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·. tinho ROdrigues, . Epitacio Pessoa, Jacqnesi 
. Onriqne, A:~dré Cavalcaii.t.e, Jcsüi~o-;de Al bu-j 

q t!erque, Sa Andrade!. F. ·schm1dt, Angelo1 
Pmhen·o, Lopes Trovao e 'Carlos ·campos, ! 
sobre o ·projecto - n~ 231, " conceclenelo·•lim ·cre-' • • · 
dito dei0c000:000$, 'Para ser empregado emi .D1str1ctos ,ele.,tora:es. :Vide ,projecto 
·material naval. •'Pag; -37 (1-42a:sessãoem 3 de l :n. :2.09 A .• 
novembro), / 

Do Sr. José Bevilaqua, sobre 0 requerimento ( .ItoculDe;ntos relativos aos successos do Ama-
de dem1ssão da ·commissão de orçamento. \ zonas . Pags. 346 a 352 (.Appendic~). 

·Pag. 45 {142a sessão em 3 de nove'mbro) . I 
Do Sr . Cesario 'Motta Jtmior, sobre o projecto i J!;lmendas : 

.n. _231. P ag . . 45 (142a sessão em .3 .de no-i Do Sr. Valladares, ao proJ'ecto n. 209 A, a p-·vembro). . : 
provando as divisões de districtos eleitoraes 

' -Dos Srs; Cantão, M. Bacellar, A. Montenegro · · para 'diversos Estados . Pag. 35 (142a sessão 
L .do Brazil, P . Cher mont, -A . -ltios, T:: .em 3 de novembro). · 
~e1ga, D. Rocha, E . Pesso<L, . Jacques Ou- • Dos Srs . Manhães Barreto, Fonseca e Silva, 
r1que, M. Rodrigues, B. elo Nascimento e 

.J: Retumba, sobre 0 projecto.n . 154 E, àuto- ·. Oliveira :Pinto e outros, ao pr ojecto n. 209 A . 
rtsanelo 0 Governo a vend er ·proprios nacio- Pag. 35 (142a sessão em 3 de novembro). 
naes. Pags. 158. e 159 (146a sessão em 8 de Dos Srs. Urbano Marcondes, Fróes da Cruz e 
novembro) . · Bapti sta da :Motta, ao projecto n . 209 A. 

Dos St·s . F. ele Mattos, Chagas Lolmt0 • M. Pag. 35 (J.42a sessão em 3 de novembro). 
Fulgencio, S. Vieira, ·M. Barros, A. ·Rios Do Sr. Lamounier, ao projecto u . 209 A. Pag. 35 
e França Carvalho, sobre o projec&o n. 155 B (142a sessão em 3 de novembro). 

Camara. -ll · Vol , VIl 
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Do Sr. Almino Affonso, ao prOJect.o n. L23, 
augmentanelo ele mais 40% os vencimentos 
elo pessoal ela Imprensa Nacional e Dúwio 
O{ficial. Pag. 37 (142• sessão em 3 ele no
vembro). 

Do Sr. Leopoldo ele Bulhões, ao projecto n. 154 n; 
sobt·e tarifas aduaneiras, etc. Pag. 42 ('142a 
sessão em 3 da novembt•o). Pag. 61 (143• 
sessão em 4 ele novembro). Pag. 89 (144" 
sessão em 5 ele novembro). Pag. iiO (i45" 
sessão em 7 de novembro), Pag. H1 (146• 
sessão em 8 de novembro). 

Dos Srs. Oliveira Pin to e Jacques Ourique, ao 
p1•oj ecto n . 154 E, sobl'e venda ele proprios 
nacionaes. Pag. 45 (142• sessão em 3 de no
vembro) . Pag. 144 (14 :!• -~e~siio em 8 de no
yembro). 

Do Sr. Chagas Lobato, ao projecto n. 15í E. 
Pag. 45 (14'2a sessão en'l 3 ele ·novembro). 
Pag. 143 (146• sessão em 8 ele novembl'o). 

Do Senado, ao projecto n. 31 A, sobr e furtos de 
gado. Vide projecto n. 31 B. 

Do Senado, ao projecto n. 193 G, fixando a 
clespeza do Ministerio ela Guerra. Vide pro
jacto n.193 J. 

Dos Srs. Barão de S. Marcos, Francisco de 
Ma-ttos, i?urquim \Verneck e outros, ao pro
jecto n. 231, concedendo credito ele iO .000:000.) 
para ser empregado em material naval. 
Pag. 51 (143• sessão em 4 de novembro). 

Do Sr. A. Milton, ao p1·ojecto n. 199A, pro
videnciando sobre a nomeação elos p1•etores e 
elos juizes do 1' ribLtnal Civil e Criminal etc. 
Pag. 58 (143a sessão em 4 de novembro). 
Pag. 95 (144a sessão em 5 de novembro). 
Pag. 130 (145a sessão em 7 de novembr o). 

Do Senado, ao proj ecto n. 203 G de 1891, insti
tuindo monte-pio para os opera rios elo Arse
nal de Marinha da Capital Federal e opera
rios e serventes das dll'ectorias ele at'tilharia 
e torpedos. Vide proje cto n. 230 ele 1892. 

Dos Srs. F. de Mattos, A . Azeredo, Nilo P eça-, 
nha e Barão ele S. Marcos , ao projecto n. 231. 
Pag , 83 (144a sessão em 5 de novembro). . 

Dos Srs, Garcia Pires e Indio do Bt·azil ao 
projecto n. 231. Pags. 107 e 130 (145• sessão 
em 7 de novembro). . 

Do Sr. FL·ancisco ele Mattos, ao substituti vo da · 
com missão ele orçamento ao projecto n. 23L 
Pags. 107 e 130 (115a sessão em 7 de no
vembro). 

