"' do 
art. 7° da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903, para occorror ao pagamento dos 
vencimentos devidos ao commissario geral 
da armada João Maria Bernes de Parrabôre ; 

3a dlswssã.o do projecto n. 180 A, de 1904 
(do Senado), autorizando o Presidente da 
Republica a mandar annullar a carga 1eita 
em fovoroiro de 1897 ao capitão de enge
nheiros Domingos Alves Leite da quant[a 
de 2:100$, cgte recebeu da ca.ixa militar pa1·a 
dcspezas da commis~ão de que era chefe, na 
expedição a Cu.nudos commanda.da polo co
ronlJl Antonio Moreira Cesa.r, e a l'estituir á 
viuva daquelle offlcial, D. E1•silia Alves 
Leite, as quantias que do moio·soldo lhe 
toem sicJo descontadas pa.ra pagamento da
quelle debito ; 

3a discussão do projecto n. 337, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinh<t o credito especial de 
31:301$298, para cumprimento do disposto 
no art. ll da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903; 

aa. discussão do projecto n. 88, do 1904, 
concedendo a D. Flont Queiroz da Camara 
Lima, viuva do coronel honorario rto exercito 
Frederiao Augusto da Fontoura Lima, a pen
são annual de l :200$; 

2a. discussão do :projecto n. 7 A, r1e 1904, 
autoritando o Poder Executivo a abri1' ao 
Ministerio da Fazenda o credito ex.traol•di
nario de 10:033$016, para. pagamento de 
-vencimentos que competem, no exercicio de 
1903, aos dous fieis do thesoureiro da, Rece· 

bedoria da, Capital Federal; ·com pa1•ecer e 
emenda d:1 Commís3ão de Orçamcuto (do · 
Senado) ; 

Discus:~ão nnica do p:trocer n.l58B, de 1904, 
solJra cmendn.s offcrccidas na 2a. discussão do 
projccto n. 158, doste anno, do Senado, quo 
dispõe sobre as dcspezLts quo dov.er·ão sor fei· 
tas na construcção ele obras preventivas dos 
efi'eito3 das soccas que periodicamente asso
lam alguns Est tdos do Norte ; 

2'' discussão do projecto n. 142 .A, de 1904, 
autorizando o Govc1·no a prolongar a Estrada 
de Ferro de Camocim até Therezina, lan
çando um ramal em direcção a Amarração. 
e dando outras providencias; com parece1•e::> 
das Commissões de Obras Publicas e Coloni
zação e de Orçamento; 

sa. discussão do projecto n. 296, de 1904, 
autorizando o Governo a applicar ao prepa
rador de bistologia da Faculdade de Medicina 
da Bahia, Dr. Julio Sergio Palma, a dispo
sição da lei n. 138, de 21 de junho de 1893, 
e dando outras providencias ; 

3·\ discussão do projecto n. 307, de 1904, 
autorizando o Governo a mandar construi!' 
no Dish•icto Federal um edifi.cio apropriado 
ao se1•viço da. justiça local e no qual possam 
funccionar os tribunaes, escrivães e tabel-
liães, e dando outras providencias ; 

211 <liscussão do projecto n. 339, de 1904, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Milü~terio da lndustria, Viação e 
Obras Publicas o credito ex·t1•aordinarío de 
250:000$11ara paga.r á Companhia Brazileira 
To1•rens a indemnizacão fixada no termo de · 
19 de dezembro de 1901, rescisorio do con
tra.cto ele 18 de julho do 1890 ; 

311. discussão do Pl'Ojecto n. 241 C, tle 1904, 
redacção para 3a discussão da emenda desta
cada, de accordo com o Regimento IntQrno, 
na26 discussão do pl'ojccto n. 241, deste anno, 
equiparando, para. toúos os e.ffeitos legaes, ás 
escolas officiaes a Escola. de Pharmacia de 
Pernambucol nas condições que estabelece ; 

3a. discussão do projecto n. 241 D, de 1904, . 
redacçã.o para 3a. discussão da emenda desta
cada, de accordo cem o Regimento Interno, 
na 2a. discussão do projecto n. 241, doste an· 
no, equiparando, para todos os effeitoslegaes, 
á.s escolas offi.ciaes a Escola. de Odontologia do 
Instituto Gl'anbery, de Juiz de Fóra, no Es· 
tado do Minas Geraes, nas condições que esta· 
belece; 

311. discussão do projecto n. ~70 B, de 1004, 
rod.acção para 3a discussão da emenda desta- · 
cada, de accordo com o Regimento Interno, 
na 2& discussão do projecto n. 270,deste anno, 
dispensando o 1•esto de tempo que falta a~ 
CoHegio Granbery, de Juiz de Fóra, no EsM · 



tado de Minas Ge1•aes, :para completar os 
dons annos de fi~calização prévia exigida pelo 
art. 366 do Codjgo de Ensino ; 

3' discussão do projecto n. 270 O, de 1904, 
redac~ão para 3' discussão da em6nclo. desta
cada, de accorclo com o Regimento Interno, 
na 2• discussão do projecto n. 270,deste anno, 

·dispensando o resto do tempo que f<tlta ao 
Colledo Diocesano. i.le Diamantin:~., no Es
tado' de Minas Geraes, para completar os 
dous annos de fiscalizaç..'i.o prévia exigida, :pelo 
art. 366 do Codigo de Ensino. 

Levanta-se a sessão as 5 lloea.s e 30 minlttos 
da tarde. 

Veem â Meaa as seguintes 
DECLARAÇ'ÕJ::S 

Declaramos ter votado a favor da~ emen: 
das do senado ao Orçamen~o da Fazenda, sem 
entrar no exame das mesmas, sjmplcsmente 
porque, faltando apenas um dia IJara o encer
ramento da sessiio, a. reeusa. de qualquer 
&menda importaria o encerramento dos tra
balhos, sem que estivesse vota.do esse Ol'Ça· 
mento. 

Sala das sessões, 28 de dezembro de Hl04 . 
-Augusto de Fl·eitas .-Rodrigues Saldanha. 

Declaramos ter votado contra a emeud·a. do 
Senado ao projecto de Orçamento dn. Viação 
que autoriza o Governo a entrar em novo 
accordo com a The Natioaat BI"CI~Uicm llar· 
l>our Company, Limited, para o fim de rescin
dir o contracto para a. construoção das obras 
de melho-ramentos do porio de Ja1'agua, no 
Estado d3 Alagoas, abrindo Q neccsi!ULI'io cre. 

591 

dito si for ajustada alguma indemnizaç5.o 
pecuniarh. 

So.ln. das sessões, 28 de dezembro ele 1004. 
-Jv.Uo de Mello.- Cornelio da Fotlseca.
Pad?·o Pernambt~eo . -Pa1·~i1·a de Ly?·c~ .~-locTo 
Yieü·a.~ Celso de 8o"Z(!.- :liecleiros e AZbu
querqMe.-1'8-ixeü·a de Sú.-Esmeraldino Batt· 
deira.- Atfo?ISO Costa.- E lpidio de Figuei· 
1·edo, 

Declaro q_uo votei contra. as ememlas do 
SenaJo aos >.~s. 1, 36 e 51 do art . I" do pro· 
jecto do Orçamento da Receita. 

Sal<1. das sessões, 28 de d()zembro de 1904. 
-Paula Ramos. 

Votei iglalmente contra as emendas do 
Senado, re1ativa,s ao :porto de Jaraguâ e â. 
isençã.o de direitos, apresentauas ao projocto 
de Orçumen1-o da Industria e Viação. 

Sala das sessões, 28 de dezemlJro de 11)04.
Paul« Re~mos. 

Declaro que votei pela emenda do Senado, 
supprimindo a aposentadoria compulsoria 
dos magistrados da justiça local do Distl'icto 
Federal, instituída no projecto n. 172 A, U.e 
HJ04, da Caroa1·a. dos Deputados. 

Sala das i3essões, 28 de dezembro de 1004. 
-Trindade, 

D~claramos ter votado a favor da emenda 
do Sanado ao projecto n. 172 A, desto anno, 
c1ue reforma a urgu.nização judiclariu. do 
Districto I:<'oder•ui. 

Sala d[l,~ ~e::J.Sões, 28 de dezembro de 1904. 
Erico Coelho,-Pereíi'a Lima.- B etisario de 
Souza. -Julio Santos. -Galv<1o Baptista . 

183a SESSÃO EM 29 DE DEZJI MBRO DE 1904 

P1·esit:lencia do Sr, Paula Gteiman1es 

Ao meio-dia procele-se á ehamada a que drigues Saldanha, Bernardo Horta, Heredia 
respondem os Srs. Paula. Guimarães, Julio de Sà, Corrêa. Dutra., Mello Mattets , Bulhões 
de Mello, PeL'eira Lima, Alencar Guimarães, Marcial, Oscar Godoy, Augusto de Vascon
l'homaz Accioly, Joaquim Pires, João Luiz collos, Americo de Albuquerque, Et•ico Coe
Alv{'S, Sá Peixoto, Luiz Domingues, Cunha lho, João Baptista,Galvão Ba·ptista,Bezama.t , 
Ma.ehado, José Eusebio, Dias Vieira, Thomaz Julio SaNtos, Gruvello Cavalcanti, Maurício 
Cavalcan-ti, Gonçalo Souto, Fonseca. e Silvn., de Abreu, Estavam Lobo, Bet•nardo Mon
Alberto Maranhão, Teixeira. de Sá., Affonso teiro,David Campista, Francisco Bernardino, 
Costa, Celso de Souza, Bricio Filho, Pereira Ca.meh•o de Rezcwde, Antonio Zacarias, 
de Lyra , Espidio Figueiredo, Angola NetQ, Honriqne Salles, Carlos Ottoni, Sabino Ba.r
Folix Gaspar, Garcia Pires, Alves Barbosa, roso, Carvalho Bl'ito, O!yntho Ribeiro, Wen· 
Rodrigues Lima , Paranhos MoDtonegro, Ro. cesláo Braz, Rodolpho Paixão, Moreira ([a 
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~Silva., Francisco Romeir0, Valois de Castro, 
Costa Junior, Arnolpho Azevedo, Fernando 
Prestes, Amaral Cesar, Fet•reira Braga, Eloy 
Chaves, Leite de Souza, Paulino Ca.rLQs, Can
. dido Rodrigue.3, Rodolpho Mira.:t1da, Herme
negildo de Moraes, Aquino Ribeil•o, Candido 
de Abreu, Carlos Cavalcanti. Paula Ramos, 

. Luiz Gualberto, Soares dos Santos, Germano 
Hil.sslochcr, Angelo Pinheil·o, Ca.ssiano do 
Nasr.imonto, Vospa.siano de Albuquerque e 

.Homem de Carvalho. 
A hre-se a sessão. 
E' lida o sem debate approva.da. a acta da 

sessão antecedeu te. · 

O St ... A..lenear Guitna.rães 
(1° Secretco-io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 
Do Sr. 1° Sem•etario do Sonado, de 27 do 

corrente, communicando que o Senado ada
ptou e nessa. data enviou á, sancçã.o presidcn
dal, a resolução do Congresso Nacion;.tl auto
rizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Fazendá o cee:iito de 10:000$ supplementa.r á 
verba. n. 22 do art. 25 da lei n. 1.145, de 31 
de dezembt•o do 1903.-lnteirada. 

Do mesmo senhor, de 28 do co1•rente, com
municando que o Senado adoptou e nessa 
·data enviou á sancção, a resolução do Con
gresso Nacional autorizando o Governo u. 
abrir ao Ministerio da. Guerra o credito de 
59:412$500, supplementa.1• á. verba da ru
brica t5a do art. 12 da lei n. 1.145, do 31 

-de dezembro de 1903.-loteh•adl.\. 
Do mesmo senhor, pe igual data, oommu· 

·nicando que nessa data, o Senado enviou á 
·sancção presidoncia.l, a rosoluQão uo Con
gl•esso Nacional, autorizando o Govo1•no a 
abrir ao Ministcrio dt\ Industria, Viação o 
.Obra.g Publicas, o crodito especial de 
60:8~6$955 para pa.gamanto de\"ido ao onge
.nheiro Alft•cdo Novis.-Jnteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data., eommu
.nica.ndo que o Senado adoptou e nessa data 
.enviou á sancção prosidencjal, a resoluçã.o 
·do Congresso Nacional autorizando a aber
tura do credito extraordinario do 1:600$ ao 
'Ministerio da Guerra, para occorre1• ao paga.
·mento dos vencimentos quo competem ao 
continuo addido do mesmo minist~rio, Ma.· 
noel Canuto do Nascimento. -Inteirada.. 

Do mesmo senh01·, de igual datat commu· 
·tiieando que o Senado adaptou e ne~ga, data. 
enviou á sancção presidencial a resolução do 
.Congre~:~so Nacional autorizando a cocessão 
de sais mezes de licença com ordenado, no 
iospecto1· tle fazenda do Thesour.> Nacional 

.. bacharel Luiz Vossio Brigido, em prorogação 
-da que lhe foi concedida. • Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data., commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
cn vi ou á sancção presidencial, a resolução 
do Congresso Nacional autorizando o Gover
no a conceder a Francisco Barbosa. dos San .. 
tos; fiol do tllesourci1•o da Caixa de Amorti· 
zação, um anno de licença pat•a tratar de 
sua saudc onde lhe convier.-lnteirada • 

Do mesmo senhor, de igual data., commu
nicando que tcn:Jo·se extraviado em poder 
de uma das Commi.~sõe:; do Senauo, a propo· 
sição dost3. Ca.mL\ra, concedendo um anno de 
licença co:n ordenado, ao Dr. Gaspar Drum· 
mond; redactot• do Diw·io Otficial, e pedindo 
para esta Camara providencütr n,iim de c1ue, 
ao Senado, seja enviada, com urgencia, cópia 
da a.lludída proposição.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que nessa data o Senado enviou á 
sancção presidencial, o decreto do Congresso 
Nacional autorizando o Governo a u.brir ao 
Ministerio das Rela.cõcs Exteriores os credi
tas de 30:000$, pu.pel;e 45:000$, ou1·o,sendo o 
primeiro á verba 1 a, e o segundo â verba 7a. 
do art. 5° da. lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de hojo, communica.ndo 
que pa.ra. ser feita a necessal'ia. correcção, 
que por engano do cópia, diz a penultima. 
das emendas do Senado ao Orçamento da 
Receita. -material empregado- em vez de: 
-material importado-que é o que se en
contra. no original da. emenda. -Faça· se a 
co1•recção no autographo, communicando-so 
ao Senado. 

Do Ministerio da Fazenda., satisfazendo a 
ro!!uisioão dostu, Camn.l'a. no officio n. 285, 
de 14 do outubro ultlmo, sobro o reqne1·i· 
monto ern quo o capitão do fragata. honorario 
o 1° tenente rororm~o Collatlno Mat'C!llOS do 
Souza podo prl vllegio exclusivo pa1•a. os
tabelecor outro os fo1•tes do Ulu de Janeiro á 
Bahia, uma cat•relra do .10 galeras, mediante 
as condioOos que estabelece.-A' quem fez a. 
l'oqulsição (A' Commi:~são do Fazenda o In· 
dustrias). 

São lidos e vão n. imprimil·, pari2. ontrar 
na ordem dos t1•abalhos, os seguinto.s 

PROJECTOS 

N. 345- 1901 
At~to1'i.a-a o Podei' Exectttivo a abr·ir ao ~li

nistel·~o da lndush•iet, Viaçcio e Obras Pu
blicas,o credito ext1'ttOI'dinario de 4:190$554 
para pagamento dos "'encimentos do 2° offi
cial addido da Repartiç<TO Gei·al de A~sta· 
tistica, Di·. José Donifacio Burlamaque 
.íl-Iottra, desde 24 de 1tovemb1·o de 1902 a 31 
de de&emlJro ele 100/J 

Por mensagem de 1 J do agosto de 1903, o 
o Sr. P residon te da R.epubliea. solicitou do 
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Congresso Naeional a necessaria autorização 
para abril· ao Minis&erio da. Industr~a.V~ação 
e Obra!> Publicas o credtto ex:traor<llnariO de 
4:190$55-4, para pagamento <los venciruent_9s 
uevidos ao 2> officia.l addido da Rep~rtiça.o 
Geral de Estatística., Dr. José. Bonlfacio Burla
maque Moura, dosd•~ 24 de noYembro de HlO.~ 
<t 31 de dezembro de 1903. 

A Cornmissã.o de Orçamento, tondo de dat· 
pat•ecer sobre a con<HlsEão dos GC crcd i to, so
licitou do Sr. Minis Lro da Iudustl·in, Viação 
c Obras Publicas, em 7 de outabro do mesmo 
anno, informações quo 1lo lHtbilitassem a for
mar juizo ~egurü sobr·e o petliilo acima refe
rido sol.lrG a.s razões que teve o Govel'no 
para roadrnittir aq uello funcciona,ric-, man
dando audil-o à Repartição de Estatistica . 
Por officio de 27 do mesmo mez e nnno, o 
Sr. 1Hnístro da Industria informou á. Ca.
ma:ra «que, tendo sido demittido aquollo 
funccionario durante o perio:lo de perturba
ções em novembro de 1893, pareceu ao seu 
antecessor que a demissão !ôra dada po1' 
suspeição politica, visto n~da. constar contra 
elle, pelo qtte foi readmittido por decreto de 
12 de novembro de 190.2, ficando, enti•etanto, 
addido e som direito a,.os vencimentos do 
tempo em que estnve fóra. do serviço., 

Não tendo sido reroettido, por cópia. ou em 
original o processo que determinou a.quelle 
acto do Podõr Executivo, conforme requisi
tára. a Contmissão de Orçamento, esta nã.o 
IJOUde dar em iempo o seu parecer. Agorl1, 
porém, que está. de posse do todos os do
cumentos, tendo-os estudado, verideou que 
nada consta em desabono do funccional'iO 
readmittido e nem está justificada a sua de· 
missão. 

Em vista. das razões constl1ntes da mon· 
sagem do Sr. Presidente da Republic:t, é a 
Oommissão de Orçamento de .Pa.l'ecer que 
seja concedido o crndito solicttado, e para 
isso submatte á consideração da Camara o 
o segumte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decrota : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo atl· 

torizallo a. abrir no Miuisterio du. Industria, 
Viação e Obras Publicas o eredito extt'a· 
ordinorio de 4:190$554, para occor!'er ao pa
gamento dos vencimentos do 2> o1llcial 
a.ddido da Repartição Gorai de Estatística 
Dr, José Bonifacio Burlamarque Moura, desde 
24 de novembro de 1902 a. 31 de dezembro 
de 1903 ; revogadas as disposições em con
trario. 

Com este são os seguintes os ·cl'editos con
cetlidos nesta se~são : 

48 credi&os ex· 
tJoaordina-
rios ... .•... 

Papel 

8.623:{)70$411 

Ouro 

152:653$033 
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11 credi tos es
pcciaes •...• 

9 creditas sup
-plcmentares 

832:961$583 100:000$000 

2.375:453:;:675 4:747$533 

11 . 832:385$669 257: 400$566 
So.f(l. da Commissões, 27 de deze mbro da 

1904. - Oassicmo do 1'tasdmento , presidente. 
- PaB7a Ramas, relator . - Conwlio d a 
Ji'onscca, -P;·ancisco Sà.-Dcü•úl Campista . 
- U;·bww 8-:mt~s. 

.l!onsC'gem a que se ·,·efeJ'a o parece;· sup;·a 

Sr·~. Membros do Cougresao Naciona.l
Tenho a llonr.1 tio .~ulJmottor ti vossa. elevada. 
consiU.era.ç.lo a. inclusa e:,posição, que me di
rigiu o i\Iini~tro do E~ta.do da. I ndusLria, 
Viacão c Obras Publicas, mostt'a.udo a. nooes· 
sidade de ser abert.o ao respectivo Ministerio 
o credito extr:~mdinario de 4: 190$554, para 
:pagar os vencimentos quo complltCm ao ba
charel J osá Bonifacio Bllrl.tml.que .Moul'<t, 
desde 24 de novembro d o a.nno pro:dmo pas
sado, em que assumiu o exercicio do cargo 
de 2" official da. Directoria Gera.l de Esta t is· 
tica, no qual foi readmHtido :por decreto de 
12 do mesmo mez, até 31 de dezombro do 
corrente anno; e rogo-vos digneis de ha.bi.· 
litar o Governo com o referido credito. 

Rio de Janeit·o, 11 de agosto de 1903. 
Frcmcisco de Paula Rod1·igues Alves. 

N. 346-1904 

Autol'iza o Gov ento a concede r o p1·emio <l e 
viagem cc que tem dirJJit1 o DJ•. Jocro Ri· 
bei1·o da Silva Yia»11a, de conf'oJ"JIIidade 
com o~ a1·!s. 221 e 222 do Goctigo de 
Ensino 

O Dr. Joli.o Ribcil'O da Sihn Yhtn ua., mo· 
dica U.iplomi,do pela. Facultlildo de Mmllc ina 
da Bahia, roQuorou li Camara o 11remio de 
viagem á. Europa, de couformidtu.lo com o dis
posto nos vrts. 221 o 222 do Codigo de 
l!:nsiuo. 

A Connnis~ão de Orçamento pedlu íuror· 
maçõos ao Govm·no o Lomm dadas as se
guintes : 

Qne n. cougrega.ção da. Faculdil.rla ele Medi· 
clna. da Bahia. CllOSíJerou o alludido douto1• 
110 caso de obter o premio ; 

Qae esse premio tem sido fixado em 
4:200$, ouro, marcado o prazo de nm :uno 
para a. respootivi.l. Yiagem. 

A' vista tla. inrormação, a Commissã.o é d () 
parecel' que o Congros~o appt·ovc o seguintt> 
projeoto de lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. •I?ica o Go,·eroo autorizado a da.t• 

ao Dz·. Jo&o ltlbeiro !la Silva Vianna o 
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remio de viagem a que tem direito, de ··lhes aquinhoa com a metade das vag~s que 
~onformidade com o disposto nos arts. 221 se abrH·om, actualmonte, c com o ~e1 ço d~s 
e 222 do Codigo de Ensino, fazendo para esse que se de1•em quando houver. equ.IvalenCia 
ftm a necessat•ia ope1•ação de c~·editç>._ entre ell~s e o:; .s~u .-; compu.nhmro.s ue class~~ 

Art. 2.o Revogam-se as disposLçoes em legalmen~e habLlrtado~. Além d1st?, o.!! 2 
cont1·a1•io. do citacio art_ 1.° C?OSigna esta dlSpOSlçao, 

sobremodo eqmtat1va : Sala das Commissões, 23 de dezembro de 
1903. - Oassiano do Nascimento, presidente. 
- Cornelio cl?. Fonseca, relator. - David 
Campista. - Francisco Ve·tga. - U1·bano 
Santos. 

N. 347 A- 1904 

· Rii!Jttla o p1·eenchimento das vagas nos postos 
de tenente e capiUío do e.xe1·cito 

A Connnissão de Marinha e Guerra, tendo 
examinado o projecto tl.o Senado que reguh 
o preenchimento d.as vagas nos postos d.e 
tenen~es e capitães nas armas de cavallal'ia 
e infantaria do exercito; sujei.ta ao elevado 
juizo do. Camara o seguinte parecer que for
mulou á.cerca do mesmo projecto : 

O art. Io determina que as vagas dos 
postos de tenentes e ca.pitães das armas 
supra referidas sejam preenchidas meta~e 
por antiguidade e metade por e.~tudos, dis
posição justa e saluta1•,que deve ser adaptada 
em beneficio do exercito nacional, cujtL reor
ganição completa mais urgente se torna, dia 
a dia. 

Não destoando do vasto plano dessa pal
pitante reorganização medidas como a que 
mot.iva o pre::;ente parecf'r, podem ser ellas 
decretadas sem o men01• inconveniente, as· 
signalando' seguro passo no caminho a trilhar 
pelos dous poderes constitucionaes de que 
depende a sorte das ch:~;sses armadas do 
paiz. · 

Si o offi.cial hodierno, qualquer que seja a 
nacionalidade a que pertença, não precisa de 
cultura egual á de um grande scientistt\ ou 
insigne littcrato, cujas obras ~e alto valo.r 
leiam e releiam os sedentos do vero e utll 
sab"r tem elle necessidade certa.mente, de 
solidds e especiaes conhecimentos que o 
tornem capaz de bem desempenhar os seus 
penozos deveres, em tempo de paz ou de 
guerra. 

Não premiar os esforços daquelle que 
estuda e se prepara com o intuito louv~vel 
de melhor servir a. patria, defendendo-a, 
com vantagem, contra os seus inimigos ·ex· 
ternos ou ini.Prnos, é fH'egar o horror aos 
livros onde podem se~ haurid~s o~ e.nsina
mentos indtsp~nsave1s á espmhostss1ma e 
assaz ditllcil profissão das a1•mu.s : ~is a jus
tificativa do projecto, o qual nao fecha, 
todavia, as por·tas da promocão aos alferes e 
tenentes sem curso, dignas do toda a consi
deração dos poderes publicas ; visto como 

«Aos actuaes officiaes subalternos, a 
quem :pelu. legislação vigente está ve
dada a matricula. nas escolas, poderá o 
Governo parmittil-a, afim de que se ha.
bilüem para os elfeitos deste u.rtigo, es
tabelecendo par:. ~ isso as condições que 
julgar mu.is convenientes e sem prejuízo 
algum da u.utorização que Ih:: ti.Ji cunfe
rida para a refo1·ma do serviço relativo 
ao ensinó milit:\r.» 

A Commissão é, pois, ue pJ..;ecer qu;:J a Ca
mara approve o projecto, tal como veiu do 
Senado. 

Saia das Commissões, 27 de dezembro de 
1904.-Alves Barbosa, presidente-Rortolpho 
Paixão, relator. -Olivei1·a VaUadão. -Carlos 
Oavalcanti.-8om·es dos Santos. 

N, 347 ~ 1904 

Re,qula o preenchimento das vagas nos postos 
de tenente a capilcio elo exercito 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O preenchimento das vagas nos 

postos de tenente e capitão, de que ka.ta o 
paragr'a.phu unico do art. 5° do decreto n. 
1.351, de 7 de fevereiro de 1891, será feito : 
metade por antiguidade ab~oluta o· metade 
po1• estudos. 

§ 2. o Logo que o numero de ~A.lfer·~;:s e te
nentes cum o curso da arma egualo ao dos 
que o não teem, nos respectivos quadros de 
cada arm1.1, a pl'omoção ue.:;tes of!iciaes ao 
posto immediato . passará a SOl' feitu. preen
chendo-se as vagas n ~ l'azão úo dous Lorços 
por e:~tudos e um terço por antigutLl<LJ.e tLb· 
suluta. 

§ ~.o Aos actuaes officiae::; subalternos a 
quem pela legi~lação vig<Jntc est•í vedada a 
matricula na>:l e,culas,pod.er•(L o Governo per
mittil-a, afim de que se lubilitem p;Lra os 
e:ffeitos de::;te artigo, estabelecenuo para isso 
as condições que julgar mais con ven i eu tes e 
sem prejuízo algum da autorização que lhe 
fui conferida para refurma do ser v lço rela· 
tivo ao ensino militar. · 

Art". 2. 0 Revogam-se as disposiçõl'}S em 
contrario. 

Senado Fedeml, 22 de dezombt•o de 1904.
Affonso Augusto Morei1'" Penna,prasid,~nte.
Joakim de O. Oatuncta. 1° secreto.rio.-Joa
qLtim Ferreira Cha"es, 2° socL•etario in~erioo. 
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O Sr. João Luiz Alve!ôJ -Sr. 
Presidente, DO relataria deste anno do H
lustre Sr. Ministro da Fazenda, ha um erro, 
resultante de uma menos verdadeira. apre
ciação elo rela.torío do secrctal'io das Fi
nu.nças, do Estado de Min[l.s, relativamente á. 
clivit:la fllndada e tluctua.nte do mesmo Es

. tado, el'l'O que Maneta, no relatorio do 
nobre Ministro, um:.~ responsabilidade para 
o Estado de Mina~ de 25.000:000$ a mais do 
que realmente elle deve. 

O secretario das Fina,nças de :Minas imme
diatamente officlou a S. Ex ... 

0 SR. CRUVEI,I.Q CAVALCANTI- Li O offi-
cio. 

0 SR. JoÃO LUIZ ALVES ..• -quo, certa· 
menie, far:i. as devidas rectiftcuções em 
tempo,rectificações que venho tambem faze~·, 
neste momento, em beneficio do legitimo cre
dito do Estado de Minas, que não ·tem, como 
poderá. p:1recer pelo rclatorio do illustre Sr. 
:Ministro da Fazentla, encargos tão pesa(los e 
tão grD.nles eompromi~sos. 

Sem querer me alonga!' na demonstração 
do equivoco do citado relataria, pediria a 
v. Ex. que, juntamente com o meu discurso, 
se dignasse mandar publicar o officio do 
secret(l.rio das Finanças, a c1ua me referi e 
que vem transcripto no orgão offlcial do Es
tado de Minas. 

Aproveito a opportunidatle de -estar na 
tribuna para chamll.r a ·attenção da. Carnara 
para o l'ecante l'ogulamunto da •lei, quo 
prolübe os denominados impostos interesta
duaes. 

Quando dei combate, om nome do. aut o
nomia dos Estados e do r•espoitú á Con~tí
tuição Federal, ao projecto apresentado pelo 
nobre Deput,ado de S. Paulo, Sr. Arnolpho 
Azevetlo, projecto conve1•tldo na lei n. 185 
de ll de junho do corrente ltnno, previ des11e 
logo quo a twtonomia dos Estados iria sendo 
avassallada. pol' esta tendencia de absorpçõ.o, 
que ê o movimeni;o contrario áquelle que 
presenclá.mos ao proclamar-se a Republica. 

O SR. ERrco CoELHo-E' a União arvor•au
do-se em madrasta dos Estados ; é a in l'er
são du. ordem constitucional da Federaç:ão . 
(Apoiados.) 
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está porventura suspensa nesta materia ~ 
(Apoiados.) 

0 SR BRIClO FILHO -Quando geito qua te
temos infracções constantes, protestam . 

O SR. JoÃo Lcrz AL-vEs-Acho que temos 
Constituição e que ella é r espeitada ; foi um 
lap;lo do nobre Minist t•o da Fazenda. V.Ex: • 
não me amprest[lrá intuitos que não tenho. 

Em segundo logar, Sr . P resida o te, vejo 
que o regulamento exorbitou do intuito que 
teve o legislador ,confecciona.ndo a. lei n . 185. 

Primeiro, julgou-se o regulamentador da. 
lei no direito de definir o imposto de indus
trias e profissões; que aos Est ados compete, · 
em vir tu de da Constituição Federal. 

0 SR. ARNOLPHO AZEVJlDO- Tem toda a 
razão. O regulamento fo i além do qne exigia 
a lei . 

0 SR.JOÃO LUIZ A L"VES-Agra.d.eQO o aparte 
üe V. Ex., que foi o autor do ·Project o. 

Dizia. eu, Sr. Presillente : define o que é·O 
imposto de indnstrias c prolis~ões e define 
de tal maneira que, ou ha. defeito de reda
cção ou 1icou supprimido o dil'eito de tribu
tar as industria.s·e profissões. 

Diz o regulamento : 
«No exercício do direito de tributar, as in

dustrias e profissões cxercidas·nos seus tel'ri
torios, e defeso aos Estados discriminarem 
nas tax~ts do imposto a. procedencia da mate
ria ou objecta da inllustria ou profissão.~ 

Ou ha deleito de redacção no regulamento, 
ou não se póde discriminar a. industria e pro
fissão commercia.l da do artista, do enge
nheiro, do advogado, etc. 

0 SR. JuLIO SANTOS - 0 que Vâle é 
q ti e os Estados não são obrigados a cumprir 
isto. 

O Sa, JoXo L"Crz ALVES- Perfeitamente. 
(Ha va1·ias apartes .) 

Lembl'o-mc, Sr. Presidente, de que na 
3a discussão do projecto apresentado 'Pelo 
nobre Deputado por S. P o.ulo, S. EJt. pro· 
curou remediar os inconvenientes de uma 
mais demorada a.cção d:t justiça em relação 
a garantias cvncedid,)s ao negociante contl'<J. 
os impostos i·nterestaduaes~ apresentando 
umaserie de.medhlasquelhe davam o direito 
de proiJ()r a a.eQão perante o .juiz federal ou 

O Sa. JoÃo Lurz AL-vEs-Quando se votou respectivo supplente . P0ster•iormente, o Se-
o projecto que prohib3 os impostos irrteresta· nado modificou.a, lei, 'excluindo a competen• 
duaes o unico argumento legal a f~:tvor da lei cia do juiz ·supplente, ma.n.tendo union.mente 
foi que taes impostos eram inoonstitucionaes. a do juiz ·secoional togado, e, no emta·nt o, o 
Debaixo do pon&o de vist(l, economico, todos regutamen~o estende a competencia ao .juilll 
Dós dissemos qua eramos contral'i.os·a sem e- supplente. 
lha. ntes impostos. Pois ·.bem , si o imposto Maa ' O que 'me· força. mais a.:protestar ~on
interesta.dua.l é inconstitituoional como 'é .tra·e;Jte regulamento, Sr . Preside1:1.te, 'é ·a. 
que elle só póde :ser.prohibido,.a contat• de l OI)IIIpleta dissalu~ã.o do. poder judioiario dós 
de janeiro do a.nno que vem? A ConstHuü:ã.o Estados. Attenda a. Camara. . 'Diz o art. 13, 0 : 
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« Ar·t. 13. Sempre quo os juizes seccio
nacs conhecerem das acç-ões possessorias e 
expedirem o mandado de manutenção ou 
prohibitorio, de que trata. o art. 7°, ficará 
prorogada. a sua jurisdicçã.o para conhecerem 
tambem das acções ordinarias ou especinos 
que o Estado ou o Município pr•opuzer ao 
collectado para a cobrança do imposto, e da 
sentença dac1uelles juizes haverá appellação 
para o Supremo Tribunal Federal, sempre
juízo das mcd\du.s aasecuratorias conco
dida.s. » 

De maneir<t que desapparece as magistra
turas dos Estados, instituídas não só para ga
rantir os diréitos do cidadão, como tambem 
para garantir os direitos do proprio Estado. 

Onde, na lei a que me refiro, encontrou- o 
governo autorização para estabelccm· esta 
declinatm·ia fori 1 

Ha mais: 
« Art. 14. Si o collectado não ti ver usado 

~os -~neios possessorios e fôr citado perante a 
JUStiça do Estado para o pagamento do im
posto,ftca-lhe fa.cultado declinar para o juizo 
Federal, desde que allegue em sua defesa. a 
inconstitucionalidade ou illegalidade do im
posto, pollendo requerer no Juizo Federal a 
vocatoria da causa, si lhe não fôr recebida. a 
excepeção de incompetencia.« 

Ora, a. Constituição Federal estabeleceu 
precisamente os casos de competencia da 
justiça federal e das estaduaes e accres
centa que, no caso de se allegar inconstitu
cionalidade de lei estadual, haverá. l'ecurso 
extraordinario para o Supremo Tribunal, 
unica cousa admi:ssivel, em face do texto 
constitucional. 

Ainda mais: 
«Art. 15. Em qualqnei" periodo da causa, 

nos tribunaes do Estado, antes da sentença 
ftnal,serâ permittido ao collectado requerer 
ao Juizo Federal os mandados do art. 7°, e 
os e:tfeitos deste mttndado subsistirão, não 
obstante o julgado posterior daquelles tribu
bunaes, até_ que o Supremo Tribunal J?ederal 
decida, em gráo de recurso extraordiriario, 

0 Sn.. GEilMANO HASSLOCIIER - Parece-me
que V. Ex. ahi faz confusão: no fim de certo 
tempo, si não fôr inbntarla a acção, o man
dado cac por si . 

Ul'lr SR. DEPUTADO- Não cae, é até que 
se deciila. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Elle tern 
que propor a execução dentro de determi
nado prazo, porque o mandado é um rcmeilio ·-
:prelimina.t•. -

0 SR. JoAo LUir. ALVES- 0 intuito do. 
regulamentado!' da lei foi esse mesmo. 

Não fujamos á verJade dos f, . .,ctos ! 

E eu, S1·. Presidente, que combati com at 
maior sinceridade a lei que prohibe os im
postos interestaduaes, - não porque julgue 
que semelhantes tmpostos devam subsistir 
na federação, porque elles são anti-economi
cos c dissolventes da solidariedade nacional 
(apoiados) mao porque penso que pela Co!Y 
stituição Federal não tinha o legislador bra.
zi!eiro autoridade para legislar sobre o 
assumpto (apoiados e nao apoiados); eu, que
combati semelhante lei, prevendo que, era 
um passo a mais, dado contra a autonomia 
dos Estados; cu, Sr. Presidente, que sou 
federalista, por excellencia, não obstante ser 
amigo do Governo, prestar-lhe o mou apoio 
consciente o dedicado para bem da Repu
blica, e não obstante conhecer as nobres in· 
intenções do illustre Ministro da Fazenda., 
cuja administração eu louvo, não posso deixar 
de lavrar• neste momento, como legisladoP 
quo acompanhou a votaÇ'ã.o <la lei, um pro-
testo contra este regulamento, que é exorbi-
tante della e que attenta contr<~ a autonomitt 
dos Estados da Republica além de ser incoa
stitucional. (Muito bem ; muito bem. O oradw 
e cumprimentado. 

OFFICIO A QUE SE REFERE O SR. DR. JOÃO 
LUIZ ALVES 

nos termos do art. 59, n. 3, § 1~>, letra B, da «Ao Exm. Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões, 
Constituição Federal; -a ·q.uestão de -vali-dade Ministro da Fazenda, dirigiu o Se. Dr. Anto4 

do imposto ou da lei impugnada;» - ' nio Carlos Ribeiro de Andrada, secretar·io 
Vae o contribuinte, Sr. Presidente; _coJl- · ~as Finanças, o seguinte officio ·: 

demnado pelo Tribunal do J~stado ao paga4 

monto de determinado imposto, pedir ao • «Secreta1•ia das Finanças do Estaclo de Mi~ 
juiz federal 0 mandado prohibitorio, asse- nas Geraes, Bello Horizonte, 15 de dezembro 
gurado por este regulamento e fica. este dc"l904 · 
mandado vigorando contra a sentença do Sr. Ministro.-Acabo de ler o notavet"l;e
Tribunal do Estado até que se decida o re· latorio que V. E;{. apresentou este auno ao 
curso extraordinario. Exm. 81•. P1•esidente da. Republica, e tomo a 

Mas quem vae interpor esse recurso~ O liberdade de mandar 4 lho alguns esclareci 4 

contribuinte, que teve contra si a sentença, mentos quanto á divida do Estado de M'inas 
esse não o interporCL jél.mais, porque terá Geraes, assumpto a que V. Ex.. se dignou de 
sempre a seu favor o mandado Pl'ohibitorio! alludir qua.ndo,com excepcional pr•oftciencia., 
(Muito bem; muito bem). tratou das finanças dos Estados. 



A divida. do Estado é alli l'epresentada pelo 
.alga.tlsmo de 108.465:593$, assim disci•imi· 
nada: 

Externa 

ll3.10i ti
tuloscol
lo cados 
e 6.081 
não cúl· 
loca. dos 
de frcs. 
500, no 
total de 
fro.n cos 

.59.594.000 
oua.oca.m

bio del2 
d ••.•.•. 

439 bonns 
de lb.lOO, 

do ero
prestimo 
St. John 
d'EHtey 
Mining 

·Comp.,uo 
total de 

43.900 li· 
bras, ou 
ao mes
mocaro
bio ..... 
Interna 

Apo !ices 
de 5 "/ •• 

Flueluan
te : 

Depositos. 
Fundo de 

orphãos. 
ld·em de 

ausentes 
De po.sitos 

em cai
xas eco· 
nomlea.~. 

Papel 

47.372:760$000 

878:000$000 48 .250:7(~$000 

25.835:032$000 

2 . 592 :"387$000 

83:754$000 

1.189:860$700 60.214:883$700 

Total ..... 108.465:593$700 108.465:593$700 
Devo oscln.t•ecm• a. ·v. Ex. ~ue é razoa.vel 

a. exclusão da parcella de 25.835:032$ do nu
mero daqueUas cuja. somroa produziu o refe· 
r-ido a.lga.rtsmo total de 108.465:593$700. 

A discriminação da.q uella. pa.rcella. nos v a
rios valores que a. compõem evidencia, com 

-elfeito, que ella não representa, para o Es· 
ta.do, divida. ftuctuante. 

Eis a. discriminação: 
Títulos de companhias de 

.. estrada.& de ferro, depo· 
:dtadQa no Thesouro..... 24. B84: 173$316 
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7EM' 

Apollees federaes e esta-
doaes depositadas em fian
ças de exactores .....•..• 

Cadernetas da Caixa Eco
nomica. federal e da es-
tadual, da. Caixa. parti-
cular de Ouro P1·eto, tam- · 
bem em fiança., •..•. ....• 

Ca.'lernel.&.~ do extincto Ban
co Territorial e Mercantil 
de Minas pela~ quaes o 
Esta.Uo é credor de •.• • •• 

Lettras-hypothecai•ias, tam
bcm em fianças de exa.eto-

692:500$000 

151:930$928 

77:427$756 

l'<~s ........ . . . .... ,..... 29:000$000 ---------
Total .•........... 25 .835:032$000 

Cumpre-me e.ssignala.J:, afim de ser mais 
completo o esclarecimento, que os titulos de 
companhias fe1•ro-viarias são : -uns, de 
propriedade plena. do Estado, qua.es acçõos e 
debentures da. antiga. companhia. Bahia. e 
Minas, adquirida, em g1•ande extensã.o, 
pelo Estado, outros- representam garantla.s 
dadas ao Thesouro por companhias tambem 
de estmdas de Cerro, em virtude de empl-es
tiroos que o Esta.do lhes fe~. 

Assim, t.a.es deposito$, constituídos por 
títulos que, ou sã.o do propriedade do Estado, 
ou ga.rantem eroprestimos por elle feitos 
por a.polices o cadernetas de caixas eco· 
nomicas, cauciona.dt\S em fiança de exa.ctores, 
são a.pana.s valores gua.rda.dos no Thesouro, 
dos quaes, porém, nenhum<\ r esponsabilidade 
peounia.ria lhe advem. 

Verifica-se, portanto, que devem ell~s ser 

I 
excluídos das parcellas, cuja. somma. fórma. o 
total da divida do Estado, conforme os da.lio& 
publicados no rela.torio de V. Ex. , com o 
que se obterá o algarismo real da referida. 
divida,quo é o seguiote : 

Divida fun
dada : 
Externa 

Francos. 
50.504.000 
ao cambio 
de 12 d • •• 4.7 .372:7~ 

Libras43.900 · 

Papel 

a 12 d..... 878:000$000 48.250:760$000 
Interna 

Apolices de 
5 o/, •••••• 30.513:800$000 30.513:800$000 

----.---- -----
78.764:560.$000 78.76t :560$000 

Divida. flu· 
ctuante: 

Fundode or· 
phã.os..... 2 ,592:387$000 
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Idem de au-
sentes..... 83:754$000 

Depositos em 
caixa eco· 
nomica... 1.189:860$700 3.866:001$700 

·Total da di· 
-vida fun
dada e :flu-
ctuante ... 82.630:561$700 82.630:561$700 

Essa era, na verdade, a situação da divida 
do Estado de Minas Geraes em :fins de· 1902, 
segundo o l'elatorio. que tive a honra de 
apresentar ao Exm. Sr. Presidente, em 1903, 
baseadv no qual escreveu V. Ex. quanto 
consagrou, tratando das finanças dos Estados, 
ao Estado de Minas. 