Do Senado, ao proj ecto n. 192. fixa ndo a des
peza elo Ministel'io d a Induslria, Viaçiio e 
Obras Publicas . Vide projecto n. 102 G. 

Do Sr. Severino Vieira, ao projecto n. 231. 
Pag- . 132 (1-16' sessão em 8 d e novernlJro). 
Pag. 164 (1,!7° se s~ii • em D ele novembro) . 

Dos Srs. Leovigilr:lo Filg-neir:JR, F . da Cr uz e 
A. Lima. ao projecto n . 2:10. sobre mon t~-pi.n · 
para opel'arios ·do Ars ·~ n:l l rle Marinha ch 
Capital Fedel·al e das rlil'ectol-ias de <l.l'u llha• 
ria e torpedo<: 'J)u·g· . JAJ '( 1.46"· sossftr; em' >; d i' 
h<JvemlJl'o). 

Do Senado, ao pr ojecto n. 221 , orçando a receita 
gera l ela Republica. Vide proJecto n. 221 J. 

Do Sr. França Carvalho , (2) ao projecto 
n. 241, prorogando a. sessão até · 22 d;l no• 
vembro. Pags. 222,227 e 231 (t49a sessao elll 
10 ele novembro). Pag. 239 (150" sessão em H 
de novembro). · 

Dos Srs. A. Rios, C. do Nasciment·> e A. Mon~ 
tenegro, ao projedo n. 2H. Pag. 227 (14\J" 
sessão em 10 de novembro). P ag . 239 (150a 
sessão em 11 de novembro). 

Do Sr. S<'1 e .Andrade, ao projecto n. 32 A, 
dando prov.idencias no itltuíto de animar 
as industrias agrícola e pastorJl, Pag. 233 
(150° sessão em 11. de novembro). 

Encer·rant~nto dos trabalhos da segunda 
sessao ela primeira Jeg-islat ura. Pags. 264 a 
268. . 

Exposição elos ·trabalhos realizados. durante 
a segunda sessão da primeira legJslatura. 
Pags. 264 a 268. 

I<;xtracto do ínquerito sobre o naufragio do 
Solimões a que mandou proceder o Sr. ?rli
nistro da Mari nha. Pags . 231 a 23'1 (Ap
pendice). 

Loterias. Vide projecto n. 2.21 I. 

Officios: 

DO SENADO 

Communicando ter sido enviada á sancção a 
resolução do Congresso, autorisanclo o Go
verno a considerar a reforma com pulsoria
mente dada ao olficial de faze nda de 2a classe 
Antonio Mariano Barreto Pe1·eira Pinbo, na 
el'lcctividade elo posto de 1° tenente, em que 
foi gr aduado, passando sua graduaç~o á elo 
posto immedia~o. Pag. 1 (i4la sessao t'JU 1 
de no vembro). 

Communicando que o Senado manteve pot' clous 
terços dos vo.t.os.pl'esentes as s11as emendas á 
proposição desba Camara, que fixa a clespe~lL 
do J\finisterio dt1 Gueera. Pag. 1 (14-la sessao 
em i ele novembro). 

Communicanclo que envion á sa.ncçao os auto
.gl'aphos da. resolução elo Congeesso autorl
aanclo o Govel'llO, ele confornuclaele com o 
art . 4° elas disposições teansitol'ias ela 
Constituição, a abrir creditas especiae.> ele 
500 :000S a cada um dos Estados ela Parahyba, 
Goyaz e Piaul1y, pat·a cccorrer ás despezn s 
eom os di versos set•viços a seu cargo. Pag. 27 
(142"-sess<'io .~ m 3 de no;·embro). 

l~nviando a proposiç.ão desta Cam ara, autori
sando o Poder ~xecuti \'O ;-,, despender, clescl~ 
já, a qu:1.ntia de 250:00~{1, para o fim el e 
aclquirit· um preclio, não existinrlo um proprio 
n :tl: ional , onda funccione o Tt·ibnnal do Jury 
ela Ctl.pi ·,;\1li'edera!. a bri ndo p<n·a issó o neces
~a l\io Gi' · ~l:lilo. proposit~. ào a, que aqnella Ca- ,. 
Jntl.l' l1. J,[,;o , p•)clc; cla1· .ó se>n consentimento.' • 
'Pag". :~ 1 d42• sessfi.o em :'\ Lle novembro), 
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Communicanclo que aquelb Camara enviou á 
:sancç'ão os autographos da resolução elo· Con
gresso Nacional, autorisanclo o Poder l!;x~ 
ecutivo a entrar em accorclo com a companhta 
S. Paulo Ra'ilway, fimitecl, no senliclo ele 
modilicat' os con tractos existentes, podendo 
ampliar cleii.nHivamente o prazo ela encam
pação. Pag. 67 (143" s~ssão e 'li 4 ele no-, 

· vembro). 
Enviando com ·emei1clas a proposição destaCa

mata, q.ue fixa a desjieza do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas, _para o 
exercício de 1893. P ag . 67 (143a sessao em 4 
de novembro). 

Communicanclo que foi e11viaclo á sancção o 
autographo elo decreto elo CongJ:"esso, regtl
lanclo a navegação de cabotagem. Pag. 98 
(145" sessão em 7 ele novembro). 

Remettendo com emendas, a proposição desta 
Camara, que orça· a receita geral ela Repu
blica, pa1•a o exercício de 1893. Pag. 184 (147a. 
sessão em 9 de novembro)< 

Communicanclo que foi devolvido áquella Ca
mara. sanccionado, o autogra.pho ela reso
htção 'elo Congresso,_ a utorisando o Governo, a 
considerar a reforma compulsoriamente daaa 
ao official de fazenda de 2a classe Anton1o Ma
riano Bat·rew Pereira Pinto, na effectividade 
elo posto de i 0 tenente em - que foi g-ra·::luado, 
passando sua gt·acl uação á do posto imroe
cliato. Pag-. 204 (148a sessão em 10 ele no
vembro). 

Communicando que aquella Camara enviou á 
sancção os autog-raphos do decreto autorisanclo 
o Governo a abrir o credito extraordinario ele 
267:041$600, para que o Ministerio ela Marinha 
satisfaça os pagamentos das despezas realtza 
clas, não só com as occurrencias havidas em 

. lYia·tto Grosso, como tambem com o desastre 
do encouraçado Solimões. Pag . 215 (149a ses
são em 10 ele novembro), 

Communicanclo que aquella Camara enviou á 
sancç[o os a u tographos do decreto elo Con
gresso autorisanclo o Poder Execu·tivo a des
pender a quantia necessaria com a co~ser
vacão dos lazaretos existentes e creacao e 
lnstallação ele novos lazàt:etos marltimÓs nos 
Estados de Matto Grosso, Bahia, Pernam
buco" Pará. Png. 215 (149a ses;ão em 10 ele 
novembl'o). · · 

Communicanclo que aquella Camara manteve o 
-voto desta relativo a a lgumas rlas emendas 
do Senado á proposição que lha a clespeza do 
Ministerio ela I ndustt·ia, Viacão e Obt>l\S Pu
blicas. Pag. 252 (150• S<'SS[Ó em 11 ele no
vembro). 

Remettendo o projec~o claquella Camara Rutori
sando o GJvet·no a abl'it· um ct·edito de 
200:000~; com os serviços fecleraes de saucle 
publica, os qu:tes fo1•am excluídos da adminis
tl'aç:.ão municipal. P ago . 252 (150•-sessáo em 
1i el e no ve mbro). 

Cornmnníc~mdo que foi clovohido >•.<ptella Ca
m~1,~-a~ fHtilCi:ionaclo) nm d: JS nutogrQ_phos c1ue 
n.uLorisa o G()rerno a prorogar o r)l'azn para 
:1. desobsLt·nc0ão do rio das Vel has, faculLtn
iln•lhe fi:~m: 1/<U':l pontD inicial ch nD.vep:nçii.o 1 

a barra elo Paraú.na e concedendo para esse 
set·vico a subveucão annnal ele 150:000$. Pag. 
252 (:Í50• sessão ém li de novembro). 

DOS MINISTElUOS 

Do Minist2rio ela Guerra, enviando :t mensa
"'2m rA!ativa á necessidade ele um credito 
~xtracrdinario áqnelle Ministel'io. Pag, 77 
(144"sessão em 5 de novembro). 

Do Ministerio dos Negocias da Fazenda, decla
rando que. quanto ás informações relativas ás 
novacões dos contractos celebrados em 1889, 
para -prestação de auxilias á la vou r a com 
di versos estabelecimentos bancarias, curou-se 
ele regular o meio e o modo de restituição elas 
quantias adeantaclas pelo 'rh<:_souro, e n~sta 
parte houve vel"cladeira novaç~o das obrtga
ções r eciprocamente contrah1clas n.os ac!os 
anteriores, vigorando as novas ·est1pulaçoes 
firmadas; e que, sobre as clausulas referen
tes ás prestações - de auxílios, entre as quaes 
fig-ura a inserid.a em todos os ~ontractos, de 
n5:o serem os JUros elas quantuts mutuadas 
aos lavradores superiores a 6 % annuaes 
ficaram insubsistentes , ·porquanto nesta parte 
foram os contractos anteriores dissolvidos e 
declaradas ele nenhum efteito as suas clausu
las. Finalmente, que as relações actuaes elos 
bancos com os la vraclores regen:·-se ,pelos 
preceitos elo decreto n. 169 A ele 19 ele janeiro 
·de 1890, que dominam o regirr;,en da? oper::
cões de credito real. Pag. 141 (146a sessao 
em 8 de novembro). 

Do Mini&terio elos Negocias da Guerra, envian
do o r equerimento em que o alferes elo 32° 
batalhão ele infantaria l!;dgarcl ~urico Doo
moncl pede que a sua t~an.sfet·el!-cla .da arlll:a 
ele cavallaria para a de mfantar1a seJ a consi
derada sem p'erda de antiguidade. Pag. 147 
(146a sessão em 8 ele novembro). . 

Do Ministerio ela Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, enviando uma das vias do 
autographo concedendo á Companhia Pisca
toria Sul-Americana os _favores de que trata 
o art. go §§ 20 e 3° do r egulam ento n. 8338 ele 
17 de dezembro de 188.1. Pag. 25.2 (150a sessiio 
em 1l ele novem bro) . 

DE DIVERSAS PROCEDENCIAS 

Do Sr. deputado Gccbriel ele Magalhães, com
mnnicando que, pot· incommoclo de saude, é 
forçado a ausentar-se desta Capital por alg-uns 
dias, e por esse motivo deixa de comparecer 
8. sessão de 2 ele novembrQ, bem como a mais 
algumas. P ag. 27 (142a sessão e1n 3 de no
vemuro). 

Do 1o secretario ela Assembléa Legislativa 
rio Estado ela Parahyba, COlllmnnicanclu que 
foram reconhecidos e proclamados, em sess:lo 
solemne . naquella ass~m bléa, os Srs. Dr. 
Alval'O Lopes lliachaclo (presidentej, vigal'io 
\Valfreclo i::ío" r cs el os S <entos Leal (1° vice
presidente) e Dr. Joiio Tavares ele 1\Iel lo C:t
valc:mti (2o vice-·presi ded te), Edeil.os ~elo voto 
popular no Üü< 7 de ~e:embro de 189-. P ag, 
Ti (144• õleosào em 5 de no v·mlb1'o); 
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Do Sr. Alvaro Lopes Machado, communicando 
que prestou juramento pet·ante a Assembléa 
Legislativa e assum,iu o exercicio do cargo de 
presidente do Estado daParahyba do Norte, 
para o qttal fôra eleito pelo sufl:'ragio direc to . 
de seus concidadãos. Pag. 77 (i44a sessão em 
5 de novembro). 