E' certo que esses. esclarecimentos modi· 
ficarão sensivelmente varios quadros com
parativos que acompanham a referida parte 
do relatorio de V. Ex., e mui grato serei si 

. dignar-se de recti:ficar, quando apparecer 
opportunidade, os algarismos alli divulgados 
sobre a divida do Estado de Minas Geraes. 

Apresento a V. Ex. os pl'otesto» da mais 
perfeita. estima e elevada consideração.~ 

O Sr. Brici.o Filho-Sr. Pl'esi
dente, serei breve, tanto mais quanto desejo 
deixa.r tempo ao meu ilbistre amigo, digno 
representante do Estado do Rio de Janeiro, 
o Sr •. Erico Coelho, para que S. Ex., como 
sempre, delicie a Camara com sua palavra 
autorizada e eloquente. 

Pedi a inscripção, Sr. Presidente,. em hora 
de expediente, justamente para fallar da. 
inscripção de oradores. 

De hontem para cá, Sr. P1•esidente, ·de 
todas as vezes em que procurei pedir a V. 
Ex. para fallar sob1•c este ou aquelle proje· 
cto, já se achava a inscripção feita, já se 
achavam, pelo menos, dons oradores pro· 
postos para o pronunciamento sobre todas 
as matarias, não só as constantes da ordem· 
do dia, como mesmo aquellas que poderiam 
entrar em debate, em virtude de ped'idos de 
urgencia. 

Comprehende, V. Ex., Sr. Presidente, o 
embaraço que esta situação traz e o incom~ 
mo.do em que póde ·deixar quem não lê: pela 
cartilha da maioria. 

i Embora, Sr. Presidente, achasse irregu~ar 
i as inscripções antes. das urge!:! c ias votadas e 
l. antes dos proj~"ctos serem incluídos na o r
: dem do diá, fui forçado a. lançar mão do 
! mesmo recurso a que se apega1•am outros 
t oradores. 
1 Foi assim que hontem pedi a V. Ex. pa-ra 
l ser inscripto a propositos de uma. emenda. 
J apresentaaa a um dos projectos •. Obtive a 

resposta de que já se acha-vam . Jnscriptos ,
douS· orador-es. A palavra de V. Ex .• v~le 
muito e a declaração de que se achavam m
scriptos dous oradores é para mim um evan-' 
gelho. 

Comprehendi, Sr. Presiclente, desde logo 
qual o plano: dous oradores, um falia a 
favor e outro contra, é requerido o-encerra
mento e assim :fica o opposicionista. sem · 
poder dizer qualquer cous~t. sobre o projecto. 

Ora., Sr. Pr~sidente, ê contra esta irregu
laridade que protesto nesta hora. 

Parece que ha na Cas.t um livro de .in-· 
scl'ipções par~ os Ol'adoros; seria mais licito, . 
mais regular e mais de accordo com o bom 
andamento dos nossos trabalhos, que cada 
orador fosse directamente fazer a inscl'ipção 
no livro respectivo, devendo mesmo só ser 
feita a inscripção sobre os projectos que se 
achassem na ordem do dia. 

Foi este, Sr. Presidente, o processo ado-
ptado durante o anno passado e comeco deste 
anno. 

Comprehendo bem que, feita a inscripção 
para. um projecto que deve entrar em dis
cussão em um certo dia, essa inscripção deve 
valer para o dia seguinte, si por qualquer 
motivo não ficar encerrado o debate no 
mesmo dia; o quo nãO ê, porém, regular, é . 
a inscripção de vespera. 

Si, Sr. Pl'esidente, a presidencia fosse sem- · 
pre occupada por um homem da ordem de 
V. Ex •. , eu poderia perfeitamente ficar 
tranquillo; nada impede, porém, S1·. Presi- · 
dente, que essa cadeira venha a ser occupada 
por urn elemento partidario, nada .impede 
que dessa cadeil·a possa dirigir os nossos tra
balhos um collega que queira a.sphyxial' os 
movimentos dà opposição. Assim, om hypo· 
these alguma, o 1•epresentan te da opposição 
poderin. fallar, porque encontraria. sempre 
dous oradores inscriptos. · 

E' contra isto que eu protesto, é contra 
osta situação que_ vae de encontro ao bom 
andamento dos nossos trabalhos, que vae de 
encontro aos bons princípios da instituição
republicana, que me pl'onuncio. 

Faço este protest-o, Sr. Presidente, não · 
porque se possa temer esse resultado no -
corrente anno, desde que não duvido de 
V. Ex.. e dos· companheiros de Mesa.. mas . 
por.que no.anno. vindouro, após nova eleição,. 
póde isso succeder todas as vezes que um·, 
Deputado desejar discutir um. projecb. con .. -
tra. a vontade da maioria. 

Era. este o protesto. que e.u pr.etendia fazer · 
contra essa situação que foi creada. e que , 
póde abafar a palavra de um repre!!lentanta 
da nação. (Muito bem.) 

O Sr. dulio de Mello - Peço a,. 
palavra para uma axplica.ção pessoal. 
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O SR. PRilSlDENTE- V .E:-t .mo dê licença ... o inscrevesse, que ou\ros .iá se tinba.m inscrí-
0 Sn · JuLio DB Jl'lF..LL<l- Desejo a palavra pto, recordando-me então de uma. reoom

para. uma explic"ção pessoal, 0 peço ao 00• menclação feita em geral, de que eu me h avia 
bre Deputado pelo Rio de Janeiro, 0 Sr.Erico antes esquecido. · 
Coelho que me permUta fallar antes de Não duvirlo, Srs . Deputados, em dar as 
S. Ex. ; serCL questão de um minuto. ra.Mes francas e decisivas do meu procedi-

' menLo ; acima de tudo, p1•ocuro o caminho 
O Sn. Enwo Cf>ELHO- Estou prompto a, leal, o caminho recto . (Muito vem.) 

fazel-o; mas creio que o Sr. Presidea.te é j 
quem pede a V. Ex. licença para uma ex- Quamlo, p:lr espontanea generosid~de dos 
plicação que queria dar. membros de3ta. Casa, fui collocado na cadeira 

. da pre3ideocia., a.indt\ este anuo, repetindo e 
O Sr. Pl.'esicleute -Exactamente l'elembra.udo <?meu programma. do anuo pas

Davo uma explicação á. casa. depois d<IS pa·- sa.do, declaret tormiua.ntementc que oum
la.vras proferidas pe~o uobt•e Deputa.d.o por ~rn:ta !> m~u. dever com a.sshiuida~e dili
Pernarubuco a respmto de inscrtpçõcs paL·a ..,Gn ~e, lmpa.r ctalidade oortez, energia calma. 
o debate da ques1ão di~ ordem do <tla e escrupulosa obset•vancia. das prescripções 

Não é absolutamente estru.nho á. c~sa. que regim~utaes. Eu não me poderia furta-r a 
muitas vezes os Srs. Deputados veern á cumprn· . esse devor, com toda a lealdade, 
Mesa e previnem ao Presidente ou ao 1o se. sm.n torglVersações, repito, no momento de 
cretario de que querem ftdla.r sobt•e este ou detxilr esta CiJ.deira, e, qualquer que seja o 
aquelle assumpt(); p!>l' uma 1Jelicad.eza muito meu succeesor, pormrít.>-me o nobre Depu,. 
natural, ftcam essas inscripçõcs feitas pôde tado accrescenta.r, qu<~.esquer quu sejam 
se dizer ia petto e são sempre respeitados aq'!olles que venham occupal·:\, hão de se
(Apoiados.) · gu1r as h~n~osas tradições que teem sl<lo 

O SR. Bn.xcro FrLno - }Ias isto ni\o é J'G· 
guiar. (Ttocam-$e apcwtes er.b·e os Srs, Ge?·
mano Hccss~oche1' eBI'icio Filh(),) 

O Sn. PnESID:i:~l'E - Peço a attenção da. 
C:il.~a.. 
· O proprio nobre Deputado que "fez a. in

crepn.çãl.l, por mais de uma vez sa dignou 
dirigir-se em tal sen~ido ao humilde repre
sentante da Nação, que a confiança. de ~!JUS 
pa.res coUocou nusta oadeir::.; S. Ex. deve 
se ret\ordar, de que, por mt~is de uma. vez 
commBtteu isso que hoje chama falta., e 
que f!4 ltn. é, a Me~a fl'a.nea.mente confessa 
que a tem comroettido, como não pudet'á 
deixar de oommetter, desde que, assim pro
cedeu do, não fet•e o Rogimt•nto a an.tes dá 
a prova de sua. cOl'tezia.. dever essoncial de 
quem presicle os tra.ba lhos da. Cama.t·a. (lYluilo 
bem. ) · 

firmadas lmnterrupt.a.mente, com a. unica 
exaepção,quanto a.o brilho, do humilde Depu
tado qtte ora. está na presidencia. (N cí() 
apoiaclos geraes.) 

O ~R. Barcro FlLHo-Não apoiado; e faço) 
'l uestao_ de qu~ o Sr. htchygra.pho registre o 
roeu ~uao apotfldo~. · 

O SR. PRO:SlDENTf:-Devia á Ca.ma.ra. esta 
explica.ção, dada. coro toda. a franqueza, e 
desc~lpem·m.e os colle;;a.s a a.nimaçio com 
que me oxpnmo, porque hoje, no ul&imo dia 
de S63São, .oão me set·ia. licito, de motlo al· 
gu~, ao d;:lixa.r a cnuoh·a. ~a pl·esidencia, que 
patra.sse a minlma ~;uspctta. , a. mínima dn· 
vida, qua.nto á correccão com que me 
ten~o tmotido ne~te posto de saorltlcio. 
(MUltO bem.) 

0 SR. BRICIO FILHO-Nem foi O meu in·· 
tuito: quiz a.pJna.s evita.r uma. pratica. que 
acho que se pOde prestar a. a.bu;;os. 

O SR. PttESlDENTE- Tem a pa.lavra. pa.ra 
uma. explica.çã.o pessoal o Sr. Julio de 
Mello. 

Com toda sinceridade en disse a.o meu hon· 
r3odo collega ropt•esentante do Pernambuco, 
qua.ndo S. Ex., hontem, a. mim se diri"'iu 
sem tergiversações, setn dubiedadé, como

0

ho: 
memque nunca se habituou a mentir, qtle 
eu não poderia in~crevet• o honra.do Deputado 
(permitW·me a Camara. a franiJ.ueza. uma. O Sr. Jnllo de Mello (para uma 
vez qtte s. Ex . vem se .)ecupa.r do assnmpto explicaç<io pe&s()al)- Sr. Presidente, as. pala.· 
e eu nfi.ó quero que paire a. mínima duvida. vras ha pouao proferidas pelo mau lllustre 
sobre o meu modo de proceder), porque me companheiro de. bancada, o Sr. Bricio Filho, 
parecia, em vista dos precl'.dentea que toda a obrigam-me a occupa.r esta tribuna., plra. 
cama.ra conhece, que, da.da a palavra. a S. l!:x:. ·pedir uma explica.çã.o a S. Ex. 
era. possível que se esterilizasse a. sessã:o dé . O nobro Deputado, referindo-se á. impa.r
boje. oia.lidade com que V, Es: •. preside os nossos 

Eu ba.vla. dito a. S. Ex.: Nã.o ha. ninguem trabalhos e de qne dou fra.neo te;~temnuho, 
inscrlpto: ma.~ depois lembrai-me o respondi declarou que era. possível que SI) sentasse 
a IS . E~ •• qua.ndo vol tou pa.ra me pedir que nessa. ca.doil·a. alguem que, pelo seu espirHo 
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partidario, fosse capaz de consentir em in
fraccões do Regimento. 

Sr. Presidente, sou, por generosidade da 
Camltra, o pr·imeiro substituto de V. Ex ••• 

o Sa. JAMES DARCY- Por merecimento. 
( Apoiltdos geraes.) 

0 SR. JULIO DE MELLO-.,. tenho tido 
occasião Je occupa ·~· essa cJ.deira que V. Ex. 
tanto tem sabido honrar (muito bem); c, 
como possa pairal' duvidas no espírito da 
Ca.mara. de que o meu digno companheiro do 
bancada se tivesse referido ao humilde re
presentante de Pornamlmco, quç ora occupa 
a attonção dos Srs. Deputados, venho, de.:;ta 
tribuna, pedir a S. Ex. que se digne de 
melhor explical.· o seu pensamento. 

0 SR. PEREIRA. LIMA-Pela minha parte, 
tambem protesto. 

O SR. JULIO DE lVIELLo- Aguardo a. expli· 
cação de S. Ex., protestando voltar á tri
buna, si isto se tol'nar necessario. (.Muito 
bem.) 

O Sr. DJ .. icio Fllh.o (depois de 
pedi1· e obte1· a palav1·a para uma explicaçlto 
pessoal)-Sr.Presidente! o meu digno compa
nheiro de bancada não prestou attenção a 
todas as partes do meu discurso ; si o tives
se feito, teria verificado que a sua pe1•gunta 
era inteiramente desnecessaria. 

0 SR. PEREIRA LIIIIA- Apoiado; V. Ex. 
sal vou logo todos os membros da Mesa. 

0 SR. BRICIO FILHO-Aqui Se acham pre· 
sentes muitos collegas que ouviram o meu 
discurso e, além distõ, as notas tachygra.
phicas ahi estão. Ellas serão apresentadas 
ao meu illustrado collega, sem umc.L altora· 
ção, sem a mais ligeira modificação e l'OS· 
ponderão de um modo completo, . cabal á. 
interpellação qu•1 S. Ex. acal>a de fazer. 

Eu disse. Sr. Presidente ••• 
0 SR. JULIO DE MELLO- DiVCl'SOS collegas 

me interpellaram a respeito. 

de seus companheiros de mesa ; si se der 
uma nova oleiçã.o, pôde bem aconte_cer g.ue 
não no~ achemos doante da mesma snuaça.o. 

Nessas condições, desnecessaria é a per-
gunta do meu illustra.do collega. . 

81•; Presidente, peço a V. Ex. que se digne 
providoncütr paea que as notas tachygra
phicas do mou disc_urso,. sem q~e pas~crn po1· 
minhas mãos, seJam Immed1atamente en
tregues ao meu companheiro de 1Jancada, 
pa.ra que s. Ex:. possa vee o modo pelo qual 
me pronunciei. 

0 SR. JULIO DE MELLO-Não é preciso; 
basta a afH.rmação de V. Ex. 

0 SR. BRICIO FILII0-0 nobre Deputado 
sabe que, si tomos aqui muitas ve~es discor
dado, ficam sempre de pê o_r~spetto que de· 
vemos um ao outro e a cordw.lldauc curo que 
sempre nos tem~s tratado. . 

gmfim já pedi ao St•. Presidente que en
tregasse 'as notas tachygraphicas do meu d~s
curso ao nobre Deputado; ellas responderao 
a S. Ex. de modo mais preciso do que eu 
poderia fazel-o neste momento. (Muito bem.) 

o Sr. Erico Coelho (·)-Sr. Presi
dente, V. Ex. sabe que eu fui me inscrever 
na hora. d0 expediente, pedindo pa~a ser ? 
primeiro a. us:lr da pala v1•a, mas ~á acher 
inscripto o digno representante de Mmas Gc
l'aes, o Sr. João Luiz Alves, que aca_!>a. de 
produzir uma brilh·:~.nte a.1•gumentaçao .•. 
(Apoiodos.) 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES- Brilln.nte, não. 
0 SR. ERICO COELHO-... no sentido de pro

var qne o regulamento expedido pelo Poder 
Executivo, em 28 de dezemb1•o corrente, al
terou as expressões da lei votada pelo Con
gl'esso, prohibitiva de t.l'ibutaçõas interesta
duacs. 

Quero com isto dizm•, Srs. Deputados, que 
não secundo a S. Ex. na tribuna porque 
fosse suggestiona(lo pela palavra arrebata
dora •.. 

O Sn.. BRICIO FILHo -São collegas que O Sa. JoXo Lmz ALVES- Eu dou testemu-
querem aquecer as questões, que desejam nho·de que V. Ex. pretendia falhr. 
torcer o sentido d·.;s minhas pal:l.vras, visam o SR. ERico CoELHo- ... do meu nobre 
sabo!ear uma lucta entre nós. . amigo, sr. João Luiz Alves; mas sim á Ca· 

Nao tenho quo a.ccrescentar, nem 9.ue di- mara no proposito de lavrar um pt•otesto 
m!nuir absolutamente o tom a o senttdo de contra 0 1·egulamento que s. Ex. já criticou 
mmhas p~lavras. . de modo cabal! 

De.clarei á Camara, Sr. Prestdente, que Estou de accordo com os reparos feitos por 
receiava q~l(~, em vçz_ de .estar ~ollocado, s. Ex., palavra por palavra; sobretudo faço 
nessa cadeira, um espirlto Imparcial, como minhas as reterencias pessoaos que S. Ex. fez 
o de .V. ~x. '· pude.sse estar um ou tt•o que, a. o digno Ministro da Fazenda, o meu ami_go 
pal'tidarl?,_ 1mped1sse qu~ o representan~e sr. Leopoldo de Bulhões, cuja honradez, m
da opposu;ao se fizesse mscrever e entao 
frizei bem meu pensamento, accrescen· 
tando: Si houvel." a mud·.mça de y. Ex. e c·> E~te discune Lão tc.d 1evisto 11clo orador. 
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-~Jlligoncia. e dedicacão a.o serviço publico ou 
não cesso d&louvar com sincer idade. 

O Sn. JoÃo Lurz ALv<:s - Muito bem ! 
O Sa. En1co CosLno-~fas, nem por se r 

eu amigo e creado do Sr. Leopoldo de Bu· 
lhõos , além lia a.dmirado1• da su:~. persoua.li
dado polltica., posso cala.r o desgosto que me 

. dou o regulamento expt.>dido pelo Min istro 
da Fazenda. 

O Sn . .TaXo Luiz ALvEs-Manifestamente 
contrat·io ólcttra. da Constituição. 

O SR.. ERICO CoeLHo-Esse regulamento 
não aer;t exooutado polos Esta,dos ; o, em 
Mme do Estado do Rio de Ja.neiro, q11e tem 
á. sua testa um llomem do governo que sabe 
querer, eu di rei: tal regulamento será lett1·a. 
mort~ •. • 

0 SR. ALDERTO BEZAMAT- V. Ex . está. 
a.utoriza.do pelo presidente do Est.tdo a fazer 
esta declaração? 

O Se.. E RICO CoELuo-Nã.o estou autorizado. 

0 SR. ALDERTO BEZAMA.T-Então não pótle 
fazol·&. 

O SR. ER!CO COELHo-Nem V. Ex. está 
autor izado Do me fazer semelhante ioterpel
la.ção. Insisto em affirmar que no Estado do 
Rio não serli. cumprido o regulamento. 

O Sa. Ar.nERTO BET.AMAT-Em nome do 
govm•no tlo Estado~ 

O S~> , Etuco CoELHo- V. Ex. não ostá. a.u
toriza.Uo a dosmentir a minh:l. amrmação. 

0 Sn. . ALBERTO BEZAMA T-~ao estou· des
mentindo a. V. El:., estou dizendo que não 
pO!le tazet• essa. declaração em nome do go· 
verao, som estar por-clle autorizado. 

0 Sn.. PEREIRA l..UIA-Apolatlo , niio está. 
autorizado a ralhl' em nomo do gover·no . 

O Sa. Pn.ll:SIDENTt;-Attençã:o. 
O SR. ERICO CoELHO-Eu nã:o· reconheço 

nos dignos Srs. Doputados, nieus compa,
nbelros de l'Gpresentação, auto1•idade para 
me admoesta. rem. Eu não me decla.rei a uto
rizado pelo governo do Estado do Rio de Ja.

. neiro a. fazer a. afflrmo.ção de ha pouco, mas 
presumo . •• 

· O Sa. PERJIURA LIMA-Isso é outra cousa. ; 
é dü·eito de V. Ex. presumir. 

0 SR. ERIOO CoELHO-Presumo que, com
penetrado dos seus deveres, o honrado e.>ta· 
dista que . sabe querer, na observancia da 
Constituição e empenho de fomentar a. ri· 
quez<~. publica, não se submetter1 ao regu
lamento que lbe burlaria os int uitos gover
nam&ntaes. 

Vul, VJU 

o pt•otesto qu 1la.vro contra. o regul~mento 
não visa os pontos et•iticados pelo \mlha.nte 
or·ador, Sr. Jolio .I...uiz Alves, mas fm·e outro · 
topico, isto o, roth•o-mo a.o art. 5• do t'l3gu
lameoto quo pa.sso t~ lor: 

«Al't . s.o No caso de ser trihuta.da pelo 
Esta.do a. lmportlção de merca(loriu.s estran
geiras, nos termos do art. 9", § 3•, da. Con
~tituição Federal, o imposto será. arrecadado 
dil·ectamen te pela. estação fi~ca.l federa.l que 
o romctterá ao Thesouro Nacional com diS· 
ct•imina.çã.o do Sll:). procedencia.. :. . 

Neste topico a. obra do Poder Execu trvo ê 
materia e3tranlla á. lei vota!la. pelo Con
gr•esso o a lém disso é infr ingente da. Consti
tuição F e lera.l , cuj t' nrt. 9•, § 3°, t•esa o 
seguinte : 

«§ 3.• Só ó licitrJ a um Es~ado trihutar 
a. imporLa.ç-ão do moL·cadoria.s estrangeiras 
quando de$tinn.dns uo cunsumo 110 sou te~·ri· 
torio, rovorteutlo pol'tím. o pL·oLI.ucto d.o 1m· 
po~lo para o Thesou1·o Federal.» 

O Sa. C.nuv1;r.to CAY.H,CANTI- V. Ex. 
pódo atnrmnr qno o rogulamenw não serfL 
executado pelo ~t:1do do Rio. 

O Stt. J oÃo B.\l'TISTA- E' a. uoica. parte 
quo tom applicaçãc> ao uosso E~tado . 

O Sa. ERlCO Coer.uo - Ora, gra.ças o. Deus, 
quo já uma voz da ropt•esentação 1luminenso 
me apoia.. 

O Sa. Cavv&Lto CAv.A.T.CANTl-Esse artigo 
foi u.hi mettido contra o Estado do Rio. 

O Sn. ERJCO Cot:r.no- O que o Governo 
Fede1•a.l pretBndo ti illndh• a tlscalização ex:or· 
cida polo Estado do U.io no tocante á. co
bra.oça. nas suas fronteiras dos impostos ta
xados sobre cereaes e mais especies de pro.
cedencia ostrangeiea., símila.res aos productos 
do mesmo Estlldo. 

O Sa. ELOT CiiAV~:s- E' injttstiça que o 
nobre Deputa.do o.~tá. fazendo ao Gover no Fe· 
dera!, que torá. sido infeliz na disposição, 
ma.s não acredito que tenha. sido coUocada. 
abi pa.ra ferir o Est.a.<lo do Rio de J:meir o. 

0 SR. 0RUVELLO CAV'-LCANTI (dirigindo-se 
ao Sr. Etoy Cha~>es) - V. Ex. combine esse 
artigo com o a. viso antcriormeo;e expedido. 

O Sa. JoÃo Lur~ ALVES -A Constituição 
é cla.ra - o imposto reverterá - diz alia ; 
si revClrte é porque ha outrem que o arfe
cada. 

0 Sa. ERICO COELHO - Estou de accordo 
com a · interprotacão litteral que V . Ele.. 
acaba. de lembrar'. O imposto verte para o 
co!~e da. ropa.rtiQão eato.dual que o arre~a 
para depois vorte1· para os cofres federaes, 
pois essa. fttculdado de ~ributa.1• ê dada a.o 

. 7G 
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Estado, slrn, como arma de defesa, mas não 
como fonte de renda. (C,·uz?..rn-se apartes.) _ 

Quando se discutiu o projecto que se con-. 
verteu na lei de ll de junho, formulei. uma 
emenda qlle abria excepção á faculdade dos 
Estados tributarem as. mercadorias estran
geiras, qu:mdo entrassem nos portos da &e
publica isentas de quaesquer tributações, em 
virtude de convenio3 celebrados pela União 
com outras naçõecl; nessa hypothese, os Es· 
tados fi.ca.vam inhibidos de tributar, na 
fórma do.§ 3° do art. 9°. A- emenda ..• 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Não passou. 
0 Sn.. EH.ICO COELHO-Não passou, mas O 

principio con·3·titucional ficou de pê. A defesa 
dos generos de producçiT.o dos Estados não se 
poderia dar, em virtu<lo de tratados que a 
União tivesse :firmado com outras nações. 
A emenda foi rejeit :~d;t, mas n. pratica dá 
no mesmo. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Como, si a 
emendv.. não foi approvad:1 ~ . 
· 0 SR. ERICO COELHO-Quero dizer que, 
dada a hypothese de que uma especie de 
mercadoria estt>angeira se ache isenta. de 
tributaçã.o aduaneira, em vi.rtude de conve
nio da União com alguma outra. nação, 
quando um Est.a.do qualquer tributal' a mer
cadoria, no reverter o imposto ao Thesouro 
Federal, este ficará na obrigação da i'esti
tuir a importancia ao importador benefi
ciado pelo convenio internacional. O Estado 
cobrará o imposto, mas a União não o em
bolsará, em cumprimento do tratado que 
ti ver firmado. . . ( T1·oéam ·se varias apartes 
ent1·e os Sts. llfedeiros e Albuqtterque, Cru
veUo Ca,alcanti, Teixeira de Sa e varias 

0 SR. ERICO CoELHo-Registre-se a decla· 
ração •.. Logo que o Estado do Rio começou 
a cobrar imposto sobre o arroz e outras 
mercadorias de 'Pl'ocedencia estrangeira, o 
Governo da União qujz entabolar transac
ções com o governo do Est-ado, afim deste 
não insistir na tributação. 

Parlamentou-se a respeito, e como o Go
verno Federal achou o presidente do E&
tado do Rio na nobre intenção de não cedeP 
uma linha do seu programma economico 
e financeiro, tracado de accordo com a as
sembléa legislativ<t, aconteceu que o Go
verno Federal se lembrou de burlar o § 3° 
o art. 9° da Constituição desse modo regu
lamentar. 

Desde que o Estado do Rio de Janeil•o não 
possa arrecadar o imposto que lançar sobro o 
arroz et ccete>·a, será ill uso ria. a sua fiscali
zação e, p .Jr · con.:leguinte, é vã a me
dida protectora da. producção. (Apoiados.) 

Tormina.rei dizendo que prasumi, pelos 
antecedentes da questão, para affirma.r que o 
E::;ta.do do Rio de .Janeiro não se submetterá 
ao regulamento, art. 5°, ·com particular 
menção. A Camara ouviu os clamores que a 
minha affirmação levn.ntou na banca.da :flu
minense. Os acontecimentos responderão 
por mim. 

Agr<.tdeço o conforto que me deu uma. voz 
da representação fluminense, a do Sr. Cru- 
vello Cavalcanti, de que oü não sou o unico · 
a presumir que o governo do Sr. Nilo Pe
çanha, que nesta quadra fnz a fortuna do 
Esta.do em ~ue nascemos, não observara o 
art. 5° do regulamento. (lliuito bem; muito 
bem. O orado~· é mníto comprimentado). 

out1·os Srs. Deputados.) O §r. Esn1eraldino Bandeil--a 
o SR. Eaico COELHO-... 0 resultado será -Sr. Presidente, honte.m estive no recinto 

0 mesmo, isto é, a tribu·taçã.o do Estado não desta Cama.ra durante todo o· tempo das vo
tações. 

aproveitará como defesa das especies d:e sua Alterada, porém, a ordem do dia, a. reque-
produeção. 

Ahi fica 0 meu argumento, p:~ra. os illus- rimento do illustre leader, para que en-
tres Srs. Deputados criticarem. trassem logo em discussão as emendas do 

Dizer-se, Sr . .Pl'esidente, que 0 Estado Senado ao projecto de reforma judiciaria, e 
pôde lançar tributos sobre mercadorias de sendo concedida pela Camara a urgencia pe
:procedencia e ;trangeira, mas que não pôde dida, nesse sentido, occupou então a tribuna 
fi 1. o digno representante do Estado do Rio, o 

sca 1zar a arrecadação dos mesmo~ impos- Sr. Erico Coelho,. :para tru.tat' das emendas 
tos, é uma burla, e nesies termos o art . 5o referidas. 
do regulamento, infelizmente firmado pelo Na occasião, porém, em que orava s.Ex., 
meu amigo, o Sr. Leopoldo de Bulhões, é . 
indefensa vel. o Estado não pôda deixai' a fui ferçado a reth·ar-me da C amara, po1s 
mãos estranhas a arrecadação do imposto, e tinha que resolver negocio m•gente, preten
disse muito bem, ha pouco:, um dos Srs. dando, entretanto, voltat• logo depois para 

continuar a votar as ma terias encerradas. 
representantes do Rio de Janeiro, que esse Suppondo que s. Ex. e outro digno col· 
artigo do regulame-nto só visa. fe1•ir a au- lega, que se sabia i'r responder-lhe, occupa· 
tonom;ia.. do Estado que nos elegeu'. . . , riam a tribuna. até ás 4 horas da tarde, a, . 

O SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Foi meu essa hora voltei á Camar.~ para o fim indi- · 
este aparte. cado. 
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Mas, com surprcza,, ao chogat' a cs~~~o"'· quos, Bem_ardo Antonio, Carvalho Chaves. 
Casa, verifiquei quo na. mmlla. a.uson· A.bd.o_n Bapttsta., Marçal Escobar c Campos 

cia. foram vota.dits todas as matorias con- Ca.rtter. 
stantes da. ordem do dia, inclusive as emcn· E sem causa. os SJ.•s. Virgílio Brigido, 
das alluditlas. . . Eloy de Souza., Maláquía:s Gonçalyes, Ep_a.-

Orn., Sr. Pres1dente, como eu cons1dere minondas Gracindo, Rod1'1guos Dorla, Bu!cao 
fundamentalmente inconstitucional a apo· Vianna. Prisco Paraizo. Mm•eira. Gomes, 
sentadoria compulsoda dos magistrados p~lo Paulin~ de SoUZ9., Viriato Ma.scaronhas, As· 
simples facto. de haverem ell?~ att~ng1d0 tolpho Dutra, Bernardo de Fal'ia, C<1millo 
70 a.nnos de 1dade, o po1·que J_u. uma vez Soares Filho, C~logel"J.S, CamJllo Prat es, 
tivesse votado contra esS[l. mcd.tda, dGclaro Francisco Malta, .Juvenal wiiller, Barbosa. 
que, si hontmn ~qui estivesse no momento Lima, Domi.ngos Mascarenl1a.s e Alfredo
em que so proceilia á respectiva vdaçi.to, Varela. 
novamente teria votado contra a indic·.trla · 
compulsoría. _ 

Nesse sentido envio á Mesa uma decla.t•açao 
devoto, ooncebida nestes termos. (Lê.) 

ORDii;lvl DO DIA 

E' a.nouncíali~J, a discassfío unica do pare
cer n. 54, de 1904, concedendo permissão 
pa.1•a que o Deputado Enéas Martins possa 
a.cceitar o cargo dll ministro resid.ente em 
missão especial do Brazil j unco ao Go verno 
da. Republica. de Colombüt. 

Comparecem mais o3 Srs. Enéas ·Mar:· 
tíns, Aurelio Amorim, Hosannall de 011-
veira, Passos Miranda, Rogerio de Mlran•la, 
l ndio do Bra.zil, Urbano Santos, Cbristlno 
Cruz, Anizio c1e Abl'<m, João Gayoso, Be· 
zerril Footenelle, FJ.•ancisco Sá, Frederico O Sr. Pa'esideute-Tetu a palavra 
Borges, João Lopes, Eduardo Studttrt, Ser- o Sr. Irineu Machado. 
gio Saboya, Peroira Reis, Paula o Silva., 
Trindade, Alld.on Mílanez, Izidl'O Leite, Me· O Sr. It•inen."fi'.Ia.ehado (')-Sr . 
deiros e AlbuqnerquB, Joã.o Vbira, Esme- Presi(leute, vcmho ap1mas em puuc~ pala-
raldino Bandeira, Cornelio da Fonseca., Po· vras justificar o meu. voto cont1·a..l'io ao pa
dro Pernambuco, Oliveira Va.lladão, Nciva, recer, _porquB, rendo homenagem ~o talento 
Castro Rebello, Augusto de Freitas, Eduardo e merecimento intellcctua.I d o nosso distiacto 
Ramos, José Monja~•dim, Galdino Loreto, collegu. o Sr. EneasMa.l'tins. 
Irineu Machario, Nolson de VasconcelLos, Sá. Pen$o, S~. Presidente, que, além de p ro
Freiro •. Belizario de Souza, Carlos Teixeira duzir encargo p:1ra os cofres pu blicas, a,lém · 
Brandão, Ribeiro Junqueira, Carlos Peixoto de alterar profundamente as nor mas admi
Filho, José. Bonífacio, Anthero Botelho, La- nistrativas desse departamento publiao, a no-
mounier Godofredo, Galeã.u Carvalhal, Ber· meação desse co!lega. tem em si urna cir
nardo de Campos, Robouças de Carvalho, cu.ms~a.neia. qw~ deve pMll.r no voto da. 
José Lobo, Joaquim Teixeira Br<:~n<Hto, Costa Ca.ro&ra., e é esta : o no~so honrado collega. 
Netto, Benedicto de Souza., Lindolplto Serra, ·o tJr. Eneas Martins desvia-se dos t rabalhos
Eliseu Guilherme, Rivada.:vitt Correia, Vi· pa.rlamcm~arcs para. exercm• uma funcção 
ctorino Monteiro, James Darcy e Diogo For- na. Columbia, isto quanuo temos um mi
tuna. nistro que lá. está ex.ercendo ordinaria· 

~mente as suas funcções e que podia sutflcl· 
Deixam de comp:u•ecel', com causa par· eatemento dar conta dessa missão inoum

ticipa.Lla, os Srs. "Wanderley de Mendonça., bid:r. ao nosso mustre collega. 
Eugenio Tourinho, Raymundo Nery, Arthur E' esta tt ra,zão, Sr. Presidente, por que. 
Lemos, ca,·los de Novaes, Antouio Bastos, 
W'l.lfrcdo Leal, José Marcellino,. Moreira ::voto contra. D parecer. 
Alves, Estacio Coimbra, Artlmr O:•land.o, O· Sr. Oel!so de Souza-Sr. Pre
Raymundo de Miranda, Euzebio de And1•ade, s\dcnte, duas palavras apenas em respost a :i. 
Anoxellas Galvão, Jovínia.no de CarV'alho, impu5 naçã.o qus á mensagem presideneia.l 
Felisbello Freire, Domingos Guimarães, Leo- acaba de fazer 0 honrado Deputado pelo Rio 
vigildo Filgueiras, Tosta,. Sa.tyro Día.s,. Ver- de Janeiro. 
gne de Abreu, Pinto Dantas, Tolentino dos s. Ex:., Sr. Presidente, combateu a meu-
Santos, Marcolino Moura, Fidclls Alves, sa.gem 000,dous pontos de vish: pr imeiro, 0 .. 
Silva Castro, Henrique Borges, Francisco ·de· se privar esta. cama.ra da.s luzes-de um., 
Veig a, João Luiz, Gastão da Cunha, Penido dos seus mais distinotosc membros.; segundo, 
Filho, Bueno de Paiva, Leonel F-ílt~o, Adal• da. despeza com que essa embaixada va.a 
berto Ferraz, Manoel Fulgencio, Nogueira., :augmentar os encargos. da União. (-Apca·tes. ~ 
Lindolpho Ca.et~no, Olega-rio Maci.el, Pactua 
Rezende, Jesumo Carl!oso, Dommgues de 
Castro, Alvaro de Cl\,rYalho, Azevedo Mar- ~·} Es~e discurso n iio foi revi•to po!o orad~r. 
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Gôi.t ANNAES DA C.t\MARÃ. 

Quanto á primeira. parte, não vejo funda
·mento. 

Em primeiro logar, Sr. Presidente, não é 
.só aqui na Camara que o illustre Sr. Depu
tado pelo Amazonas pôde dar oxhuberantes 
provas de seu talento ; na. diplomacia, sem 
duvida, S. Ex. fa.1•á. retlectir ainda com mais 
brilho esse grande talento de que é dotado. 

Assim, não procede essa allegaçã.o. 
Depois, com relação ao on,..,s que a nomea

.ção vmn t!'azer aos cofreS! publicos, tamb~m 

.cabe por terra a allegação, porque sabe o 
nobre Doputado que se trata de uma despe-
za inadiaYel, vi3ando incontestavelmente o 
hem estar do nosso paiz, nas suas graves 
pendencias com a republica colombiana. 

St•. Presidente, n::l. estreiteza do tempo de 
que disponho para impugnai' o voto do hon 
l'ado Deputado pelo Rio de Janeiro, CI'eio que 
disse o sulliciente afim de mostrar a neces· 
sidado da missão, e, })Or c lnscguinto, a neces· 
sidade de se votar de accJrdo com o pedido 
feito p:llo honrado Presidente da Republic:~. 

··(llluito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra e en· 
cerrada a discussão e adiada a votaçiío. 

E' annunciada a discussão unica do pa· 
l'ecer n. 52, de 1904, propondo que seja no
meado para o cargo de official da Sec1•etaria 
da Camara dos Deputados Antonio Borges de 
.Athayde Junior, na vaga aberta po1• falleci
mento do respectivo funccionario Luiz Do· 
mingos do Lago. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discussão e a~iada a votação. 

O Sr. Cassiau.o <.lo Nasci
JD.ento- Peço a palavra para negocio 
urgente. 

O 81·. Presl<lente - Tem a pa
lavra, para negocio urgente, o Sr. Cassiano 
do Nascimento. 

O Sr. Oas•iano <lo .Nasci
utento (•) ( pw·a negocio twgente)
·Sr. Presidente, já existe prompto e foi lido 
na hora do expediente o pa.1•ecer das Com
missõea de Constituição, Legislação e Justiça 
e de Orçamento sobt•e as emendas offerecidas 
ao p1•ojecto que reorganiza a brigada policial 
desta Capital o a guarda civil. 

Excuso-me de enca1•ecer pera.nte a Cama.ra 
a ne>cessidade m•gente dessa medida de admi· 
nistração. Entendo que as outras ma.terias 
consignadas na or·dem do dia não podem pt•e· 
terir uma. reforma de caracter governa· 
.mental, solicitada pelo Governo, que neste 

• (•) Er;te di;cu1so não foi reyiijtD pelo orador •. 

interregno parla.menta.l' precisa reorganizar 
as força; policiaes desta. Capital de modo 
que ellas correspondam ... 

0 SR. BELISARIO D8 SOUZA- ••• ás ne
ccssida.dea do proprio serviço policial. 

0 SR. CASSIA.Nv DJ NASCIMENTO- ••• ás 
necessidades do proprio serviço pJUcia.l c ao 
intuito da manutenção da ordem publica. 

To(la a Ca.mara verificou a insuffi..~iencia 
U.essas forças, ha. bem pouco tempo, em mo
mentos bastante angustiosos para a Capital 
da. Republica. (Apoiados.) 

Acredito, Sr. Presidente, que, estando nós 
no ultimo dia de sessão, no ultimo dia de 
nossos trabalho~, si V. Ex. consultar á Ca.
mara. ella approvará. o requerimento que 
formulei e que já se acha sobre a mesa, re
querimento de urgencia para a discussão do 
parecer sobre as emenda.s e consoquente 
votação, logo que se tenha encet•rado a dis
cussão. 

Era o que tinlu. a dizer. (JIHito bem. ; 
rnuito bem.) 

O Sr. Alencar Guimarães (fo 
Secretm·io) procede á leitura do seguinte 

REQUERI.M:ENTO 

Requeiro urgencia pa1·a ser immediata
mentc discutido o parecer sobre as emendas 
offei•ecidas om 3a di:Jcussão do p1•ojecto 
n. 326 A, de HIOi, que reorganiza a brigada 
policial. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1904. 
-Cassiano cliJ l'tascimento. 

O Sr. Presidente-Nos termos do 
a1•t. 92 do Regimento, vou submetter a votos 
o rcquerimontó de urgoncia.. 

Si elle for approvado, ficarão prejudicadas 
as materiaH da ordem do di:.t até a solução do 
a,gsumpto para que tiver sido votada a m•
gencia. 

Em seguida, é posto a votos e a.pp1•ovado o 
requerimento de urgl}ncia offerecido pelo 
Sr. Cassiano do Na.~cimento. 

O Sa•. Brieio Filho (pela ordem)
Sr. P.L'e3idente, peço a · V. Ex:. se digne de 
proceder á veriftcaçã.o da votação. 

Pt•ocedendo-se á verificação, ro~onhece-s e 
terem votado a favor 107 Sl'd. Deputados, e 
contra tres; total, 110. 

O Sr. Pre•ldente-0 requeri
mento de m•gencia foi approvado por 10i 
votos contra 3. 
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Em vista. dtt deliberaçii:o da Ca.maJ•a., vou 
sujeita.r á discussão o 11arecer sobre as 
emendas n.o projecto n. 326 A, deste anno. 

O Sr . I• Secretar i" vae pt•oceller ~ lei· 
tura. do parecer. 

O S•• 1" Seci•etario pl"Ocildo á 
loitura do seguinte 

PARECER 

N. 326 B- 1904 

Parece1· soln·e emendas offerecidas IUI 3• clis
~:ussão do p1··~jecto n . 8 2ü, deste em no, qu11 
autorila o Pode;· E wecutivo 11 ,-eorganum· a 
Bl·igadcl. Policiol e a Gmw<la Ciuil 

Ao projeoto n . 326, deste anno, enviado 
pelo Senado, foram o.ffereciuas, na s~ dis· 
cussão, duas emendas. 

1 ... -Do St•. Bricio Fillto ; 
«Sejam a.ugmentados tres logares de cirur

giõos, no posto de capitão, sendo para i~so 
aberto o necessa.rio credito. 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1904 . , 

A Commissão não acceita esta emenda. 
No ;J.rt. 1• do pt•ojecto n. 326 A, deste 

a.nno, o Gove1•no ftca autorizado a reorga
nizar a Brigada Policial e Guarda Civil, de 
accordo com as exigencias do serviço. 

Em vlst..'l. deste dispositivo nã.o se póde 
acceitar um pedido de augmento de to-
gares. 