Do Sr. deputado Angelo Pinheiro, commun i- . 
cando achar-se doente e por esse motivo 
impossibilitado de comparecer ás sessões .. 
Pag . 98 (145"- sessão em 7 de novembro), 

Pareceres: 

Da commissão de orçamento , sobre o substitu
tivo ao projecto n . 231, que concede· o credito 
de 10.000:000$, ao cambio de 27 d., para re
novação, r eparos e novas constr<tcções do 
material da esquadra nacional. P ag . 94 

· (144a sessão em 5 de nov·embro). 

Da mesma commissão, sobre as emendas apre
sentadas pelos Srs . Francisco de Mattos, 
Garcia Pires e Indio elo Brazil, ao projecto 
n. 231 . Pag , i30 (145a sessão em 7 de no 
vembro). 

Projectos 

1891 

N. 203 G- Instituindo monte-pio para o operario 
effectivo ou do quadro extranumerario e ser
ventes effectivos do Arsenal de Marinha da 
Capital Federal, operarios e ser ventes nas 
mesmas condiçõe> das directorias de artilha
ria e torpedos (Vide projecto n. 230 ue 1892) . 

N. 204 - Mandando contar a D. Maria Tho
maiia de Oli veira e SilvR, para asuajubi
lação, o tempo em que serviu como a djunta 
da escola da freguezia do Sacramento . Pag . 
33 (142"- sessão em 3 de novembro) . 

1892 

N. 31 B - Emendas do Senado ao projecto 
n . 31 A, dispondo que a lei n . 21 , de 24 de 
outubr o de 1891, comprehende; quanto áacção 
publica, o futto de gado de q <tal quer espe
cie. P ag . ·37 (142a sessão em 3 de novembro) . 
Pag. 61 (143a sessão em 4 de novembro). 
Pag. 95 (144a sessão em 5 de novembro). Pag. 
141 (146" sessão em 8 de novembro). 

N . 32 A - Dando di versas providencias, no 
intuito de animar as industrias agrícola e 
pastoril (Vide substitutivo). Pags. 144 e 145 
(146• sessão em 8 de novembt•o). Pags. 232, 
233 e 241 (150a sessão em 11 de novembro). 

N. 14 A- (do Senado) Autol'isanclo o Governo a 
fazer reverte r ao quadr o elos officiaes em ser
viço act1vo o coronel reformado Christiano 
·Frederico Buys. Pag. 213 (148" sessão em 10 
de novembro). 

N . 87 - Annullando a concessão de estradas 
de ferro Jei tas pelo Governo depois da pro
mulgação d!t Constituição . Pag. 98 (Aj:lpen
dice) . 

N. 105 A - Elevando á categoria de a lfan-
. dega a mesa de rendas de Sant' Anua do Li

vramento, no Estado do Rio Grande do Sul. 
Pag. 59 (143• sessão em 4 de novembro). 
Pags . 232, 241 e 244 (150a sessão em ti de 
novembro). 

N. 123-Augmentando de mais 40 °/0 os actuaes 
vencimentos e salarios do pessoal da Im
pénsa Nacional e do Diario 0/fiaial. Pag. 37. 
(142a sessão em 3 de novembro). P ag . 58 
(143• .sessão em 4 de novembro). . 

N. 154 D - Adclitivo destacado em 3a dis
cussão do projecto n. i54 B, sobre despeza 
do Ministerio da Fazenda para o exercício de 
1893, autorisando o Presidente ela Republica. 
a providenciar sobre tarifas das _alfandegas, 
consolidação das leis elas mesmas, confec
cionar regulamen :o geral de repressão do con
trabando e estabelecer, sem augmento de des
peza, nas mesas ele rendas fecleraes, caixas 
economicas de depositeis particulares . Pag. 4i 
(142a sessão em 3 de novembro). Pag. 61 (i43a 
sessão em 4 de novembro). Pags . 141 e 142 
(146a sessão em 8 de novembro). Pag. 189 
(147a sessão em 9 de novembro). Pag. 239 
(150a sessão em 1i de novembro). 

N. 154 E - Addít ivo destacado em 3a dis
cussão do projecto n. 154 B, sobre despeza 
do Ministerio da Fazenda para o exercicio de 
1893, autorisando o Governo a vender, in
dependente de concurrencia ou propostas, 
t.odos os proprios nacionaes que. não d7rem 
renda correspondente ao seu cus teto e os JUros 
do capital que elles representem . Pag. 44 
(142a sessão em3 ele n ovembro). Pags. 143 e 
144 (i46a sessão em8 de novembro) . Pag. 190 
(147a sessão em 9 de novembro). P ag . 239 
(150a sessão em H de novembr o). 

N . 155 B - Autorisando o Govemo a contractar 
com o engenhP.iro Melville Hora as obras que 
se propõe a executar, por si, ou companhia 
qt1e organizar, na ilha das Enxadas, no porto 
do R io de Janeiro, medeante condições que 
estabelece. Pags . 142 e 159 (146a sessão em 8 
de nove~nbro) . Pag . 166 (147a sessão em 9ele 
novembro). 

N. 183 - Reforma bancaria (Vide n . 183 C). 
Pag. 10 (14ta sessão em 1 de novembro). Pag. 
33 (142a sessão em 3 de novembro) . 

N . 192 - Fixando a clespeza do Ministerio ela 
Industria, Viação e Obras Publicas . Pags. 
H 8 a 124 (145"- sessão em 7 de novembro) . 

N. 192 E - (Aeldi"tivo destacado do orçamento 
ela clespeza do Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas, para o exercício de 1893, 
autorisando o Governo a contractar com a 
Companhia Muzambinho, ou com quem me
lhores condições oll'erecer, a constl'l!cção elo 
prolongamento da estrada de ferro da cidade 
da Campanha aos Poços ele Caldas, etc. Pag. 
33 (142a sessão em 3 de novembro). 
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N. 192 G - Emen,das do Senádo ao projecto 
11. 1\12, fixando 'a despeza do Ministerio da 
Jndustria, Viação e Obras Pnblica.s. Pag~ 11~ 
(147" sessão em 7 de novembro) . Pag. 166 
(147• sessão em 9 de novembro) . Pag~ 200 
(148a sessão em 10 de novembro). Pags. 228 
a 230 (14\la sessão em 1.0 de novembro). 

N. 192 O--, (Additivo destacado d~ orçamento 
da despeza do Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas para o exercício de ~8.93, 
autorisando o Go verno a conceder á Compa
nhia Estrada de Ferro e Minas de S. J e.ronymo 
a prorogação de pr azo que for n~cessario pa:a 
a conclusão das estradas a CUJa construççao 
estf\. obrigada. Pag. 33 (142a sessão em 3 de 
novembro). 

N. 193 G - Fixando a despeza do Ministerio 
da Guerra para o exercício. de 1893. Pag. 46 
(142" sessão em 3 de novembro). 

N. 193 J -,-Emendas do Senado ao proj<;lcto da 
Camara dos Deputados Jél· 193 G, que fixa a 
despeza do Ministerio da Guerra para o ex
ercício de 1893 e ql\e foram approvadas por 
dous terços de votos, na fórma do art. 39 da 
Constituição F ederal. Pags. 45 e 46 (142° ses
são em 3 de novembro). Pags. 50, 58 e 62 . 
~143• sessão em 4 ae novembro). 

N. 196- Mantendo a subvenção destinad,a a 
auxiliar o serviço de exploração ;e navegação 
do rio Parnahyba e autori sando o Governo 
a contractar o mesrn:o serviço nas condições 
que estabelece. Pag. 33 (142• sessão em 3 de 
novembro). . 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
SEGUNDA SESSÃO DA PRIMEIRA LEGISLATURA. 

141., SE S5ÃO E~t 1 DE NOVE!IIBRO DE 1892 

Presidencia do Sr. Joiil! Lopes 

0 SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Oflicics: 
Do Sr. !• sect•etar io do Senado, de 31 do 

passado, communicando ter sido envinda à 
sancção :~ resolução do Congresso, nutorisando 
o governo a considerar a reforma compulso
riamente dada ao official de fazenda de 21 

classe Antonio Mariano Barreto Pereira Pinto, 
na eff'ectividade do posto de 1° tenente, em 
que foi graduado, passando sua graduação 
á. do posto immediato.- .Inteirada. 

Do mesmo senbor, em igual data, commu-
. nicando a esta Camara que o Senado manteve 

por dons terços dos votos presentes as suas 
emendas á. proposição desta. camara, que fixa 
a. despeza do !1-Iinisterio da Guerm.-A' com
mlssã.o de orçameo to. 

O Sr. Pre~&idente- Esta ma teria, 
pela sua urgencia , devia entrar na ordem do 
dia. immediatamente depois do parecer da 
com missão de orçamento. 

So11be, porém, a Camara. que essa illustre 
commissão deu demissão conectiva na penul-
1ima sessão e a Camara ainda não teve nu
mero p!!.l".l. deliberar a respeito deste inci
dente. 

Camara v. V li 

Logo que ha.ia uumero, submettelwo-ha :i. sua 
consiileração, para que providencie de modo 
que não lique prejudicado o orçamento da 
guerra, pela ausencia do parecer. 

0 SR.. N OVAES MELLO, :pronunciou um 
discurso. 

O Sr. Vallada.res - Sr. presi
dente, V. Ex. toi testemunha de que, na 
sessão de hontem, obtendo a JJalavra para. ne
gocio urgente, propunhawme fazer um reque
rimento sobre uma importante carta do Sr. 
ministro da f;\Zeoda, ao que parece, dirigida 
à Ü().ma:ra. dos Srs. Deputados, porque, do 
contrario, não se explicarÍl\ a. sua leitura 
aqui. 

V. Ex. foi testemunha de que, não obstante 
o conhecimento do conteúdo do meu requeri
mento, que versava sobre a importante c::lrta 
do Sr. ministro da fazenda, não houve nu
mero para votar. 

Por isso, prevalecendo-me dos estylos, offe
recerei o requerimento na hora do expediente 
para que discutido agora, possa ser votado op· 
portuoamente. 

Cllmprirei o meu dever, ventilando jà uma 
questão que entende com o decoro da Ca
mara., com o respeito tlevido as suas delibe
rações ; e que toma importancia excepcional, 
cousiàerando-:;e que o personagem si~nata.rio 
da carta. é um agente da. contiança no chefe 
do Estado que só póàe manifestar-se sobre as 
medidas aqui decretadas pelos meios constitu
cionnes - o 'Veto, ou a. sancção. 

Antes, porém, Sr. presidente, de entrar 
na ma.teria do meu requerimento, p&rmitta 
V. Ex. que eu dê uma explicação, não direi 
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11essoal, mas que julgo uecessaria, sobre um 
aparte meu que se hino discu,·so <lo nobre_ d•'· 
put;uio por Goyaz, o Sr. Leopoldo de Bulhões, 
:aparte c:>te que, tom~d<\ oa ;~.ecepç:ão.commum 
uma pa1<1vra ahi empreg<tda, poilel'a ~er en
tendido como ofl'ensa ao illustre senador pela 
Buhi>\, o Sr. Ruy R1rbosa. 