2 ... - Do Sr. Erico Coelho: 
A o art. 1•, ela proposição do Senado : 
« § As rlospezas que acerescerem coro 

a. reforma policial ao ot•çamento para n anno 
da 19Cl5 se1'ã.o levadas á. conta. da. União, exclu· 
sivamente.» · 

A emenda supra offerecc os mesmos incon
venientes da que foi ap resentada em ~· dis. 
cuss:i.o pnlo mesmo Sr. 1'\eputado. 

O orçame nto do Iutorior Já so aclla. votado. 
Como e sabido, as uespezas oom a policia o 

guarda civil 110llam-sa ali rloterminil.das de 
ac.::ordo com a lei . · 

As despezo.~ que accrescerem devem obCl· 
dceer a.o mesmo r egimeo. 

A Co!llroiilsào não aceeita. a. emenda. 
Sala. d1tS Commissões, 29 de dezombro de 

1904 .- Cassiano do Nascimento, presidente. 
- O<J,·nelio da Fonseca, l'ela to r.- GaletTo 
Cal"oalhal.-Dauid Oompista .-F;•ancisco .Sá. 
- Urbano 8antos. 

A Commissão de Constituicão, Legislação 
c Justiça tendo os1uda.tlo com o necessario 
cuidado as emendas apresentiLdas na. 3• dis· 
cussão do projedo n. 326, deste anno, cn· 

viado polo Senado, e estando inteiramente 
de accordo ooin a.s razões apresentadas pala. 
C\Jmmissão de Orç:uneuto em seu pa.reeet• 
sobre as mcsm:~.s cmenúa.3, entende que não 
devom cllas ser acceitM. 

Sala das Commissões, ~J de dozembrv de 
l\:.104.- Paranhos Monte;legro, presidente. 
Mcllo Jl!l!los, l'ela.tor.- L m; Domingtws . 
Ow·los de Nov<w>.- 1'ei~;ei;'('. <lc ScL
Gei'IIW>IO H(I.S sloch er. - E$levam L obiJ . 

O S1• . 1 .. r esi<leate - Vou submot
ter a votos o seguinte l'BQUiWlmento do
Sr. Bricio Filho, apresenta<fo na. se8são do 
houtom: 

« Il.cqueiro que o 11;· oje~to n. 326 A, de 
100-!, volte :í. Comnlissão de Constitnicão, 
Legisla.ção e Justiça, para dizor sobt•e iL con.· 
stituciona.lidade do referido projeeto.» 

O Sr. Brioio Filho- Peço~ pa
lavra pela. ot•dem. 

O Sr. Preosideu.te - Tero a. palavra. 
pClla. ordem o nobre Deputado. 

O Sl· . Bricio Filho (pela ol·dem)
Sr. Presidente, de a.ccordo com as praxes 
seguidas, nesta Casa, quando rcquc1•imentos 
são aprcsen~ados pa.ra. que pl'ojectos sejam 
enviados ás re8pectivas Commi~~õcs, ou a.. 
outra Com missão, mesmo na hypothoso em 
que aos mesmos sejtm apresentad:.LS emen
das, a.ugmen~odo de.>pez<IS, eu esperava r1ue 
na ordem do dia de hoje figul'asse , como já. 
tem acontecido em outrae occasiões, a vo
tação preliminar do requerimento, pi!.l':l. que 
depois en \Õ.O, na hypott10se de ser o mesmo 
r"jeí ta.do fosse o :pt•ojecto en v ia.do á. Com
missão de Orça.mentll para Ca.llo.r só sobre 
a emauiJa. 

Veritlquei , por•ém, que tal não aconteceu, 
que dcs\1!. v e~ so fez excepç;1o; pat•corri a 
ordem do r11a. o notei quo nella. nã.o estava. 
detot>mina.t.la. o. votação do meu reqttori· 
ment..'t. 

Nes •as condlçlíe>, vae SOl' o mesmo votado 
em uccasião em que u. Gomraissã~ j;i se pro
nunciou soure a. emenda. e já. foi I'equerid(t 
urgoncia. pa.ra. a discus~ão da. rucsmu.. 
A~sim, veuho la.vra.r o meu pror.esto pola. 

íncor!'ccoão da cond uc~a. sobl'O o meu reque
rimento, conducta. que de;toa. dns ou\ras <lUCl 
taum siúu a.doptadas om idontlca~ condiçõe~ . 
Naturalm~nl.tl se dirá que e.~tamus no ul

timo dia de sessão, e que () pl'60íso fu.zer tudo 
c!.s pres~il.B, para. quCl o Governo oõ.o 1iqua 
p1•iva.do do projoc~o que tem por ftm da1' po
deres ex tra.ordinlU'ios para. reorganizu.1• a. 
bl'igada. policial como bem entender. 

Em ou~ra. oeca.sião já. mostrei quo OdGe. 
projecto era inconstítucíon·1l ; ma:; est<\s 
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.usa ANNABS -Bk . CAMAitA 

. allegações isoladas, hoje por mim, ama-; mento occorrido dm•antc a presidencia do 
nbã por outro, nada v~lem .. O P~der ~x- •

1 

Sr. Caro. pos Solles, a pr.etext.o de u.ugmento 
excutivo continuará. ass1m como nos, a lll· de passag~ns de b?~ds. . 
fringir a Constituição. Já enbo o esp1rlto _de anarch1a _de uma 

o que ven~o fazer _agor~ é, uma vez que certa parte da popul:.t?ao .d~u expansao á s~.~ 
o meu requerimento nao fo1 votado em tem- colera contra o ~~verno , Já en~ao fic~u e1 ~ 
po, pedir a sua. retirada, porque elle fica den.te. que a p:;llCia desta cap!t?-1 nao era 
comj_Jletamente deslocado. sulfi~te_nte par<\ um bom poJJClamento em 

cond1:·oas anormaes. 
O Sr. Presidente -Verificado o 

lapso a que s~ referi~ o nobre D~patado, 
-ia-se proceuer a votaç[LO do requertmento. 

·Mas S. Ex. requer n. retirada. Vou con-
sultar a Casa. . . 

E' concedida a retirada do requerimento 
do Sr. Bricio Filho. 

Entr:t em discussão o p~wecer n. 326 B, de 
1903. 

Os Últimos acontecimentos vieram provar 
á toda luz que reproduzindo-s~ os mesmos 
factos, a policia nã.o po(icrft attcnder simut- -
taneamente a bail•ros tão distantes uns dos 
outros, principalmente si ficar priva.da dos 
meios dt} locomoção, que são os bonds, como 
aconteceu nos ultimos successos. 

E' difficil attender simulta.neamente, em 
taes conuições, á Gavea, Cajtt, Tijuca, cen
tro da. cidade, Mortona, na Saude, que, seja 
dito de passagem, costuma. ser o valhacouto 
de amotinadores e desordeiros . 

Foi p;1r cs.:;a razão que o Senado da Repu
blica Pl'opoz o peojecto de lei que ora. a.tra
vessa seu ul tirho turno nesta Casa. 

A medidc.t, como disse, corresponde a uma 
exigencia do serviço publico e é instante
mente recla.mada pelo Governo. 

A Camara, composta de homens de espí
rito observador e amigos du. ordem, que bem 
comprehendem que todo o Governo precisa. 

o Sr. Cassiano do Nase~- i.le elemt3htos capazes de assegurai' a tran
mento (·)-Sr. Presidente, a neces1- quillidade publica, :nãoregateará o voto de 

. dade de se reformar a brigada .polic~a~ e a sua confianç t ao Governo, acced@ndo ao seu 
guarda civil impõe-se a todos os esp1rltos, desejo, autorizando-o a 1'eo1•ganizar o serviço 
amigos da ol'dem social. d.e pulicia desta Capital. 

O Sr, Medeiros e A.lb~qn.er• 
. que lamentando não poder discutir a,n~a
teria, sustentaJ a emenda do Sr. ·EriCo 
Coelho, que attribue o augmento de despe· 
zas, que possa resultar da reforma da Po
licia, ext:lu-;ivamente ao Gove~'no .Federn.l. 
Parece-lhe que é essa a verdadeira u~te~~e· 
ta.ção do n. 30 do a.I't. 34 da Constttmçao. 
(Muito bem. ) 

Of! luctuosos acontecimentos que a Repu- Autorizações como esta teem sido consta.n-
blica teve occasião de presenciaL' em ~4 de temente votadas p!3lo Parlamento, desde que 
novembro ulf.imo, e começados no dia 10 nelle tenho a.ssento, isto é, da Ropublica para 
do mes1no mez, deixa.mm pl'ova~a á tml.a cá. Bem se comprehende que não ó possível 
evidencia. a insufficiencia da brigada. poli- a co1•pos de ti borêuHes, como somos nós, mui· 

. cial que t~mos, p~u·a reprimir quu.e . .,;que!' a.r· tas vHzes com diversidade do opiniões, fazer 
rua.ça::~ que SB manifestem, desde que al'l'O· e:3h::; refu1•mas de modo officaz. Oa.hi o 'facto 
benttlrn em diffet•ente~ pontos desta grande Lle invarilwelmonto, nu passado, o Podm· Ex-

. capit:~L. ecutivo tm• sido sempre autorizado pelo Le-
Por occ ~sião dos successos que antecede- gisla.tivo P<tl'<t t'ttZtJl' l'Cformas semeltmntas a 

ram a.o referido levante de 14 de novembl'o, esta. 
teve a população de~ta cidade de observar Posso cliz~r. talvez som ex.l\ggero, que 
que, ern ditferenl.es pontos, ma.got~s.de povo, aquello_ quo de entre n~s ~tinda não v9to? au
naturalrnonte in~t1gados po1• espll'ltos (lados turiz .. LQao ncstr1s con<ilçoes, tem dtrmto u. 
a sublevação da ordam social, andavam por atü·ar a pl'imetru. pedl'a.. 
diversa!:! zonas a quebt'al' lampeões, bonds, 
perturb~tnLlo 0 socego publico, ue modo a ter O SR. Barcro FILHO- Aqui esttt · um que 
produzido a tê tluru.nta um certo tempo, o não votou e nunca as votar<t amplas. 

· fechamunto das casas commerciaes. · o SR. OASSIANO no NASCIMENTO - Não 'Sei 
Espero em Deus, Sr. Presid~: ~~e, ·que·esses si o ·nobre Depu Gado não votou, hem si nunca 

motius não mais se reprodnz1ra~, ?~mo_ se u.s vob1•(t. v. Ex. vem agora -com a expres
faz mis~ét• pat•a honra da nossa ct vützaç~o ;, são amplas. Ma1s ou menos amplas, pouco 
mas, infelizmente, elles ~e teem ;rept:otlu-. importa. . . 
zido, e as mashurcas antet•1ores ·á · do d1a. ~4 Si é attt•ibuiçã.o priva. ti va do Legislativo, 
não foram mais do que .o reflexo do mov1-1 lSó este deve •usar della, :pouco imporb~do 

:que ~:~ejam mais 011 tJllenos.a;mplasas antorlza-
(') Este discu1•so não (oi revisto pelo Ol;ador. 1 .ÇÕ3S, 
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Eu as tenho . votado e continuarei a vo- 1 O SR. BRrcro FILHO -V. Ex:. gu:.trde esta 
tal-as, por entender que as melhores I'efor-~

1 

rolha pvJra o anno que vem. Este anno clla · 
mas. bem como as melhores leis, não sahem não pôJe ter applicação, não ha necessidade, 
das as.1embléas numerosas c sim dos espíritos não llu, oradores inscriptos. 
de eleição. Posto a votos, é approvado o re~uerimento 

Os melhores trabalhos legisl:Ltivos são sem- do S1•. Germano Ha~sloclwr. 
pre fmcto de uma commis:::ão de dous ou --
tres indíviduos que meditam e estudam com O S1•. Pregidente-E:::tá encoPrada 
mais profi.eienCia. Elles tecm sobretudo a a discussão. 
vantagem de, na lei em que muitos collabo- São successivn.moutc postas a votos e re
rarmn, em que muitus intceveem com o co- jeitc:Ldas as omen ~as o.fl'ereciJas pelos S1•s. 
efficiente du. sua actividade, evitar em geral I Bricw Filho e Erico Coelho a.o projecto n.326 
que eUas pareçam antes uma colcha de reta- de 1904, do Senado. 
lhos do que uma lei. N ·stas condições, espt\ro E 

0
• · d é t t • . d 

que a Cama.ra não nega.r(L o seu voto, como m" 8~ou 1 a_ pos o_ a vo os e appiova o 
não negou, no tempo do Sr. P1·ud.ente de 1 em 3 dlscussao 0 segmnte 
Moraes, para a reforma das rep·1rtições de PRO.JECTO 
fazonrla, como não negou no tempo do SL'. 
Campos Salles, como tem concedido a todos 
osGoveruos. (Apoiados.) 

Toca-se, agora, a rebate em fa.vor da Con
stitui(:ão, julgando-se a ferid:~. EnLeado que 
isto não attenta contra o.~ princi 1...ios geraes 
da CunstHmção, e nestll.s cvndições, sent()·me 
convencido de que a Camara não negará o 
seu voto á medida proposta pelo Senadu,que, 
em sua alt<L sabedol'ia, uevia. ter pesa.do esta 
parte da con::;titucioualidade ou incunstitu
ciontüida• !e do projecto. 

São est<;.S as coll.siderações que tenho a 
fazer, e sinto-me convoncidu do ·que a Ca
mara não negará o seu voto. (Apoiodosí 
muito bem.) 

O Sr. Br·icio Filho- Peço a pa
lavra 

O SI·. Ge1•1nano Hasslocher 
-Peço a palavra pela ordem. 

0 SR. BRICIO FILHO - Pedi a pala Vl'a em 
primeiro logar. 

N. 326 A- W04 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional 1·esolve : 

Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado 
a reorganizar a brigada policial e a guarda. 
civil, de accordo com as exigenctas do 
serviço, podGndo abrir os necessarios cre
ditus. 

Art.2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' o projecto enviado á sn.ncção presiden
cial. 

O 81•, ~:fello Mattos (pela ordem) 
-Sr. Pl'e&itlente, peço a V. Ex:. que con
sulte a Casa si consente na dispensa 
de tmpressão e na discussão immediata da 
r~d9:cção final do. p1•ojecto de reforma judi
marl11. 

Cuusultada. a. Camara, é concedida a dis
pensa. pedida. 

O Sa. GERMANO HASSLOCHER -Eu pedi Em seguirla ~ sem deha.·te approvaJa a 
seguinte pela ordem. 

O !h ... President.e (di~·igindo-so ao 
Sr. Briâo Filho)- O Sr. Germano Hasslo
'Úher pediu a palaVl'a pela ordem. 

O Sa. Ba1cro FILHo-Neste caso, não peço 
a. palavra. 

O Sa. PRESIDENTE - Tem a paln. vra pela 
ordem o 81•, Got•mano Hasslocher. 

O Sr·. Gertnano Hasslocher 
(pela ordem.)-SL·. Presidente, peço a V. Ex. 
que consulte a Casa, .• 

O Sa. Barcio FILHO- Não ha necessidade' 
não ha oradores inscriptos. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-•• , sobre Si 
concede o encerramento da disclls.:!ão. 

IUWACÇÃO 

N. 172 B- 899 

Recl(teçtío final do substituti·vo elo Senado ao 
p1·ojecto n. GO B, de 1903, reo>·gauizaudo a 
Justiça do Districto Federal 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO, DAS NOMEAÇÕES E SUDSTI• 
TUIÇÕES 

Art. 1, 0 A justiça civil e penal d0 Dis· 
tricto F'ederal é exercida pelas seguintes au
toridades: 

15 pl'etOl'O! j 
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15 juizes de dil•eito ; 
2 tribunaes de jury; 
1 côrte de appellação. 

Art. 2. o O Districto Federal é dividido em 
15 pretorias, cujas circumscripções o Poder 
Executivo fixará, funccionando. em cada uma 
dellas um proto1• e tres s~1pplentes. 

Art. 3. 0 Os juizes ,]e dü•eito exercem seu 
ca.rgo com jurisdicção priYativa. e singular, 
sendo tres do civel, tres do commcrcio, dous 
de orphãos o ausente&, um díl provedoria e 
resíduos, um dos feitos da. Fazenda Municipal 
c cinco do crime. 

Os escr1vacs das pretorias suburbanas: 
continuam com as attribuições dos antigos
escrivães de juizes de paz, podendo exercer 
as funcções do tabellião, de accordo com a 
Ord. liv. 1° tit. 78 e lei de 30 do outubro de-
1830. 

Art. 7.0 O Ministerio Publico compõe-~ede:. 
1 procu1•ador-geral ; 
5 promotores publicas ; 
6 ajuntos de promotm•; 
4 curadores, sendo: 
1 de orphãQs; -
1 de mt~ssas fallidas ; -
1 de ausentes e do evento; 
1 <le l'esiduos. 
Para o serviço de seu cxpodicnto k~ver(t; 

dous amanuenses o um continuo, sob a di
recçã.o do procurador·geral. 

I. 03 juizo.) de direito do cível, os do com- • 
mercio, o tlos fettos da Fazenda Municipal c 
o da P1·ovedoria e Resíduos teemjurisdicção 
em todo o Di::;tricto, funccionando os do c i vel 
o os do c.;mmercio por distribuição; os de 
orphãos e ausentes e os do crime teem juris
dicção em determinadas zonas, comprohen
dendo estas duas ou mais pret.o1·ias ou a ex
tensão territorial, que, de a.ccordo com as 
necessida(tcs da admini$tração da justiça, o 
regulamento U.esta lei fixar. 

Art. 8. 0 Os desembargadores, juizes à.e 
direito, pretores, procuraJ.or-geral, promo
tores publicas. curadores e o secretario da 
CortB ue Appellação são nomeados pelo Pre
sidente da Republica, observadas as seguin
tes disposições : 

li. Nas jm•isdicçõos que comprehendem 
duas ou mais varas, cada uma destas ll desi· 
gnada por um numero de ordem. 

Art.4. o A Côrte de Appellação é composta 
de 15 juizes (desembargadores), um dos 
quaes, eleito por seus pares, exe1·ce pol' um 
anno o c:.trgo de presidente, não podenuo ser 
reolei to si não depois de decor•ridos tres 
ao nos. 

Tem jurisdicção em todo o Distdcto e di
vide-se em duas camaras, com a designação 
do p,·imeira e segunda, presidida cada uma 
por um de sou& membros, eleito pela, mesma. 
t'órma e polo mesmo tempo quo o presidente 
do tribunal, formando os tl•es presidentes 
um Conselho Supremo. 

Art. 5. 0 A Cô1•to do Appellaçã.o tem uma 
secretaria. com o seguinte pessya.l: 

1 sec1•etario ; 
l otHcial ; 
2 escrivães ; 
2 a mau mmses ; 
l porteiro; 
2 contínuos; 
2 officiaes de justiça; 
1 correio. 
Art. 6.0 Ha. em cada tribunal do jury dous 

escrivães e um porteiro. Em cada juizo sin· 
gular ha um escrivão, exnepto nn.s va
ras orphanologicas c na. da. provedOL'ii1, cu.da. 
uma da':i quaos tom dous, além do.i es~reven
tes ju1·amentado:i e otflciaes de justiça que 
forem necesstu•ios, servindo de pllt'teirQ, pe
rante cada. juiz, o ofH.cit~l de justiça que esti
ver da semana. 

I. Os desembargadores, d'entre os juizes 
de direito, :pela ordem de sua antiguidade, 
contando-se esta da data. da posse e prevale
cendo em igualda.de ele condiçõe~ : 

a) a antiguidade no extincto Tribunal Ci
vil e Criminal; 

b) a data da nomeação; 
c) a idade. 
II. Os juizes de direito, d'entro os hacha

reis e doutores em sciencias ju1•idicas e so
ciaes por Faculdades da Republica, que te
nham pelo menos seis annos de exercício em 
cargos judiciarios, no Ministerio Publico ou. 
na advocacia, sendo atê seis, d'eutre os pt'e· 
tores; u.té cinco, d'ent1•e os membro! do Mi· 
nisterio Publico e advogados de notorio sa
ber; até qm.~tru, d'entre os juize~ foJeraos 
ou da antiga mn.gist1•atura. em disponibili· 
dado. 

A vu.ga do juiz de orphãos o ausentes e· 
da p1•ovedoria será. preenchida pelo juiz de 
direi·to mais antigo das varas contenciosas; 
a do juiz do commorcio, do cl vol, e do~ leitos 
da l?azent.la Municipal, pelo mais antigo juiz 
das varas crimina.es, c a destas pelo juiz 
do dh•eito, que for nomeado, de moLlo quo 
a investidu1•a. vita.licia seja som pro pa.r•u. uma 
das varas criminaes. 

li!. Os pretores, d'ontre os bacharei:g ou 
doutores em scieneia.s juridicas e soc;aes, por 
l4'aculrlaues da. Republica, com quatro aunos, 
pelo menos, do p1•atica forense e d'ent1·e os 
juizos de direito em disponibilidade, reconhe
ciüametJte idoneos, em pro!Jorçãu igual. 

Os pretores servem ~or quatro annos, ex· 
cepto os nomeados dentre os juizes de di· 



reito em disponibilidade, c1ue são vitalícios, 
e durante esse praz ~J não serão demittidos 
sinão a seu pedido ou em virtude de sen
tença. 

Podem ser reconJ.uzidos, mediante reque
rimento, a que devsrão junta1' informação 
dos juizes de direito com qnem houverem 
servido, dos presidentes da Côrte de Appel
lação e de suas camal.'as, attcstando sua in
telligencia e zelo no desempenho do cu.rgo, 
assim como um mapp::t da esbtistica judi· 
ciaria, demonstrando os feitos em que hou
verem fun~cionado, sendo, hnto o requeri
mento, como os documentos, ptlblicados com 
antecedencia no Diario O(ficiat. 

IV. O procurador-geral, d'entre os hacha
réis ou douto1•es em sciencias juridicas e 
sociaes, por Faculdades da Republica, com 
seis annos de peatica na magistratura, no 
ministerio publico ou na advocacia, sendo 
conservado emquanto bem servir. 

V. Os promotores publicas, os curadores 
e o secretario da. Côrte de Appellação, den· 
tre os ba.chareis ou doutores em sciencia.s 
juridicas e sociaes po1• Faculdades da R.e
publica, com tres annos de pratica forense, 
sendo conservados emquanto bem servirem. 

VI. Os supplentes de pretor, que servirão 
por quatro a,nnos, e os a,djuutos de promotor 
que serão conserva,dos emquauto IJJm ser
virem, são nomeados polo Miuistl'O da Jus
tiça, d'entre os doutores ou llachareis em 
scieacias ju1•idicas e so~iaes pol' Faculuades 
da Republica, com dous annos de pratica. 
forense. 

VII. O official, escrivães e amanuenges da 
Côrte de Appellação e daPr·ocuradorla-Goral, 
assim como os escrivães do Jul'y, dos juizos 
de direito e dos p1•eto1•es, set·ão nomeados 
pelo Ministt•o di1 Justic;a e Negocios Inter· 
lOl'es. No p1•ovlmento dos officio.3 de jus
tiQa, observar-sa-lta o disposto no decreto 
n. 9.420, de 28 de a.bril de 1885. 

VUI. Os demais empregados du. Côrte de 
Appellaç~ã.o serão nomeados pelo presidente 
desse tribunal. .. 

IX. Os oft\ciaes de justiça serão nome:.tdos 
pelos juizes de direito e pretol'e::; p3ro.nte 
quem servirem, bem assim os escreventes 
ju1•amentados, por proposta do respectivo 
escrivão. 

Art. 9. o São vitalícios e inamovíveis os 
juizes de direito e desembargadores, os quaes 
só perderão seus lagares : 

I. Por exoneração a pedido ou em vi1'tude 
de sentença. condemnatoria. 

li. Por aposentadoria, a. requerimento seu, 
mediante p1·ova de invalidez. 

lU. Em virtude de aposentadoria decr~tada 
pelo Presidente da Republica, nos seguintes 
ca..sos: 

.Vol, VlU 
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a) si, em ex::1ma de sanidade, requerid o 
pelo representante do ministerio publico, for 
pela Côrte de Appellação reconhecida a inha· 
bilita.ção do m:.tgistrado para o serviço; 

b) si o magi:ltrado tivee completado 70 
annos de 1dade. 

A a.:posentadorü.t será. concedida com todos 
os vencimentos, si o m:.tgistmdo ou membro 
do ministerio publico tiver 30 annos de ser
viço ; com o orden·ado por inteiro, si contar 
25 annos, e, si não attiugir este maximo, 
com ordenado proporcional ao tempo de ser
viço. 

Parag1•ap110 uni!~o. O juiz de direito, que 
não accei tar a nomeação que lhe competir 
por aecesso, será declarado avulso, sem di-
reito a vencimentos. · 

Art. lO. Os juizos e mais funccionarios 
serão substituídos: 

I. O presidente da Côrte de Appellação 
pelos pre.-:>identes da.::; camaras, na ordem da 
antiguidade; 

II. Os presidentes das camaras pelo mais 
antigo juiz da respectiva camara., o qual, 
não obstante, couttnua.rá. a ter voto e será 
relator, si for sortea.do; 

III. O -vice-presidente no Conselho Su
premo polo juiz mais antigo do tribunal, que 
ta.mbem substitúirá o desembargador sor
teado p::tl'a servir no mesmo conselho ; 

IV. Os desembargadores de uma camara. 
pelos J.e outt>a, o n<t falta deste~, pelos jui~es 
do direito, uns e ou~ros na ordem da anti
guidu.de ; 

V. Os juizes de direito pelos pretores na 
.:>rdem da antiguidade; 

VI. Os preto1•es pelos seus supplentes; 
VII. O procuradot•-geral, nos impedi

mentos occasionaes, pelos promotores na 
ordem nume1•ica ; o, nos outl'os casos, por 
cidadão nomeado in ~ednamente pelo Mi· 
nist1•o da Justiça, nas condições do n. IV do 
art. 8° ; 

VIII. Os cnradol'e.s, os promoto1•es e ad
juntos, uns pelos outr•os, pol' designação do 
procurador·geral, prefet•índo mt substituição 
os curadot•es da mesma. vtu'a ; 

IX. O sccretal'io da Côrte de Appellação 
pelo official ; e este, assim como os demais 
funccioaa.rios da seuretaria, por designação 
do presidente do mesmo tribunal; 

X. Os escrivães do juizo de direito e das · 
pretorias pelos escreventes juramentados e, 
na falta, po1.• quem os respectivos juizes no
mearem. 

Art. 11. Quanto á posse, exeL•cicio, incom
patibilidade, licença. e Testuarios , obsar
var-sc-ha. o disposto nos decretos ns. 2.464, 
de 17 do fevereiro de 1897; 4.302, de 23 de 
dezembro de 1868, e 6.857, d3 9 de março 
de 1878, com as modificações deste:\ lei. 

i7 
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... tilõ ANNAES DA CAl\IAHA 

CAPITULO li 

DA COMPETENCíA 

Art. I .~. Compete aos pretores: 
§ I.o No civel e commercia.l : 
I. Processar o julgar em primeira instan

cia: 
a) as causas contenciosas até o valor do 

5:000$000; 
b) as causas de inventario o partilha en

tre maiores, não havendo testamento, até o 
mesmo valor · 

c) as causa~ de despojo de predios urbanos; 
d) as justificações, vistorias e outros exa

mes para. servirem de documento. 
IL Julgar por sentença, nos limites de 

sua competencia, as composições entre par
tes capazes de transigir e dar-lhes execução. 

JII. Homologar e executar as sentenças do 
juizo arbitral,quo não excederem a sua com
petencia. 

IV. Processar as causas de divorcio por 
mutuo consentimento. 

V. Exercer as attribuições não contencio
sas, relativas <.tO casamento, sua celebração, 
e as referentes ao registro civil, na fórma 
das leis vigentes. 

VI. Exorcer as funcçõe> relativas ás elei
ções de intendentes muoicipaes e ao alis· 
tamento dos guardas nacionaes. 

§ 2.0 No crime: 
I. Formar a culpa nos crimes communs da 

competencia do Jury, até a prol'luncia, ex· 
clusive. 

11. Julgar as contravenções processadas 
pelas autoridades. policiaes (lei n. 628, de 28 
de outubro de 1899, art. 6°, o lei n. 9t7, de 
29 de novembro de 1902, art. 10). 

lll. Processar e julgar os demais crimes e 
con~ravenções, ora sujeitos á competencia 
das juntas correccionaes (decreto n. 1.030, 
de 14 de novembro do 1800, art. 58). 

§ 3.0 Impor ao seu escrivão a pena de 
advertencia, em particular ou nos autos, o a 
suspensão até tres mezes. 

Art. 13. Aos supplentes de pretor com
pete coadjuvar o preto1• no preparo dos pro· 
cessos de sua competencia e na celeb1•ação 
dos casamentos. 

Art. 14. Compete aos ,juizes de dil•eito 
do civel _e aos do cornme1•cio, respectiva· 
mente: 

§ 1. o Em primeira instancia: 
I, processar o julgar : 
a) as causas conteneiosas de valor exce· 

!lento de 5:000$, . as fallcncias e as relati
vas á constituição, funcciooamen to e liquida
ção das sociedades commerciaes e anonymas, 
qualquer que sJja. o seu va.lo1•; 

b) as inestima.veis e as de qualquer valor, 
nio ~ommettidas a ou·tra jurisdicção; 

c) as a.dministra.tivas não conferidas ás 
'Varas privativas de orphãos e ausentes, e da 
p1•ovedoria e rosiduos, e aos pretores; 

d) as de nullidade de casamento e as ques
tões de impedimentos matrirnoniaes. 

li, julgar as causas de divorcio por mutuo 
consentimento. 

§ 2, o Em segunda instancia: 
Julgar os recursos e appellações dos des· 

pachos e sentenças dos pretores no cível e 
commercio. tendo par11 esse fim cada juiz 
uma circumscripção especial. 

§ 3. 0 Julgar, constituídos em junta, em 
unica instancia, os em b .rgo.s de nullidade 
da sentença e os infringentes do julgado 
com elles cumulados, oppostos ás sentenças 
proferidas por elles em segunda. instancia, e 
as acç@es rescisoria.s propostas nas mesmas 
condições. 

Art. 15. Compete ao juiz de diL•eito da 
primeira vaea cível, privativamente: 

I, exercei' as attribuições a que se refere 
o at•t. 19, §§ 1° e 3°. do decr•eto n. 2.579, de 
1897, quanto aos tabelliães de uotas •. o~ciaes 
de registro de bypothecas e escr1vaes de 
protestos e de registro especial de titulos; 

li, cumprir as precatorias das justiças. do 
paiz, dirigidas á justiça local do Distr1cto 
Fede1•al, que não sejam concernentes á ma-
teria crime ; . 

IH, julgar as suspeições oppostas aos pre· 
tores ; 

IV, habilitai· os pretendentes aos ofllcios 
de justiça. 

Art. 16. Compete aos juizes de direito de 
m•phãos e ausentes: 

I. processar e juigar a.dministratival!lente, 
em primeira instancia, as causas de mven
tario em que houver herdeiros orphão~ ou 
inte1•dictos, partilha, tutelld. e cu1•adol'la, e 
contas de tutores e cura.dot•es ; 

li, exercer as attribuições contidas no 
art. 5'\ ns. I a X, do decreto o. 143, de 15 
de mal"ço de 1842, bem como o processo e 
julgamento das causas de interdicção e ma.is 
actos de jurisdicção volunta.ria em mater1a. 
orphanologica ; 

IH, p1•oceder á arrecadação dos bens de 
ausentes e vagos e prover a respeito da 
apuração e administração delle~, na fórma 
das leis e regulamentos. . 

São incluídos ne::;ta disposição os espol~s 
de estrangeiros, salvo havendo convençao 
ou tratado. 

Art. 17. Compete ao juiz de direito da 
provedoria e l'esiduos : 

I, abJ•il• e cumprir os . testamentos o rodi
cillos ; 

11, reduzil• o te:)tamento nuncupativo a 
publica. fó1•ma.; 

III, processar e julgar, em pt•imeira in· 
stancia, as causas de oullid\~de do testamento 



-e a.s propos~as eontta o testa.menteiro para 
cumprir as disposi\)ões testamentarias, e 
prestar contas ; 

IV, prvccssar e julgar inventarios e pal'
tilllas de bens deixados em testamento, sem 
herdeiros orphãos ou interdictos. ( Decreto 
n. 4.. 824., de 22de novembr•o de 1871. ) 

Ar•t. 18 , Compete ao juiz dos feitos d:~. 
fazenda municipal : 

I, procc~sar· e julgar as causa,s orn li ue for 
interessada a fa.zend:~. municipal como au tora 
ou re; 

U, processar e julgat• o executivo tlsca l 
que tem por objccto a colJrança da divida 
a.ctiva ou proveniente de cOil tl'actos com a 
ailininistração municipa l, alcance dos re· 
sponsaveis á. Fazenda. e oi! de impostos, con
tei-buições, fóros, laudemios o multas, bern 
como a.s infracções da.s posturas municipaes; 

III, proc~ar e julg-a.I' as llesapropriações 
por utilidade publica municipal. 

Al't. 19 . Compete aos juizes do dir•eito do 
crime: 

§ I .o Em primeil'l!. instancia: 
I, Pl'OOOSS3.l' e julg.1r: 
a) os crimes de responsabilidade dos flln

ecion<l.rios sem fôro privativo e os connexos 
com os do responsabilidade ; 

b) os crimes de fa.Uoncia. ; 
I!, pro<Jessa.r e julgar• os Cl'imes designados 

nos arte. 10 l do dGCI'cto n 1. 030, de 14 de 
novembro de 1890, e 5 da lei n, 628, de 
28 de outubro de 1899; 

I!I, processar desde a. pronuncia, Inclusive, 
e submetter a julgamento os crimes da 
competencia do j11ry ; 

IV, exercer as fancções de presidente do 
jury; 

V, ooncedm• ha!'.lear-corpu&, com as restri
cções lega.es. 

§ 2. • Em s<>gunda instancia: 
Julgar os recursos e appellações da.s deci

SÕM profetidas pelos pre~oree no crime. 
Art. 20, Compete ao juiz de direito da. 

primeira. vara criminal, prln.Uvamente: 
I, prooeder, com a.s.slstenci& do 1 • promo

tor publico e do presidente do Conselho Mu
n icipal, á revisão dos jurados; 

U, Cazel' parte da. junta. revisot•a de alista-
mento de guardas naciona.ee; · 

III, cumprir as precatarias das justiças do 
pa.iz, dirigidas á. jurisdicção criminal do 
Districto Federal; 

IV, cumprir os pedidos de extradicçã:o 
das justiças do paiz, dirigidos á jurisdlcoão 
criminal do Districto Federal; 

V, nomear e demittir os porteiros e Sel'
ventes dos tribuna.es do jut•y. 

Art. 2L Compete aos juizes de direito: 
I, impot> corl."eccionalmente aos escrivães 

uo seu .iuiso, por faltas do otnclo ou irl'Cgu
larida<.le de conducta, advertenoia. em pal'-
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ticular ou nos autos, suspensão até tt'Ci 
mezes e as pona.s especificadas no.~ta. lei, bem 
como conceder-lhe.~ licença até oito dias; 

li, fazer parto da junta incumbida da re
visão do a listamento de eleitores municipaes 
e constituir a junta. d~ divisão do districto 
em .secções e Ol'gani~ção d<~.s mesa.s eleito· 
raes, pertencendo ao juiz de direito mais 
antigo as nttrilJuições conferidas ao presi· 
dente do ext.ineto Tribunal Civil e Crimtna.l 
(lei n. g39, de 29 de dezembro do 1902). 

A1·t . 22. Compete ao Tribunal do Jury : 
I, julgar• os cl'imes oã.o expressamente 

submettiuos a. outra.s jurisdicções; 
. 11, julgar os crimes que forem sujeitos á 
ma. decisão, ainda q ue sa ver ilique, pela.s 
respostns dos jurados a.os quesitos, que :(}el'· 
tenoem á eompetencia. do pretor ou do JUlZ 
de dit•eito da. vara criminal. 1 

At·t . 23. Só poderão ser jurados os oida4ã.os 
maiores de 21 a.nnos que reunirem as qua.· 
lidadas do eleitoL', até a idade de 60 annoe'~ 
p~suindo a. l'endn. aunual do 1:200$, no rol• 
nímo, por b~ns de l'a.iZ, ou o duplo quando o 
rendimento pNvier de commercio, industria 
ou cargo publico. 

A posse de titulo scien Uilco pelas FacuL
dades da Republica ou estrangeiras constitue 
prova de renda. 

A1•t. 24. Compete á Côrte de AppeUac;ã..o: 
r, delibet·al' sobre mater ia. de o rdem e ser· 

viço in terno, que lhe interesse ou a cada. uma. 
da.s ca.ma.ras, sempre qlle fo1• para esse ftm 
convocada pelo presidente por si ou á x·equi
sicão de um ou mais desemba.rgador es; 

II, organizar o seu regimento interno e re
formai-o, sendo, porém, ved.a.do crear dispo· 
.~lções de caracter proeessual ; 

III, organizar annuà.lmente a lista de anti
guidade dos juizes de dh•cito, á. qual deve sem
pl'a aoompa.nl!a.r o rela.tol'io a q ue se r.,rere o 
n. vm do 3.1't , 27, e apresentar ao Governo, 
nos casos de vaga,, os nomes daquel!es a 
quem competir a promooão, n a. fórma dosta. 
lei; 

IV, julga1• os recuraos do hal!~as- corpM in
terpostos de deoisãD denega.toria de uma. das 
cama.ras; 

V, julgar d~ invalidez dos magiat1•ados, 
medi1.nte exame J.e saoid~de, na fOrma. do 
art . 9", n. lll; 

VI, conhecer da. suspeição opposta aos j ulzes 
do Conselho Supl'emo ; 

vn, a.dver tir ou censurar nos accordlios 05 
funcciona.rios de justiça e os juizes por domora. 
nos despachos ou senteno;-as e c1uatquer out1•a 
falta; 

Vlll, decidir dOB recursos lo torpostos do 
despacho do p~esidente da Côr te do Appella.
ção que impuzer ou não aos juizes a pena. de 
dcacontos nos seus vencimentos ; 

IX, julgar em Ul)ica. insta.ncia : 
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a) os emlnrgos de nullidadc e os infrin
gentes do julgarlo com elles cumulados, op
:postos <1s s~ntenças proferidas em segunda 
instancia por qualquer das camaras ; 

b) os embargos de nullidade ou infringEm
tes do julgado oppostos, na execução, quando 
e sentença exequenda tiver sido por ella 
:proferida ou por alguma das camaras ; 

c) as acções rescisorias, quando a sentença 
rescidenda tiver sido por ella profcrid:t ou 
por alguma das camaras. 

X, julgar os crimes commrins e de respon
sabilidade de seus membros, dos juizes de 
direito, do chefe de policia, do prefeito mu
nicipal e do procurador-geral. 

Nestes processos servirá de juiz da instl•u
cção e relator o desembarg<tdOl' designado 
pela sorte. 

Paragcapho unico. Nos julgamentos que 
competem ás camaras reunidas deverão esta1• 
presentes, pelo menos, quatro juizes de cada 
camara. 

Art. 25. Compete ao Conselho Supremo: 
I, processar e julgar em ultima instancia: 
a) a suspeição opposta aos desembargado-

res, juizes de direito e ao pt•ocurador-geral ; 
b) resolver os contlictos de jurisdicçã.o das 

autoridades judiciarias do dist1•icto, entro si 
ou com as administrativas que não forem 
federaes; 

II, exercer as attribuições do dec1•eto 
n. 1.030, art. 138, ns. II, lettra b e n. IV. 
. Paragrapho unico. O Conselho Supremo 

:reunir-se-ha em sessão ordinariamente uma 
vez por semana e extraordinari(J.mente sem
pre que for convocado. 

Art. 26. Compete a cacla uma das cama
ras ~umulativamente: 

I, julgar os aggravos' e appellações dos 
despachos e sentenças dos juizes de direito, 
bem como os agg1•u.vos dos despachos da 
Junta Commercial, negando ou admittindo 
l'egistro de marcas de industria ou de com
mareio, ou cassando a mat1•icula de nego
ciantes; 

li, julgar os recursos e appellações das 
decisões e sentenças proferidas em primeira 
instancia pelos juizos de dh•<üto das varas 
criminaes e pelo jury, comprehendiuas as 
que se referirem â inclusão ou exclusão de 
jurado::;; 

UI, conceder habea.';.corpus e ordem de 
soltura em virtude de petição ou em-officio 
para originariamente coa.hecer da illegali
dade de prisão ou constrangimento, ordena
dos pelos juizes de dil•eito ou pelo chefe de 
policia do Districto Federa.l ; 

IV, julgar os I'ecursos de habeas-corpus, 
quando denegados pelos juizes de direito; 

V, advertir os juizes inferiores e ma.is 
:funccionarios por falta no estl'icto cumpri
mento de seus deve1•es. 

Paragrapho unico. Cada uma das cama,ra 
julgará os feitos civei3 e criminaes por dis 
tribuição alterna.da, reunindo-se duas vezes 
por semana, devendo durar a ses~ão quJ.tro 
horas, a começar da.s ll horas da ma.nhã, 
podendo ser prorogauCJJ por affiuen cia de 
serviço. 

Em todos os recursos o reltL to r sm•á sor
teado no dia do julgamento. 

Art. 27. Compete ao presidente da Côrte 
de Appellação: 

I, presidir as sossões das duas Cilmaras re
unidas do Conselho Supremo. e de uma das 
Camaras dirigindo os seus trabalhos; 

li, dar. posse aos dtl:íembargadores, juizes 
de direito, pretores, seus supplentes e fun
ccional'ios do teibunal; 

UI, nomear e demittir os empregados a 
que se refere o n. VIII do art. 8° e os encar
regados do material do Foi·um, e designd.r 
quem os substitua nos seus impedimentos; 

IV, remetter mensalmente ao Thesouro 
Federal as folhas para pagamento dos des
embargadores, juizes, pretores e mais fun
ccionarios da justiça local, excepto os mem
bros do Ministerio Publico ; 

V, determinar o desconto nos vencimentos 
dos juizes e membl'os do Ministerlo Publico, 
e no ordenado dos procuradores da Fazenda 
Municipal, quando excederem os prazos 
leo·aes · 

"'vr, ~uspender os advogados e escr1vaes; 
VII, exercer as attribuições do decreto 

n. 2.579, de 16 de agosto de 1897, art. 33, 
ns. III, VII, IX, X, XI, XIV, XV e XVI; 

VIII, apresentar annualmente, até 15 de 
janeiro, ao Ministro da Justiça, l'elatorio dos 
trabalhos do tribunal ; 

IX, distribuir os feitos civels, commer
ciaes e crimina.es, indistincta e alternada
mente, pelos juizes das duas camat•u.s. 

Art. 28. Compete aos presidentes das 
ca.maras: . 