O SR. SEABRA.':-Todas as accusacues feHa,s 
all Sr. Ruy B<J.rhosa ficam muito aquem du 
seu merecimento. 

O Sa. VALL.~DARES- Como diz V. Ex:.? 
o S&. SF..~BRA- Dig·o que as a.cc,rsacves 

f0ilàs ao Sr. Ituy Barbo,a ni.io o nttingem. 
O SR. \'ALLAOARES -Não cogiro disso, 

porque nU.o fiz accusação alguma. a S. E:>:. 
o SP,. SllABRA- Eu sei, e vou mesmo em 

~u:dlio J.e V. Ex .. 
O Si~. Go::\ÇALYES CHAVES- O nobre depu

"tatlo esta amplia.nllo o peo,;mnento úo or<\dor. 
O SR. LEOPOLDC>IJE: Bl..iLHõE:s; dct um aparte. 
O SR. VALLADARtS- E' exactamente este 

-aparte que e~tou trat:mdo de explicar e 
V. Ex. oão tem o direito de duvidar da minh'~ 
p11l1t vra. e das minhRS i o teuções. 

S1·. presidente, nesse ap:ute ss lê que eu 
:atllt•mavn ter o Sr. Ruy Barbosa se retractado 
de todo:> os sens princípios financeiro5. 

Ora, Sr. presidente, si se tomo.sso a. po.la
-vra retractar no~eu :sentitlo pllilosopllico, não 
haverht alü nenuuma offensa, porque muitas 
Yezes um homem se retr<tct>t, opiniões cvn-
1rarias :i.s que anteriormente illilDi1'e~t:1l'a, 
sem 'tue nisso haja desar algum; pMe um 
·homem se retra.ctar em m"lteria ele religião, 
·sm mateti(l. jurídica., ou philosophica, etc., 
por nma nova convicçio si o cera; não ha des
honra ni>so, mas, em g-eral, se attribue à pa
Iavr~t retractar c. abandono d<J pJ:-iocipios por 
cou;:;ideração de interesses menos confess:t· 
<eis. 

E, com certeza, e11 não porleria attríbnir ao 
Sr. Ruy Ba1·bosa nm procedirnellto de tal na
tureza, e sà explico e te aparte, do modo 
~orno ap[lareceu, p;lo facto de, em regra, em 
nosstts sessões llão se mante1' o silencio ne
<:essario a diseussões importantes que aqui se 
-dão. 

O que disse, Sr. ptesidente, foi que o Sr. 
Ruy Barbosa. tinha-se a'astado de seus prin
-eipios fiuanceiros, e di;;to não se podia infe
:rii' nenhuma censura as. Ex., que exerceu 
o ~verno em circu!llstancias anormaes, lllgo 
:apo;; uma trans!"ormação radical do regimen 
politico ooostitucioaal do paiz 

Devo crêr que obedeceu ao imperio das cir
-cumstaucia da occasião que, parece, e1•a, 
_iJOmo se: di~ vulgarmente, de servil:'-se a g-ente 
com a louça de casa, :porque não era prudento 
ir pedir emprestado aa. visioho. 

DeYa ser por isso que S. Ex. l\fAst~>u-se de 
principias que anteriot·meute preconi:;ara. 

E' 1Jor·que, a-nte:> de twlo, teve de obede
cer nessa quadm ao impel'io de factos e cir· 
cumstaucias que não creou e que nã.o se lhe 
podem Ltnçar à coritacul!!asou attent;ulos que 
os seus inimig-os ll1e attrtbuem. ( Jpoiados.) 

De facto, ninguem ignorá qne o Sr. Ruy 
Ba.:bosa, numa set·ie de at•tigos impol't mtes, 
que í:tzem honrl\ ;~o seu t."lleato e illustra
ç-,ào, criticou o plano financeiro do Sr. Vis
C?Ode de Ouro Preto, e priacipa.lmente a pt'o
pDsito ela sua organisaçã.o ~ancal'ia. 

S. Ex:., ppeoonisando op1•incipio de que 
todo p:lpel tiduciario deye signific.'Lr uma 
promessa ele pagamento em ouro, combatett 
virulentamente aquella org:nis:~çiio, a do 
;';t>, Visconde de Ouro Preto, que S. Ex. di
zi;t em completo desnccordo com esse prínci
ph reputado e:>sencial pelos economistas 
mnisc.'\ntelosos e illu,trados no con hecimeuto 
dos tMtos financeir-os. Totlo mnndo sabe 
tambem que S. Ex. teve de afastar·-se deste 
principio ern seu rigor, em sua crmseqnencía. 
logica ; m:Ls sobre este ponto não cogitei de 
Ctzer censuras n. S. Ex. e :• penas nssigualo 
um facto, a proposito de pl'Oposi çóes que 
ouvi e que nem todas encontt•o no discurso 
do nobre deputado, de certo por não terem 
sido apanhadas. 

O SR. SEABU.A-0 Sr. Ruy Barbosa apoiou
se na opinião dos economistas mais ad.ea.nta
dos soiJre p:.1.pel-mocda. 

0 S&. VALLADAP.Es-E preferia que S. Er. 
continuasse a manter as soas antigas opiniões 
bebidas nos esci'iptores inglezes. 

Dacla esta e:.plil~<tção, Sr. presidente, en
trarei a tratar do objecto do requerimento. 

V. Ex., Sr. presidente, o11viu manitestações 
est:-anhas partidas de membt'Os desta. Camara 
relati>amente ao voto da mesma Camara, 
contra. o projecto de encampaçã.o. 