I. Presidir as sessões das respectivas ca· 
maras. 

II. Exercer as funcções a que se I'efere o 
citado decreto n. 2.579, art. 38 1 I a V. 

Art. 29. O presidente da Côrt.e de Appel
lação, por si ou á requisição de qualquer 
membro das duas cama1;as, hem como os 
juizes de direito e pretores, poderão repre
sentar ao Ministro da Justiça sobre faltas e 
ir1•egularidades dos membros do Ministerio 
Publico. ~ 

A1•t. 30. Compete ao procurador-geral : 
I, funcciona.r junto ú Cô1•te do Appellação 

com as attribuições conferit.ias pela legislação 
vigente; 

II, exercer a autoridade disciplinar sobre 
os membro::~ do Ministerio Publico e impur· 
lhes as penas de advertencia om l'esot•vn, 
censura publica, suspensão de exercicío com . 
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· .Perda de vencimentos, ató um mez, com re
curso para o Ministro da Justiça.. 

A imposição de qualquer destas penas só 
terá loga.r com a exposição dos moti·vos que 
a. determinarem; 

III, designar os adjuntos que devem servir 
perante as preterias ; 

IV, apresentar a.o Ministro da Justiça., até 
o dia 15 de janeiro de cada anno, um mi
nucioso rela.torio dos t rabalhos do Ministerio 
Publico, no por iodo finrio em 30 de junho do 
an no anterior annexando-lhe : 

a) o quadro dos representantes do mesmo 
Ministerio, data de sua. nomaa.cã.o, licenca e 
antiguidade, designação dos que se distin
guiram por seu zelo e intelligoncia, numero 
das acções e p1•ocessos que promoveram ou 
em que interferiram, com indicação da data, 
do seu comeco, da solução ou da suspPn&'to, 
do retardamento e suas c11usa.s ; 

b) os recursos que interpuzera.m, exposição 
succinta da seus t'unda.mentos e :~, solução que 
tivm•a.m; 

c) inCOJ•mação sobre o desempenho das 
t'uncções dos tabelliã.es, offl.cial do registro de 
hypothecas e do registro especial de títulos, 
escrivães. otftciaos de justiça, agentes da 
fo1·ca publica. e em geral dos orgãos do Poder 
Judiciario ; 

cl) as duvidas e diffl.cul.dadcs occurrentes 
na e~:lcução das leis, e as providencias ade
quadas a melhorar a administração da jus
t1ça. 

Este rela.torio serã distrilmido, <lepois da 
impresso no Dia1·io Official, aos jubas a 
agentes do Minisierio Publico do Districto 
Féderal; 

V, recla.mat• perante o presidente da. Côrte 
de Appellação contra. a fa lta de a.udienoias 
ou sessões nos dias e horas mal'cados,demora 
nos despachos e sentenças e outras fa.ltas dos 
desembargadores, juizes do dil•eito e pre
tol·es, denunciai-os e accusa.l-os, bem como 
ao chefe de policia e ao prefeito ; 

VI, requerer exame de sanidade para. ve
rificação do incapacidade physica. ou moral 
de desembargador, juiz de direito ou pretor. 

VIl, rometter mensalmente ao Thesonro 
Federal as folhas para pagamento dos ven
cimentos dos membros do Ministerio Pu· 
blico. 

A1·t. 31 . Compete aos promotores publicos 
e seus adjuntos exercet• as funcções c1ue lhes 
são commettic.las pela legislação vigente, ser
vindo perante os juizes criminaes, na o~d!':m 

§ 2.0 Ao curador de resíduos compete 
tambem: 

I, 1·equerer a notificação dos thesoureiros 
e qua.esquer responsaveis por hospit.a.es, asy
los e fundações publica.s que recebam auxí
lios do Thesouro ou legados p1.wa. prestarem 
contas, sob pena. de revelia. e custas; 

li, requerer a remoção das mesas admiuls· 
trati va.s ou de administradol'03 da.s fundações 
publicas ou de utilidade publica., no ca.so de 
negligencia. ou prava1•icação ; e a nomeaçã.o 
de quem os subs\itua, si de outro modo não 
estiver previsto nos estattttos ou regula· 
mentos: 

III , requm·er o sequestro d·os ben~ dessas 
fundações, aliena.dos sem as cautelas e for
malida.des legaes, especialmente si o adqui· 
rente, por si ou interposta pessoa, pertence 
ou pertenceu <í administração da mesma 
Cundaçio; 

IV, t•equerer que os legados pios não cum· 
pridos sejam ontregnes a.os hospitaos on casas 
de expostos. 

CAPITULO HI 

DISPOSIÇÕES PROCESSUAES 

Art. 33. Os prazos estabelecidos pa.ra. os 
termos do processo não podem ser excedidos, 
qualquer que seja. o motivo a.llegado , 

Art . 34. Em falta de disposição especial, 
o prazo seL'á de 60 dias para os aceol'dãos, 
de 40 para a.s sentonça.s flna.cs, do 10 para as 
interlocutorias simples ou mix.tns o do cinco 
para cada desembargador exa.minat' ou rever 
o processo submettido o.o julgamento da 
Cô1•te de Appellação. 

Art. 35. Qu:~.ndo o juiz exceder do prazo 
legal , o presidente da Côrto de Appellação, 
a requerimento da pa.rtc, devidamente in
formado, design:.wú outro juiz pu.ra p1•oferir 
a. sentonça o prosoguil• nos termos ul~eriores 
do processo, impondo ao desidioso a pana de 
desconto nos seus vencimentos, correspon· 
den tes a t..1.ntos dias quantos forem os ox
ccdidos . 

Al't. 36, Não pôde o escrivão conserva.r• 
autos em ca.rtorio por mais de 48 horas de
pois de preparados, sob pena de suspensã:o 
de um a. tres mezes, imposta pelo juiz do 
feito ou pelo presidente da. Côrte de Appel· 
lugão, mediante reclamação da pa.rte . 

Art. 37. Na. mesma pena incorrerá o es· 
cri vão: estabelecida pelo procurador-geral. · 

Art. 32. Compete aos curadores de or
pbãos, ausentes, de massas fa. llida.s e resi
iluos exercer as attribuições que lhes confe
rem na disposlçõos em vigor. 

§ 1. • O curll.dor de orpllãos fuucclona.rá 
l)erante 11.11 dua~ varas do orphãos. 

a) que, findo o prazo concedido a.os advo
gados, curadores, representantes do Minis
teria Publico e procuradores da Fazenda Mu
nicipal, não cobral' os autos até 48 horas 
depois, independente de requerimento da. 
pat•te; 
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b) que recusar certidão de dia. em que os 
autos foram com vista ou mbiram <l con
clusão. 

Art. 38. O escrivão é obr•igado a dal' re
cibo das custas e cotai-as á margem dos 
autos, aos quaes poderá a pa.1•te juntar 
aquelle documento. Quando o juiz verificar 
que o recibo é de importancia superior ás 
cotas, ou, independente dessa prova, que o 
escrivão cobrou taxas indevidas, mandará 
que as restitua em tresdobro, e, na reinci
dencia, suspendel-o-h!\ por tres mezes. 

Art. 39. O juiz que deixar de suspender o 
escrivão na fórma dos artigos -anteriores 
incorrerá, solJ representação tia parte inter
essada ao presidente da Côrte de Appellaçã.o, 
na pena de desconto dos seus vencimentos, 
correspondente a um mez, além da respon
sabilidade criminal que lhe couber. 

Art. 40. O e.3crivão só póde confiar autos 
aos advogados e não ás parte::; ou seus pro
curadores judiciaes. 

Art. 41. Os advogados sfto obrigados a 
fa~er a entrega dos autos em cartorio, inde
pendente de cobranc,;a, no dia em quo findar 
o prazo da vista, sob pena de não ser rece· 
b!do o arti~.ul~do, allegações ou razões e 
r1scar o escr1vao o que nos autos estiver es
cripto, mediante reclamação da parte e des
pacho do juiz. 

9uando o representante do Ministerio Pu
b~Ico oa .o ~rocurador da Fazenda Municipal 
nao restitUir os autos no ultimo dia da 
vis~a, a parte pode.râ requerer ao juiz que 
des~g!le o seu substituto legal, impondo ao 
des1d10so a pena de desconto de tantos dias 
de ordenado quantbs tiverem sido excedidos. 

Si o advogado allegar molestia dentro do 
prazo da vista, o juiz lhe concederá ma.is 
tantos dias quantos corresponderem á me
tade desse prazo. 

A mesma. disposição é applicavel aos re
presentantes do Ministerio Publico e pro
curadores da Fazenda Municioal e a estes é 
concedido, para articular, âllegar e arra
zoar, o dobro dos prazos contados ás out.ras 
pnrtes. 

. Art. 42 •. O adv<?gado que, até o prazo m:..,
xtm? ~o c!nco dias, depois da cobrança do 
escr1vao, nao entt•egar . os autos, será sus
penso das suar; funcções pelo presidente da 
Côrte de Appellação, até que faça a entrega· 
durante a suspensão não poderá advogai' pe~ 
rante qualquer juizo, sob pena de nullidade 
dos actos que praticar. 

A suspensão sorá decretada a· re<!uari
men:to_ da parte, com prévia informacao do 
escr1vao • 
. A~t. _ 43. Os juizes de direito comparecerão 

dxaru1.mente ao F'o1·urn, e ahi permanecerão 
desde 11 horas da manhã ás 3 da tarde, salvo 
quando occupados em diligencia judicial. 

Art. 44. No processo e julgamento d03· 
crimes da competencia dos juizes de direito 
será observado o disposto no d6creto n. 70i, 
do 9 de outubro de 1850, guardadas as modi
ficações da legislação posterior. 

Art. · 45. · No processo e julgamento dos. 
crimes e contravençõ::!s, da competencia dos 
pretores, será applica.do o decreto n. 1.030, 
de 1890, no que dispõe sobre o processo e 
julgamento perante as juntas cor;.-eccionaes, 
devendo os autos, depois de findas a.s inqui
rições e pl'eenchidas as demais formalidades. 
ser immeuiata.mente conclusos ao pretor,que
proferirá a sentença definitiva. 

Art. 46. Nos arbitramentos e vistorias', 
o terceiro louvado será da. escolha exclu
siva do juiz, independente de propostas das 
partes. 

Art. 47. O juiz da. Mção é o da execução 
e de todos os .:;eus incidentes. 

Art. 48. As sentenças, accórdãos e despa
chos, proferidos sobre ma.teria contenciosaJ, 
devem ser fundamentados, sob pena de
nullidade. 

Art. 49. As sentenças finaes serão regi~
tradas pelos escrivães em livro expressa
mente para isso destinado e rubricado pelos 
juizes. - · 

Art. 50. A jurisdicção contenciosa consi· 
dora-se prorogada para todos os e:tfeitos, si 
a parte não allegar a incompetencia do juiz, 
dentro do primeiro prazo marcado para fa.Uar 
no feito. 

Art. 51. Sempre que por suspeição ou. 
outro impedimento permanente, faltarem a 
alguma das camaras ma.iil de dous dos sous 
membros, o respectivo presidente convocará 
outros tantos juizes, na ordem da substi· 
tuição. 

Quando, porém, a falta for accidental os 
julgamentos pendentes se effectuarão no din. 
seguinte ao da sessão ordinaria, avisall.os 
pelo presidente os ,juizes ausentes. 

A mesma disposição se applica <is camaras 
l'eunidas. 

Art. 52. P<.\ra eft'ectuar-se o alistamento 
dos jurados são os chefes das repa.rtições fe
peraes e municipaes obrigados a remetter 
no mez de outubro de cada. anno ao juiz de 
direito da I• vara criminal uma relação das 
funccionarios publicos, cam a especificaçã-o 
de seus vencimentos annuaes, e outra dos 
brazilelros, contribuintes de impostos pre
dial e de industria e p1•oflssão, com a indi· 
cação da impo1•tancia a que estão sujeitos. 

Na mesma época a. Junta Commercial re· 
metterá ao mencionado juiz a I•elaçii.o dos
negociantes brazileiros matriculados. 

§ I .o A impontualidade na. remessa dessas. 
relações sujeita os responsaveis, além das
penas em que incorrerem, á multa de 200$ ... 
que será imposta pelo juiz. 
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§ 2. • O juiz de direito da 1• vara. criminal 
com a.ssistencí:~. do promotor pllblieo o o pre
sidente do Conselho Municipal. procederá n1. 
conformidade do art. 228 !.' soguintcs do re· 
gula.mento o. 120, do 31 de janeiro da 1842, 
no que for applicavcl. 

§ 3.• São elevadas ao dobro das aetuaes 
as multas por não compa.recimento ás sessõos 
do JUl'Y· 

Estas multas só poderão ser relevadas me
diante pron. de impedimento, com recurso 
pa1•a o pre3idente da. Côrte de Appellacão. 

§ 4, • A intimação aos ju1•ados sortoâdos, 
certificando o otHcial de justiça. não havei-os 
encontrado, se fará. com hora certa, obser
""'Jas as formalidad('s lsga.eB. 

A intimação assim feita. será publicada. 
pela imorensa. ' 

Art. 53. No aeto do julgament'J dos rc
cul'tos criminaos, dos a.ggravos e a.ppellações 
ioteriJ(lstos das decisões e senten~as dos jlti
zes de direito, do Jury c seu presidente, 6 
permitiuo o debate oral ás partea. em prazo 
qw~ em regulamento será limita .lo. 

Paragraphv unico. Nos aggt'avos, o ag
gra.vado terá. vista. dos autos por 2< horas 
para contraminutar. Os desemba:•gadores 
terão o pl."azo de duas conferencias para ex
aminar os autos, sendo no acto do julga
mento do aggra.vo sorteado o relator. 

Art. 5L Além dos casos de aggravo es
pecificados no regulamento n. 737, de 25 
novembro 1lo 1850, art. 669, e mais tei~ em 
-vigor,cab: tambem esse recuroo da'! decisões 
interlocntorias: 

r. que importarem a tel·miuacão do pro
casso, fóra. do~ casos para. os q ua.<'s já. est~ja 
expresso o aggravo. 

II, que decidirem sobt•e a entrega de d i· 
nheiro ou de qua.ésquor outtos bens, ou sobro 
a venda. de bans em praça ou em leilão pu
blico, ou por qualquer modo, sem so1• em 
Cltmpl.'imento de sentença anterior. 

!Il, que denegarem a liquidação forçada do 
sooiedados a.nonymas. _. 

IV, que nomearam ou "destituírem os 
tutores, curadores, in vontaria.n tes, testamen
teiros, liquidantes de sociedades mercantis, 
syndicos de sociedados anonymas em liqui
dação forçada e quael!quer depo.~i tarios ju-
diclaes; · 

V, que concederem ou negarem licença 
pa.ra a. venda, troca, arrendamento, hypo· 
tlleca, ou qun.lquer acto de o~.liena.çio ou de 
obrigação dos bens dos menores, dos orphã.os, 
dos interdictos, das fun.laçõeg, das massns ou 
acervos das sociedade<~ mercantis ou socie
dades auonymas em liquidação; 

VI, que mandarem levantar o sequestre 
om Inventario, antes do julgamento dos re
spectivo' embargos; 

VII, qt1e não admittirom ao réo, nns acções 
em que 13lle se defenda. por embargos, pt•o
val-os no prazo detm•minado na lei ; 

VIU, que não concederem o t1•iduo legal 
ao terceiro, na execução, para. }lrpvar os S3u~ 
omba.rgos ; . 

IX, que nega1·em precataria para ser to
ma i o o depoimento pessoal do autor au-
sente; · 

X, que negarem c<J.rta oxecuto1·i:~o p!l.ra, 
em outt•o te1•mo ou logar, pr .. celer-se á. 
penhora, :L ií.valiação o ú. arrematação do.~ 
bens do executado, que não o.~ tem no termo 
da causa v11 da. acçio, ou os tem ínsufft
cientos; 

XI, que admittirem a disputa da. prefe
rcncia antes do acto da· a1·remn.tação e iJ,J 
etrectivo deposito do seu preço, ou que u. m:· 
garem nos c,Lsos permitUdos po1• loi; 

XU, quo em r1ua.lqner 1>l'OOOSSO, manda· 
l'em préviamento proceder i!. ha.bilitação do 
berdeil•o ou ordenarem outras providencía.s 
rola.~iva.s, não determinadas na lei ; 

XIII, que nas execuções, annulla.rem a 
arrematação ou qualquer venda solomne· 
mente feita, quo já. tonha. produzido seus 
e.lfeit.- s logaos, sal v o si a. al!cnaçã.o foi em 
fraude de execução; 

X! V, quo concodercm ou negarem o sup
pt•imen lo de consenti monto pa.ra. o menor ou 
orphão poJcr casar, ott do marido para a 
cspos:t apros~uta.l'·sc c:n jllizo, nos casos e!L1 
quo a lo! o pJrmitte. 

CAPITULO lV 

Art. 55. O~ vencimentos dos juiz·ts o fult
ccionarios d :J qno tt>ata cstl. lei constam da 
tabello. anne~;a.. 

Art. 5G. FicJ. appr.:>vJ.rl•J o regulam mto 
n. :t.457, do 8 de fevereiro de 18::!7, flU9 or
:.:a.nizou a As~istencia. Judiciari& no Distt•ict•) 
Fetlel'al, sendo :W.a.pta:lo •í.s dispoaiç.ões deitlt. 
lei. 

Art. 57. Continua.m em vigur ni di3p)
siçõcs dode(!reto n. 1.030, de 1800, e dem1.is 
leis e regulamentos referentes~ ot;ga.oi.Zaçãá 
judiciaria, não revoga!l!l.'l OXllre'lSa ou ím
plicita.monte peh pro;cnt.e lei, 

Art. 5~!. Fica.m 1'-Jshbeteaidos os officio~ 
de dlatribuidor e contador gorai, de dous ~
crivão3 de aus~ntas s dous pa.rtidorcs. 

Art. 50. ~'ica. o Govel'no autorizado: 
I, a C()ditl.car as leis do procoMo civil, com

mercial c c1·imlna.l, a.bolin lo as fórmulas, 
termus, p:·axes inuteie, de moto a simpliílmw 
o prJcesso som prejuízo do direito das pa.rtes; 

H, a. revor o regimento de custa.s o o l'C· 
gulamento d,t tax:J. jnrliciaria., adaptando-o~ 
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á nova organização desta lei, e reduzindo os 
onus que pesam sobre os litigantes; 

III, a prover sobre a remessa dos autos 
findos aos juizes competentes. 

IV, a· estabelecer o Forum, podendo des
pender até 30:000$ com a transferencia e 
installação dos tribunaes, juizes e serven
tual'ios da justiça; 

V, a abrir os precisos creditos para a 
execução da presente lei. 

Paragra.pho unico. A codificação do pro
cesso a·que se refere o n. I será submettida 
á appro.vação do Congresso Legislativo, sem 
prejuízo de sua immec!iata execução. . 

Art. 60. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

DISPOSIÇÕES TRANSlTORIAS 

Artigo unico. Logo que entrar em e-x· 
ecução esta lei, o Governo, independente de 
nova nomeação e posse, respeitada n. ordem 
de antiguidade em que actualmente se acham 
classificados, designará: 

I, os desembargadores que teem de consti
tuir cada umn. das camaras da Côrte de A p
pellação; 

II, as varas em que devem funccionar 
como juizes de direito os actuaes juizes do ex
tincto Tribunal Civil e Criminal. 

§ 1. o Serão aproveitn.dos: 
I, o sub-procurador do districto, cujo 

cargo fica extincto em virtude desta lei, 
para uma. das varas de juiz de direito; 

H, os membros do Ministerio Publico, se
gundo as conveniencias do serviço. 

§ 2. o Nas primeiras nomeações para os 
ca1•gos de juizes da Côrte de Appellação serão 
mantidos os actuaes, sendo preenchidos os 
novos logares po1• juizes do Tribunal Civil e 
Crlminal, escolhido~ livremente pelo Go
verno. 

§ 3. o Os actuaes pretores continuarão em 
exercicio até coinpleta1• o prazo legal da sua 
nomeação. 

§ 4. o Emquanto não for installado o Forwm 
a direcção da gnarda e conse1•vacão do edi
fi.cio onde funccionarem os juizes c1 e direito 
será confiada a um delles escolhido por seus 
pares, havendo um porteiro para. esse ser
viço, nomeado pelo mesmo juiz. 

Sal~ das C~mmissões, 29 de dezembro de 
1904.- Medeiros e Albuguer.que. -Garcia 
Pires. 

TABELLA DE VENCIMENTOS 

Oôrte de Appellagao 

I presidente (12:000$ 
de ordenado e 6:000$ 
de gratificação)..... 18:000$ 

Pelo exercício de pre
sidente, gra~itica-
ção.. .•• . . . . .• . • . • • • 1:200$ 

2 presidentes de ca
maras (12: 000$ de 
ordenado e 6:000$ 
de gratificação). . . • 36: 000$ 

Pelo exercicil) de Pl'O-
siden tes, gratifica-
ção 600$000........ 1:200$ 

12 desembargadores 
(12:000$ de ordenado 
e 6:000$ de gratifi-
cação)............. 216:0cf0$ 272: ·100$ 

1 secretario (5:200$ de 
o1•denado e 2:600$ de 
grn.tificação)........ 7:800$ 

I official ( 3: 20 O$ de 
o1•denado e 1 :600$ de 
gratificação)... .. • • 4:800$ 

2 escrivães(2:400$ de 
ordenado e 1:200$ de 
gratificação)........ 7:200$ 

2 amanuenses (2:080$ 
de ordenado e 1 : 040$ 
de gra tifi.cação) .. . . • . 6: 240$ 

l porteiro (1 :560$ de 
ordenado e 780$ de 
gratificação)........ 2:340$ 

2 contínuos (1:040$ de 
ordenado e 520$ de 
gratificação)........ 3:120$ 

2 ofilciaes do justiça 
(666$667 de ordenado 
e 333$333 de grati-
ficação)............ 2:000$ 

1 correio (666$667 de 
ordenado c 333$333 
de gratificação).... 1:000$ 34:500$ 

ltt~.zes de dit·eito 

5 juizesdocrime(9: 100$ 
de ordenado e 5:900$ 
de gi'a tificacão). . . . . 75:000$ 

3 juizes do civel (9: 100$ 
de ordenado e 3:900$ 
de gratificação) • . . • 39:000$ 

3 juizes do commercio 
(9:100$ de ordenado 
e 3:900$ t~e gratitl· 
cação).. .. .. • • . . . • .. 39:000$ 

2 juizes de orphãos 
(9: 100$ do ordenado 
e 3:900$ de gratifi· 
cação)............. 26:0oO$ 

1 juiz da pt•ovedoria 
(9: 100$ de ordenado 
e 3:900$ de gratifi-
cação) ...... ,...... 13:000$ 
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I juiz dos fei t.os da 
Fazenda Municipal 
(9: 100$ de ordena.cl.o 
e 3:900$ de gratifi-
cação) •..•.... , • . .. 

· 5 escri vã.os do crime 
(2:000$ de ordenado 
e L: 000$ de gra titi.-
caçã.o) •..... , , , ... , 

13:000$ 

15:000$ 
5 offlaia.e~ de justiça 

pa.ra o crime (800$ 
de ordenado e 400$ 
de gratificação) •• ,. 6:000$ 226:000$ 

Trilnmaes do Jury 

4 escrivães {3 : 120$ de 
ordenall.o e 1:560$ de 
gratificação). ....... 18:720$ 

2 porteiros ( l :560$ de 
ordenado e 780$ de 
gra.\iftcacão). .. ... .. 4:680$ 

Preto rias 

23:400$ 

15 pretores (4:800$ de 
ordenado e 2:400$ da 
gratificação)........ 108:000$ 108:000$ 

Ministerio publico 

1 proeura.dor-g o r a 1 
(12:000$ deordon!ldo 
e 6:000$ de gratifica-
ção)................ 18:000$ 

5 promotores publicas 
(6:000$ do ordenado 
e 2:000$ de gratifica
ção)..... . . .. ....... 40:000$ 

6 adjuntos de promotor 
(2:240$ de ordenado 
o 1:120$ de gratifica.· 
çlio) .......... : .... 20:160$ 

1 cura:lor de massas 
fa.llidas .. .. ..... . .. 

-l curador rt.e resíduos 
(4:480$ de ordenado 
e 2:240$ llc gra.tiftca-
çã.o) .... ........ ... . 

2 ama.nuonse.~ ( l :560$ 
de ordenado e 780$ 
de gro;tiftcação) .... 

1 continuo (1:040$ de 
or denado o 520$ do 
gratificação) ... ... .. 

4:800$ 

6:720$ 

4:680$ 

1:560;Í\ 95:920$ 

Fo,.um e stuzs depettdencia.s 

l porteiro (1 :600$ de 
ordenado e 800$ do 
grat ificação)· · • • . ... 2:400$ 2:400$ 

-----
76'~:620$ 

Sala. das Comnlli:sões, 29 de dezembro de 
1004.- ,l1erleit·os e Alv~•qv.erque. - Gcwcia 
P ires. 

O Sr. Cassiano do N a sci
mento (pela m·dem) - S1• . Presidente, 
catou informado de que a Redacçã.o Final da 
Despeza. Geral da Republica para o o~ercicio 
de HJ05, hontem votado, já se a.cha sobre a 
mesa. . 

Sendo assim, 1•equeiro a V. EJt. que con· 
s uhe a Casa si concede di8pens<~. de impressão, 
a tlm de qun a referilla Redacção Final possa
set• immedla.tamentc votada.. 

Consultad:t a. Ca.mara, é concedida a dis
pensa pedida.. 

E' annuncia.da. a di~cussão da. seguinte re
daeção final n. 271 E, de 1904, flxl\n<ll) a. 
de$peu. geral da. Repttblica. para. 1905 : 

N. 271 E- 1G04 

RedacçlCo {i'l'lat do projecto n, 274, deste anno, emendado pelo SetJado, p,:ando a desl"JC/la 
Geral da .Republica dos Estados Unidos do Era::il para o eu:e;·cicio de 1.905, e dar~ do outras 

pt'O'I1iclencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. • A despeza ge1·al da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para. o exeroiclo 

de 1905, é fixada na quaotia. de 47.154:481$720, ouro, e 276.299:237$085, papel, dlstrl
buida. pelos respectivos minis~rios, na fôrma. abaixo indicada. : 

Art . 2.0 O Presidente da Republ!ca é autorizado a despender pelas repar t ições do 
Ministerio dl). JUBtica o Negocíos Interiores, com os serviços designados nas seguintes 
verbas, a. quantia de 24.557:015$577, papel, e 12: 114$245, ouro, a &a.ber: 

1. Subsidio do Presidente da Republiea . . .... .. ........ . 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republlca. •.•..•.•. ••• 
3. Deapezae com o Pala.cio do Presidente da R~publíca •• . 

Vol. VIII 

OUI\0 PAPBL 

120:000!0 
36:000 00 

101 : 14o. ·ooo 
78 
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4. Gabinete do Presidente da Republica. ......... o ••••••• 

5. Subsidio dos Senadores .•.....•...................... 
6. Se(;retaria do Senado - Augmentada de 19:200$, 

>5en<lo: no pessoal, 600$ para, o bibliothec:nio e 
3:600$ para os contínuos, tudo aa. razão de 2/3 de 
ordenado e 1/3 de gratificação, na. confo1•midade da 
deliberação do Senadó de 27 de dezembro do 1903; 
e 15:000$, no material, para acquisição de obras 
destinadas á bihliotheca, encyclopadias e revistas 
recentemente publicadas •...•......•. o •••••••••••• 

7. Subsidio dos Deputados ..... o ••• o ••••••••••••••••• o •• 

8. Secretaria da Camara dos Deputados-Augmentada de 
13:000$, no .:Material», sendo destinada a impor
tancia tle 15:000$ para «Objectos de expediente» e 
a de 20:000$ para «Compra de livros. assignatura 
de jornaes, revistas, encadernações, etc., para bi-
bliotheca.» ..••.•..••....•..•.....•.....•.....•..... 

9. Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional-
Augmentada de 32:COO$ ••.•••••••••••••••••••••.• 

10. Secretaria do Senado .•••...•...••......••...•...••... 
11. Gabinete do Consultor Geral da Republica ....•..•.•.. 
12. Justiça Federal- Mantida a consignação de 6:000$ 

para remuneração provisoria <le serviços na pro· 
curadoria Geral da Republica .•.•.•....••...•....•. 

13. Justiça do Districto Federal- A consignação para 
aluguel da casa em que funccionn. a Assistencia Ju
diciaria será assim redigida : « Aluguel da casa e 
mais despezas da Assistencia Judiciaria » ••••••••• 

14. Ajuda de custo a magistrados ...................... .. 
15. Policia do Districto Federal- Diminuida de 2:880$ 

para ser reduzido o numero de inspectores da Escola. 
Correccional Quinze de Novembro, de oito a seis -
Augmentada no material da Repartição da Policia 
da quantia de 2:190$, destinada á dia ria de 6$ para 
alimentação dos dous officiae~ da Inspectoria da Po
licia do Porto, quando em serviço da barra .•••••.. 

16. Casa de Correcçã'o.-No «Matm•lab augmentada a ru
brica de 10: 170~, sendo: 6:570$, pa1•a ·diarias, á 
razão de 2$500 ao directol', de 2$, ao ajudante, ao 
medico, ao escrivão e ao almoxarife, e de 1$500 
aos tres amanuenses, ao professor e ao pharmaceu
tico; e 3:600$ para salario do mestre da o1Hcina de 
ferreiro. Deduzida a importancia de 414$647, cor· 
respondente a comedoria de um empregado quo 
passa a pe1•ceber diaria •.••.••.•••.••••••••••••••• 

17. GuarJa Nacional. .•.•..••.•.•••••.••••..•..•••.•••.. 
. J8. Junta Commercial-Augmentada de 2:000$ a sub-con· 

signação destinada á acquisição e conce1•tos de moveis 
19. Archivo Publico ..•................................. 
20. Assistencia a Alienados- Augmentada da quantia de 

31:460$, sendo : no pessoal de nomeação do 
director, 3: 000$ para um electricista, 1 : 800$ 
para um machinista, 1:200$ para um foguista, 

. destinado ao servico. da usina electrica ; 4:800$ 
para quat1'0 ~nfermeiros, 7:200$ para dez guardas, 
destinados ao serviço sanitario, pavilhões e serviço 
de klynotherapia ; 960$ para um mestre e 600$ 
para um ajudante das officinas de vassouras e esteiras; 
no «Material• 8:900$ para combustível e 3:000$ 
para instrumentos e utensilios •.••.•....•••.•••... 

Ouro 

341 :370$059 
12:000$000 

3.824:690$063 

Papel 
33:600$000 

567:000$000 

338:932$118 
1.908:000$000 

48ô:868$ll8 

122:000$000 
364:353$118 

19: 600$000· 

879:704$118' 

244:263$337 
29:000$000 

41 :346$118· 
87:276$118-

..... ••• • .. • • l.001:040$99S 
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21. Directoria. Geral de Saudc Publica-Elevada: de 
9:350$ a 15:000$ a. conaignaç.io-Impressões,publica
çõos e dospems eventaa.es,no-Matet•ial-da Repar
iição Central, inclusive a. contribuição a.nnual do 
240$ para. o Bureau Internacional de Tuberculose ; 
de 1:241$ a 4:280$, para ser augmentado de um a 
dous o numero de foguistas da barca de desinfecção 
do porto com a dia.ria de 6.$; de 6:570$ a 1.(:600$, 
pa.ra. 8 ma.riohciros da mesma. barca. com a diaria 
ae 5$; de 9:720$ a 10:800$, para ser augmeata.do de 
nove a dez o numero de serventes no Hospital Paula. 
Candido; de 58:300$ a 200:000$ no-Material-para. 
o serviço de prophylaxía demolestias infectuosa.s. 
Elimlna.da. a importanciade 4:800$,correspondente a 
dous desínCootadores da Est:lÇi.o da. Visita. do Porto; 
idem a importa.ncia. de 1:800$. relativa a um ser
vente no Hospital Paula. Ca.!}dido .-l~eduzida. de 
170:000$ a. 150:000$, a. consigna.çiio-Ma.tcria.l ge1•a.l 
-dasub-consigna.çã.o-Pa.ra acquisição, concerto&, 
combustivel, etc.-na. Capital Federal e M Estado 
do Rio de Janeiro . Reduzida. de 80:000$ a 40:000$, a 
consignação-Moveis, objectos de expediente, con
certos, insta.lla.ção, despe:r.as eventuaes das delega· 
ci&a do Sa.ude. Reduzida. de 5o3 :010$ a. 410:011$ na. 
-Repartição centl'a.l--aconsigna~o «Ma.teria.J,con
stl'ueções, eventuaes» pa.m o sarviço gera.!. Na. ru· 
brica.-Ma.terial-dos Estados comprehenrlldos nos 
distl'ictos sa.nita.1·ios em que ha. conslgna.çã.o desti
na.da a-Combustivel e Jubrifl.aan~s-substituido 
esta enunciado por-Custeio e conservação dos 
transportes marítimos. Na. rubrica- Material
.\ugmentada de 369;800$, p ·.1r.1 a.cquisiçã.o de lu.n
cllas e appa.relhos ape1•feiçoados para desinfecção 
nos portos dos Esta.dos o o rospeativo custeio, 
comprehendida a. quantia uecessaria vara a com· 
p1·a de duas lanchas destinadas ao serYIÇO do sa.udo 
nos portos do Pernambuco o AlagaM ••••• ••• ••..• 

22. Paculda.de de Díroito do S. Paulo., ••.•• •• , •••• , ••• 
23. Faculdade de Direito do Recite-Da consignação

Impressões, publicações, etc.- dosttna.da a impor· 
taacin. de 400$ para. aluguel da casa. de resideoch 
do porwiro .. ...... . .. ........ ........ .. .. ... .. . 

24. Faculdade de Medicina do Rio de Ja.neiro-;\ugmen· 
ta.dada. quantia de 20:000$·pa.ra melhora.1• a insta.!· 
lação de aulas e labora.torio! e acquisição de pro· 
duetos chimicos, instrumentos o appa.relhos para 
la.boratorios e clinicas . ........ . .. .... .......... , 

25. Faculdade do Medicina da Bahia. - Augmentooa. de 
2.'>:000$ para gra.tiflcaçiio á. Santa. Casa de Mlseri· 
cordia. lJOr fra.nquea.r os seus hospita.es ás clinica.s 
da Faculdade ... ,.,~ ........•. , .. , . .. , ....•. ,, .. 

26. Escola Polyteahnica ... , .... , • , .. ...... . , .... , • , ••. 
2-r. E~cola. de Minas- .Augmontada de 5:900$ a ru· 

briea - Material - para montagem e conservação 
de ma.chinas .....•. , ............................ . 

28. Gymna.sio N&elona.l ........... ............ ....... , 
29. Egc()la. Na.eional de Bolla.s Artes .............. .. 
30. In1títuto Nacional de Musíca. ............ . ......... . 

Ouro 

• I I t t 1 I I • 1 1 _.o I 

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

12:114$245 

······ ........ . 

6i9' 

Papel 

5.58\):600$000 
2ü 1 : oi40$000 

304:780$006· 

645: 832$23fi· 

772:732,~100 

500:981$118 

243:700$000· 
541 :603$354 
128: 052$236 
183:262$235· 
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31. Instituto Benjamin Constant-Augmentadade 29:040$ 
para acquisição de materia.l pedagogico especial 
e do instrumental para a banda de musica, re
forma das otllcinas de typographia e encaderna
ção, machinas e typos, reparos urgentes par·a 
segurança do edificio, construcção de uma lavan-

deria e de um galpão para seccar roupa........... . ••....•••..•• 
32. Instituto Nacional de Surdos Mudos - Augmentada 

de 3:560$, sendo 3:200$ para elevar a 26:200$ a 
-verba de 23:000$ dest,inada á alimentação e com
bustível da consignação - Material e 360$ para 
elevar a gratificação do roupeiro-enfermeiro de 
720$ a 1 : 080$000. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . •...••......• 

33. Bibliotheca Nacional- Augmentada 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$, 
para acquisição de livros, manuscrtptos, mappas, 
estampas, moedas, medalhas e sellos; na sub-consi
gnação-Conservação de livros, periodicos, manu-
scriptos, etc., custeio das offl.cinas -de 32:000$ a 
35:000$000 .....•..•.... '. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . ..•....•..•••• 

· 34. Museu Nacional - Augmentada tle 4:400$, sendo : 
2:400$ para mais dons trabalhadores e 2: 000$ para 
armarios .. : .•..............• , .......•. , • . • • • • . • . . • • •. • • •.•• • • • • 

35. Serventuarios do culto catholico................... , •.•••.•••.••• 
36. Soccorros publicos - Augmentada de 52:000$, sendo: 

12:000$ para o auxilio de 1:000$ mensal á Assis-
tencia Publica aos pobres, dirigido pela irmã 
Paula, na Capital Federal; e 40:000$ para auxilio 
ás despezas da Maternidade da Capital Federal... • •.••••• , ••••• 

37. Obras-Augmentada de 749:000$ sendo : 
400:000$ para as obras do edificio para a Biblio-
theca Nacional ; 
200:000$ para a continuação das obras do ediflcio 
da Faculdade de Direito do Recife ; 
70:000$' para a conclusão das obras da. Faculdade 
de Medicina da Bahia ; 
49:000$ para a conclusão das ob1•as da Faculdade 
de Medicina. do Rio de Janeiro; 
30:000$ para auxiliar a conclusão das obras da 
Maternidade da capital do Estado da Bahia....... . .••.•....•• 

38. Corpo de Bombeil•os .••. :.......................... • ..••....... 
39. Magistrados em disponibilidade.................... .. ......... . 
40. Eleições federaes. • . . • . • • . • • . . • . . • • • • • • • • • • . . • • • . . • .•..•.•..•• 
41. Empregados de roJpartições extinctas............... . .......... . 
42, Prefeituras, justiça e outras despezas no territorio 

do· Acre........................................ • ........ ...• 
43. Eventuaes........................ ..• •. . . • • . . . • . . • . • .••.••.• • •. 

Art. 3. o Fica o Presidente da Republica autor•izado : 

238:278$118 

123:369$118 

207: o 12$118 

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 

1-a mandar imprimir na Imp1•ensa Nacional a Revista do Instituto Histo~·ico e Geogra
phico Brazileiro. 
11-a mandar construir um edificio destinado ao Congresso Nacional, segundo o plano 

e no local que forem préviamente combinados com as Mesas da Camara e do Senado, po
dendo despender para esse fim, no exercício de 1905, até a somma de 500:000$, abrindo para 
isso os creditos necessarios. 

Art. 4. 0 Só o serviço efiectivo do magisterio nos institutos civis e militares de ensino 
secundaria e superior dará direito ao accrescimo de vencimentos, derogada a ultima parte 
do§ 2°, do art. 31 do Codigo de Ensino, a.pprovado pelo decreto n. 3.890, de 1 de janeiro 

"de 1901, bem como qualquer out1·a disposição em sentido contrario a esta. 
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Ad. 5 . • 0 Presidente da Republíca é 3.Ut01'lZ:\do a. despcndet• p elo Minbterio da:> Re~ 
l::lções Edel'iores as sommn.s de 1.067:000$, em out•o, e 33~:000$, em p:1.pel, com os ser-· 
viços designados na.s seguintes verbas : 

I." Sec1·etar ia do Es ~ado : 
Pessoal • . , . .•... . ....• , . • , ... . .•. . .• .• 
Matel'i.t.l.l. .... .. ............... . . .. .. .. 
2.~ Empregados em disponihilid~e . .• . . 
3 . • Extraord iur,rüts no interior .. , . ..• • 

4. 0 Legações e Consulados : 
Allema,nha. : 

Pessoal e mn.tería l da. legação .... . .. . 
Consul geral e c ha.nceller em I-Iam· 

burgo . •. . .•..•• .• •. . ... •.. •.• . . . • 
Vice-consul em Bremen .. .. . . . . . .• . •. . . 

Ar gentina: 
.P essoal e material da. logaçã.o .• . •... . • 
Coosul geral em Buenos Aires .. .. . •... 
Vice·consul em Rosario • . .••. ••.• • ... • 
Vice-consul em Posa.da.s . .. .•• •. .• . . . .. 

Austria-Hungri a. : 
Pessoa.l e ma.teria.l da. legação . •• . • •...• 
Consul em 'fl•ieste . • . . •...••..• • . • . .. • 

Bolgica e Holla nda : 
Pessoal e ma.te1'ial da legação . .•. .•. • .. 
Consul em Antuerpi a .......... . .. ... . . 

Bolivia : 
Pes3oal e ma t r.rial da legação . .. . , ••. •. 

Ca.uadá : 
Consu l em Montreal. . , ........... .. . . . 

Chile : 
Pessoa,! e mater ial da. legação ••.••• • .• • 
Consul em Va.lparaizo ......... .. . . . .. . 

Equador e Columbí!1. : 
Pessoal o material da lega.ção ... . ..• .•. 

Estados Unidos da AmePica : 
Pessoal e material da lega.ç.ão. Augmen · 

tada. a. 25:000$ a sub-consignação 
de 14 : 000$ destinada ti ropresen· 
t ação para o Enviado ll:dru.ordi
nario e Ministro Plenipoten ~ 
oiario •... • .•• . .. . •.• . .. • ..•... . • 

Consul e cha.nceUer em Nova York . • •.• 
França. : · 

Pessoal ~ material da legação . ... •• • . .• 
Consul geral no Havre . .............. .. 
Consules em Pariz, Marselha. e Bordéos 
1 Consul em Cayana,ordenado 2: 500$000 

gra tificação 5:500$, expediente óOO$ 
Gran-Bretao.ha : 

Pessoal e materia.l da legação ... •• .. .. 
Consul geral e cha.nceller em Liverpool. 
Consules em Londres, Ga.rditr e So uth-

ampton •...•.••......•.... . , . ••. • . 
Hespanha : 

Pe~soal o material da. legação . . •• .... 
Consul em Barcelona •...•. ....• •. . ••.. 
Vic:c-consul em Yigo .... .. .. ...... .. .. 

16.2:200$000 
54:800$000 

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 
1 o: 000.~000 

24:500$000 

4:000$000 

30:500$000 
10:000$000 

16:500$000 

48:500SOOO 
16:000$000 

44:000$000 
10:000~0(10 
21 :000$000 

8:500$000 . 

43:500$000 
14:000$000 

21:000$000 

23 ; 500$000 . 
10:000$000 
4:000$000 

Ouro Papel 

2t7 :0D:l$000 
70:000$000 
45:000$000 
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Ita.lia. : 
Pessoal e material da legação •...•.. 
Consul geral e chanceller em Genova. 
Consul em Napoles ..•••.•.•.•...•..•.. 

Japão : 
Pessoal e material da legação ... ~ .... 

Paraguay : 
Pessoa.l e material da legação ..•..... 
Consul em Assumpção .•...........•... 

Perú: 
Pessoétl e material ua legação ...... . 
Consul geral em Iquitos .............. . 

· Portugal: 
Pessoal e ma teria! da legação .•••••••• 
Consul geral e chanceller em Lisboa ...• 
·Consul no Porto ••.••...•.•..••...••.•• 

Russia: 
Pessoal e material da legação .•.......• 

Santa Sé: 
"Ç>essoal c ma torial da legação ......... . 

Suissa : 
Pessoal e material da legação ..•.•.•... 
Consul em Geneb1•a ................. . 

Uruguay: 
Pessoal e material da legação •..•....•• 
Co nsul geral em Montevidéo .......•... 
Consul em Salto .•.•.•.•••.•.••..••... 

Venezuela: 
Pessoal e material da legação ....•..•. 

5.a Ajuda de custo ............. .. 
6. a Extraordinarias no exterior •.•• 

35:500$000 
14:000$000 
7:000$000 

ld:500$000 

24:500$000 
7:000$000 

24:500$000 
10:000$000 

36:000$000 
14:000$000 
7:000$000 

27:500$000 

23:500$000 

23:500$000 
10:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
7:000$000 

16:500$00() 

...... , ... 

Ouro 

848:500$000 
130:000$000 
60:000$000 

Papel 

Art. O Presidente da. Repu'IJli(}a. é autol'izado a despender pelo Ministerio da Ma-
· rinha, com os serviços designados nas seguintes vo:t.•bas, a quantia de 31.356:Q39$608, papel' 
o 650:658$580, ouro: 

L. Secret::t.ria de Estado •.•••..•.•••••••••••••••.••.•• 
2. Conselho Naval (Diminuída de 700.~ a consignação 

de 3:000$ para matel'ial, ficando esta assim ospe· 
cificado :-Expediente, 1 :500$-Imprcssões e onca· 
dernações, 600$000-Asseio da ca.~a, 200$000) ••.•• 

3. Quartel-General. •.••.•.•....••.•.•.•...•.••.•. · .. 
4. Supremo Tl'ibuna.l Militar ....•••.•••..••.••••••.•• 
!5. Contadoria da Marinha .••.....•...••.•••••......•. 
6, Commissarlado Geral da Armada .•••.••..•....•••.• 
7. Auditoria •....••••••.••.•.••.•.•.•..••..•.•..••..• 
8, Corpo da Armada e classes annexas ••....•.•...•.• 
9. Corpo de Marinheiros Nacio· 

m-.es- Augmenta.da. do 
79:577$600 sendo: 
Pessoal: 

1 Commandante .••• , •••••• 
t lmmediato •••••••••.•••• 

Gratificações 
2:600$000 
2:070$000 

Ouro Papel 
208:667$000 

46:140$000 
98: 33I;,·ooo 
26:040 ·ooo 

233:932$500 
43:760$000 
21:775$000 

3. 099: 840$000 
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·1 Commíssarío.,, ......•• 
l lfiel (sendo de t• classe 

l :550$, e de 2~ L: 20ü;:;), 
l Professõr do ensino eie· 

mentat• ............. . 
I Lscrevente de 3• classe. 
1 Cirurgião 2• tenente, pela 

rubrica.l5- Hospitaes 
1 Enfermeiro de "'" classe 

grat. a 1:200$, na ru
bl'ica 15 - Hospi tallS, •• 

l Mestl•e, 2• sa1•gento ••.. 
l 2" sargenf.o ............ . 
2 cabos a 180$ por anno. 
2 Mariuheiros nn.cionaes de 

l' class~ a 120$, idem. 
JOO Apl'endizes, soldo a~$ por 

mez ................. . 
3 Cozinheiros.! Pela rubl"i-
2 Dispenseiros ea - Força. 
:~ Cria<! os. . . . . N:wa.l .... 

Impressão e euca.dernação ..•. 
Expediente e objeetos para aula 

de primsiras lettras ....•.. 
A 1 uguel do casa ........... .. 
Fardamento para aprendizes 

marinheiros . , ............ . 
Installação da. escola •.•. 

10. Corpo de Infantaria de Ma-
rinha •..•...•......••• 

11. Arsenaos- ( A.ugmenta.da de 
60:000$ a consignação 
para pagamento das 
pensões aos opJrarios 
invalidos dos extínctos 
arsena.es de Ma.rin h a da 
Bahia e de Pernambuco) 

12. Capita.nias de portos- Au
gmenta.da. de 100:000$ 
pat•a a· ac(tuisição do 
um relxma.d.or para ILl! 
b1reas do Sergipe . .••.. 

13. Balisa.mento de p~t·tos •..... 
U. For~a Naval- Augmanta.d9. 

de 4:260$, sendo: 
Pessoa.l: 

3 Cozinheiros, gratillcação 
de 840$ para. um o de 
600$ para dous, por 
a.nno .. , ..••.......•.. 

9 DJspenseiros, um a. 720$ e 
U!U a 540$000 ·•····•· 

2 C dados, gratitlcação, um 
a 640 e um 1\ 4~0$'lOO .. 

lJ.5, Hospita.es - Augmentada 
de êl:952, sendo: 

Pessoal-Enfct•maria da Es· 
cola.: 

1. cirurgião de 5• classe, I." te• 
nent3, sra.titlcação . ... , •• 

1:500$000 

1:550$000 

1:400$000 
l :200$000 

30:!~00 
240$000 
360$000 

240$000 

3:600$0~0 

15:075$000 
25()8000 

350$000 
1:!!00$000 

32:101$600 
30:000$000 64:501$604 

••••••• '.. • ••• to. 4 •• ~ 

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

2:040$000 

1:260$000 

060$000 

1 :75~000 

Ouro Papel 

• • .. • .. • .. .. 2. soa: 589$950 

... '......... 373:650$700 

• , , , , , , • • • • .. 3.8 L8:5L4$608 

436:084$000 
50:000$000 
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l enfermeiro de 211 classe, gra-
tificação ....•...••...... 

Material: 
1 :20G$JOO 2:952$000 

Utensílios .................. . 
Caixões, camas, travesseü·os, 

100$000 

etc . 200$000 
Lavagem de roupa.......... 300$000 
LUZ ••••.•••• : ••••••• ' • • • • • • • 400$000 l : 000$000 

16. Repartição da Carta Maritima- Aug-mentada de 
160:000$, sendo: 90:000$ para acquisição e montagem 
de um pharol de 4a classe, na praia. de Pernambu-
quinho, no Estado do Rio Grande do Sul e 70:000$ 
para a remoção do pharolete do morro de João Dias 
para a ponta do Sumidouro e installação do pharol da 
ilha da Paz em Santa Catharina, e montagem dos 
pharues Simão Grande, Machadinhas e Gaivota, no 
Estado do Pará.-Na rubrica-Divel'sas quotas-, in-
cluídas as pa.lavras- combustível e sobresalentes-, 
na Consignação - Pa1•a acq uisição de oleos, mech:~.s, 
chaminés e outros artigos ........................ . 

17. Escola Naval, etc .•.................. · .•...... o ••• 

18. Reformad.os-Augmentada de 30:214$400, sendo addi
cionada as importancias do 31:926$400, em conse-
quencia de reformas concedidas; de 15:040$ para 
pagamento de soldo e quotas a dous; almirantes 
graduados reformados pOl' decreto de 21 e 30 de 
novembro de 1904, deduzida a de 16:752$ corres-
pond<~nto a quat1•o offlciaes que fallocera.m ...... . 

19. Compn.nhia de Invalidas ...... _ ............. o ..... . 

20. Arm:.~mento e equipamcmto .•...•............•..... 
21 o Munições de bocca - Augmentada de 54:677$ para 

as rações aos aprendizes e ao pessoal da tarifa a 
1$·!00 em 365 dias .........•........•..•.....• 

22. Munições navaes- Augmentada de 500$ no material 
para, a acquisição de artigos de sobresalentes .•. 

23. Material de const,•ucção naval, etc.-Augmentada de 
30:200$ sendo 30:000$ para construil• e adaptar a 
quallg1er embarcação, a juizo do poder competente, 
o invento do tu1•bina a vapor a que se refe1•e a 
lettra cl du art. 8° da lei n. 1.145. de 31 de dezembro 
de 1903 c 200$ para acquisicãv de artigos de cons-
trucção, etc .•. , .. o ••• o •••••••••••••••••••••••••• 

24. Obras-Augmentada de 50:000$ para as obras urgen
tes de que carece a doca da capita,nia do POl'to do 
Estado da Bahia, nos tel'reuos do extincto Arsenal de 
Marinha .•....•...........•..•.•...••••..•..•.•. 

25. Combustive1- Augmeutada de 1 :562$~00 para a es
cola (aprendizes e praças ......••.....••...•...... 

26. Fretes, passa.gens, ajudas de custo, etc ........•..• o. 
27. Eventuaes- Augmenta.ta de 150$ sendo 100$ no pes

soal: enterros e outras despezas não previstas e 
50$ no material; tratamento de officiaes e praças 
fóra da enfermaria .••........•....•••...••.•••. 

28. Com missões em paiz estrangeiro .•....••.••.••••.•. 

Ouro 

'65ô;653$58õ 

Papel 

380:555$000 

829:8.20$000 
387:200$000 

707:236$009 
160:667$685 
150:000$000 

7. 922:999$450 

1 • 350: 000$000 

1.780:200$000 

480:000$000 

loOOl :562$200 
220:000$000 

210:150$000 

Art. 7.6 Fica o Presidente da Republica autorizado: 
a) a vender o material reputado inutil, aproveitando· o p1•oducto da venda nos reparês, 

do mata1•ial fiuctuante e proprios nacionaes; 
b) a reorganiza1• o Conselho Naval o a respectiva secretaria, ficando o acto para 

execução dependendo de approvação do Congresso; · 
c) a revm' o regulamento da Escola Naval, fazendo as alterações que julgar conva· 

nientes, devendo, porém, ter oxecução depois da approvação do Congresso; 
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d) a ma.udal' construir, para e~periench, os submarinos de invenção nacional que 
fo1•em julgados aooeítavcís, depois de ouvidas e puhlicadas as opiniões competentes 
sobre o assumpto, podendo para esse fim abrir cJ•eJHo a~ :i. importancia de 670:000$0(10. 

e)-a. contract-:u.·, na vigeneia. da presente lei, o seniço da pra.t!cagem da. barra do Rio 
Grande do Sul , medianteconcurrencia. publica, cDill proponente brazílciro ou empreza na
cional, oom os favores e onus conferidos om identicas condições. 

Art . 8 Fica. derogado o a.l'L 19 da. lei n. 3.018, de 5 de novemhro de 1880, pa,ra o fim 
·de poder o Presidente da Republica. celebral' eontra.ctos por tempo nunca. maior de cinco 
a.nnos, quando estes veril~l.l'em .sobre alug uel de casas, construcções na.va.es e iUumina.çã.o 
·de fortalezas, ilhas do Ministerio da. Ma.rinha. e navios de g1torra ou fornecimento de 
.agua a qualquer dessa.s dcpendoncia.s. 

Art. 9 .0 0 Pl'CSiilentc ua Ropuhlíca. é autorizado a dospcudtW polo Miuistcn•io da. GUCl'l':l.o 
·.com os serviços designados na.s seguiu~ vc1·bas, a quantia do 48 .118:987$070, vapcl, o 
.50:000$000, ouro. 

1. •· Adminiskação Geral . ........... .. o •••• • • , ... .. o •• 

.2.• Supremo Tribunal Militar e a.udltoros .•. •. .. .....• 
3." Direcção Geral de Cootabilida.de da. Guerra ... ... .. . 
-4." Iniendencia. Geral da Guerra-Augmentada de 9:855$ 

para. a lancha. Duque de Ctto:ias, sondo 1:825$ para 
um 3• patrão com dia.rias de 5$, 2:920$ pa.ra um 
ma.chinlata com dla.rlas de B.'i;, 1:825$ pa.ra um fo
guista. com dia.rias de 5$ e 3:285$ para. t res r ema-
dores com diarias de 3$000 .. . .. . .. . ..... ...... . . 

5." Instrucção milita.r . ...... ..... .... .. .... ... ..... . .. 
6.~ Arsenaes, depositos o Corta.lezas • • . . •• • •••.• •••.... 
7 .~ Fa.bricilo8 e la.bora.tGrios . ........ ........... ... ... .. 
:8.• Sorviço de sa.nde .... ... .. , . .. , •. .. .... , • , ....... .. 
9." Soldos e gra.1.i.ftcações-Reduzida. do 481:740$. seudo: 

em soldos de 20• wnentes e a.lfures, 312:480$; em 
gl. .... ~iftcações lle auba.lternos,ll7:180$, e om §ra.tül.-
ca.ções de eria.doa,52;080$,pela eliminação de ... 17 dos 
referidos omciaes .. • . . .... ' ... .. ........ . ..... . 

10.• Eta.pa.s-Reduzlda de 721:582$, sendo 443:548$ cor
respondentes& e&apn.s para 2 17 alferes,que pa.ra.ma.is 
tora.m incluidoa,tanto nostarubrlcacomo na. rela~iva. 
a soldos egratillcações,e2'77:984$ correspondentes a. 
etapas para. 133 alferes, que tambem figuram para. 
matsneata.rubrica,alémdos217.Accl'escenta.dasasse· 
guinieacoDIIiguações:450:000$ paraasylados; 100:000.~ 
para a.bono do te!Ço _de etapa o.os oftleia.es que se1·· 
virem nos Estados do Amazonas, Par4. Ma.tto Grosso 
e em S. Borja, Sa.nt'Anna do Li-vramento e Colonia. 
do Alto Uruguay ,no Rio G1•a.ndo dG Sul; 50 :000$ pa.ra. 
diarias a offioiaes no desempenho de trabalhos de 
campo, de a.ooordo com a rubrica. t•,e 20:000$ pal'a. 
diarias a. desertores e presos de aecordo com a. ru· 
brica. 15•, sub-rnbrica.-nespeza.s especiaes •• ••••• • 

11 . .. Classes lna.ctivas .. . , .. .. . .. . ...... . . .. ... . ...... .. 
12." Ajudas dl! custo ............. , . ...... ... . , ....... . 
13." Colonias militares . .... , ........ . . .. .... .... .. . ... . 
14.• Obras militares- Augmentada. do 980: 000$, sondo: 

250:000$ para as obras de fortificação do porto de 
santos : lOO: OOOS pl!l'a. tLS obras do aana.iorio miUtar 
dos Campos de joJ:dii.o; 150:000$ para. 11. Eaírada. de 
Ferro de Lorena o. Bcmftc&, Estado do S. Pwlo ; 
150:p00$ para. a.s obras ~o Arsenal de Guerr2- da 
Cap1tal 'Fo<lerc.l ; 200:000:, para ~lo construcçao da. 

\ '.X, VIII 

P~pel 

197:015$000 
143:800$000 
236:580$000 

287:316~ 
1.040:894,'\;5()() 
1.235:972$414 

350:871$300 
329:340$000 

14.357:392$900 

15. 8 12:0~ 2.222:= 200: 
125:8 

Ouro 
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fabrica de polvora sem fumaça ; 100:000$ . pa1•a a 
reconstr,Icção da fachada e :platibanda do cdificio 
em que furicciona o Ministerio da Guerra e 30:000$ 
para a construcç~ão de um quartel em Bella Vista 
na fronteira com o Paraguay. Depois das palavra~ 
- inclus~ve a conservação da ~strada de rodagem 
D. Frane1sca, em Santa Catharma-accrescente-se: 
as seguintes palavra~: «para a qua.l fica consi()'nada 
para a qual :fica conaignadu. a quantia de 100~000$. 
Depois du.s palavras- obras, reparos e conserva
ções de quarteis- accrescente-se: inclusive a 
Escola Militar do Brazll e a construcção de um 
quartel em Lo rena, Estado de S. Paulo. Destinada 
a quantia de 40:000$ para as obras do quartel de 
S. João d'El-Rey, Estado de Minas Geraes, e a de 
100:000$ para a const.rucção de um novo pavilhão no 
Collegio Milit ;J.r, que servirá para refeitorlo. 
Discriminada a consignação de 150:000g; para a 
linha de Nioac a Po1•to Murtinho, do" seguinte 
modo: 100:000$ para a conclusão do ramal de Nioac 
a Porto Murtinho, passando por Bella Vista, na 
fronteira com o Paraguay, e 50:00(1$ para o ramal 
de Cuyabá a S. Luiz de Caceres, na. fronteira com 
a Bolivia, passando por Livramento e Poconé. 
Destinada a quantia de 50:üOO$ para a continuação 
das obras do quartel de S. Luiz do Maranhão ....•• 

.ls.a. Material. .•...•...••.•.........•.•..••.•......••..• 
.16, a Commissão em paiz estrangeiro, .••. , •...•...•..••. 

l'At»Ef, 

3.080:000$000 
8.498:095$000 

Art. 10. E' o Presidente da Republica autorizado na vigencia. desta lei: 

O!Jil. 1 

50:000$000 

a) a mandar pa1'a outros paizes, como addidos militaros ou em commissã.o, para 
estudar os diversos assumptos militares e progresso dos respectivos conhecimentos, ofH.
ciaes generaes superiores ou capitães completamente habilitados, sendo um para a 
Europa, um para a America d~ Norte, um ~~a.ra o Pra~a ~outro para o Pa.citlco; 

b) a despen~el' a~ó a qua~tta de 50:000:tí com a crmçao do cavallo de guerra e para 
desenvolver tt mvernada nac10nal de Saycan; 

c) a adquirir, por conta da. rubrica 14a, o edificio que tem servido de enfermaria 
militar em S. João d'El-Rey, si julgar com•eniente ; 

d) a mandar para diversos paizes, afim de se aperfeiçoarem nos conhecimentos mi
litares, por espaço de um anno, até dous officiaes por a;rmas ou corpos espaciaes, com 
o respectivo cm•so e ca.pacidade l'econhecida., correndo a despeza -por conta. da rubrica 16a. 
do art. lo · 

e) a de~envolvor, pelo moLI.o que julgar mais conYeniente, as ofH.cinas dos Arsenaes 
de Guerra do Rio Grande do Sul e Matto G~osso, de maneira a que prestem ellas todos 
os serviços ele que ca1•ecerem as forças estacronatlas na1uelles Estados e qua.esquer outros 
que devam ser atfectus a esses al'Seno.es, inclusive o prepat•o de cartuchos, abrindo para 
isso o credito necessario. 

f) a reorganizar todo o serviço relativo. ao ensino .milita1•, com diminuição da despeza 
que actualmente se far., podendo, conforme JUlgar ma.1s conveniente, em relação ás disci
plinas ou cursos, reformar o regimen actual, e, em relação aos estabelecimentos, sub
dividir, supprimir e . rire-ar novos onde julgal' melhor. 

§ 1. o os membros do corpo docente que forem vitalícios serão aproveitados em 
quaesquer dos e.S~abeleciqientos da nova organizaçã;o pal'a o ensino. das matarias que 
actualmente Ieccwnam, podendo ta.mbem ser aproveitados para o ensmo de outras ma
terias que livremente acceita.rem, sem prejuízo, em qualquer dessas hypotheses, doe seus 
vencimentos actuaes. 

§ 2.o Os que não- forem aproveitados, de accordo com o para.gra.pho anterior, serão 
postos em disponibilidade, com os vencimentos integraes, 

Art. 11. Para os ef:Ieitos da autorização constante da. lettra f) do artigo antecedente, . 
poderá o Presidente da Republica fazer, nq, verba destinada ao ensino militar, as alte- · 
rações que !o1•em nocessarias para adapta.l·:t ás despezas que resultarem da reforma • . 
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Art. 12 ficam vigorando como creditos especiaes, para os mesmos fins para que fo1•am 
votados; os saldos dos creditos concedidos pelos de eretos n. 143, de 5 de jalho de 1893, 
e 1.923, de 24 de dezembro de 1894. 

Art. 13. o E' o Presidente da Republica autot•izado a despender, pelo l\línisterio da In
dustria, Viação e Obras Publicas, a importancia de 4.873:375$420, om·o, e 75.561:825$837, 
papel, com os serviços designados nas seguintes verbas: 

1. a Secretaria tle Estado •...•.• 
2.a Directoria Geral de Esta.tis-

tica ....••.••.•........•. 
3a. Correios - Na consignação 

destinada a -Vencimen
tos e gratificações aos 
agentes, ajudantes, the
soureiros c fieis no teri'i
torio da Republica-, ao
crescente-se :- de accor
do com a tabella organi
zada pela Directoria Ge
ral dos Correios para o 
biennio de 1904-1905 -
inclusive a gratificacão 
dos fieis das succursaes na 
Capital Federal, a dos 
que forem nomeados em 
commissào para o territo
rio da Republica e adiaria 
de que tratam os arts. 341 
e 342riodecreton. 2.230,de 
10 de fevereiro de 1896, do 
Regulamento dos Correios. 
Reduzida a sub-consigna
ção - Custo de sellos e 
formulas de franquia -
a 35:000$, papel, e man
tida de 27: 000$, ouro 
- Elevada de 34:000$ 
sendo: 18:000$ para o 
Co1•reio da cidade de São 
Paulo o 16:000$ para oc
correr ao aluguel e ada· 
ptação tanto do edificio 
em que funccionar a ad
ministração de Alagôas, 
como de um novo p1•edio 
para a Agencia em Santos, 
Estado de S. Paulo.-Ele
vada a verba de 270:000$, 
sendo destinada a impor
tancia de 230:000$ para 
aconstrucção do edificio do 
Correio e Telegraphos em 
Bello Horizonte, e a de 
40:000$ para reconstrucção 
do proprio federal onde 
funcciona o Teleg1•apllo em 
Campos, no Estado do Rio 
de Janeiro, e a.daptal·o ao 

Ouro Papel 

• .... '.... • . . . . . • . . . . . . • • • . • . . . • . • 315:020$000 

• . . . • • • • • . . . . • • . • . • • • • . • . • . . • • • . • • 332:592$500 
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Correio ou para a acqui
sição de outro predio para 
o mesmo fim. Elevada de 
5:000$ a con::;ignação-Rc
po.ração e conservação dos 
edificios das repartições 
postaes e suas dopende.o.cias 
-para adaptação do predio 
do Correio em Santos ••.. 

4.a Telegraphos - elevada. de 
526:600$, papel, sendo: na 
·primoiloa divisão, augmen
ta.da de 270:000$ a consi· 
gnação-Construcções e re
construcções -destinada a 
quantia. de 10:000$ para a 
construcção da linha que li· 
gue a fortaleza da barra de 
Paranaguâ á cidade do mes
mo nome e a de 40:000$ 
pa1•a o prolongamento da 
linha de GrajJ.hü, no Es
tado do Marahão, a Boa. 
Vista, no de Goyaz, e a 
de 5:000$ para o prolon
gamento do ramal doCa
choeira do Itap3mirim ao 
Alegre. No-material-das 
linhas e estações, destacada 
da consignação para-Alu
guel e reparação de casas 
a importancia de 480$ 
para aluguel ddo em que 
funcciona. o telegrapho 
semaphorico na cidade do 
Natal, no ~io Grande do 
Norte, e elevada a mesma 
consignação de I :600$ p:l.ra 
augmento do aluguel da 
casa da estação telegra
phica de Cuyabá., no Estado 
de Ma.tto Grosso. Na3&divi· 
são, augmenta.da. de 250:000$ 
a consignação- Gratifica
ções e ajudas de custo para. 
gratificações de 20 °/o, nos 
termos da lei n. 1.191, de 
28 de junho de 1904, aos 
empregados com 20 annos 
de e1fecti v o serviço · na 
1•epartição •••••.•••.••• .-. 

5.• Auxilias á agricultura. -
Augmentada de 330:000$, 
sendo:. 100:000$ para dis
tribuição do plantruz e se-. 
mentes aos agricultores e 
auxilio á. Sociedade Nacio
nal de Agricultura p_:tra 
a fundação de um horto 
(viveil'o de plantas fructi· 
feras e ornamenliaes e 

ANNAES DA CAMARA 

............... 
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130:000$000 11.5i6:83ó$80) 

351:134$454 8.454:307$000 



campo do exporiencias de 
fructicultura) ; 200:000$ 
para auxilio aos agdcul
tores e criadores, aos go
vernos dos Estados e mu · 
nicipios,destinada essa im· 
portancia,não só ao trans
porte e respectivos se
guros de animaes repro
ductores de raça, adqui
ridos no estrangeiro ou 
no paiz,nos tet·mos do art. 
17, § 39, da lei n. 1.145, 
de 31 de dezembro del903, 
como ao estudo das epi
zootiasemolestias infeccio
sas dos animaes por pro
flssionaes,fornecimen tos e 
applicação dos meios pro
phylaticos e curativos em 
beneficio da lavoura e 
da criação de gado e bem 
assim ao estudo da praga 
do cafeeiro, que se tem 
desenvolvido no sul do Es
tado do Espírito Santo, 
afim de serem aconse
lhados o fornecidos os 
meios de combatel-a ; c 
30: 000$ para a pl'opa
ganda das applicações in
dustriaes do alcool, con
forme as conclusões do 
Congresso para esse fim 
reunido na Capital da Ro
publica em 1903. Na sub
consignação - Subvenção 
-destinada ao Centro In· 
dustrial da Capital Fe· 
de1•al a de 6:000$, conce
dida á Sociedade Auxilia· 
dora da Industria Nacio
nal, para o tlm especial 
de organizal' e publicar 
estatisticas das industrias 
existentes no paiz, .devendo 
essa estatística encerrar o 
nome da fttbrica, sua séde, 
genero de producçã.o, capi
tal, numero de ope1•arios, 
valor médio da producção, 
um ligeiro historico e todos 
os demais elementos que 
esclareçam o assumpto •. : ••••••.••• 

t3. a Agasalho e transporte de 
immigrantos. •• • • • • • • . . • • .•••••••. 

7 .a. Subvenção a companhias de 
navegação.............. • .••..•.•. 

s.a. Garantia de juros - Dimi
nuída de 111 :23i$464,papel, 
e de 258:000$, ouro, a con-

Ouro 

815$000 

......... ; .. 
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480:040$000 

174:755$700 

2.800:061$69-2 
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signação-Estrada de Ferro 
Mogyana-A ugmentada de 
100:000$, ouro, para a Es-
trada de Ferro de Aleoba.ça 
á Praia da Rainha ; de 
90:000$, ouro, para a Es-
trada, de Ferro Noroeste do 
Brazil, e de · ·90:000$, papel, 

Ouro Papel 

para a Estrada de Ferro de 
Goyaz.................... • . • • .. . • • • . , ..•..••••. 3.406:552$313 1.412:746$350 

9. a Estradas de ferro federa.es : 
I. Estrada de Ferro Cent1•al do 

Brazil (deduzidas as sub· 
consignações correspon
dentes á creação de loga
res de 1 segundo escriptu
rario, 1 terceiro escriptu
rario e 1 quarto escri.
pturario nas inspectorias 
do trafego: de I primeiro 
escripturario e 2 quartos 
escripturarios na inspe
ctoria do movimento e 
estabelecida importancia 
correspondente a 2 con
ductores de 2a classe e 1 
conductor de 3a classe) ; 
augmentada de 200:000$ 
a rubrica-Material da 4a. 
divisão- para acquisição 
de material de grande to
nelagem, apropriado ao 
transporte de manganez e 
outros minerios. Aug
mentada de 400:000$ a 
rubrica- Material da 5a 
divisão- na consignação 
destinada á conservação 
da linha e dos edi:ficios-, 
sendo destinada a impor
tancia. de 150:000$ para 
conservação dos rarnaes 
de Angra dos Reis e La
vras (pessoal e material). 
Assim redi~ida a con
signação - Eventuaes :
« Para attender a quaes
quer despezas imprevistas 
e necessarias ou á defl
éiencia.decredito da verba, 
sendo 10:000$ como ~"On
tribuição das estradas de 
ferro federaes para o mo
numento do Visconde de 
Mauá» ....•.•• o o.. • • • • • • , •• o.. • • • • • ••• ~., •.• , • • •••• o . • • • •.• 33.061 :263$50~ 

11 . Est1•ada de Ferro Thereza 
Christina (pessoal e ma
terial) - Augmentada de 
75:000$ para a conclusão 
das obras do trecho inter-



rompido entre os kilome
tros 98 e 105 e estudos da 
linha de Massiambú e Ara-
ranguá •........•.••••.•• 

·ui. Estrada. de Ferro Santa 
Maria ao Uruguay (pes
soal e ma teria!. •..•• , ...• 

. IV. Estrada de Ferro Oéste de 
Mina.s (pessoal e material) 

:w.a Obras fed~raes nos Esta
.<l.os. Elevada a consignação 
- Barra da Laguna-(Pes

. soai e material) a .200:000$; 
elevada a sub-consignação 
-Barras e Portos do Rio 
-Grande do S ul-(Pessoal e 
material) a 1.000:000$, pa
pel e450:000$,ouro-(fun~o 
-ouro - creado na lei da 
Receita). Augmentada de 
800:000$ a consignação des
tinada a- Estudos e cons
·trucção de açudes, poços e 
outras obras contra os e:fl'ei
tos das seccas, inclusive as 
que facilitem o transporte 
por terra e por agua - ; 
augmentada de 35:000$ a 
·consignação - Porto do 
Natal- para acquislção de 
material fluctuante neces
sario á dragagem-Incluii.a 
a quantia de 100:000$ para 
os estudos e execução das 
obras necessarias ao me
lhoramento do ancoradouro 
de Cabo Frio, á entrada 
da lagôa Araruama .•. , •.. 

11. a Obras Publicas da . Ca
pital Federal:· 

Administração Central: 
Pessoal ( suprimindo-se 
depois das palavras «Auxi
liares de escripta » as se
guintes: c:diaria 3$000» ••• 

Piarias de 8$ ao Inspector Geral, 
7$ aos chefes de divisão, 
6$ aos engenheiros de 
districtos, 5$ ao condu
ctor geral dos encana
mentos e aos conductores 
technicos, 3$ aos auxilia
res de escripta •.••....••• 

Material (elevada a verba «Expe
diente, publicações, etc. , 
a 14:000$; reduzida a de 
«Serviço telephonico» a 
4: 000$ ; reduzida a de 
«Limpeza do edificio daRe
partição e dos distl•ictos» 
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402 :000$000" 

598:000$000 

2. 228:000$001 

450:000$000 4.131:792i,500 

171:450$000 

36:500$000 ~ 



632 

a 8:400$; accrescentadas 
á rubrica. «Reparos de 
proprios nacionacs» estas 
paléWras: «e construcção 
de predios necessarios aos 
serviços de obras publi
cas da Capital Federal»; 
:ficando a somma d as 
verbas «Material» e «Lim
peza dos ediftcios, pessoal 
e material» elevaáa a... 66:360$000 

Serviços di versos. . . • • . • . . • • . . . 100:000$000 
Deposito central............... 36:645$000 

Somll)a da consignação «Admi-
nistração Centrab. . • . • • • . . • . . . . • • . . 410: 95*00 

1a divisão: 
Vigilancia de mananciaes : · Pes

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

Ma teria.l. .. • • • . .. • • • . • • . . . . • . • 2:000$000 
Conservação dos encanamentos 

conductores: Pessoal •. ,. 73:872$500 
Material. ............ , . . . . • . . . 13:000$000 
Trabalhos de desobstrucç·ão de 

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

Estrada de Ferro do Rio do Ouro 
(reduzida a verba «Esta
ções e paradas:. a 46:20~~$; 
a de cMaterial do Movi- . 
mento» a 12:000$; eleva
da a verba «Combusti
vel, lubrificantes, etc., a 
130:000$; reduzida a vel'· 
ba «Material d'\ Via. Pel·-
manente» a 74:000$000). 534:2i5$000 

Som~a. ~a consigmv:·ão « Ja 
DlVlBaO»,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682:147$500 

2a Divisão: 
Conservação das florestas (feito-

res e trabalhadores)..... 42:522$500 
Conservação dos caminhos e 

aqueducto da Carioca... 12:810$000 
Material necessario pa1•a a con-

servac;ão du.s florestas c do 
aqueducto da Carioca.)... 6:400$000 

Conservação de l'epresas, aquc· 
duetos e reservatorios 

. (pessoal e material...... 54:405$000 
Conservação e custeio da rede de 

distribuição (reduzida a 
consignação «Pessoal ex .. 
tranumerario» a 40:000$; 
elevada. a sub-consignação 
(Ferramenta, remonta e 
acquisição de carroças e 
animaes, forragens e di
versos necesSa1•ios ao sm·-
viço» a 80:000$000) .....• 523:650$000 

o uno P.\I'EL 



Serviço de hyurometros(olev3do 
o numero de offi.ciaes me
canicos a seis, com a dia
ria de 6$50~ em 300 dj_as, 
o a respectiva sub-consi
gnação a 11:700$; redu
zida ~ sub-consignação 
«Material» a 26:550$). 50:250$000 

lnspecção de cana.lisações e cai-
xas de agua domiciliarias 
(pessoal e material)..... 20:SQ0$000 

Proseguimen to da 1•ede de dis
tribuição, pennas de agua 
e registros de incendio 
(pessoal e material neces: 
sario para. este serviço) •. 200:000$000 

Conservação del collectores e 
ga.lerias ae aguas plu-
viaes (pessoal, 51:065$ ; . 
material: terramentas,ob-
jectos para expediente e 
diversos, 6:000$; remoção 
de terras e resíduos ex-
trahidos das galerias,pes-
soal e material, 9:000$; 
construcção de novos col-
lactores e galerias, pes
soa.lematel'ial),25:0ü0$000 91 :065$DOO 

Serviços extraordinarios e im
previstos (pessoal e ma-
tei·ial) . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10:000$000 

Somma da consignação «23 Di-
visão» .••..•......•..........•..... 

3a Divisão: 
Revisão da rede, e novas canali

sações, acquisição de pro
priedade qu6 interessem 
ao abastecimento e outros 
melhoramentos do ser
viço, taes éorno: constru
cção de pP.quenos reserva· 
torios, inclusive o do Tra.~ 
picheiro e a respectiva. ca
nalização concertos em re-

. serv:atorios, reparação,.de 
calçamP.ntos necessa.rios 
ao serviço da revisão da 
rede (pessoal e material 
necessarios para. este ser· 
viço}. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 650: OOO,p)O 

} .~.a Esgoto da. Capital Federal ' 
(reduzida a verba. «Acqui-
sição e conservação de 
apparelhos e moveis» a. 
4:000$ ; a de «Eventuaes• 
a 2:000$, accrescentando-
se ao «Pessoal da. Repar-
tição Fiscal» a sub-consi-
gnação «Diaria.s» Q.e 7$ ao 
engenheiro fiscal, 6$ aos 

Yol. YIII 
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1.011:192$500 

.. • • • .. .. • • 2. 7õ4:295$00ü· 
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ajudantes, 5$ aos auxi
liares, em 360 dias, 
14:400$000) ••••••..•.•..• 

· 13.a Illuminação publica .•.••• 
14.a. Fiscalizacão(augmentadade 

105:300$ a rubrica-Fisca
lização de estradas de fer
ro, sendo: de 68:400$ para 
augmento das dia1•ias dos 
engenheiros flscaes ; de 
9:650$. na consignação re
lativa á. Companhia Great 
· Western o{ Bt azil Rail
way, sendo para mais um 
engenheiro fiscal 9:000$. 
para augmento de ajuda 
de custo para :ornadas de 
contas, 600$ e pa.ra au
gmento do expediente das 
estradas, 50$, supprimida 
a consignação de 10:650$ 
referente á Estrada de 
Ferro Central de Pernam
buco, e elevada de 2:200$ 
os vencimentos do enge
nheiro fiscal das Estrad·ls 
de Ferro do Norte e Ti
juca, addiccionada a estas 
a. Grão Pará até a estação 
de Ligação. Substitnidas 
a.s consignações: Estrada 
de Ferro de Jaguara a Ca
talão, da Companhia Mo-

- gyana, Uberaba a Coxim, 
do Banco União de S. 
Paul9, e Catalão a Palmas 
da Gompanhia. A1to To
cantins ; Estrada de Ferro 
Ribeirã.o Preto a. Jagua.ra 
e ramal de Caldas (Compa
nhia. Mogyana) ; Estrada 
de Ferro de Santos a Jun
diahy, Estrada de Ferro 
Rio Claro ( Companhia 
Paulista de Via.s Ferreas 
e Fluviaes) ; Estrada de 
Ferro de Botucatu a Ty
bagy, ramal de I tara ré e 
prolongamento a. Santos 
(Companhia União Soro
cabana e Ituana); paJo se
guinte~ Fiscalização da 
rêde de viação de São 
Paulo, Matto Grosso e 
Goyaz. Vencimento do en-

ii<htii!§ BX EiRiARX 

.· genheiro-chefe da fiicali
zaçã.o, 18:000$000. Idem de 
5 engenheiros fiscaes a 
9:000$000, 45:000$. Despe
zas de escriptorio, inclu-

Ouro 

531:273$662 
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5.302:757$130 
628:288$662 
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sive pessoal e ajuda. de 
custo para tomada. de 
contas, 16:000$000 .••.•.• 79:$000$000 
Augmentada de 2:000$ a 
consignação destinada á 
fiscalização das obras hy-
draulicas do cães de San-
tos, para aluguel de casa 

. para o escriptorio respe-
ctivo. Na sub-rubrica. -
Emprezas- Accrescente-
se as seguintes consigna-
ções : Companhia Sul e 
Naveg11ção-Vencimentos 
do fiscal, 3:600$000. Com-
panhia de Navegação Cru-
zeiro do Sul- Vencimen-
to5 do fiscal, 3:000$000. 
Amazon TeEegraph Com-
pany- Vencimentos do 

3:600$000 646:510$000 :fiscal, 6:000$000 ••...•••• ·········· . ........... 
:15.a Observatorio Astronomico. .......... . . . . . . . . . . . . ............ 87:600$000 
16.a Repartições e logares ex-

tinctos (diminuida das 
su h-consignações corre-
spondentes a. um 2° offi-
cial da Secretaria 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-
spectoría Geral de Terras 

54:960~000 e Colonização, 1 :560$000 •• .......... •;•······,·· li •••• ' •••••• 

17.a Eventuaes .••....••......• ......... , ............ . ..... , ..... 150:000$000 

Art. 14. E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A abrir o credito necessa.rio para o pagamento das gratificações decretadas pela 

lei n. 1.191, de 28 de junho de 1904, correspondentes ao exercício de 1904, aos em
pregados com 20 annos de eífectivo serviço na repartição. 

II. A de~pendcr até a quantit:~o de 100:000$, para estabelecer na fazenda de Santa Mo
;nica, no Estado do Rio de Janeiro, de prop1•ie ... ade nacional, campos de experiencia e de 
demonstração, Jabo1•atorio chimico para analyses de terras, forragens, etc., para acquisição 
de gado de raça pura e estudo das molestias de que são atreatados os importados etc. 

III. A despender a quantia de 10:000$ em premias, á razão de 1$ po1• kilogramma, aos 
sericultores que apresentarem casulo~ de producção nacional. 

IV. A despende1· até a quantia de 60:000$., para a animação da industria da seda, sendo 
15:000$ em premios, cujo maximo não exceda de 5:000$, aos sericioultores quo provarem, a. 

.. juizo du Govemo, ter pelo menos 2.000 pés de amoreira, regularmente tratados, devendo 
ser os premias proporcionaes á importancia das culturas; e 45:0::0$, para auxiliar as duas 
pr·imeiras fabricas que empregarem na fiação unicamente casulos de produoção nacional, 

V. Auxiliar com 30:000$ a Sociedade Nacional de Agricultura, para a montagem 
de um labora.torio onde sejam preparados os fermentos a.lcoolicos seleccjonados para a dis· 
tribuição gratuita entre os agricultores e distilladores. 

VI. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com os arrendatarios das estradas 
.. de ferro federa.es, pa1•a o fim de ser substituída. nellas a illuminação a petroleo pelas 
~1ampa.das a alcool. 

Para facilitar esse aocordo, poderá. o Presidente da Republica. admittir que figure a 
. compra dessas lampadas nas contas do custeio. 

VII. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com as emprezas de estradas de 
.ferro concedidas pela União e que gosem de favores pecuniarios, para o fim de pl'omover 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:44- Página 46 de 70 

&§6 

a substituição do petrolco pelo alcool na illuminação das estações, deposites, otllcinas e 
,dependencias. 

Para facilitar esse a.ccordo, poderá o Governo admittir que figure a comp1•a das lam
padas nas contas de custeio. 

VIII. A mandar proceder, na vigencia desta. lei, á. substituição nas estradas de ferro 
federaes dos motores a gazolina ou pet1•oleo por motores a alcool. 

IX. A despender até 300:000$, no exercício desta lei, para a installação na Capital 
da Republica uo pavilhão brazileiro da Exposição de S. Luiz. 

X. A subvencionar com a. quantia de 30:000$, annuaes, a companhia de navegação 
que e~tabelecer linhas regulares de vapores entr~ os portos do sul do Estado do Rio de 
Janeiro e o Districto Federal, abdndo para. esse fim o necessario credito. 

XI. A promovel' os melhoramentos que facilitem a. navegação dos rios Paraguassú, na 
Bahia, Ita.picurú, s. Bornardino e Sangradouro da Lago~ de Santo Agostinho. no Maranhão 

· Paranahyba, e lgarassú no Píauhy. Cuyabá em Ma.tto Grosso, Goyanna, em Pernambuco, 
Uruguay no Rio Grande do Sul o Sant'Anna, no Rio de Janeiro, podendo despender nessas 
obras até 330:000$000. 

XU. A desp·ender dentro do exercicio~ atê 800:000$, com a elevação da linha da 
Es~rad:t de Ferro Cenb•al do B1•azil entro S. Diogo e S. Christovão. 

xm. A faze1•, conjuncta ou separadamente, as operações de crelito que mais con
Yenham, para realizar as acquisições e obras que tenham por fim melhorar e a.ugmentar 
o serviço de abastecimento de agua á Capital Faderal, inclusivo o abastecimento da rua 
Viuva Garcia (Inhallma) e de Sepetiba, das ilhas do Gove1•na.dor e Paquetá, e do Vlgario 
Geral, em Irajá, podendo reservar, para. o serviço de juros e amortizaçlo do capital 
que levantar ou dos títulos que emittir, a renda. de todo o serviço. 

XIV. A reformar o serviço de fiscalização das estradas de ferro e vias ma.ritimas e 
:fluviae.cs. 

XV. A estabelecer, por meio de accordo dirccto, o serviço de permutação de encom· 
mendas postaes (coUs posteaux) entre o Correio Bra.zileiro e os dos outros paizes, que fazem 
parte da. União Postal Universal e observadas as seguintes condições: 

a) Direito de perceber cada um dos dous paizes permutantes meh.de da somma. da.s 
taxas de expedição e transito marítimo, cobradas por clmbos os paizes sobl'e todas as on· 
eommendas recebidas e expedidas; 

b) Faculdade a cada um Cios mesmos correios de cobrar ou não para si taxas a.ddicio· 
nacs, segundo seus interesses e conforme a Convenção Postal de W'ashington; 

c) Gratuidade de transporte maritimo pot• parte Jas companhias que gosam de privi· 
legio de paquetes em qualquer dos paizas, pa.ra. a-s encommonda.-s a expelir pelos carroios 
brazileiros. ' 

§ 1. 0 Os acc01•dos existentes serã.o denunciados e r e vistos de. aecol•do com e~ tas bases. 
§ 2. o O Presidente da Republica escolherá entre as repartições po~ta.es da Republica 

as que davem ser consideradas do permuta., adquirindo, por aluguol, armazens apropriados; 
quando nas sédes daquellas reparticões não houver o espaço -sufficiente. 