Estas rn:l.nifestações de nenhuma sorte se 
conformam com os princípios que regem os 
p • damento. Segundo es~es principias, ne
nhum de seus membros te!Tl direito de insur
gir-se contra. as de!iberaçVes .•. 

0 SR. ARTHUP.. RIOS - Mas tem O direito 
da. cr·itíca. 

O Sa. SEABRA- Mas não a do insulto. 
O SR. VALL.'.DARES - ••• Não ha. tai àireito 

de critica que, mesmo que exista, nunca. po
der-.1 ser confundido com a injuria grosseira, 
que ate depüe contra. o polimento dos mem
bros da Camara. O direito de critic:t existe 
para os membros da Camaea e se e:xerce por 
occasião d:ls discussões dos projectos. Assim 
se -pratica nos p tizes civilisado:> e ensinam os 
pu'ol"icista:> i11gl~zes, mestres nestas materi~. 
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Dizem elles: cada deputado sustenta com 
todas as suas forças a& su·.s opinlõ ·~~, pro
curam!o fazel-as prevalerer nos proJeCtos; 
mas, uma. vez sacrificada a votação, olevtl 
ôbedecer á decisào dt\ maioria, e adrn1tttir )t 

presumpção, ao menos, de que e:;t,,v,. 6111 
err'O. ComprP.hende-se a sabedo1·ia desta <lou
trina., que rnantém o decoro, a respeitabilidatl« 
da represeotaÇ<to nacional. 

Do contrm·io, se forem pcrmittid>ts, a pre
·texto de critic:>, as aleivozias, os doesto~. o~ 
ba.I<Jõe:; arJui u;ados. não será possível m>Lnte: 
o decoro das noss•.s delibeJ•açoes. Eu la.me11 to 
que tae~ lll:t llife~taçües fossem secunrhu!,,s 
pelo Governo; quando é certo que as c~nsnr:·~ 
que se le vantaram não teem nenhum<.t bas·· 
de procedencia. V- Ex. ouviu as maoif<"s
tações da pa.i;Sarb commis~o. rle OI'Çltmentn 
d<l-ndo a SUft uemi,;sào, n[o a•lmittindo ab,;ulll
.t:).mente que, sem dezar para si, a Cam, t·:. 
deliln~I';J.Sse em senlldo contrario à. su • opinião 

A delihera<;[1.0 da Camara., accrel;centou '' 
commis~:i.o, comprometteu complet .mente u 
-seu p!auode s dvaçilo: ad13 liberuç:\.o da Cama r· 
s<~.cr-i!J.cou o grande plano da colnmiss>10 ; 'Jll., 
tinha p:1r fim valorisar o m~io circnlant•·· 
Todos aquAI!es que seoppnzeram aessegrantl.
pl<tno d' cononoi~são praticaram um crime rf•· 
lesu-patria, disseram os protest.autes ; todo~ 
aquelles que se oppuzemm a esse plano, d i:;:;.
o Sr. Ministro da Fa.zenda, não vieram aqu1 
sinão tratar de bons negocio;;. 

Fique o Sr. presidente $a.bcn<lo que en tam
l>em ouvi. mas não dei credito, cooliei m<~b na 
so.a honra. e do;; que o acompanhar-am, do qne 
::;. Ex. na tia. maioria da Camara.; eu ta.mtJ<.,u, 
ouvi dizer que. o pro.iecto da encampação er:. 
~no e:\cellente negocio que aqui se [Jle t~am 
-para. um r ico banqueiro, que teria de :~tnha• 
;.oi o:; de rlioheiro, l evantando um grande baocc• 
sobre as ruinas dos actuaes. 

Devo dizer a. V. Ex., St•. presidente, fJU'"' 
:;anti que o Sr. deputarlo por Goyaz tie pr<'-
3ta,;se a. ser o portador da. c:i l'~• do Sr. mi
nistro para. lei-a perante esta Camara. 

Eu sinto por esse joven deputado ver~n
:leira sympathia, por seus bleo tos, pnr s~u 
amor ao estudo, por outras qu1\lida·les de C'~
:pirito e de coração, ate pela. semelbam;a. ,,,. 
physico. S- Ex. recorda-me o seu interessante 
irmão, Dr. A. Augusto de BulMes ..• 

0. SR . LEOPOLDO DE B'CLHÕES- Que era um 
admirador de V. Ex. 

0 SR.. VALLADARES - •• - com O IJU:t I 
mantive as mais intimas reh1ções em s. P<•nlo. 
e que pelo seu talento devia prestar servi~oo:, 
muito relevantes ao seu paiz. 

Ol'l\. Sr. preüdente, a. lembrança, que uune>· 
se a pagará de meu espírito, d=•s grande~ 
qualiflades de seu irmão, de memoria sP-mp~· · 
saudosa para mim, me fi<Z sympathisar com 

o nobre deputado, pelo que não desejava. ter 
mo ti vos para leve; rep~\ros em re!<l.ção a. 
:=c tos seus. 

Ct•eia n nobre deputado q_ue teuho por si 
affeição espontMea. 

A su:1 presença. recorda-me o meu perdido 
amigo, seu irmã.o.e desejaria~er em tudo agra
da vel a.o r ·pre;ent<J nte do i llu~tre morto, para 
m1m Je eterna e grata memoria, n1Ln dH~eja
I'i" , Sl'. presidente, •·star em desaccort1o com o 
Illllwe deinit>ldo, a muito menos t er m •. tivo [J<lr3. 
.. ~t·anhar o procedimento de S. E:x. nP-sta 
c;~,;a. P~u licenç.a ao nobre deputarlo (Jill'3. fi izsr 
que só a i!•r•eíles:ão, a ralt•~ de leitur~ meLlita
rJa "'~ carta rl0 Sr. :\Iinistro da l~azenda, póde 
r:;qolica.1· o t"ilcto do nobre l.leputa.cto tel-a lido 
pa111Ul~ a Cumara.. Nuncu, como membro 
t<<:;tn Cma.ra. S. Ex. devi<~ ler pet1lnte 
~thL um documento que incontestavelmente 
H·r·, ga-lhe uma n.leivo:;ia, gravissirna. 