§ 3.0 Para. suppl'ir a. falta dos funcoioua.rius do qua.dro indispensa.veis ao desempenho 
desse serviço sot•ão nomeados outros, em comrnissã.o, observadas as dispo~ições do regula.· 
mento approvado pelo decreto n. 2.230, do 10 de fevereh•o de 1896. 

XVI. A fa.zel' as operações de credito necessarfas para execução do sel'ViQO a que se 
refere o numero antecedente. 

XVII. A entrar em accordo com as diversas companhias de estradas de ferro com as 
quaes tem trafego mutuo de tolegrammas, para o fim de novar os accordos ora. existentes, 
mediante condições menos onerosas para o publico. 

XVIII. A adoptar providencias e celebrar os acco1•dos que forem necessarios para. co
hibir o uRo da lenha como combustível nas yocomotivas das e~tradas de ferro sujeitas á sua 
administ1•ação ou ftscalização, incluindo essa prohibição nos contractos de arrendamento 
que tenha. de celebrar. 

XIX. A construir um editlcio para. correios e telegraphos na capit.al do Estado do 
S. Paulo, podendo para esse fim entrar em accordo com o Governo desse Estado mediante 
permuta com p1•oprio nacional e out1'as condições qup. forem julgadas convenientes. 

· A entrar em accordo com os go·vernos dos Estados para auxiliai-os no trabalho ci vi· 
.lização dos indios, podendo despender até 50:000$000. 
· XX. A entrar em novo accordo com a The National B1·azilian Harbotw Oompany, Umited, 
para o fim de 1•escindir o contracto, com garantia. de juros, para construcção, uso e goso 
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<las obt•as de melhoramentos do porto de Jaraguá, nJ Estado de Alagoas, abrindo o neces
.sario cPadito, si for ajustada alguma indemnização pecuniaria. 

X~I. A torna1• extensiva, na vigencia desta ici, aos empecga.dos do correio ambulante 
e carteiros e aos estafetas ambulants do Telegrapho, residentes nos suburbios da Capital 
Fe.leral. a concessão ele assignaturas nominaes intransferíveis~ nos teens de subm•bios, com 
.o abatimento de 50 o f o sobre os preços das passagens. 

XXII. A despende1· até 250.:000$ com os estudos e mais tt•abalhos concernentes á cx
·pioração de minas de carvão de pedra nos Estados da Republica e a garantir, po1• tempo 
não excedente de 10 an.nos, o consumo do carvão nacional na Estl•ada de Ferro CentL•al do 
Brazil, ou em outros sarviços federaes e outras estradas, de accordo com as administrações 
desta, na proporção annual que for julgada necessaria. fazendo os estudos precisos para. 
demonstJ,·ar as vantagens do emprego do mesmo cuvJ.o. 

Art .. 15. o Continuam em vigor as disposições constantes dos num•3ros I, II, III, IV, XI• 
(acerescentada a auto1·ização p~ra abrir o neces~a.rio credito u.té 100:000$), XII, XIII, XIV, 
XVI, XVIU (accrescentada a autorização para abrir o credito necessario para a execução do 
·~erviço), XX (excluiclos os prolongamentos da Estra.du. de Forro Central de Pernambuco 
para Pesqueira e da. Conde d'Eu), e incluindo o prolonga.mento até a cidade de Diamantina., 
fazendo-se a ligação das duas grandes redes- Estrada de Ferro Central do Brazil e Es~rada, 
de Ferro Victoria a Diamantina), XXIll, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XX.HII, XXIX, XXX 
XXXU, XXXUI, XXXIV XL, XLI e XLII do art. 17 da loi n. 1.145, de 31 de dezembt•o de 
1903, (eles tacando- se da quantia. de 200:000~. que po1• esse numero é o Governo autorizado 
a. despender, a. de 30:000$, afim de ser eutl'eguo av Dr. Alvaro de Oliveira como auxilio 
para os trabalhos da pr-opaganda, que está fuzendJ no estra.ngeh·o. ele proLluctos do c1fé 
manipulados segundo o seu p1•ocesso), as dos artigos 21, 22 e 23 da mc~ma lei e as dos 
numei'os VIU, XXH, e XXVIII do art. 22 da. lei n. 937, de 30 de dezembro de 1902. 

A1·t 16.° Fica. approva.do o contt•a.cto celebrado com .a Companhia Geral de Melho
ramentos no Maranhão, em 31 de dezembro de 1903, em virtllde da autoriZ3.çã.o con
stante do art. 22, n. XXIII, da lei n. 957, de 30 d~ dezembro de 1902, para o serviço de 
conservação do porto do Maranhão c prolongamento do respectivo cães, devendo contar-se 
.de 1 de janeiro de 1905 o prazo de cinco annos nelle estipulado. 

Art. 17.0 Na execução de serviços do Ministerio da lndustria., a prestação de contas do 
primeiro adeantamento não indispensav-el p3.ra. realização do segundo, não podendo, en
trehnto, realizar-se o terceiro adeanta.mento sem que a prestação de contas do primeiro 
se ache liquidat.la, seguindo-se a mesma disposição em relação aos subseqqent.es. . . 

Si o serviço continuar no a..nno seguinte, o segundo a.de:tntamento do novo exerclClO 
não poderá se realizar sem que a prestação de contas do ultimo do exercicio anteriol' se 
ache liquidada. 

At•t. 18. A!s emprezas de elE>ctricidade gerada. por força hydraulica que se constituirom 
p.'Ll'a fins de utilidade ou convenienc1a publica, poderá o Governo conceder isenQ!i.O de 
oireitos aduaneiros, direito de desapropriação dos terrenos e bemfeitorias indispensavei~ ás 
installações e execução dos respectivos serviços e demais favo1•es tambem comprehend1dos 
no art. 28 da lei n. 1.145, de 31 (le dezembro de 1903, 

A1·t~ 19.o o Presidente da Republica é auto1•iza.do a despen•iel' pola. repartição do Minis· 
ter i o da Fazenda, com os serviços dosigna.dos nas seguintes verbas, em ouro, 40.501 :338$466; 
.em papel, 96.332:768.$293 : 

1. Juros e mais despeza.s da. di vida, externa .•.•..•••. • •• 
- 2. Idem e amo1•tizaçã,o do emprestimo externo para o 

1·esgate·das estradas de ferro encampa.das ••• I··~ I. 
3. Idem dos emprestimos internos de 1868, 1879 e 1897. 
4. Idem da. divida. interna ..••.•••••••••••••.•••••••••• 

.. 5. llensionistas. • ••••••.•••• • •••• I •• I ' •• I • • I •••• I • , •• 

6, Aposentados ••••••• • • ••• • • •••••• • I •• • •. • ••• I •• • •••• 

.... 7. Thesouro Federal. .••• I ••• , ••• , • , , •••• , .. , , •• , , •••• 

OURO PAPEL 

18.555:355$556 

7.318:373$334 
2.286:065$000 8.853:420$000 

.. ............ 25.756:084$000 
... .. • • . .. .. • • 6.839:994$612 
.............. 2.752:191$173 
" • , ' , • , , • , •• ' 1 • 183:305$000 
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8. Tribunal de Contas -Sendo a importancia de 2:000$ 
dê1 sub-rubrica - ImpNssão do rela torio, das ê1Ctas 
e publicações diversas- destinada á confecção do 
mesmo relato rio.- Elevada na rubrica. -Material 
- a 11:000$ a consignação - Diversas despezas
destlna.da a importa.ncia de 8:000$ á gratificação 
pela tomada de contas fór<1 da hora do expediente. 

9. Recehedoria da Capital Federal- Augmentada de 
1:000$ para quebras ao thesoureiro.o ...•........ 

1 O. Caixa de Amortização ..• o •••..••.•..•...•.•.•.•..• 
Il. Casa da Moeda. Assim distribuída a 

despeza com o matel'ial: 

LJ:~~~· .;'~"d;p; · d~· g;;~rd~ e· p~,:~ ·,úa~ · d~ 15, ooo$ 
Papel, pennas, tinta, livros em branco, im-~' 

fes·ta nacional ...•...•.••..•••.••• o ..•.. 
Concerto e reforma de moveis .•........•. 
Asseio do edificio e despezas diversas .•..•.. 
Reagentes, cadinhos, tijolos, etc .•.•...•.•.. 
MatBrial p wa a fabricação das moedas de 

nicliel e bronze •••.••..•..••...•.•.•..••.• 
Combustíveis .••.•.•••......•.•••..••..•.... 
Papel, tinta, oleos, vernizes, gomma (para 

seU os, e~tampilhas, etc.) ..•...••.....•••. 
Ferro, aço, graxas, madeiras, etc ••...•..•.. 
Saccas para conducção de niclt.el, cobre, prata 

e luvas para os trabalhos dos fornos •.•••. 
Machinas e utensis •...•....•••.• o ..•..••... 
Matel'iaes para as obras ................... . 
.ConsumtJ ue agua o .......................... . 
Acquisiç~o de machinas no estrangeiro 

10:000$ 

5:000$ 
60:000$ 

65:000$ 
12:400$ 

5:000$ 
30:000$ 
20:000$ 

2:340$ 

(ouro) .•.....•...•••.. ,.................. 10:000$ 
12. Imprensa. Nacional -Substituída a. respectiva tabella 

explicativa, na parte referente á secção de artes, 
pela seguinte,divididos os vencimentos em dous terM 
ços de orc!enado e um terço de gratificação : 

SECÇÃO DE ARTES 

Of{lcinas 
Pessoal pernumente 

l. inspector tecllnico llas ofil,. 
cinas ...•••.••.••..••..•.. 

1 ajudante do inspector te· 
chnico ...•..•.•.•••••..••. 

1 mestre da officina de com-
posição .••....•.••..•..•.. 

1 contra-mestre da mesma ofo 
fl.cina •...•.••.••.•.•.•.•.. 

I . chefe de revisão .... -•.•.•.. 
1 mestre da otlltJina de iin· 

pressão .••.••.•••••••.••.• 
I mestre da offlcina de fundi· 

cão de typos .............• 
1 chefe ào serviço de stereo

typia e galvanoplastia •.•. 
1 mestt·e da offlcina de servi

ços accessorios .•.•• , .•••.• 
I contra-mestre da mesma 

offlcina .••.••..•••••.••••• 

7:200$ 

6:000$ 

5:100$ 

3:840$ 
3:600$ 

4:200$ 

4:200$ 

3:600$ 

4:200$ 

3:600$-

OUP.O 

90:000$000 

lO:OOC'$000 

PAPEL 

411:000$000 

414:500$000 
312:865$000· 

7513: 840$000:' 
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1 mestre da officina de gra-
yura •..••.••........ , ...• 

1 mestre da officina de im-
pressão li thogra phica ..... . 
chefe do se1•viço de reparos 
de machinas ......•..•.... 

1 idem idem de expedição ... . 
1 idem idem de pauta.ção ... . 
1 machinista dos motores ... . 

· 1 chefe -do serviço de carpin-
taria .....•..• -......•.. , .• 

1 apontador geral ........... . 
1 agente do almoxarifado ... . 
1 are h i vista ...••.•.•... , •.• 
l ajudante do inspector tc

chnico no Di.ario Officia~ ••• 
I chefe de revisão no Diari.o 

Official ••••.•••••.••••• , •• 
1 chefe da composição, idem. 
I chefe da impressão, idem. 

10 escreventes .•.•...••.•.... 

Pessoal amovive1 

4:200$ 

4:200$ 

3:600$ 
3:600$ 
3:600$ 
3:600$ 

~ :600$ 
4:200$ 
3:600$ 
3:600~ 

6:000$ 

4:200$ 
4:200$ 
4:200$ 

36:000$ 

Revisores, conferentes, chefes de turma, 
aprendizes, empregados avulsos, ar· 
tistas pagos a jornal ou po1• obra 
feita, serventes e gratificação aos 
empregados da tabella C do regula-
mento vigente por serviços extraor· 
dinarios fóra das horas do expediente 

137:940$ 

871:260$ 
13. 
14. 

Laboratorio Nacional de Analyses ...•.• 
Administ1•ação e custeio dos proprios o"· fa~~~d~~ 

nacionaes .•••..•.....••....• , ....•....•..•.•.. 
15. Delegacia. do Thesouro om Londres ........•..••... 
16. Delegacias Fiscaes- Elevada a verba de 2:000$ para 

augmenta.r-sea 3:000$ a sub-rubrica da- Moveis 
para. a Delegacia Fiscal de Minas Geraes; e de 
120$ para eleV'ar a 3$200 . a dia ria aos dous sor
ven tes da mesma Delegacia fiscal ....•.•.•.. , •.. 

17. Alfandegas _:Da Capital Federal- Augment.all.o do 
15 a 18 o numero do quotas do thesout•oh•o. Augmen· 
tada de 18:705$ a respectivn, l'nbrica para o t\U· 
gmento de 10 °/o nas ditu•ias do vigia geral, dos 
manda.dores, tanoeir•os, arrumadores. allridot>es e 
auxiliares das capatazin.s, e de 5:555$ pa1•a a.u
gmento de 1 O o 1 o nas diarias dos empregados na secção 
de machinas da~ mesmas capatazias. - De Pernam
buco- Augmentada de 600$ para. fardamentos dos 
patrões das emba1•ca.ções.- Do Ceará - Augmen
tada de 11:665$, sendo: no pessoal das capatazias, 
7:665$ para dous machinistas, a 7$ diarios e dous 
foguistas a 3$500 dia1•ios; e no material, 4:000$ para 
combustível e lubrificante. - Do Marv.nhão- Au
gmentalla de 5:610$ para augment:1r de lO• 0 /o al:l 
diarias dos tt•es mandadores e 50 trabalhadol'es das 
capatazias. -De Santa Catharina - Diminuída de 
4:800$, sendo snbstitu1do por este o pessoal das em
bal'cações: 

I machinista •........•••....• 
I fogui~ta ..................•. 
1 patrã.o ••.•••• , •••.••.••.•. • 

3:000$ 
I :200$ 
1:800$-

OUl\0 

• • · · 36": 6oo$ooo 

639 

l'APEL 

1 '760: 340$000 
94:000$000 

73:840$000 

2.117:416$922 



640 

I carvoeiro . • . • . . • . • • . • • • • • . . I :080$ 
2 marinheiros................ 2:160$ 
2patrões a 100$............. 2:400$ 

16 remadores a 80$........... 15:360$ 
No mv.teriai, augmontada de 2:000$ a consignação 

para acquisição, reparo e consorvaç'io do mater1al, 
e diminuüla de 2:000$ a que ê destinada a com
bustível e lubrificante. Na sub-rubrica-Pessoal
das Capatazias da Alfandega de Porto Alegre 
- augmentada de 111:600$ a congignação ne- . · 
cessaria para 93 serventes com a dia.ria do ':1$ 
para 3oo· dias, Augmentada de 200:000$ a con
signação para despezas imprevi.,tas e supp1•ir as 
previstas, urgentes, nas diversas a'fantlegas, sendo 
accrescentado o seguinte : incluído o concerto da · 
dóca do Arsonal de Marinha do Estado da Bahia, na 
parte correspondente ao edificio da altandega e 
suas dependencias, a reconstrucção da Aifandega 
da Parahyba, construcção da de Porto Alegre e de 
novos armazens nas do Ceará e Alagôas, recon
strucção dos da Alfandega do Rio Grande; au
gmento da ponte de descarga da do Ceará c outros 
melho1•amentos de que carecem estas l'opartiçõe::J .• 

18. Mesas de Rendas e Collectorias : 
Do Pará-Augmentada de 11 :440$, em consequencja 

da transferencia da Mes:\ de Rendas de Cametá. 
para Obidos, assim distribuída a despeza: · 
1 administrador, porcen-

tagem .•.•••....•••..• 
I escrivão, porcentagem. 
3 guardas, soldo 1:000$ 

430$ 
I 50$ 

e gratificação 500$..... 4:500$ 
1 patrão de escalar, soldo 

720$ e gratificação 360$ 1:080$ 
6 marinheiros, gra titica-

ção 840$ •••• ,.......... 5:040$ . 11:200$ 

Material : 
Acq uisição de um esca.ler 

a seis remos.... • • . . .. • 2:000$ 
Conse1•vação e custeio. • . 1 :000$ 3:000$ 14: '200~: 

De Penedo - Augmenta.da de 
19:720$, sendo: 15:720$ para o 
pessoal da. lancha Ondina, a 
Sílobel': 
3 patrões, a. 80$ mensaes •.•• 
1 machinista., a 150$ men-

saes •.••••••.•••••.•.•••.•• 
1 foguista .•..•..•.•.•••.•..•.• 
2 marinheiros .••••.••..•.••. 

10 remadores, a 70$ menãacs. 

E no material, comprehendida 
a conservação da lancha, re
paros, combustível e lulJritl-
cantes ... ............... , .. . 

2:880$ 

1:800~ 
960$ 

1:680$ 
8:400.~ · 15:720.$ 

4:000$ 10:720$ 

OU R. P;\PEL 

8:808$396 9.842:866$600 
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De Antonina- Augmentaua de 
8:700$ para o custeio da lan
cha a vapo1' Jans!n Mülle1·, 
sendo : 
1 machinista •......•.•.•..• 
1 foguista. ..•.•..........•... 
Combnstivol e lubrificantes .. 

Da Foz do Iguas:3tt - Assim dis
criminada : 
l administrador .....•......• 
1 escrivão .•................. 
4 guar . .\as, a 480~ de soldo e 

240$ de etapa ...•....•..... 
1 patrão de escalor ......... . 
6 remadol'os, a. 40~S monsaes 

480$ ....•••••••••.•••...•• 
Material e expediente ......•. 

3:000~ 
I·200i::i 
4;5oo8 

8 
$ 

2:8808 
930~,; 

2:880;~ 
4:000$ 

De S. Francisco- Augmentada. de 8:820$ 
e assim discriminada: 
6 guardas com 800$ de soldo 

e 400$ de etapa ••.•••.•..• 7:200$ 
6 traba.lhadores de capatazias 

a i>$ diarios. • . • . • . • • • . . . . . 4:320$ 
1 patrão de escaler, a 70$ 

mens::-~es • . . . . . • • . • . • . . . . • • 840$ 
6 1•emadores, a 60$ mensaes 

caüa um. . • . . . . . • . • • . . . . • • 4:320$ 
Custeio e concertos de esca-

lares...................... 200$ 
AluguGl de casas, expediente, 

etc........................ 6:000$. 
Porcentagens ao administt·a.-

dol' e esc ri vão. . • • • • . • . . • • . 1 : 800$ 

De Matto Grosso, em Bella Vista, assim 
discriminada : · 
1 administrador com a p.:>rcentagem 

de 6 % •••••••••••••••••••••••••••• 
1 escrivão com a porcentagem de 

4 °/o. • .. , • • • • • • • • • •. • • • • • • • •• • • • •. 
1 sargento,commandante dos g.uardas, 

com 960$ de soldo e 480$ de etapa. 
9 guat•das com 960$ de soldo e 480$ 

de etapa .•.• , •..•.•.•••••.••.•.•.. 
11 trabalhadores com a diaria de 3$. 

Despezas de installação e 
expediente ..•..•••..•• . 

8:700$ 

l0:720~; 

24:680$ 

1:440$ 

12:960$ 
1:095$ 12:045$ 

1:000$ 27:445$ 

19. 
20. 

Empregados de t•opartições e logares extinctos .•••. 
Fiscalização e m1tis despeza.s dos impostos de consumo 

e transporte-Augmentada de 8:000$.000 ••.••.••.. 
Comrnissão do 2 % aos vendedores particulares de 21. 

2\) 
"'' 23. 

estampilhas ..........••......••••.•••••.....•.•• 
Ajudas de custo ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gra.ti~cação por serviços tempo1•arios e extraordi-

nartos . ......... , .......... ! •• , •••••••• ~ •• , •••• , • 

Vol Vlll 

o uno 

·············· ......... ~··~ , ~ ..... 

641 

2. 586: 84-:5$000 

56: 859$986 . 

2. 357: 400$000 

200:000$000 
40:000$000 

50:000$000 
S'\ 
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ANNAES DA CAMARA ,'640 / 

~----------------------------------------------~--------=:;.''' 
' --..:;.:Ú. Juros dos bilhetes do Thesouro .................... . 

25. Idem dos emprestimos do Cofre dos Orphãos .......•. 
26. Idem dos depositas das Caixas Economicas e Monte 

de Soccorro ..................••....••.. , ...••. , • 
27. Idem diversos ..•..•..••...•...•..••••...•••.• , .• ,. 
28. Porc~~tagem pela cobrança executiva das dividas da 

Un1ao ..••.•...••...•.• , •.••...•...•.....•....•.. 
29. Commissões e corretagens ....................... . 
30. Despezas eventuaes ......•.............. , .• •e ••• ,. 

31. Reposições e restituições ........ , ................ . 
3;:> Exerci cios findos ......•....•.................•.... 
33. Obras- Inclusive a reconst1•ucção do p1•oprio na

cional em que funccionavam a Delegacia e a Caixa 
Economica do Estado d~ Sergipe ........... , ..•.• 

34. Creditas especiaes ...........................•..•.. 
35. Serviço de estatística commercial. ...•..••....•...• 

OURO PAPEL 

480:000$000 
650:000$000 

6. 100: 000$000 
50:000$000 

100:000$000 . ... 35;óõõ$óõõ 20:000$000 
6:000$000 150:000$000 
50:000~000 450:000$000 

100:000$000 - 2,000:000$000 

• • • 32i>'= oa6$'1so 780:000$000 

270:000$000 

APPLICAÇÃO DA RENDA . ESPECIAL 

36. Fundo de resgate e de garantia do papel-moeda. 
Augmentado de 6.000:000$000, papel, proveniente 
da renda do territorio do Acre e que serão conver
tidos em ouro, para amortização do emprestimo 
feito por este fundo, de um milhão de libras para 
pagamento da Ia prestação devida á Repnbllca. da 
Bolivia, em virtude do tratado de Petropolis ...•.. 

37. Idem <te amortização dos emprestimos internos ..•.. 
38. Idem para caixa de resgato das apolices das estradas 

de ferro encampadas ..........•.•...•.......•... 
39. Idem para as obras de melhoramentos dos po!'tos •..• 

Art. 2. 0 E' o P1•esidente da Republica autorizado : 

Ouro 

8. 520: l 00$000 

160:000$000 
3.000:000$000 

Papel 

8.950:000$000 
5.150:000$000 

1.658:000$000 
3.030:000$000 

1. 0 A abrir, no exercício de 1905. creditos supplementares, até o maximo de 8.000:000$, 
ás vet•bas indicadas na tabella B que acompanha a presente proposta. A's verbas-S0ccorros 
publicas- e- Exer.cicios findos -poderá o Presidente da Republica abrir creditos supple· 
mentares em qualquer mez do exercicio, comtanto que sua totalidade computada com 
as dos demais creditos abertos nã.o exceda o maximo fixado, resp :litada quanto á verba
Exercícios findos-n disposição da lei n. 3230, de 3 de setembro de 1884, ar·~. ll. No ma.ximo 
fixado por este artigo não se comprehendem os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do Or-
çamento do Ministerio do Interior. · 

2. 0 A liquidar os cre litos dos bancos, provenientes de auxilio â lavom•a. 
3. 0 A applicar o saldo existente das apolices emittidas de accordo com o decreto 

n. 4.865, de 16 de junho de 1903, na compt•a, construcção ou adaptação de predios para 
repa1•tições de Fazenda nesta. Capital. 

4. 0 A amortizai' as apolices ainda em circulação do emprestimo de 1868, ouro, e as 
do de 1897 que estiverem vencidas, dispondo para isso do que receber na liquitlação de 
-títulos pertencentes á União, em papel e em ouro, e da Estrada de Ferro União Sorocabana. 
e Ituana. 

5. 0 A liquidar, do modo mais conveniente ao Thesouro Federal, o que a este devem 
Eboli & Gomp., hoje representados pela Companhia City Irnpro"'ements, do Sttntos. 

6. 0 A auxiliar. com 10:000$ as despezas do inquel'ito sobre a industria de assucar, e a 
manda1• publicar; gratuitamente, na Imprensa Nacional, os trabalhos da conferencia assu· 
careira da Bahia e da conterencia a realizar-se em Pernambuco, em 1905. 

7. o A permittir, na vigencia des.ta lei : 
a) que o conselho fiscal da Caixa Economica e Monte de .Soccorro, desta cidade, 

despenda até a importa.ncia de 300:000$ com as obras de accrescentamento do e~iflcio onde 
funcctona.m esses estabelecimentos, reconhecidas necessarias aos serviços dos .mesmos, 
correndo as desptlzas por conta do fundo de reserva. da · Ctüxa Economica ; 

b) que o conselho fiscal da Caixa Economica de Porto Alegre, despenda. até a quantia 
de 150:000$ po.ra. acqui&iQão de terreno e construcção de um ediflcio adequado ao funccio-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201515:44- Página 53 de 70 

, namento da mesma caixa, correndo essa despeza por conta dos recursos proprios desse 
estabelecimento ; · 

c) que o conselho :fiscaL da Caixa Economíca. de S. Paulo, despenda até a quantia de 
300:000$ pa1•a coustrucção ou acquisição de um edificio que possa ser adequado ao funccio
namento da mesma caixa, correndo essa despeza por conta dos recursos proprios desse 
estabelecimento. 

8. 0 A pagar ao engenheiro do Ministerio da Fazenda o que for arbitrado pelo Thesouro, 
pelo levantamento da planta cadastral da fazenda de Santa Cruz e que está. servindo de 
lJase para o aforamento c remissões de foro naquella fazenda. 

9. o A reorganizar as caixas economicas, sem augmento de despeza, ficando, desde a 
data desta lei, limitado a 4:000$ o maximo da importa,nciêt depositada, po1• cada de-posi
tante, contin.uanü.o, entretanto, a abonar-se juros aos depositas já existentes, superiores a 
easa somma. · 

10. A abonar ao actual inspecto1• da Alfandega de Santos ,Antonio Roberto de Vascon
cellos uma gratificação correspondente ao valor de dez quotas annuaes, a partir de 1 de_· 
fevereiro de 1898 até 31 de dezembro d~ 1903, equivalente â diiferença entre 40 quotas que 
deveria receber pelo exercício de sua com~issão de inspectop e 30 quotas que foram pagas 
de accordo com o decreto n. 2807, de 3l de Janeü•o de 1898. 

11. A abrir os creditos necessarios p.:tra pagamento das requisitarias judiciaes em favor 
de orphãos, cujos emprestimos estejam esgotados, uma. vez verificadas a exactidão do de
posito e a sua não retirada pelo orphão respectivo. 

12. A entrar em accordo com a Associação Commercial do Rio de Janeiro para a ter
minação das obras do predio que a referUa associação está construindo á rua Primeiro de 
Março e para a liquidação do debito que a mesma tem com o Thesouro Federal : 

a) O Presidense da Republica abrirá o credito necessario destinado a adeantn.r á Asso
ciação Commercial a somma de 500:000$ para a conclusão do referido predlo, concorrendo 
aassociação para as mesmas obras com os rendimentos que actualmente percebe do. parte 
do edificio já concluído e arrendado. ·-

b) Concluídas as obras, mandará o Governo proceder á avaliação do edificio e o adqui
rirá, arrendando-o á Associação Commercia.l, reservadas as salas necessarias para a Junta· 
Commercial, Camara Syndical e Bolsa. 

c) A. quota. annual do arrendamento se1•á calculada tomando-se pol' base a quantia paga. 
pelo Pres1dente da Republica pela parte do edificio occupada pela Repartição Geral dos 
Correios. 

13. A adquirir, por preço não excedente da avaliação feita pelo engenheü•o zelador 
dos proprios nacionaes-95:000$, a. ilha da Marambaia. 

14. A equiparar a grf.l.tificação dos dous auxiliares da Inspectoria. de Seguros á que 
venciam os mesmos empregados da Superintendencia de Seguros Ma.ritimos e Terrestres, 
não excedondo a ·verba l)ara essa. despaza recolhida o,o Thesouro pelas compa.nhiu. :fisca
lizadas. 

15. A adquirir po1• accordo com os proprietarios respectívos, ou mediante processo 
de desapropriação, os predios e terrenos contíguos á Casa da Moeda e que são necessarios 
a este estabelecimento, ab1•indo para. isso o preciso credito. ·· 

16. A recolher á repartição dos Proprios Nacionaes todo o a.1•chivo da fazenda. de Santa 
Cruz, mediante inventn.rio de tüdo quanto nella existe; a fazer arrecadar pela Recebedoria 
a renda desse proprio nacional ; a reduzir o pessoal, podendo applicar o producto das eco• 
nomias que realizar a melhoramentos do mesmo propl'io. 

17. A expedir novo regulamento para.a cobrança dos impostos de consumo, podendo 
diminuir, razoavelmente, as multas estabelecidas e fazer outras modificações tendentes a 
melhor fiscalização e arrecadação dos mesmos impostos. 

18. A abl'il- pelo Ministerio da Fazenda os creditos necessa,rios para. execução das 
sentenças contra a Fazenda Nacional, se tiverem passado em julgado pol' se haverem 
esgotado todos os recul'sos permittidos no processo de execução. 

o exame das peças jurídicas para. verifica~ão de ter sido satisfeita. essa condição, 
incumbe privativamente ao Ministerio da Fazenda, qualquer que tenha sido o caso submet· 
tido ao julgamento do Poder Judiciario. 

19. A. despeuder ate a quantia de 100:000$ com a reconstrução de parte do proprio 
nacional onde funcciona a Sociedade Pro pagadora das Bellas Artes, nesta cidade. 

Art. 21° Continúa o Presidente da Republ,ca. autorizado a conceder o premio de 50$ 
por tonelada aos navios que forem construidos na Republica e cuja arqueação seja superior 
.a 100 toneladas, podendo abrir os creditos que forem necessarios. 
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Pal1agrapho unioo. A abl"it' credito para ultimar as despezas com o serviço da unifor
mização dos typos das apolices. 

Art. 2.~. As des1Jezas com fnnet•aes dos funccionarios publicos e com o pagamento 
de ajudas de custo :ficam sujeitas ao registro à posterior·i do Tribunal de Contas, no,) 
termos do art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2.409, de 23 de dezembro 
de 1896. 

Art. 23. Ficam app1•ovados os creditos na somma de 2.554:026$763, ouro, o· 
3l.ll0:599$605, papel, constantes da tabella. A. 

At•t. 24. Continuam em vigor as disposições dos al'ts. 27 da lei n. 83<1, da 30 de de
zembro de 1901, e dos artigos 26 (ns. 15, 16 e 10), 27, 1ettra a e d, o 28 da. lei n. 1145, ele 
31 de dezembro de 1903. 

Art. ~5. l<'icn.m revogadas as disposições em contrario. 
Sala das Commissões 20 de dezembro -de I9.H.- Mede·i1·os e · Albuqw:wque.-Garci{~ Pi1·es. 

TABELLA-A 

I .. eis ns. :;Ro, de 9 de setembro de 18~0, art. J.o, § 6° e 
;<~.:....'48, de 2ü de agosto de .l.S,S, aJ.~t. ~o 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Decreto n. 4.744-de 15 dejcmei1·ode 1.903: 

Abre o credito especial para occol'l'er ás despezas com a installaçã.o de 
colonia.s co1•reccionaes .•••.•••••••••••••.•••.•••••••..•.•.••••..••• 

Decreto n. 4.808-de 30 ele ma1·ço de 1.903: 
Abre o credito supplementar ás verbas n. 14 do art. 2° da lei de Ol'ça-

mento do exercício de 1903 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 
Decreto n. 4.973-de 21 de setembro de 1.903: 

Abre o credito supplementa1• ás ve1•bas «Secretaria do Senado» e «Secre· 
taria da Camara dos Deputados» ••••••••••••.••.•••••••.••••••••••• 

Decreto n, 4.974 -de 21 de setembro de 1903: 
Abre o credito supplemental' ás verbas « Stibsidios aos Senadores e Sub-

sídios aos Deputados» .•••..•.•.•.••••.•••••..•••...•••••.••••••••• 
Decreto n, 5.00'8- de 24 de out?.,bro de 1.903: 

Abre o credito supplemental' ás verbas« Subsídios ao8 Senadores» e « Sub· 
sidios aos Deputados » •••••...••.•.••••.••••.••••.•.•••••••..•••••• 

Dec1·eto n. 5.009- de 24 de outubro de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas «Secretaria do Senado» e «Secre

taria da Camara. dos Deputados» ••••••••••••••••••••••••••.••.•••••• 
Dec1·eto n. 5,045- de 23 de no.,embro de 1903: 

Abre o credito supplementar ás verbas «Secretaria do Senado» e «Secre
taria. da Ca.mara dos Deputados»., ••••••••• , •••••••••• , ••••••••••••• 

Decreto n. 5.048 -de 23 de novembro de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas «Subsídios aos Senadores» e «Sul>si-

dios aos Deputados» •••••.• , ••• ~ , ••.••••••••.•••••••.•• , •• , •••• , ••• 

Decreto n. 5.079- de 21 de dezembro de 1.903: 
.4bl'e o creditq supplementar ás verbas « Subsidios aos Senadores» e 

«Subsídios aos Deputados» •••••••..•.•.•..••.•••.••••.•.•••...•••• 

Decreto n. 5,080- de 21. de de.zernbro ele 1903 : 
Abro o credito supplementar ás verbas « Secreta.l'ia do Senado )). e 

c Secretaria da Camllra dos Deputados >> • •••••••••••••••••••••••••• 

PAPEL 

400:C00$000 

282:546$841 

65:249$956 

618:750$000· 

618:750$000 

68:000$000 

80:000$000 

618:750$000 

618: 750$000 

79: 417$001) 
3.450:213$797 
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MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Dec1·eto n. 4.946- de 2 de setembro de 1903: 

.Abre os creditos de 100:000$, papel, e de 45:000$ ouro, 
aquelle supplementar á rubrica 3a e este á. rubr·ica 7a. 
do art. 8° dl.lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 .•• 

Decreto n. 5.042-de 18 de 1tovembro de 1903: 
.Abra o credito suppleroentar â verba. 4a. do art. 8° 

da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1903 ........... . 
Decreto n. 5.178-de 25 de março de 1904 : 

.Ab1•e o credito supplementa.l' á verua 7a do orçamento do 
exercicio de 1903 •••••••••••.•••..••..•••.••••••••• 

OURO 

45:000$000 

20:000$000 

65:000$000 

MINISTERIO DA MARINHA 

Dec1·eto ~~. 4.807 -de 27 de março de 1903: 

.Abre o credito extra01•dina.rio para compra de munições de guerra. .....•• 
Dec1·eto n.. 5.184- ele 31 de março de 1904: 

.Abre o credito supplementar ás verbas26a,«Fretes, etc.» e 27a. (Eventuaes», 
do orçamento de 1903,., ••••••••. , ••••••••••.• , •••••••••••• , .•.••• 

MINISTERIO DA GUERRA 

Dec1·eto ~l. 4.788- de 9 de março de 1903: 
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PAPEL 

100:000$000 

30:000$000 

$ 

130:000$000 

PAPEL 

200:000$000 

170:847$192 

370:847$192 

PAPEL 
.Abre o credito ext1•aordinario pnra occorre1• as dcspezu.s motivadas pela 

mobilização das forças •••... , ........................... ,.......... l. 000:000$000 
Decreto n. 5.172 -de21 ele mm·ço de 1904: 

Abre o credito supplementar do art. 16, § 10, da lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1902.. •• • . • • • • • . . • • . • • • • • • • . • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 323:572$500 

Decreto n. 5.173- de21 de m.arço de 1904: 
Abre o credito supplemental' do § 15-Material-consignaçã.o n. 3.2 «Trans-

porte de tropas, otc.» da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, art. 16 446:464$562 

1.770:037$062 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Decteto n. 4.788 -de 6 de janei1·o de 1908: 

.Abre o credito e:dl'ao.rdillario U.e ~ 13.708-7-9 para pa
gamento devido, em Londres, aos liquidantes da 
Companhia. da Estrada de Ferro Central de Alagoas 

Decreto n. 4.748- de ?O de janei1·o de 1908: 
.Abre o credito extraordinario para fazer face aos deficits 

correspondentes aos 1 o c 2° semestres do anno de 
1902, da. Est1•ad.a de Fc1•ro Santa Maria ao Uruguay 
c ao 2° da do D. Thereza Christina, a cargo do 
·Governo por força dos cont1•actos de resgate ••••..• 

OURO 

121:867$563 

258:4li$494 

1.'.\l'EL 
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Decreto n. 4.754- de 28 de janeiro de 1.903: 
Abre o credito extraordinario para prover ás despezas 

relativas ao I o semestre deste anno, com o custeio 
das estradas de ferro do Paraná e prolongamento da 
D. Thereza. Christina e Santa Maria ao Uruguay, 
resgatadas pelo Governo ........................ .. 

Dec1·eto n. 4.891- ele 16 de julho de 1903: 
Abre o credito extraol'dinario para occorrer ás despezas 

com a recepção de di versas eatl•adas de ferro resga
tadas em virtude de autorização legislativa .... ~ ... 

Dec1·.eto n. 4.911- de28 de julho de 1903: 
Abre o credito especial para occorrer ás despezas com 

o custeio das propriedades necessarias ás obras do 
porto do Rio de Janeiro e serviços preliminares dàs 
mesmas obras ........•................ . .........• 

Decreto n. 4. 993 - de 9 de outubro de 1903: 
Abre o credito extraordinario para pagamento de despe

zas de custeio da Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
rl.urante o 2° semestre do corrente exercício ....... . 

])em·eto n. 4.994 -de 9 de outubro de 1903: 
Abre o credito especial para attender a despezas prove

nientes dos contractos de resgates das Estradas de 
Ferro Central de Alagoas, Bahia ao S. Francisco e 
Paulo Affonso .........•.......................... 

Decreton. 5.005- de 20de outubto de 1903: 
Abre. o credito supplementa1• á rubrica - Gratificação 

addicional a carteiros-da rubrica 3a. -Correios ... 
Decreto n. 5.021 - de 3 de novembi·o de 1903: 

Abre o credito especial para supprir as deftciencias que 
se verificarem na consignação da verba ua.destinada 
á revisão da rêdc e novas canalizações ............ . 

MINIS TE RIO DA FAZENDA 

Decreto n. 4,794- de 14 de março de 1903: 

Abre o credito extraordinario para as despezas de instal
Iação e custeio da mesa de rendas creada em Porto 
Acre ..•.............•..•........•...............•. 

Decreto n. 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 forcas bl•azi
leiras no territorio do Acre •......•..•...........•. 

Decreto n. 4.832- de 2 de maio de 1903: 
Abre o credito extra.ordinario para pagamento das des

pezas relativas á renuncia do Boli,ian Syndicate, de 

Ouro 

889$000 

122: 756$56~;: 

Ouro 

Nova-Yorlt .••.•••••..•.•. , ••.......•....•••..•.•• 2.366:270$200 
Decreto n. 4,865- de 16 de junho de 1908: 

Autoriza a emissão de apolices especiaes para paga· 
manto das concessões de melhoramento do porto do 
Rio de Janeiro, adquiridas pelo Governo, mediante 
accordo com as em prezas concessionarias .•••...•• 

Papel 

2.635:000$000 

48:000$000 

300:000$000 

1. 200: 000$000 

73:844$202 

49:912$530 

380:000$000 ------
!·945)_.!2~ 

PAPEL 

60:000$000 

50:000$000 

17.300:000$000 



Decreto n.. 5.096- de 31 de dezembro de 1903: 
Abre o credito especial par~t abono de porcentagens 

devidas aos empregados de di versas alfandegas 
dos Estados pelo excesso da renda de 1902 sobre a 
de 1901 ..•••••••..•.•••.•.•••••••..•••.••.••••.••• 
Decreto n. 5.097- de 31 de dezembro de 1.903: 

Ábre o credito especial para abono de porcentagens devi
das aos empregados da Alfandega do Rio de Janeiro, 
pelo excesso da renda do exercício de 1902 sobre 
a de 1901 ••••.•.•..•..••••• , ••.••••••••••••••••••• 

Decreto n.. 5.097 A -de 31 de dezembro de 1903: 
Abre o credito especial para abono de porcentagens devi

das aos empl'egados da Alfandega de Sergipe pelo 
excesso da renda do exercício de 1902 sobre a de 1901 
Decreto n. 5.136-de 20 de fevereiro de 1904: 

Abre o credito supplementar á ve_rba "<Alfandegas» para 
pagamento de porcentagens devidas a empregados de 
di versas alfandegas .•..•..•.•••.•..•...•...•••..•.. 

Decreto n. 5 .1.7 ó- de 22 de ma1·ço de 1904: 
Abre o credito supplementar á verba-Mesas de Rendas 

e Coilecturias .....•.•• , ........... , •.•.........••.. 
Decreto n. 5, 176-de 22 de março de 1904: 

Abre o creJ.ito para pagamento de porcentagens deviclas 
a emprega.dos de diversas u.lfanrlegas .••...•••••.••• 

Decreto n. 5 .179-de 26 de mat·ço de 1904: 
Abre o credito supplementar á verba-Juros dos deposi

tos das Caixas Eco no mie as a Monte de Soccol'L'O •••••. 
Dec1·eto n. 5. 182 -de 31 de março de 1904: 

Abre o credito supplementar á verba-Alfandega.s-do 
exercicio de 1903 •.••.••••••••••••••••••••••••••.•• 

RESUMO 

Ministerio U.a, Justiça ... , ••..•..•...•••••..•..•••••.•••• 
,. do Exter~or •. , ••......••... , •..•.•...•.•.••.. 
» da l\1arinha .. , ......•.••.•..•.••...•......••. 
, » Guerra .•.•..•••..•..• , •••••.•. , •.•••..•••• 
~ » Industria •.••••.••••.•..•...••.•..•• , .••••• 
» » Fazenda, .•••.•••.•.....•••••••.••.• 
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Si 

Ouro Papel 

264:697$830 

············ 190:621$396 

............ 7:459$469 

············ 239:223$637 

.............. 700:700$000 

••"'•········ 117:182$469 

. ........... 1.500:000$000 

············ 8:442$519 
2.366:270$200 20,444:327$320 

o uno PAPEL 

···65;óóo$õõó 3.450:213r97 
130:1 )00. ·ooo ............. 370:847 '192 

. 'i22;756$563 1. 770: 037 ''062 
4.945:174$226 

2. 366:270$200 20. 4(4: 327$.328 
2.554:026$763 31.1! o: 599$605 

Camara dos Deputados, 29 de dezembl'O de 1904.-Medei1'os e .Alb~tquerque Garcia Pires. 

TADELLA.-B 

Verbas do orçam.ento p::u .. a as quaes o Governo pode1•á abrir 
credit.o su.pplementar no exercício de .190 3, de accordo 
coan as leis ns. a:;s, de 9 de setembro de 1~:;0; ~. 3-".LS, 
de 2S de agost.o de 1S7'3, e 42S, de 10 cie dezembro 1898, 
art. ~o, n. 2, e art. 28 da lei n. 490, de 1.6 de deze1nbro 
de l.SS?' 

:MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccor,·os publicos. 
Subsídios aos Deputados e Senadores-Pelo que for preciso durante as pro rogações. 
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Sec1·etaria do Senado e da Oamam dos Deputados-Pelo ser\'iço stonographico c de 
redacção e publicação dos debates durante as prorogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Eo;traOJ•dina~·ias no ea:tm·ior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
Refo1·mados- Pelo soldo de officiaes e praças. 
J.1.funições de bocca- Pelo sustento e dieta das guarnições dos navios da Armada. 
Munições navaes- Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, alijamento de objecitos 

ao-mar e· outros sinistros. 
Frete"$- Para commissões da saques, passagens auto1•izadas po1• lei, fretes de volumes 

e ajudas de custo_. 
E"'entuaes-Para tratamento de officiaes e praças em portos estrangeiros e em Estados 

onde não ha hospitaes e enforma1·ia~. e para despezas de entm•t•o e gratificações extl•a.ordi
narias determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes e enfermarias-Pelos medicamentos e utensis a pt•aças de pret. 
Soldo e g1·ati{icações- Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premios aos 

mesmos. 
Etapas-Pelas que occorrcrem além da imp01•tancia consignada. 
Classes inactivas-Pelas etapas das praças invalidas e soldo de offlciaes e praças refor

mados. 
. Ajudas de custo-Pelas que se abonarem aos offlciaes que viajam em commissão de ser· 

:YlÇO • 
. lltaterial-Diversas despeza.s pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO DA INDU.STRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantias de jtwos às est1·adas de fe;·ro, aos engenhqs centraes e po;·tos-Pelo que ex c e. 
der ao decretado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jtwos da di,ida int<m~a f•mdada-Pelos que occorrerern no caso de fuildat•-se parte da 
divida 1luctuante ou de se fa.Zi)l'em operações de Cl'edito. 

J~wos da divida insc1·iptaf etc. -P0los reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados-Pelas aposentadot•ias que fo1'e1n concedidas além do credito votado. 
Pensionistas-Pela pensão, meio·soldo, montepio e funeral, quando a consignação não 

for sufilciente. . 
Caixa da Amortizttça'o-Pelo feitio e assignatura de notas. 
Recebedotia-Pelas porcentagens aos empregados e com missões a.os cobradores, quando 

as consignações não forem suillcientes. 
Alfandegas-Pelas porcentagens aos empregados, quttn.do as consignações excederem o 

credito votado. 
Mesas de Rendas e OoUactorias-Pelas porcentagens aos empregados, quando não 

bastar o credito votado. 
Commisstto dos uerzded01·es pa1·ticulares de estampilhas-Qmtndo a consignação votada 

não chegar para occorrer ás despazas. 
Ajudas de custo-Pelos que forem l'eclama.das além da quantia. orçada. 
PorcentClgern pela cobrança executiva das dividas da Unic!o-Pelo ex~esso da. arrecadação. 
Jtwos di'tiersos-Pelas importancias que forem precisas além das consignadas. 
Ju1·os dos bilhetes do Thesotwo-Idem idem. 
Oommissões c corretagem-Pelo que for necessario além da somma concedida. 
Jtwos dos emp·restimos do Oofl·e dos Orphit'os-Pelos que forem l'eclamados, si a sua 

.importancia. exceder á do credito votado. 
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Awos dos depositos das Cai1J!J.S Ecanomi~as e dos 1llontes ele Soccotl·o-Pelos C!UO:\:fqJ~~m 
.devidos além do credito votado. · :: ' · 

Exercwios findos -Pelas aposenta,dorias, pensões, ordem,dos, soldos e outros vencimen
tos marcados em lei, e outras despezas, no3 cas~s tlo a.rt. 11 da lei n. 2.330, de 3 de 
setembro de 1884. 

Reposições e restit uições-Pelos pagamentos reclamados, quamlo a impol'tancia delles 
.exceder a consignação. 

SéLla das Commissões, 29 de dezembro de 1904.-Jledeú·os e .Jlbtt!ft~e,·quc.-Gm·cia· Pi;·es. 

O Sr. Medeircs e Albuquei'• 
.que (pela ordem) - Sr. Presidente, tendo 
sidv concedida. dispensa de impresHão para 
a redacção final do Orçamento da Despeza, 
preciso chamar a attenção da. Camara para 
um facto minimo, mas que é bom osclarocor, 
poe isso que se refere a dinheiro. 

A tabella do Orçamento da Fa.zenda, tra.
tando da Alfandega. de Porto :\.logre, dizia. 
que seria dada verba para 93 serventes, com 
a dia.l'ia de 4$, durante 300 dias, e mal'ca.va 
a quantia de 81:000$, o que esta.va manifes
tamente e·:·rado. 

O Senado, q ne viu o erro da proposta. do 
Gove1•no, quiz emendar e errou um pouco 
menos: passou de 81 :000$ para I O I :600$000. 

Verifica-se, porém, que a. multiplicação 
·exacta dos tre~ factores : 03 operarios, 300 
dias e 4$ dá em resultado 111:600$000. 
. A Commissão de . Redacção apresentou 
-emenda neste sentido ; mas, como se trata 
de que~tão de cifras, em ma teria de orça
mentos, eu quiz trazer o caso bem explicita
mente ao conhec•mento da Camara. 

0 SR. PRESIDENTE -- A Mesa fica in
teirada, 

Em seguida é approvada a redacção ftoa.I 
da. Despcza geral da Republica. para 1905, 
sendo o projccto enviado á sancção presidon· 
cial, ofltciando-se ao Senado do occorrido. 

Posto a. votos ê ttpprovado em discussão 
umca o parecer n. 54, de 1901 concedendo 
pe1•missão pa1•a que o Deputarlo Enéas Mal'· 
tins possa acceitar o ca1•go de Ministro Re
sidente em missão especial do Bra.zil junto 
ao Governo da Republica de Colombia ; 

Posto a votos é approvado em discussão 
· unica o parecer n. 52, de 1904, propondo 
que seja nomeado para o cargo de o.tf:lcial ~a 
Secretal'ia da Camara dos Deputados Antomo 
Borges de Atha,yde Junior, na vaga aberta 

por í'allecimento do respectivo funccionario, 
Luiz Domingos do Lago. 

E' sem debate approvada. a 1•edacção final 
do p1•ojecto n. 57 C, de 1904, para ser en· 
viado á sancção presidencial. 

O Sr. Alencar Gubnarães 
(pela o1·dem) requer e olJtem di~pensa da 
impressão da redacção final (lo proJecto 43 C, 
de 1904. 

Vol. VIll 

Em S('guida. ti sem deb~te npprovada 3, se 
guinto 

REDACÇ:\0 

~. 43 C - IDO-! 

Reclacçtt.o fincl tlo ?JI'O.fecto n. 4 .. '1, deste (mno, 
emendado pelo s~mculo, attto1·iza11do o PJ·e
siden-~e de~ Uepubtica a conced;Jr ao DJ•. Syl
vio IVnnél'o, lente tlo InteJ·:wlo do Gymnasio 
N aâonal, ·wn anno de licençct, carn o;· de· 
nado. afim do t1·atm· de SMa sal!cle, onde Ute 
convie1· 

O Congt'esso Nnciona.l resolvo : 
Ar·. 1.° Fica o Pi·esident.c ll:1 Ropublica 

autm'izado a concedor ao D1•. Sylvio noméro, 
lente de logica do Internato do Gymnasio 
Nacional, licença, pelo prazo de um anno, 
com o ordenado, para. t1•a ktr de sua. sa.mle, 
onde lhe oonviel'. 

A1•t. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala da.s Commissões, 29 de dezcmbi•o de 
1904. - ~lledeiJ'os e Albuque;·quc. - Gm·cia 
Pi1·es. 

E' o projecto enviado á sancçii.o })l'estdcn-
cial. , 

E' lido, ,julgado objecto <lo dolibera.ção e 
enviado ás Commissões de Inst1•ucçã.o c Sa.mlc 
Publica e da Ot•ça.mento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 344 - 100,1 

Eleva â catego;·ia de 1• clc!sse ct Inspecl·M·ia 
ele 8aHde elo po;·to de Jllandos 

Considm·ando que o movimento do porto 
de Man~"tos regula. uma médit~ tle 100 vapores 
por mez; 

Considerando que · a Inspecto1•ia de Saude 
do porto de :Manáos não satisfaz as exigen
cias do referido porto, em vista do grande 
movimento de vapores e da allluencia do 
serviço; 

Considerando qtle os voncimentos dos em
pregados ela referida inspectoria são insutri.· 
cientes para n. sua ma.nutcnç:ão, e que ú de 

s~ . 
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justiça a elevação de categoria âquella inspe
ctoria: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica elevada á categoria de la 

classe a In;:;pectoria de Saude do porto de 
Manáos. 

Art. 2. 0 Revogam~se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2D de dezembro de 1904. 
-A.twelio Amorim.-Eneas Martins .-Sá Pei
xoto. 

E'' annunciada a 3a discussão do projecto 
n.:336 A, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo <.1 ahrie ao Ministerio das Relações 
Exteriores o credito de 500:000$,papel, des ti
nado ao custeio das quat1·o commis~ões de 
policia e exploração no Alto Purús e Alto 
Juruá. 

Vem á Mes '.~, é lida, apoiada e posta cun
junctamente em diwussão a seguinte: 

l~MENDA 

detalhada destas despezas, por onde se veri- · 
fica. que ha um deficit de quantia não infe
rior a 50:000$, algarismo redondo. 

Como o Congresso vae terminar o.;; seus . 
tra.balhos, não é possível que o presentB pro
jecto seja convertido em lei, por isto que 
falta o pronunciamento do Senado ; em todo 
o caso a sua approvação serve pn.ra facilitar 
ao Governo os meios de que deva lanç11r 
mão para cuidar de serviços desh ordem. 

Vê v. Ex .• Sr. Presidente, que a~ minhas 
observações foram ligeiras e a Cn.mara devd· 
approvar o projec&o. (Jliuito bem). 

O §r. Geranauo Ht.l~S@Iocll.er 
(pela ordem)-Sr. Presidente, requeiro o en
cm·ramento da discussão deste projecto. 

O Sr. Bricio FHho (pela o·tdem) 
- Sr. Presidente, não ha necessidade desse 
requerimento, pois desisto da. palavra sobre 
o projecto em discussão, vist.o que acabei de 
me inscrever agoi'a, em primeiro logar, para. 
fallar sobre todos os projectos que estão 1111 
ordem do dia. 

O SI"'. Presidente-Vae se vota1• 
o requerimento de encerramento. «Seja consignada a verba de 200:000$. pa1•a 

a demarca.ção de limites ente e o BrazU e a O SR. BRrcro FILHo - Eu desisto da Pl• 

Ao projecto n. 336 A -1904 

Accresccnte-se onde convier: 

Guyano Franceza. lavra. -
Sala das sessões, 29 de dezemlJ:·o de 1904. 

......:..B?·icio Filho.» 

o §ií". Mello Ha:tt.-ns -Sr. Pl·esi
dente, p11rece~me completamente inutil a 
conce.:;:::ão deste credito, visr.o como já foi 
votado um credito de 500: 000$; além disto o 
Governo dispõe de autorização para u.brlr 
creditos supplemonta.res, sendo, porta.uto, 
desnecessa.rh essa dotação especial. 

Nest••s condições, voto contra a concessão 
deste credito . ( Jlluito bem. ) 

O Sr. Da"'·id Ca'llDllista- Sr. 
Presidente, são muito curtas us observações 
que teria a fazer. 

V. Ex. sabe que, em virtude de um con
venio inte1•naciona.l, o Governo Brazileieo 
nomeou quatro commissões de policia e ex
ploração no Alto Ptlrús e Alto Juruá. 

Neste momento não póde ser precisa ao 
certo v. quantia necessaria para a manu
tenção e custeio dessas commissões naquella 
parte do territo1•io nàcional, inhospita e des
conhecida do resto elo paiz, havendo neces
cidade de ser adquirido no estrangeiro o ma
terial nece&sario ás habitações dos membros 
dessas commissões. 

O Sr. Ministro do Exteriol' mandou á 
Commissão de Orçamento, com s, mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, uma relação 

O Sr. Presidente--V. Ex:. desiste 
da palavm ~ (Pausa.) Não havendo mais 
oi•ttdores inscriptos e ninguem pe1indo a pa
lavra, encerro a discus:;ão. ( Pattsa.) O pro
jecto volta á Commbsão, por tel' sido apl'e· 
sentada uma emenda, pelo 81•. Bricio Filho. 

E' annunciuda a. 3a. discussão do projecto 
n. 338, de 1904, a.utorizando o Poder Ex:· 
ecutivo a abrir ao MinistOl'io da Fazenda o 
credito especial de 225:000$ p<u'a pagamento 
a Schudtz Vereinigung de debentures do om
prestimo contrahido na Allcma.nha pela 
Companhia Estrada do Fel'l'O Oeste do Minu.s. 

O Sr. Bricio Filho- St•. Pres( 
dente, p:.lço a V. E!C, que me faça chegar 
üs mãos o avulso l'elativo a este projeoto. 
(Pausa.) 

Sr. Presidente, começo já o meu discurso 
emquanto não. vem o papel que pedi. 

Parece que, um<1 vez iniciado o mau dis
curso, mesmJ que alguem peça a. palavra 
pela ordem, não serei interrompido. 

Bem sei que formulas regimenta.es não 
valem, principalmente nestes ultimos dias 
de sessão, em que tudo se fa.z ás pressas, 
atabalhoadamente, com celeridade, pt•ete
rindo-se todas as boas formulas; entret"'nto, 
parece que n.inda desta vez não se commet· 
terá a violencia de arrancar da tribuna. um 
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orador que ahi se acha, para que seja dada 
a paln.vra pela ordem a outro Deputado. 

Nem creio mesmo que V. Ex., Sr. Presi
dente, fosse capaz de tal fazer ; e. })'tra. que 
se não pense que eu, dizendo que V. Ex. não 
seria capaz de tal, julgo que os outros com
·.;)anheiros de Mesa sejam disso capazes, de· 
\ ,o que minhas palavras se estendem a 
· · ;~..Mesa. 

< '~ Presidente, o projecto concedendo o 

Provavelmente S. Ex. vn·a a tribuna~ 
votado que ::;eja o projecto, pedir ao Sr. Pre
sidente que se digne consultar á Casa si con
cede a dispensa de impressão di1 redacção 
final para que e~ta se~h discutida e vota.da. 
immediatamente. (Riso.) 

.Já hypothoquoi o meu voto em favor do 
projecto e agora o faço c'om respei.to ao re
querimento que o nobre Deputado por São 
Paulo naturalmente formulará. (Mt!ito bem .. ) 

....... (,ldito de 225 contos para pagamento a Ninguem mais pedindo a p<1lavra., ó encer-
Schustz Vereinigung de debentures do em- rada a discussão e adiada. a votação. 
prestimo contrahido na Allemanha pelu. Com
panhia Estrada de Ferro O os te de Minas, pro
jecto que se acha ~m 3o. discussão, não está., a 
_meu ver, sufliclentemon te e8 mdado. . 

E' anuunciada a discussão unic; da emenda 
do Senado ao prujecto n. 80 D, deste anno, 
decln.ran1lu insUtuiçilo de utilidade publica a. 
Academi<~ do Commercio do ltio de Janeiro, 
reconhecendo os diplomas por ella conferi· 
dos como de caracter oflieitü e dando ou
tras providencit1s. 

Nessas condições, voto contt·a, e como hoje 
quero imUar os meus collegas, que flzemm 
discursos telegrapb.icos, aqui faço ponto final, 
encerrando as minhas considerações. (.Múito 
bem; muito bem.) o Sr. Bricio Filho-Como V. Ex. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer- vê, Sr. Presidente. valendo-me dos prcce-
rada a discussão e adiada a votação. dentes, tratei tambem de pedir inscripção 

E' annunciada, a 3a discussão do projecto 
n. 241 B, de 1904, redacção para 3a discussão 
do substitutivo approvado na 2n. do projecto 
n. 241, deste anno, equiparando, para todos 
os e.ffeitos legaes, ás esculas officiaes, a Escola 
de Pharmacia, Odontologia, e Obstetrícia de 
S. Paulo, nas condições que estabelece. 

O Sr. Brieio Filbo - Se. Presi
dente, inscripto como me acho para debater 
este projecto, venho dizer alguma cousa 
sobre o mesmo. 

Eu poderia, si quizesse, :ficar na tribuna 
um grande tempo, de modo que os Srs. 
Deputados so retirassem e isso nattll'almente 
porque a. minbá presença na tribuna, sendo 
um pouco demo1•ada, afugenta o auditoria. 
( Ntlo apoiados.) 

Si eu assim procedesse, este p1•ojecto não 
seria votado este a.nuo, fic~~ria para o anuo 
vindouro. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Mas V. Ex. 
não é mau. (Riso.) 

0 SR. BRIOIO FILHO - Mas eu, em pri
meiro logar, não sou mau, como diz o nobre 
DepuLado, e, depois, estou na corrente da· 
quelles que estão fallando telegraphica
r.nente. 

Venho dizer apenas que voto a favor do 
projocto. 

Nessas condições, o 1•epresentante de Sã.o 
Paulo que, ha poucos instantes, sem que 
dous orr1ores se fizessem ouvir a respeito 
do as.sumpto em. debate, pretendeu pedil• o 
encerramento da discussão, não terá neces
sidade de fazel-o. 

sobrD este projecto. 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER-V. Ex. cen ... 

SUl'OU isto ... 
O SR. Bawro Fri.uo-Ceusurei a. inscripção 

de vospera e não isto ; c me.;mo que censn
rasBe, t.lesde que ioi aduptado esse rcgimen, 
prucuro valer-me delle. 

O que vejo é que V. Ex. me dá apartes 
pa.l'a que eu façEJ. obstrucção e demore a 
pa.saagem do pr·ojecto, mas não suu capaz 
uisto. 

Venho dizer a V. Ex. e á Casa que estou 
de a.ccordo com o projecto, que venho votat' a 
favor delle, <.LCceitando as emenda~ do Se· 
na.do7 porq uc cllas me pa.rcceml'azo:..t. ves. 

E, de accordo com os estylos telegl'aphicos, 
agora adoptados nesta Cas~~. nadi.t mais tenho 
a dizm•. Tenho concluido. 

Nlngucm mais pedindo a pahwra, é encel'· 
rada. a discussão e adiada a votação. 

.E' annunciada a 3a cliseussão dll pl'ojecto 
n. 289 C, de 1904, redacçã.o pa.ra 3" dis
cussão da emenda úestttca.da na 2a discussão 
do projecto n. 289, deste anno, de accol'do 
com o Regimento Interno, assegurando a 
pensão vitalicia de l :800$, annuulmcnte, Ll._ 

D. Felismina do Mendonça .Jardilll, veneranda 
mãe de Silva. Ja.r·lim, o propagandista. da. 
RepLtblica, de sauuosa memoria. · 

O Sr. Bricio Filho- Para ser 
approvado este pl'ujecto, Sr. Presidente, não 
é precilSo mais de que ouvir cita.r o nome de 
D. Felismina de Mendonça Jardim, a quem 
se vae dar esta pensão (ctpoiados) a. respei
tavel mãe do propagandista da Republiea 
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·Silva .Tardim (apoiados), daquelle que pro
pugnou em favor· do regímen, naquelle mo
mento em que tínhamos illusõos e espo
-1·anças. 

P1·ovavelmente, sl fosse vivo, estal'ia aqui 
lamentando que estivesse tão deturpada. a 
olJra por elle tão digna e esforçadamente 
sonhada. 

Nestas condirões, Sr. Presidente, declaro 
q_uc dou o meu voto a favor do projecto por
.que elle é justo, razoavel. 

Lamento apenas que soja. uma pensão tão 
exígua, tratando-se daquclle que foi um 
dos maiores propagandistas da Republica. 
(Apoiados.) 

Espero que a Camara. tambom acceitartt o 
projecto, praticando assim um acto de ver
dadeira justiça. 

Eram as considm•açõcs que tinha a fazct• 
sobre o projecto. (lll1!Ílo bem ; muito bem.) 

Ninguem mais pmlindo a palavt•a, 11 en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3"' discussã.o do projecto 
n. 289 D, de 1004, rodacçãopara 3"' discussão 
do substitutivo apresentado na 2"do pro,iecto 
n. 289. deste anno, concedendo a pensão men
sal de 500í-:i (~ viuva e filhos do tenente-co
l'onel Innocencio Fabricio de Mattos e dando 
uutras providencias. 

Yeem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
j unctamente em discussão, a seguinte 

E::.IE:SDA. 

Ao projcclo n. 289 JJ - 190-1 

Accroscento·se : «Fica igualmente estabe
lecida uma pensão de 3:600$ annuaes, em 
favor da vi uva e filhos do Dr. João de Barros 
Cassai, repartidamente. 
~aia das sessões, 29 de dezembro de 1904. 

-Ge;·1;wno Jiassloche1·. » 

Ninguem pedindo a Jlalavra é encerrada a 
discussão e adiada a votação até que a Com
missão dü parecm• sobre as emendas offere
cidas pelo Sr. Germano Hass1ocher. 

E' annunciada a sa discussão do projecto 
n. 8.2 A, de 1904, devolvendo a D. Maria 
Carolina Nabuco do Araujo a pensão de 
3:600$ annua.es, concedida á sua finada mãe 
D.Anna Benigna Barreto Nabuco de Ara.ujo, 
viuva do Senadvr José Thomaz Nabuco de 
.th•aujo; com parecer da Commissão de Pen-
8ões e Contas. 

Ninguem pedindo a palavra, é encer1·ada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada. a votação do projecto 
n. 338, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Fazenda. 

o credito especial de 225: 0008, p::tra paga
mento a Schustz Ve1•einigung de debentures 
do cmprestimo contrahido na Allemanha. pela 
Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas 
(3e. discussão.) 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 3a. discussão e enviado· á Commissão de 
Redacção o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 338-1904 

O Congresso Xacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da. Fazenda o 
credito especial de 2.25:0Q08, para pagamento 
a Schustz Vereinigung tlo debentteres do em
pro:;timo contrahido na Allemanha pela Com. 
panhia Estrada de Ferro Oeste do Minas, de
vendo o Thesonro esc1•iptura1' a referida 
quantia como despeza realizada e, ao mesmo. 
tempo, como receita de depositos ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Posto a -roto, é approvado em 3a discussão 
o enviado á. Commissão 'le Redacção o se
guinte 

I'HOJECTO 

N .. 241 B-1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' equiparada, para todos os effoi· 

tos legaes, ás escolas oflicíaes a escola de 
pharmacia, odontologia e obstetrícia de 
S. Paulo, não podendo os actuaes program
mas de ensino ser alterados sem autorização 
do Governo Federal. 
coArt. 2.0 Revogam-se as disposições me 
contrario. 

O Sr. Fer1•eira Braga (pela Ol'
dem) requer e obtem dispensa de impres
são da redacção final do projecto que acaba 
de ser approvado afim de ser votada imme
diatameme a redacção final. 

Em seguida é sem debate approvada a so
guinte 

HEDA.CÇÃO 

N. :241 C-1904 

Redacção fitwl do p1'ojecto n. 241 B, deste 
anno, substitutivo ao de n •. 241, equiparan· 
do, pm·a todos os effeitos legaes, ás escolas 
officiaes a escola de pharmacia, odontolo· 
gia e obste~ricia de S. Paulo, nas condições 
qtre estabelece 

O Congresso Nacional decreta. • 
Artigo unico. E' equiparada, para todos os 

effeitos legaes, ás escolas offi.ciaes a escola. 
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de pha.r.macia, odontologia. e obstetrícia de rito judicial c empregos de Fazenda, e o 
S. Paulo, não podendo os actuaes program- outro, superio1·, habilitando mais pa1•a. os 
mas de ensino ser a.ltc1·ados sem autorização cargos lle agentes consulares, t'uncciona.rio.;; 
do Presidente da Republica. do Ministerio das Relações ExtPriol·es, actua-

Sala das Commissõos, 2g de dezembro rios de companhbs de seguros e chefes de 
de 1904.-.llfedcü·os e Alúuqum·ql!e.-Gw·cia contabilidade de estabolecimentos bancarias 
Pi1·es. e grandes emprozas commcrciaes. 

§ 2. 0 O curso 9eur,l comprehende o ensino 
E' o r~rojecto enviado ao Senado. de por ~uguez, francez, ioglez, aritllmetica, 
E' approvn.da a seguinte emendt~ do Senado algebra, geomet1•ia, geogra.phia, historio., 

ao projecto n. HO D, de 1904, da Camara. dos sciencias naturacs, inclusive o reconheci
DeputtLdos, que doclara de utilidade publica manto lle d1·ogas, tcciuos o outl'as merca
a Academia de Commorcio do Rio de Janei- dori<\S, noções da direito civil c commercial, 
ro, e reconhece os diplomas po1• ella confel'i- e legidu.çã.o de Fazenda c aduaneira., pratica. 
do:;; como de ca1•acter ofllcial: jUl'idico-commm·cial, calligraphia , stenogra-

Ao art. 3.o Dcp"is d:ts pa.lavras-m<lntido · phia, desenho e cscripturação mercantil. 
pelo Distl'icto Federal,-accrescentom-se as § 3,o o curso superior, do qu:1l ê prepa
seguíntes: e os diplomados pela extincta ratorio o curso geral, comprchende o ensine 
Academia de Comme1•cio de Juiz de Fóra; o do geographia commercial o estatística., 
mais como esttí.. histm•in. do commarcio e tia. inliust1•üt, 

Posto a. votos, é approvado em 3.o di.scus- tecbnologia industrial e mer(.'antil, direito 
são o enviado á Commissã.o de Redacção, 0 coi:nmercial e marítimo, economia politica, 
seguinte sciencia das finanças, contabilidade do Es· 

ta.do, direito internacional, diplomacia, Ilis· 
toria dos trata.ufJs e corrcspondencía diplo
ma.tica., n.llemão, italiano, hespanhol, ma
thematica. superior, contabilidade mercantil 
comparada e banco modelo. 

PROJECTO 

N. 289 C. -1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. unico. Fica assegurado. a. pensão vi· 

talicia de l :800$, annualmente, o. D. Felis
mina Leopoldina. de Mendonça. Jardim, vene· 
randa. mãe de Silva Jardim, o propaganuista 
da. Republica, de saudosa. memoria. 

O S1•. Det•na1•do de Oa.mpos 
(pela ordem) requer e obtem dispensa da. im
pressão da Redacção Final do projecto 
n. 80 D, de 1904, relativo á Academia de 
Commercio do Rio de Janeiro, ao qual o Se
nado ofl'e1·eceu uma emenda que a Cama.ra 
a.doptou para ser incorporada ao projecto, 

N. 80 F- 1904 

Reclacçcio final do p1·ojecto n. 80 D, deste 
anno, emendado pelo .Senado, que declara 
institttiçcio de utilidade publica tt Academia 
de Commercío do Rio ele Janei1·o, 1"ecoHhece 
os diplomas po1· ella conferidos co~1~0 de ca· 
1·acte1· offlcial, e dà ouh·as providencias 

O Congl'esso Nacional resolvo : 
Art. 1 • o A Academia de Commercio do 

Rio de Janeiro, fundada em 1902, destinada 
á educação superior do commercio, é decla
rada ins~ituição de utilidade publica, sendo 
reconhecidos como de caracter otficial os 
diplomas por ena conferidos. 

§ I. o A Academia. de Commercio manterá 
'lous cursos: um, ge1·aZ., Iw.I.Jilitando para. o 
~xcrcicio das funcções de gun,rda-livros, pe-

§ 4. 0 O ensino em geral será o~scncial
mente pratico, devenào, quanto ás mathe
maticas, ser todo de a.pplicação ao commer
cio; e, quanto ás línguas referidas, sel'á ef
fectua.do de modo a que os alumnos consigam 
fallar e escrever correctamente o idioma 
lecciona.do. 

§ 5. o Além uaill disciplinas obrigatorias 
nos cursos rogulare:s, poderá a Academia de 
Commercio estabelecer aulas livres, de ou
tras matcrias, conforme melhor conviel' á. 
elevação do nivel moral e intellectual do~ 
que se dedicam á. carreira do commercio. 

§ 6. 0 Os diplomas conferidos pela Aca
demia de Commercio não constituem privi
legio, mas importam a presumpção legal de 
habilitação para a.s !uncções a que elles se 
referem, dispemando os habilitados de outras 
provas e de concurso. 

§ 7 .• Fica o Presidente da Republica au· 
torizado a providenciar para. que a Academia 
de Commercio do Rio de Janeiro, no caso de 
vir a tornar·se impossível a sua. permu.nen· 
cia. no edidcio da Escola Polytecbnica, func-
cione em proprio nacional. . 

§ 8. o A Academia de Commercio fica sendo 
considerada. como orgão de consulta du Go
verno em assumptos que interessem o com
mareio e a. industria. 

Art. 2. 0 Sã.o extensivas á Escola Pratica 
de Commercio de S. Paulo, tambem fundada. 
em 1902, as disposições da presente lei. 

Art. 3.0 Os alumnos diplomados, quer :pBlo 
extincto Instituto Commercial, m<'.ntido pelo 
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;Districto Federal, quer pela extincta: Aca
. demia. de Commercio de Juiz de Fóra, goza
rão de t.odos os direitos de que venham a 

• gozar, por forçil da presente lei, os diplo
'mados pelos institutos a que ella se refere. 

Sala das Commissões, 29 do dezembro de 
,1904. - 1l1edei1·os e ...!lbuquel'que. -Garcia 
Pi1·es. 

E' o projecto enviado á sancçã.o presiden
'Cial, officia.ndo-se ao Senado do occorrido. 

Posto a votos,ó approvado em 3" discussão 
e enviado á Commissií·J do Redacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 82 A-1904 

O Congt•esso Nacional resolve : ·. 
Art. 1. 0 A pensão de 3:600$ a.nnua.es, con

cedida por decreto de 31 de agosto do 1881 e 
a.ppruvatla pela lei n. 3.056, de 8 de abril de 
1882, a D. Anna. Benigna Barreto Nabuco 
de Araujo, vi uva do senarlor José Thomaz 
Nabuco de Araujo fica devolvida a sua filha 
D. Milria Carolina Nabuco de Araujo, em· 
quanto solteira. 

R~Jvogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. C::::elso de Souza (pela or
dem) requer e obtem dispensa de impres
são da Redacção Final do projecto n. 82 A, 
de 1904, para ser votada immediatamente. 

Em seguida, é sem debate approvada a se
.guinte 

REDACÇÃ.O 

N. 82 A-1904 

.Redacção final do projeclo n. 82 A, de 1904, 
que devolve a D. Maria Carolina Nabuco 
de Araujo, emquanto solteira, a pensao de 
3:600$ o.nnuoes,concedida por decreto de 31 
de agosto de 1881 a sua finada mãe D. Anna 
Beniyna Bar1·eto Nabuco rle Araujo, viuva 
do Senador Jose Thomaz Nabuco de Arat~jo 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o A pemsão da 3:1100$ annuaes, con· 

-·cedidi1 por decret •1 de 31 de agosto de 1881 a 
approvat.la pela lei n. 3. 05d, de 8 de abril 
de 1882, a D. Ann:.\ Benigna Barreto Nabuco 
deAraujo, viuva do Senador José Thomaz 
Nabucu de Araujo, fica. devolvida á sua. filh;J, 
D. Mari 1 Carolina Nabuco de Araujo, em
quanto .solteira ; 

Art. 2. o Revogam-se as disposições· em 
. contrario. 

Saladas Commissões, 29 de dezembro de 
1904.- Medeiros e Albuquerque. - -Garcict 
Pires. 

E! o projecto ênviado ao Senado. 

O · Sr. E rico Coelho (pela ordem) 
requer e obtém dispensa da impressão dare
dacção final do projecto n. 289 C, de 1904, 
que acaba de ser approvado. 

Em seguida, é saro debate approYada a .se 
guinte 

REDACÇÃO 

N. 289 E- 1904 

Redacção final do p1·ojecto n. 289 C, (le 190-1, 
assegu1·ando a pensao vitalícia de 1:800$, 
annualmente, a D. Felismina Leopoldina de 
Jiendonça Jardim, meTe do D1·. Antonio do, 
Sil"a Jardim 

O Congresso Na.cional resolve : 
· Artigo unico. Fica assegurada a pensão ví
talicia de 1:800~. annualmente, a D. Felismina. 
Leopoldina de Mendonça Jardim, mãe do Dl'. 
.Antonio da Silva Jardim. 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1904. 
-Medeiros e AlbttqHerque- Garcia Pires. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

O Sr. Celso de Souza (pela or
dem) requer e obtem dispensa de impressão 
da redacção final do projecto n. 338, de 1904, 
que acaba. de ser approvado. 

Em seguida, é sem debate approva.da a se
guinte 

REDACÇÃO 

:'r. 338 A- 1904 

Redac~ão final do projecta n, 338, deste armo, 
. que autoriza o P1·esidente da Republica a 

abri1· ao Ministerio da Fazenda o credito 
especial de 225:000$ para pagamento a 
Schustz Vereinigung de «debenturesl> do em· 
prestim.o contrahido na Allemanha pela Com
panhia Estrada de Fen·o Oeste de Minas 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uni co. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o credito especial de 225:000$ para 
pagamento a Schustz Vereinigung de debentu
res do emprestimo contr~hido na All(Hnauha 
pela Companhia Estrad;_~ de I<'erro Oeste da 
Minas, devendo o Thesouro escrípturar a re· 
fet•ida quantia. como despeza realizada e, ao 
mesmo tempo, como receita de depositos. 

Sa.la das Commissões, 29 de dezembro de 
1904. - Gw·cia Pit·es. - Medeiros e Albu
qtterque. 

E' o projeeto enviado ao Senado • 

: O Sr. David Cam.pista, (pela 
'ardem)-Sr. Presidente, peço a v. Ex. con
sulte a Casa sobre si consente na urgencia· 
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para ser dado verbalmente o parecer da 
·Commissão de Orçamento sobre a emenda do 
.Sr. Bricio Filho ao p1·ojecto n. 336 A, de 
1904, que abre ao Ministerio das Rela
ções Exteriores o cre-lito de 500:000$, papel, 
destinado ao custeio das quatro com missões 
de policia e exploração no Alto Purús e Alto 
Juruá. 

O Sr. Presidente-Sim, senhor. 
Está. em discussão. Tem a palavra o Sr. Da
vid Campista, para dar verbalmente o parecer 
da Commissã.o de Orçamento sobre a emenda 
do Sr. Bricio Filho, o1ferecida ao mesmo 
projecto. 

O Sr. David Oarnpistn,- Sr. 
Presidente, ao projecto oro di::~cussão, que 
abro o credito ele 500:000.~, desLin1tdo ao 
custeio das quatro commissões de policia c 
exploração no Alto Pnr(ts e Alto Juruá, o 
Sr. Deputado Bricio Filho apresentou uma 
emenda, que ê reproducção da que S. Ex. 
apreseottJU em 2"' discussão. Essa :lmenda dá 
ao Governo credito de 200:000$ para a com
missão de limites coUJ a G11yana Francoza.. 

Tive occasião de declarar, Dit 2• di~cussão, 
que a demarcação desses limites e a numoação 
da commissão respectiva dependem de ac
cordo com o governo l'l·ancez. Esse accord.o, 
estando em andamento, o credito ê inutil. 
(Apoiados.) 

Foi por isso que, na. 2a discussão,a Commis
são de Orçamento opinou que a emenda de 
S. Ex. devia ser rejeüada. Não ha nenhum 
facto novo que leve a Commissão a mudar 
de parecer. 

Portanto, a. opinião da Commissão é que a 
emenda. U.eve ser rejHitada.. 

Tenho concluído (M'uito bem.) 

O Sr. Germano Hasslocher 
-Peço a palavra, 

na tribuna. Não é homem de elogiar imme· 
recidamente ; não costuma render homena
gens a quem não as merece ; si por esta 
fórma se pronuncia com relação ao Depu
tado bahiano é porque o acha um dos mais 
dignos representantes da Cama.ra. Faz votos 
para que o eleitorado do Estados da Bahia, 
que mais de um:t vez já o tem enviado ao 
Pa.:lamento, continue a fazel-o, e assim os~ 
pera. que aconteça, pois S. Ex. tem mereci
mento pruprio, te:n influencia na mossa 
eleitoral, sua eleição nã..• está na depen
tlencia da. vontatl.e dos governado1•es. i\ssim 
se pronuncht com n. maior franqueza, não 
dizendo o mesmo de todos os quo toem 
assento nesta Ca.sa do Congresso. 

Ana.ly~an,Jo o projecto oro suas diversas 
partes, J.oclart~ ach11 r oxaggera.da a so·mma 
proposta. o manifesta receios do que a si
tuação provisoria crearla. para o Acre, em 
virtude da cond.escendencia do Congresso, 
passe a ser permanente. 

Esttitland.o a emenda que apt·esentou, mos
tm a sua necessidade e espera. que o Guverno 
não continuo a protellar a demarcação lie li
mites entr·e o Bra.zil e a. Guyana t•'ranceza, 
par<.~ que não venha mais tarJ.e a ter serias 
ar••epenrlimentos. 

Vel'itleando que a hora está finda, conclue 
o omdor o sou discurso e despede-se de seus 
collegas, por ser o ultimo dia de sessão. 
(Muito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a. discus~ão e adiada a votação. 

O Sr. President.e-Tendo dado a 
hora, vou suspender a. sessão, afim de ser 
lavrada a acta. de encerr~~.mento. 

Antes, porém, de o fazer, lerei aos Srs. 
Deputados a re~enha dos trabalhos legisla
tivos deste anno. 

RESENHA DOS TRABALHOS LEGISLATiVOS DA 

0 Sr. Presidente-O St•. Bricio 2n SESSÃO DA 5" LEGISLATURA 

Filho tem preferencia porque está inscripto. A presente sessão ordinaria, 2a da 5• le-
Tem a pttlav.ra o Sr · Bricio Filho. gislatura da Republica. inwiada. a 3 de m do, 

o Sr. Bricio Filho principia depois de realizadas cinco reuniões prupa
protestando contra a decisão da Mesa, que ratorias, teve cerca de oito mezes de du-
admittiu 0 pedido de urgflncia quando 0 u.rt. ração, com quatro prorogações de 3\J dias. 
t92 do regi111ento só admitte que nos ulti- Apenas l7 vezes deixou a Camara de func
mos uito "'ias de sessã.o posila set• dado o pa- cionar pol' falta de llUmero, em 12 de maio, 
recer verbal por parte da Comtcissão para 2, 21, 24, 25 e 29 de junho, 3, 4, 5, 6 o 15 
os orçamentos e projectos de creditas re- de agosGo, 8 de setembro, 4 de outubro, 
mettidos do Senado com emendas. ao pas::;o I e 14 de novembrJ, 8 e 24 de dezombro • 

. que o projecto em debate ainda não sahiu da As sessões realizadas foram em numero 

. Camara dos Deputados. ·de 183. 
A um aparte do Sr. Neiva declara o ora- MuiGo:> o importantes foram os assumptos 

. dor que S. Ex. não tem nesta Casa quem tratados nesta trabalhosa sessão, tomando 
mais o aprecie, o admire, reconheça os seus a Ca.mara conhecimento de 333 projectos~ 

... esforços e patriotismo do que quem está além daquelles que, apresentados na sessão 
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extraordioaria, tiveram andamento na ordi- foi para o Senado om 2.J de dezembro e , 
nada: 309 fl)ram de iniciativa de Deputados voltou emendado a 27. A Cama1•a accultou 
ou das Commissõos desta Ca~a e 24 vieram todas as emendas do Senado aos orçamentos
elo Senado. da receitt\ e clespeza., por absoluta fal"t:1 de 

Desses 333 pt•ojectos, pass:1rn.m por todos tempo para devolver á outra Cas:.t do Can
os tramites regimentaes e foram remettidos gresso as emendas que acaso nã.o mere
pa.ra o Senado 188, estando s:1nccionados e . cessem o seu assentimento. 
publicados, até hoje, 106, e deixando de ser Cineo forttm os projectos rejaicados pela, 
sanccionados pelo 81'. Presidente da Repu- Camara c cinco os rejeitados })Cio Senado, 
blica us quo se referiam: á pcnsã.o <í. viuva convindo registrar quo, além dos assumptos 
do capitão de mar e guerra Stepple da. Silva; orçamc•1tarios, outros, de subida rclevancia,. 
(~ rcor~a.nização do Asylo dos In-v::l.liclos da occupa.mm a ar.tençàu dos Sr;;. Deputados. 
Patria; ao montepio concedido ~L D. Julieta destac:mrlo·se de outro elles : 
Oelamaro, <"~garantia uo Dr. Antonio Satta- Fixação das forças do torra. e mar (s:tnccio· 
mini, como lento suiJstiiuto da. Faculdado llo n:t~lo); 
l'dcdicina do Rio do .J:tnoiro, o á molhoritt elo i\Io.lirlus tcno.lento3 a minot'at' o:; olfeibs 
re!'orma do coronel Francisco Josó CardiJliO d11s secc tS no norto (em andamento) ; 
Junior. Refurm:L d•> proces.~o das ftLllencias (an-

Os relatorios !los Ministros cllogat·am ;l Ca· viaclu ao Sonn.do) ; 
mara: o da. Justiça o Negocias Iuteriorus, a Rourg:tnização naval (sancclonado); 
4 du maio; o da Guerra, a 9 do jnlho; o cln Rofurm;~ do Regimento Interno, que já. en-
Marinh 1, a. 21 do setembro; o da Fazenda, : ~ trou em execução; 
15 de outub1•o, o do Exterior, a 22 <ie out.u· Org:tnizac;ão do credito agrícola. (enviado 
bro, e o da Industt·ia, Viação o Obras Publi· ao Senado); 
cas, a 4 do novembro. Refot•ma das tarifas aduaneiras (em anda· 

As ta.bollas explicativas das despezas dos mentu) ; 
Ministel'ius foram recebidas: da Fazenda., em Rourganização das auditorias de Guerra o 
30 do julho; da. Justiça, em 5 do a.gostu; da do i\Iarinh:J. (enviado ao Sanado); 
Guerra, em 9 do agosto; do l~xtorim•, em 9 do Cro;tiLo do cinco mil contos de rói:! para. 
agosto; da Marinha, em 10 de outubro e da mobilização de forças o sua permanoncia e 
Viação e lndustl'Ítl. em li de outub ·o. opet•açõus no Alto Purús, Alto Acre e Alto 

Do posse d:1 Proposta da ''eceita e despeza Juruá (sanccionado); 
para 1905 (recebida em 30 de julho), d'l Ha- Autot·izaçfto para uma segunda época de 
lanço da 1·eceita e despeza do am10 de 1899 (re- e:mmes de preparatorios (l'!anccionado) ; 
cebido em 17 de agosto), do Relatorio do 1'r:- Prorog-ação do prazo para. a va.liuade dos 
bunal de OonlM(recebiao em 29 de setembro). exames p .t·cdlados, concedida aos estudao
a Cam ~ora desempenhou-se úa tarefa de ini· Les que tenham ao menos um preparatorio 
ciar a confecção dos orçamentos, que tive· (,;aucciC~uado); 
ram largo debate; o das despozas du Minis· Recl)nhecimento official da Acatlemia de 
terio da Guerra, apresentado a 24 de agosto. Commet•ciu elo Rio de Janeiro e da. Es~ola de 
íoi enviado ao Senado om 17 de ou&ubru e tl~i Comrnerci.J de S. Paulo; 
Já voltou emendado em 13 de dezembro ; <) Novo rP.gulamento para o Asylo tlos Inva
da receita. geral, apresentado a 23 do setem· lidos da Patt•ia (vindo do Sena.rlo o 11etada. 
bro, foi para o Sona<io a 2 de dez~mbr·o ~ pdo Sr. Pre~idento da Republica) ; 
voltou emendado a 26 do mesmo mez; o das Instituição do homestead (pendendo de 3e. 
despezas do Ministerio da. Justiçtt e Negucio,; d;scussão); 
Intet•iores, apresentado a 27 de :letembro, foi Protocollo de um acco1•do provisorio con
enviadu ao Senado em 21 de novembt•o e vol cluiúo emre o Bru.zil e o Peru (sancci:.tnado) ; 
ton emendadoa.2l de úezembro;o das despezas Convenção de arbit1•arnento entre o Brazil 
do Mtnisterio da Marinhu., ap1·usuntado a 21 e o Pcrú p:tra. ~olução rla.s reclamações dos 
de outubro, seguiu par<~ o Senado a 10 uo seus naciunaes (sanccionado) ; 
dezembro e voltou emendado a. :26 do me::smo Obrigatoriedade da vaccin ~ção ·.e revacci-
mez; o das despezas do Ministerio das R<l· na.ção contt•a :1 varíola (sanccionado) ; 
lações EKtel'iores, apresentado a 2ti de OU·· Faciiitação do pt•ocesso para os crimes 
tubro, foi enviado ao Seuado em 17 de no· de lilllO<:inio (rejeitado pela Camara1 ; 
vcmb;·o e voltou emendado a 20 de dezembro; Auxílios á. lavoura. (vindo da ses:lão de 
o das ue5peza.s do Minü;terio da lndusLria, l 90:3 e p~ndeado d~ 3a discussão) ; 
Viação e Obras Publicas, apresemado a. 4 ele C1·e üto tle 100 :000$ para uma. missão espe-
novembt•o, seguiu para :.~ Senado a 15 de cial á t!ülumbia (sancciona.do); 
dezew.bro o voltou omeniado a. 27 de dezem- Reforma da lei que garante as marcas de 
bro; e o das despczas do Ministefio da fabrica (pl'Ojecto vindo da sessão de 1903 e 
Fazond<l, apresentado em 14 de novembro, sa.nccionadu) ; 
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Reforma judiciaria (vae ser enviado á. Alf1'edo Varela, por crime de tomada de 
sancção) ; · preso ; ficaram sem andamento os pareceres 

Creação de universidades (em andamento); negando a licença pedida pela firma Ferro & 
Creação de mais dous officios de tabeHiães Teixeira para processo do mesmo Deputado 

de notas no Pis~ricto Federal (vnviado ao Sr. Alfredo Varela. e concedenúo a pediúa 
Senado); ·. · pelo general Bormann para processar a.mda. 

Approvação do tratado de limites entre o o mosmo Depatado Sr. Vareta, por crime 
Brazil e o Equador (pende de sancção) ; de calumnias e injurias ; foi. finalmente, 

Reurganizacão do ensino secunda1•io (em approvado o parecer concedendo a licença 
1,1.ndamento) ; requerida pelo 2° p1•ocurador seccional desta. 

Instituição de legaçõos regidas por mi- capital para, processar ta.mbem o Deputado 
nistros re:;ide[ltes no Ja.pão, Venuzuela,, Co- Alfredo Va1•ela, por ter tomado parte na. 
lombia o E9.uador (pende de sancção); revolta militar de 14 de novembro. 

Organização do Sorteio militar (vindo do Ante-hontem, 27, chegou á camara um 
Senado e approvado, com emendas, em offlcio do chefo do Estado· Maior do Exercito, 
2" discussão) ; pedindo licença para proco .sar o Deputado 

Credito de 500:000$ para o funccionamento, major Barbosa Lima, como en 1 ol v id.o nos 
nesta Capital, do Congresso Scióntltlco Latino acontecimentos do 14 de novembro e nos 
Americano (pende de l:!o.ucção); que precederam a revolta da Escola Militar 

Refol'lli1J. eleitoral (sanooion;tdo) ; Sobre este pedido, terá de pronuncia1·-se a 
Organizaç-ão da. indlistria da pesca (a.ppro- Com missão do Constituição, Legislação e 

vado em 2a. discussão); · · Justiça nos termos do Regimento. 
Reorganização do La.bora.tol'io Nacional de Na ses,;ão de hoJe, a Cam •l'a approvou o 

Analyses (sa.ncciunado) ; parecer concedenJ.o per• missão p.1ra o Depu-
Desapropriação do pi'edio em que residia tado Euéas Martins acceitar o cargo de mi-

o marechal Deodoro a 15 de novembro de nistro residente em missão especial do Brazil 
1889 (v,ndo do Senado e enviado á. sancção) ; junto ao gove1·no da Republica da Colombia.. 

Modificação da lei que reorganizou o Dis- Além do. falleciment.o do Deputado por 
tricto Federal (em al}damento}; Santa Cath 1rina, Sr. Francisco Tolentino 

DecretaçãiJ do t>stado do sitio para. est.a ca· \ ieira de Souta, oc~or•rit.lo quaudo a. Ga ,.ar·a 
pital e Nitheroy de l6 de novembro a 15 de fuuccton<l.Va em St!ssãu extraordiual'ia, a H 
dezembro e de 1() de dezembro a 15 de ja· de fevereiro, teve ella de lu.mentat• a.inua o 
neiro pro:dmo (vindo do Senado e promul- desapparecímento de uutros IJeputadu.~ : u 
gado); · Dr. Joaquim Antonio Xavier do Valle, re-

. Autorização ao Governo para reorganizar preseutante, do Rio Ura.nde du Sul, a 13 de 
a. brigada. policial e a gua.,·da civil do Dis• Maio; o Sr. José Rodrigues l.<'erna.ndes, re
tricto Fe·deral {vindo do Senado, e enviado á presentante do Maranhão, a 9 de junho; o 
sancçã.1) ; · i::lr. Abelardo Teixeira de Mello, represen-

Deolaração das associações que devem ser tanta do Rio de Janeiro, a l2 de setembro; 
consideradas illicitas (pende de parecer). monsenhor Guedelha. Mourão, representante 

Dos 55 pareceres apresentados e discuti- do Maranhão, a. 5 de dezembro; e o Sr. Lau· 
dos, 11 referiam-se á verificação de poderes, rindo Pitta, representante do Rio de Ja
tendo sido reconhecidos, na presente se~são, nHiro, a 21 de dezembro; que, todos, dei
os Srs. Olyntho Ribeiro, peló 1° distt•icto de xaram funda saudade e traços luminosos dos 
Mini.l.s Geraes; lzidro Leite, pelo Estado da seus talentos e amor á ca.usa publica. 
Parahyba ; Abelardo de Mello, pelo 2° dis- Existem as seguintes vagas de Deputados, 
tricto do Rio' de Janeiro; Camillo Prates, para cujo preench1mento foram dadas as 
pelo 11 o diStricto de Minas Gera.es ; Pr~sco necessarias providencias: no 2• districto do 
ParQ.izo. pelo 2° districto da Bahia; Ca.rva~. :Vlaranhão, por morte de m"n:;eohor Gue
lho Chaves; velo Estado do Pa.I;aàá; R~va- lll:.;, Mourão; no E,t~tdo do Piauby, por' mo
da.via. Conêa,pelo 2° districto do Rio Gra;nde ti v o da eleição do DepuGa.du Ra.ymunqo 
do Sul ; Luiz Gua.lb.~r-~o, pelo E~tadó de Santa. Arthur para Senador pelo mesmu Estado ; 
Catha.rina ; Albe1•to Maranhão·, pelo E:;~tado no 2° d1stricto do Rio de Jaueiro por 
do Rio Gra.:çíde · do ~orte ; Med~iros e AlQu- morte do Sr. Abelardo de Mello; no 3° distri· 
querque, pelo 1° districto de Pernambuco; e cto do mesmo Estado, po1• morte do Sr. La\1-
Cunha Machado, pelo 1 Q districto do Ma- rindo Pitta. ; e no 5° districto, ainda do Rio 
ranhão. de Janeiro, pela renuncia do Sr •. Oliveira 
. Entrl;} os parecer.es figuram ainda os que Figueiredo, eleito Senador. . ... 

se referem a pedidos de licença para. pro· Ao terminar, Srs. Deputados, esta .11apid~ 
cessos "de Depuiados. · Foi ápprovado o pa- r~senha das·. occurencias. d_á sessão le.gisla; 
·~~ ~o~ced~;~4~ ·a. ga~~Q(L · ll:0'4~ Jl~,l~ 3o trll~ 'l'!.e MJe ~e~·mintt, saliento com mui~a. 
promotor pubhco para processar o Deputado sat1sfa.ça.o o auxiliO leal e devotado quem' 

rol. Vlll 83. 
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prestaram os dignos companheiros de Mesa, V. Ex. não desmereceu da confiança que nóil 
. não podendo deixar de lembrar especial· todos depositamos na sua pessoa. 
mente a coadjuvação dedicada do honrado Era o que eu tinha a dizer. (Muito ben~; 
1° Secretario. muito bem.} 

Os empregad0s da Secretaria, com o sou 
provecto director, cumpriram bem o dever 
que lhe> incumbia. 

Resta-me ainda o grato devor de manifes
tar-vos Srs. Deputados, o profundo e sincero 
reconhecimento que me vae n'alma pelas 
repetidas provas de apreço com que sempre 
me honrastes. 

O Sr. Oa.~slano do Nasci
Dlento- Ao finda.1· a. .sessão de hoje, at> 
termos do dar por terminados o:.; nossos tra
balhos legislativos, cumpro o devm· inillu
divel de agradecer a confiança com que 
sempre me amparou a maioria. du. Casa o 
o dever, não menor, de vir, em nome dessa 
maioria, trazer a V. :Kx., Sr. Prosidontc, o 
testemunho de nosso aHoapreço á sua. pessoa., 
bem como significar a V. Ex. e ~cus dignos 
companheiros de Mesa, que constituem JJ. 
Commissão do Policia., a. nossa. gratidão pelo 
espírito de impa.rcialid:~de o pela correcção 
com que sempre se houveram no desem
penho de suas delicadas funcçõell. 

Muitas vozes, Sr. Presidente, por dever do 
cargo que a bencvolencia. dos meus collegas 
me atirou sobre os hombros, tive occasião de 
requerer á. Mesa. c á Ca.mara providencias 
que, no seu alto espírito, V. Ex. eotenqeu 
que não se compadeciam com o Regimento 
da. Cl1Sa, o qual havia. eoft"t-ido moditicaçõas 
durante uma. ausencia que tive de fazer desta. 
Camara, e no qual, portanto, cu não era, 
nem podia. ser versado. V. Ex., Sr. Presi
dente, sempre com a fidalguia de sentimentos 
que todos lhe reconhecem, com a bonhomiá 
que é nota predominante do seu caracter, 
com a delicadeztt que distingue seus actos, 
houve por bem dccidh· mais do uma. vez 
contra mim: e folgo em dizer que gostosa
mente me submetti oompre ás indicações e 
ás decisões de V. Ex. 

De minha. parte Ol!Sc procedimento significa 
em primeiro logar, o respeito que mo merece 
a pessoa de V. Ex., o, em segundo loga.r, o 
espírito conservador, de disciplina. e do or
dem, de quo folgo em me reconhecer pos-
suidor. · 

Assim sendo, Sr. Presidente, reconhe
cendo os serviços que V. Ex. prestou no es
pinhoso cargo quo vem occupando ha dous 
annos. com t.1.nto brilho e com tanto pro
veito para. a causa publica, é meu derer, 
em nome da maioria da. Camara., agradecer 
a V. Ex. esses serviços e declarar que, ainda 

. <l~r~ute o periodo · da !Sessão que hoje finda, 

O S1•. Bricio Filho- Sr. Prc&i· 
dente, o Deputado que acaba de fallar 
occupou a tribuna interpretanda os senti
mentos da maioria. da Casa : seja-me •licito 
ago1·a fallar ta.mbem em meu nome, visto 
que á maio1•ia não pertenço, como é publico 
e notorio. 

Muitas c moitas vezes tive oceasião de 
discordat• de actos do v. Et. e ainda bojo 
o fiz. 

Sou, porém, for~~ado a declarar, em nome 
da. ve1•darla, que sempre encontrei da. pat•ts 
d~J V. Ex. toda a isenção, muito patriotismo 
o intoira ~m·enidnde no des13mponho das es
pinhosas funcções quo foram a V. Ex. con-
11adas, quaos aquellas que entendem com a 
dirccl.'ão dos tt•abalhos parlamentares da Ca.-
ma.ra tlo:; Deputados. . 

Não é agora, no momento em quo vamo::t 
encm·rar a presente sessão legislativa, não é 
agora o momento opportuno para que eu mo 
t•efira aos instantes de amargura, de con
st ·angimonto por que eu, como opposicio
nista, passei, ao verificar que se faziam pro
postas o tentativas absolutamente não ob
servu.das em outras épocas parlamentares. 

Trato disto, apenas de passagem, nem é 
o momento agora pa.ra. discorrer sobre estas 
causas. 

Devo, po1•ém, dizet· a. V. Ex. que quer 
nessas occasiões, quer em quaesquer outras, 
sempre oncont1·ei da parte de V. Ex. um 
espiríto de justiça, digno e nobre. 

Quero ainda que tique consignado nos 
Annaes de c1ue a minha palavra. de oppo
sição nunca encontrou embaraços da pat•te 
de V. Ex. 

Si alguma vez discordei, si alguma vez 
discuti, sou o primeiro a reconhecer que 
v. Ex., no momento em que actuava, em
bora em dosaccordo cvm os princípios que 
eu sustentava. e quo achava que'era.m os re
gimentaes, assim procedia, julgando que se 
acha.va corrocta.mento dentro da lei. 

Eis o testemunho que trago, neste . mo· 
mento, pedindo a. V. Ex. que estenda os 
meus agt•adecimentos aos dema.is. ~embros 
da. Mesa., junto dos quaes encontrou attenção 
e respeito a minha palavra em divergencia, 
a. minha palavra em opposição. (Muiro bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente-Agradeço ao 
nobre leader . as palavras generosas com 
que se dignou de a.pplaudir a impa.rcialida.do 
com que sem,Pre a MeS!Jo p~oourou proceder, 
e as reterenet~s eneom1~st~eas eom que .lh~ 
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apl'ouve se referir nominalmente ao Prosi- mantiveram sompre a. ol'ienta.ção estabele-
clente desta. Casa.. cida. (MLLito bem.) 

Cabe-me afllrma.r a, S. Ex. qno sempre 
encontl'ei da sua pat•tc a maior correcçi\o, 
intelligencia, autorhlade c critcl'io n;t di
rec.ção politica da, m:tioria ib C :,ma.ra, quaJi
dades de qno S. Ex. tem tlado sempt'O so
bej;ls provas em diversas outra:! funcçõcs 
publicas em que so tem di:StinguiJo. (Muito 
bem.) 

Ao nobre Deputado por Pernambneo, oppo
siüionista, rendo o preito d:t minh:t estima 
c consideração c agl'adeço as palavras gen
tilissimas com que mo honrou, cel'to <lo que 
me (Í grato saber qne a S. Ex. n.lJ .~uluta.
mente não cau~avu.m impt•e.ssão dceagrn.
fhtvol todn.s quantas decisÕ93 me vi obrigarlo 
a tomar, em contrario a. S. Ex., ll'i::ts sempre 
estricta.mente dentro do Regimento o con
soante a seriedade com quo sempre pt•ocnrei 
interpretai-o. (Muito bem). 

Ainda uma vez agrildcço, em nome dos 
meus companheiros de Mc8a, a.; honrosas re. 
ferencias dos dous dignos oradores. 

Davo manifestu.r tambem a minha gl·ati
dão aos meus illustres substHutos, os nobres 
Vice-Presidentes, que com tanta a::)siduida.dc 
o correcção se dignaram de mo substituir to
das as vezes quo pol' molestia fui obrigu.do a. 
ausentar-me, o quo, nos mr.ns irnpodi.mentos, 

Vou suspender a sessão, afim de ser la· 
vradn. a Mt:.t da proscntl} scssfio. 

(Suspende-se tt sess(To ús 4 ho1·as da tarde • 
sendo 1·caúetl'~ ris ·1 lwm.-; e 5 minutos,) 

O St ... Neiva (sei·vindo de 2° Secreta· _ 
r-io), pruc•JJe <i leitura. da. a.ct<L de pt·esento 
sessão, a. quétl é ~em üebate approva.tla. 

O Sr. I~re~itlente - Convitlo os 
Sr-s. Deputados n. comi.Jarocerem amanhã, á 
1 hol'a (h tarde, no edificio do Senado, á sessão 
solomnc <lo cnccwrament1 dos trabalhos da 
2a. sos::~ão <la ;)" Lcgi:;la.tnra .. 

Lovanta.-se a. sessã.o á3 4 IJOl'<l.S ~ 15 minu· 
tos da, t:t!·dc. 

DECLARAÇÃO 

Declar..> que, si hontem estivesse presente 
á Ca.mara., quando fui submettida á votação 
aaposontador.a. co111pulsoria dos magistr·ados 
ao attingirern 70 annos de Idade, teria. 
vot.o.do cuntra c:Ha mmlitl,t, que se contém 
no pt•ojecb dn. Rofol'ma.JuJictal'la., 

Sala. das sessões, 2H de dezr)mbt•o de 1904. 
-Esmm·nldino BwulC'il'lt. 
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.-.--~·----

Sessão solemne de encerramento da .2.a sessão ordinaria da 5a legislatura 
do Congresso Nacional da ·Republica dos Estado~ Unidos do :Sra:zil 

Presidenoia do Sr. Pinheiro Machado (Vice-Presidente do Senado) 

A' 1 hora da tarde do dia 30 de dezembro opinião publica; basta para isso mencionar 
de 1904, achando-se reunidos no recinto do além dos que adeante são referidos, os pro- . 
edificio do Senado Federal os Srs. Senadores jectos do lei sobre a reforma eleitoral, sobre 
e Deputados, tomam assento à Mesa os fallencias, ensino secundaria, sorteio mili
Srs. Senadores Pinheiro Machado, (Vice ta.1•, reforma judiciaria e vaccinação. 
Presidente do Senado) e Joakim Catun:.la Infelizmente esses trabalhos nem sempre 
(1° Secretario de Senado) DPputado Joaquim correram com a serenidade indispensavel e 
Pires, (4° Secretario da Camara dos Depu- as discussão por vezes apaixonadas,sobre tudo 
tados) Senadol' Ferreira Chaves, 3° Secreta- os referentes ao projectoestabelecendo a vac~ 
rio do Senado), Deputado Oliveira Vallailão, cina. obrig:ttoi'ia., açularam movimentos sedi
(sm•vindo elo 4n Secretario dél. Camn.ra dos ciosos, que por mais do uma vez alarmaram 
DAputados). · o espírito publico, determinaram a decre-

tação do estado de sitio para o Districto Fe-
0 SJ•. I-..re~idente- Est<l. n.bm·ta. a deral e para a comarca de Nitheroy, pri- . 

sessão. meiro pm· 30 dias e depois por mais um 
Senhores-Findam hoje os nossos traba- mez, de conformidade com os actos legisla

lhos legislativos encetados em 3 .. · de maio, e tivos ns. 1.270, de 16 de novembro, o 1.297, 
como mais uma vez me cabe a. honra de pre- 14 do corrente mez. 
sidir á sessão de encerramento, procurarei .As la.muntaveis occurrencias a que me re~ . 

h d 'd d firo e deram ens:ljo ao emprego de medidas 
em ligeira resen a ar-vos uma 1 éa o que de rigor, algumas já postas em pratica e ou-
:fizemos durante esse período. tras em ~ia de execução, não podiam deixar 

Além das _ quatro prorogações decretadas de repercutir no seio do Congresso Nacional, 
pelo Congresso, foi este, como sabeis, convo- tanto mais quanto alguns de seus membros 
cado extraordinariamente nos mezes de ja.~ eram apontados como perturbadores da or- . 
neiro e fevereiro, e assim o anno que está a dem publica. 
terminar, foi, incontestavelmente, um dos A' camara dos Deputados fo1•am endereçá-
mais laboi'iosos. dos quatro pedidos afim de ser processado o 

Não é pequena a som ma dos trabalhos rea- Sr. Alf.redo V areia, Deputado pelo Rio 
lizados durante a . sessão ordinaria, e, com- ·Grande do Sul, dous dos quaes foram atten
quanto grande parte delles refiram-se a in· didos, ficando os outros pendentes de delibe
teresses particulares, muitos, entretanto, re- ração. Pedido identico foi feito com relação 
quereram estudo e longos debates nas duas ao Sr. Barbosa Lima, Deputado pelo ne.esmo 
Cama.Pas, sa.tisfa.zendo inst!lntcs re~ln.tni}S d~ Estado e tambem sem solução até agora. 
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Ao Sonarlo igualmente foi solíci tada a ne
c~ssaria. licença para ser proces9ado pelo fôro 
militar o Sl'. Lauro Sodré, representante do 
Districto Federal e de accordo com o parecer 
da Commissão de Constituição, de 20 do cor
rente, foi a licença concedida, · 

Em oito sessões sec:n·etas realizadas pelo 
Sona.do nos dias 30 de julho, 27, 29, 30 e 31 

. de agosto, 21 e 22 do outubro o 27 de dozem
ln•o foram não só approvadas nomeações e 

. rernoçõos do funccionario.s diplomaticos,como 
approv:vlas as convenções-s:tnitaria, cele
ln•acla. polos representantos das Republicas 
do Hl'azil, Argentina, Paragnay, o Oriont.al 
do Ut•uguay; sanitarht, concluída em Pa1•is 
f~m 3 de dezembro de 1903; a relativa á re

Janeiro, que renunciou o mandato antes de 
ser empossado, e Xavier da. Silva, pelo Pa
raná e Silverio Nel'y, pelo Amazonas, que 
foram reconhecidos, mas não compareceram 
ao Senado. 

Na Camm·a- Os Srs. Olyntho IUbeieo c 
CamHio Prates, por ~finas Geraes ; AlbeEto 
Maranhão o Cunha Machado, pelo Maranhao; 
Izidro Loit(}, pela Parahyba; AbelarJ._? Mello, 
pelo Rio do .Janeiro ; Prisco Para1zo pe~a 
Bahia. ; Ca.l'Valho Chaves, pelo P:tr·aná ; RI
vadavh Corrêa, polo Rio G1•ande do Sul ; 
Luiz Gualberto, I>OI' Sa.nta Catharina,; e Mo
deiros e A1lmquet•que, por Pormtmlmeo. 

Renunciaram o mandato: 
pt·e~são do trafico de mulheres bt•ttncas ; a (le Nn &nado _Os s1·s. Q. Bocayn v .1., pelo 
arbitramento entre o Bra7.il c o Porl"l ; a do Rio dn .Janeiro; Sigismundo Gonçalves, eleito 
n.ccm•do provisorio entre os rcRpectivos go- govP.rnadol' de J?ot>na.mhuco; ~icento ~!a· 
vernos o nesta. Capital, firmado em 12 de ju- chado, elP-Ho presldente do Parana.; Nognmrn. 
lho; A o tratado do amisadc entre o B1•azil Accioly, elnito governador do Ceará, o Con
e o Imperio da Persia,celcbrado em 3 de do- sta.ntino Nel'y, eleito governador do Ama· 
zembro do anno findo o o que foi concluído zonas. 
em ô de maio com a Republicado Equador. 

Por indicação da. Camara dos Deputados as Na Camm·a -- 0.3 Srs. Ta.va.ros do Lyra! 
duas Casas nomearam os membros de uma eleito crovernador do Rio Grande do Norte• 
comrni'!são mi.tta incumbida de estudar o que R.aym~udo Arthur, por ter sid;J eleito Sena· 
for ma.i~conveniente sobre o· montepio dos dor pelo Estado (lo Piauhy, e Oliveira Figuoi
funccionarios civis, assumpto este que ainda redo, t.ambem eleito Sena.dol' pelo Estado do 
pendo de de iberação. Rio de Janeh•o. 

Dentre o grande numero de netos legisla- Fallecera.m durante o actual período legis-
tivos enviados pelas duas Camara á sancção lativo, illustres representantes de ambas as 
presidencial foram vetados pelo Presidente casas: 
da Republica os relativos â licença concedida 
ao Jo escripturario da Alfandega de Co- No Senado- Os Sr3. Costa. Azevedo, re· 
rumbá Vicente do Almeida Serra, ;t pensão p1•esentanto do Amazonas, e Vaz de Mello, de 
concedida ~t viuva c filhos do capitão de mar Minas Geraea, aquelle fttlleci.do nesta Capital 
e guer1•a Stcpple da Silva; :1 admini::~tra.c:ão em :U de outt1bro c este em se11 E~tftdo, mn 
do Asylo dos Invalidos ila Patria. ; ó. licenç:l. 3 de novembro. 
concedida ao teneni.n <ht BJ•iga.da. Policia.! .1.Vá Ottmo,-rt rio~ Dcpu.tmlog :-O:;; s:,•i-1. Fl':tD .. 
. Joiio Alves Rodrignns clt~ Molll':t; 1t rtwersã.o cisco Tolcntino, dA ·santn. Ua.1.har-ína., ílffi 14 
rtQ montApio em favot• <in D •• tuliot.a. Deh\- ele fovoroiro; xavh~1• tlo va.lle, do Rio Grand(., 
ma.re; :t melhoria de refot•ma. concedidn ao elo Sul, em 13 do maio; Teixeira do Mello, do 
eoronel F1•a.ncisco .Tosê Cm•doso .Jnnior e, Rio do .Janeil·o, em 12 do setembro; Gnedelha. 
flnalmonte, ao Dr. Antonio Sattamini, lente Mourão, do Maranhão, em 5 de dmr.emhro, c 
substituto da Faculdade de :Medecina desta Laui'inclo Pitta, do Rio de Janeiro, em 21 do 
Capital. mesmo mcz. 

Pelo Sr. Presi~enpe_ do s.enado, ex-'Oi do Só ha. presentemente no Senado uma. va.ga. 
a.rt. 38 _da Constttmçao, _fm promulgada a a preencher e essa na representação do Esta
l'es~luçao conc~dendo hoenç:t, em proro· do da Pamhyba.. Na outra cama.ra existem 
g·açao, ao Dr. Sam!tel da Costa. Gama M~c as seguintes: uma. em Maranhão; uma no 
D~woU, lente substttu to da. Faculdade de D1- Piauhy 0 tt•es no Estado do Rio de .Jancü•o. 
relto do Recife. Pela camara dos Deputados 1o1•am este 

Durante o a.nno fo1•am roconhccidos e to- anno apresentados 317 projectos de l.ei, pelo 
mamm assento: Senado 28. 

No Senado-St•s. Gonçalves Ferreira, ])Or A receita da Republica. parn. o futnro 
Pernambuco; Oliveira· Figuei1•edo, pelo Rio. exercicio foi orçada om 48.294:880$1-579 onro 
de Janeiro; Moniz Freire, pelo Espirito e 263.343:000$000 papel. 
Santo; Raymundo Az>thUI', pelo Pin.uhy; A clespcza dos êl.ifferonte.'l ministl:wios foi 
Pedro BQrges, pelo Cea.rft ; sendo mais l'eco· fixada. em 47 .154~481$7~0 omo, o pa.:pel 
nhecjclo.3 os Sl's. ~~. Boca.yuva,, pelo Rio dn :~7ti.2D9:2.:n~:085. 
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Assim descriminada. : . Approvando a convenção de arbitramento 

Ministerio 
da Jus
tiça ..... 

Ministerio 
das Re
lações 
Extm•io-

entro o Brazil e o Porú ; . 
Declarando livre de quaesquer Impostos da 

União ou dos Estados e municípios o inter
curso das me1•cadoria.s nacionaes on. estran· 

12:1 H8:?45 24.557:016:)577 geiras, quando objecto de commercw entre 

Ouro Papel 

si e com o Districto Felcral; 
Autorizando o Governo a reorganiza1• as 

Escolas de Ap1•endizes Marinheiros, inclu~ive 

re.;;:: ••... 
1lini3terio 

da 1\Ia
'rinha .•• 

Ministorio 
da.Guer· 

1.067:000~000 
a de Sergipe ; 

33.2:000;)000 Determinando a perda .de patel?-te. de 
officiaes do corpo de bombe1ros do DIStl'!cto 
Federal; q ua.ndo condemnados em processo 

ü50:ü58:)580 31.356:939$808 crime a essa pena ou a, mais de dous annos 
de prisão ; 

1ia ••••• 
l\Iinistorio 

da Indus· 
tria ..•. 

l\Hnistorio 
da F a
zenda .. 

Fixando a }lorcentagem dos collectores e 
50: 000$000 48. 118: 987$070 escrivães das collectorias federaes ; 

Designando os actos om que os escrevont~s 
,juramentados do J.uizo Fçd~ra.l podol'ao 

4,963:375~42\J 75.'171 :t)25$837 substituil· os respectivos escr1vaes; 
Creando uma mesa de rendas de 1 a classe 

na Foz do Iguassú, Estado do Paraná ; 
40.501 =~~:Jt{84GG 9G.B32:768:=;293 Modificando o decreto n. 3.346, de 14 de 

Junto cncontra1•eis a relação não só dos 
a8sumptos mais importantes de que se 
occupou o Congresso, como a relação dos 
creditos espociaes, extraordinarios o sup
plementares votados e enviados t.'t sancção 
p1•asidencial. 

Alguns dollos. como soja o referente ti 
reorganização da nossa força. naval, embora 
constituam grande onus para os cofres pu
blicos, já ass berbado~ com pesados encargos 
determinados com as obras improscindiveis 
do saneamento de nossa Capital, não podiam 
deixar de ser a ttene:lidos dadas as ch·cum
stancias peculiares em que nos encontramos, 
como nação marítima possuidora de extenso 
littoral, que precisa sm• conveuion to monte 
tlctendida, pela smi. posição politica. entre os 
}>aizcs livros da Amorica. 

Tacs gastos certamente rodunda1•ão em be
neficios pal'a a nossa, Patria, quo vi8a o pro· 
gressi v o a.ugmen to de suas torças in tclle
ctuaes c materiaes para mell\or assegut•ar o 
domioio da paz, unico beneficio <1ue a~piram 
o::-: hrazileh•os. 
~andando-vos, senhore~::, Jou pot· euect·rada 

a 2a sessão ordinarüt da 5~ Iegislutut'i.t. 

l'ROJ.I::C'l'OS IH~ INTERESSE mm.AL 

Fixando as forças do terra e mar para o 
exe1•cicio de 1905 ; 

outubro de 18i:!7, sobre marcas de fabricas, 
etc.; . 

Fixando o numero de venmmentos do pes
soal da Mesa. do Rendas de S. Ji'rancisco, 
Estado de Santa Catha.rina ; 

Tornando obrigatoria em toda a Republica. 
a vaccinação e a revaccinação contra a va· 
riola ; 

Reformando a legislação eleitoral e dando 
outras providencias; 

Declat•ando em. estado de sitio até trinta 
dias os tot·ritorios dQ, Districto Federal e da. 
comai'ca de Nitheroy, no Estado do Rio de 
Janeiro, podendo o Governo suspendcl-o den· 1 

t1•o do prazo m!u'cado ; 
Aul.orizando o Governo a <tdquirir os na

\'ios quo menciona, o destin~uos á esquad!a 
nacional o u. manda.l' concluir a. construcçt\.o 
dos monitores de rio Pernambuco e ..Lllam· 
nlu;;o; 

ProPogantlo o c::;tu.do de sitio por 30 dias 
no territorio do Dist1•icto !1,odm·al c IH\ co· 
marca, do Nlthcroy, no Estado do Rio do 
Janeü•o; 

'l'ol'Jmudo ox tensi vo aos professores e l'epe· 
tiflo1·es dos Inst.it.utos Benjamin Constante 
Nacional do Sm•dos Mnrlos o accrescimo de 
vencimentos quo tiveram os lentes do Gy
mnasio Nacional por decreto n. l. HJ4, de 
1892; 

Fixando o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do Laboratvrio Nacional de Analyses 
da Alfandegado Rio de de Janeiro ; 

Permittindo aos estudantes que tivessem 
obtido, pelo menos, uma approvação em qual· 
quer dos preparatorios exigidos para a. ma.

enire o tricula. nos cursos superiores concluir o curso 

Reformando o processo de fallenoias ; 
Reformando as taritàs aduaneira..; ; 
Reformando o ensino secundario ; 
Creando universidades ; 
Instituindo o ho'tnestead ; 
Approvando o accordo pt•ovisorio 

Brazil ~ o Perú ; iniciado pelo systema, de cxa,mes pa~cellad9.s; 
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Separando as missões do Equador e da Co
lambia e estabelecendo duas legações perma
nentes, uma em Quito e outra em Bogotá; 

Creando dous officios de tabelliães de notas 
na Capital Federal ; 

Approvando ~ Convenção Sanitaria con
cluída em Pariz em 3 de dezembro de 1903 ; 

Approvando o projecto de convenção para 
a repressão do trafico das mulh.eres brancas ; 

Approvando o tratado de amizade e com
mareio entre o Brazil e o Imperio da Persia ; 

Approvando o tratado de limites entre as 
Repu blicas do Brazil e do Equador. 

CREDITOS ESPECIAES 

De 1:200$ para pagamento de <tjudai:l do 
custo do empregado de Fazenda incumbido 
das tomadas de contas da. Estrada do Ferro 
de S • Francisco ; 

De 5: 181$ para pagar ao::J inspecto t•es da Re
partição Geral dos Telegraphus Antonio José 
da Silva Rosa o Casimiro José da Silva Rosi1, 
de diarias que deixaram de receber quando 
em commissão nas linhas telegraphicas de 
Cuyabá. e CorumM. ; 

De 6:434$980 para pagamento a Francisco 
Affonso Polia, cessionario de diversas ele
praças do exe1•cito; 

De 100:000$, ouro, para conclusão dos traba
lhos da Missão Especial encarregada de tra
tar da questão do limites com a Guyana 
Ingleza; 

De 107$ para pagar aos soldados do 1° bata
lhão de artilharia Marttnho Xavier dos San
tos e Manoel Pires do Nascimento; 

De 189$500.para pagar ao general de bl'iga 
da Marciano de Magalhães, importancia de 
custas a que foi coudemnn.da a União; 

De 500:000$ para oceorrer ás dcsp(}zas com 
a realização do Congresso Latino-Americano, 
em 6 de agosto de 1905 ; 

CREDITOS EXTRAOH.DINAIUOS 

De 63:977$067, ouro, o 868:183$220, papel, 
para pagamento dedLVidas ueexorcicios tlndos; 

De 2:940$012 para. o pagamento devido a 
Francisco do Paula Bandeira Nogueira da 
Gama., em virtude de sentença do Supremo 
Tribunal Federal ; 

De 1:521$727 para o pag.a.mento devido, em 
virtude de sentença do Supremo Tribunal Fe· 
deral, ao amanuense da Repartição Go11al de 
Estatistica Manoel de Albuquei'que Porto
car1•ero; 

De 3:399$999 para pagamento do ordenados 
devidos ao almoxarife aposentado do ex ti neto 
Arsenal de Guerra de Pernambuco João Cli· 
maco dos Santos Bernardes, l'elativos ao pe· 
J'iodo de 17 de outubro de 1900 a 16 de março 
-~e 1902; 

De 660$499 para pagamento de vencimentos 
a tres officiaes e a um porteiro da Secretaria 
do Senado Federal ; 

De I :::340$790 para pagamento de saldo e 
CÜ!,pa f\ otnciaos do quad1.·o extraordinario ; 

De 4:257$ para pagamento do augmento de 
vencimentos ao bibliothecario e a 12 coati
nuos da Secretaria do Senado Federal ; 

De 5.000:000$ para àespezas resultantes do 
movimento de forças, sua permanencia e 
opm•aç~ões no Alto Pnrits, Alto Acre e Alto 
Juruâ; 

De 1 :4918754 para. paga.men to do ordena
dos devidos ao Dr. André Dias de Aguiar, 
socreta1·io aposentado da Faculdade de 
S. Paulo; 

Do 15:455$440 para pagar o meio-soldo o 
omntopio devidos a D. Damasia Malveiro da 
Motta, mãe do capitão-tenente da. Armada 
Lindolpho Mfllveiro da Motta ; 

De 30:230$670 para exe01u;ão da sontr:'nça. 
que annuUou o dect•eto reformando o alferes 
da brigada policial desta Capital Napoleão 
Gonçalves Guttemberg ; 

De 6: 379$587 para pagar o quo é devido 
a.o Dr. HUario Soares de Gouvêa,em virtude 
de sentença. judiciaria. ; 

De 27 915$150, imp01•tancia com que deve 
contribuir o Brazil para a construcção do 
edificio destinado á Secretaria Interna.ciona.1 
das Republicas Americanas e para. a Biblio 
theca Comtnemorativa de Colombo,em Was· 
hington; 

De 58:886$639 e:n execução de sentença a. 
favor do maJor da brigada policial Luiz da 
Costa Azevedo ; 

De 6:020$ para pagamento, em virtude de 
sentença judich\ria, a Eduardo Martins 
& Comp. ; 

Do 3:795$695 para pagamento ao engenhei
ro Nunes Alves Duarte da gratificação que 
lhe compete como director intm•ino 'do Obser
va.torio do Rio de Janeiro; 

De 290:968$49'1 para pagamento a Bamabé 
Moreira Lopes o Bra.connot & Irmãos, po1• 
serviços feitos no Hospício Nacional de Alie
nados; 

De 3:644$827 pt~.ra pagamento dos venci
mentos que competem ao substituto da Fa
culdadede Medicina da Bahia D1•. -Josê Julio 
Calazans; 

De 51$849, om•o, para pagamonto- de di
vidas de exercícios findos ; 

De 604:394$945, papel, para o mesmo fim; 
De 2:638$0·15 para pagamento á. Companhia 

das Agua.s do Maceió e a Francisco & Filhos c 
aos het•deil'Os de Sabino Oiticica Ferreira, 
por fornecimentos por conta do Ministerio 
da Guerra nos exercícios de 1894, 1896, 1897 
e 1898; 

De 1:553$770 para pagamento aos herdell'OS 
de Gentil Homem de Oliveira ; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/051201515:45- Página 5 de 5 

SESSÃO ROI.EMNE DE ENCE R.RAMENTO 6B5 

De 29:683$167 em execução de sentença a 
favor de Alfredo Nunes de Andrade, alferes 
da brigad;L policial ; 

De í2:801$870 para pa.gament:J aus enge
nheiros Lucas Proença. e José Antonio da 
Costa Junior, eni virtude de sentença jqdi
ciaria ; 

De 500:000$, papHl. para despezas com a ex
ecução do accurdo provi::;ol'io, concluido em 
12 de jupw de 1904, entre o Brazil e o Perú ; 

De 14: :~J3$0li5 para pagamento do que é 
'devidu a V1bo & Irmão, em virtude de sen
tença judiciaria; 

De 72:853$600 para pagamento á Amazon 
Steam Na:oigation Company. da subvenção re
lativa aos mezes de novembl'o e dezembro 
de 190:~; 

De 42:4RO$ para pagar as cliarias que com· 
petem aos eng-enhHiros tis :aO$ das e~traLlas 
ue ferro fiscaliz<1das pt~la União, exclUld:ts as 
arrendadas ; 

De 20:440$ para. pagamento dus tHarias que 
, cvmpetem aus engenheiros e aux1liares da 

Rio de Janeú·o City lmp,·ovemettls Company, 
limited: 

De I :761$28:> para pagament·.1 da gratifica· 
ção devida ao ex-secret.ario do Jard1m Bota
nico bacharel Joaquim Campos Porto; 

De 28:170$ para pa.gamentu das diarias que 
competem aos engeuhe1ros ftsc les das estra
das de ferro at•renJ.adas pela. União; 

De 9:445$160 para pagamento ao secretario 
aposentado do exl.incto Arsona.l de Guerra. 
de Pe-rnambuco bacharel .José l•'rancisco Ri
beiro Machado ; 

De 737$6;i3 para pag-amento do ordenado 
devido ao ajudante de po1•toiro apos ~mtado do 
extincto Ar~enaJ do Guerra de Pernambuco 
José Alfredo de Cu.rvalho ; 

De 7:268$874 pa1•a pagamento a Arthur 
Bello, funcciooario da. RepartiQ<1.o Geral dos 
Telegraphos do vencirnentos.dos exercicios de 
1898 o 1899; 

De 1:178$567 para pagamento do ordenado 
devido ao mestre de wusic<1 aposentado do 
Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul 
Lourenço F1·ancisco da Cunha; 

De 34: 164$19:~ pa.ra pagamento ao a.lferes 
ela. brigada. pol ici:.tl. Ernesto Pinto Machado; 

De 24:686$034, ouro, e 913:316$796, papel, 
para pagamento de dividas de exercicios 
lindos; 

De 8:9:.~0$794 pa.ra pagamento do fiscaldo 
imposto Je tra.nspoJ•te. ~~' 

"'~i 
CREDITOS SUPPLEMENl'ARF.S 

De 90:000$, á vel'ba -Faculdade de Direito 
de S. Paulo- do OL'çamento do Ministerio da 
Justiça e Ncgoci('S Intedores ; 

De 2:000$, á da.-Escola Nacional de~ Bellas 
Artes-do mesmo orçamento ; 

De 270$. á. da-Policia do D.stricto Federal 
-do mosmo orçamento ; 

De 1 :8H5$l86, ouro, á de- Pensões a. alu
mnos mt l.!:uropa-do mesmo orçamenr.o; 

De 3: 162$347, ouro, á de-Pensões a artis
ta.s premiados na. exposição geral-do mesmo 
orçamento; 

De 5:20G$, á. de-Exames prepa.ratorios no 
Gymnasio Naciunal-do musmo orça.ment.o ; 

De 245::{35$, a Ja-Assistencia. a Alienados 
-d·' mesmo orçamento ; 

De 29:300$, á. rubric~~ 9a do art. 2o da lei 
n. 7 .145, de 31 de dezembro de 1903 ; 

De 300:000~ á verba ua do art. 7° da mes
ma lei; 

De 32:923$233 á rubrica 28a do art. 2° da 
mesma. let; 

De 2!)2:802$282 á rub1•ic . ~ do n. 12 do art. 25 
da lei n. l .145, de 3l de dezembro de 1903 ; 

De 1.804:134$094 ás rubricas 14, 15, 19, 25, 
26 e 27 do urçm.mento do Mini8terio da Ma
rinha para. o exercicio de 1904. 

E~ tá encer1•ada a 2a sessão oi·dinai•ia. da 
5a legislatura.. · · 

Levanta-se a. sot~são. 

FIM DO OITAVO VOLUME 

7348 - Rio de ./itneil•o - Imprensa Nacional - 1905 
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