1-:s:;a cart.'\, senhore.;, desconhece o pntrio
tisuto d:J. deliberaçiio da Camara, o seu r!esin• 
t"r~>sse , a pureza de seus motivos, atfirman· 
·'O que ella "~~pr·ime bons negoeíos, qu(l vieram 
"')ui l'a1.er os representantes da idéa contida 
IHJ !Jrojecto que obteve a appl'OvaÇ!"io desta. 
t:ama.m . 

0 SR. M.\XOEL FULGENCIO- F.:;;s:t carta é 
uma afft·oul<\ ú Camar-«. dos Sr;;. Deputados. 

O Sn.. VALLAD.U>.E~- Ora, Sr _ presidente, 
A n :1 verclarle lamentavel qu;,, tlepois das 
.. ccutia~;õ:~s J'um'lsns que, para llonl"" del!es, 
... m ~·~gr-t não eram a e:~:pr~são d<\ verdade, 
·l~pois d"s nccusações rano0$a.S contra os ho
mens políticos do lm[Jel·io, de s.'ludO~(l. advo
, ,ei, <~dmioistrotivA., se venha, ao inici;IP-se o 
nov<' regimen, por p1rte do Governo, alflrmar 
•1111 f .. cto mais gra.ve, qur.l o da. advoC<~.cia 
legislativa . 

O Sr •. SEA13IU- Está aqui o Figa,-o cha
mand o a assernbléa yeml de arcioaista~ . 

1) SR. VALLADAR.ES- Estas accus:•cões, 
fl{•r parte dos home11> do Governo, não colhem 
,·om certeza em proveito do novo regim('D ; 
11ào é C')rtameu:e cimentar as inst itr1içues 
11ovas, amrmar que uquelles que ns represen
f;,m. os repoblicanos hi~toricos, estão fazendo 
•Hivocacia, estão tratando aqui dos seus bons 
negoci~ ·s. 

u~r SR. D~PUTA.no-Os que assim se ennn
•ú~m juig-am os outros por si. 

O Stt . VALLADAR.ES- Não rru:ioelno assim 
:'lã'l quero, Sr. pr•lsidente, Deus me livre de 
tal, attribuir ao 1\Iioistt•o :la Fazenda ausen
··ia cnmpleta de moralidade, para. acreditar 
'lne S. li:x. repre~rita no Governo os seus 
oon~ serViços. 

Não quero, não devo irrog:w a S. Ex. a 
injuria, a aleivosia, que pôde não ter estado 
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na sua intenção, mas que se contém na sua 
carta, em detrimento dos creditas da Camara 
dos Srs. Deputados ; quero ser justo, não lhe 
attribuindo intuitos ou motivos de interesse 
péssoal na defesa da causa que tanto o apai
xonou, arrastando-o a excessos doploraveis, 
de linguagem; tanto mais cleploraveis, quando 
se pondera que o fez por escriptà, sendo 
certo que quando se escreve se retlecte me
lhor .•. 

0 SR . SEABRA -E á fata ele criterio. 
0 SR. V ALDADARES - Eu direi, como O 

J01·nal do Comrnercio, que S. Ex. não deve 
apanhar a lamft que se lhe atira; mas S. Ex. 
não deve atirar lama, para que não lhe acon
teça o infortunio de ser salpicado pela pro-
pria lama que atirar... · 

0 SR. LEOPOLDO DE BUDHÕES-Mas V. Ex. 
não' tem razão , elle não se referiu á Ca
mara elos Deputados; elle se referiu a inte
ressados ... 

(Varias Srs. deputados di'io apartes.) 
0 SR. VALLADARES - E' necessar io que O 

paiz ouça a defesa otrerecida pelo nobre de
putado e qlle os honrados deputados que dão 
apartes a ouçam e ... (apartes.) 

Cumpre qi:te os nobres deputados, que em 
apartes protestam, com as interrupções não 
prejudiquem o apontamento elo aparte elo no
bre deputado, defendendo o ministro, já que 
essa defesa não }Jôcle ser produzida em tempo. 
Não se tem o direito de affeontar a intelli
gencia da Camara, nem de affrontar a intel.li
geneia do publico, de um paiz que felizmente 
não é composto do peixinhos ou beocios ; que 
felizmente já tem a illustração necessaria 
para apreciar o verdadeiro merecimento das 
argumentações e das medidas propostas ao 
Parlamento ... (apoiado do Sr. Seabra), não, 
Sr. presidente a honrada commissãci não tem 
o direito de vir dizer á camara que o seu 
projecto era um elixir, era um medica-mento 
milagroso que vinha operar a valorisação do 
meio circulante. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-El!a disse e 
·demonstrou. 

O SR. VALLADARES- Nunca demonstrou, 
e nem será capaz de faz el-o. 

0 SR. SEABRA -Apoiado. A presumpção 
é como agua benta : cada qual toma a por
ção que lhe apraz . 

(Ha outros apartes .) 

0 SR. VALLADARES -Sr. presidente, como 
eu dizia, é affrontar a intolligencia da Ca
m~ra! é atrrontar a in~elligencia deste pu
blico lllustrado da Capital Federal dizer a 
honrada commissão que ella, de accordo com 
o Governo, vinha valorisar o meio cir
·culanteç 

Sr. presidente, o .valor é um phenomeno 
economico resultante da procura e otrerta. 

A honrada commissão poderia ter a preten
ção de fazer calar no espírito desta Camara 
ou deste publico, que já se compõe de muitos 
homens que conhecem estas ma terias, a these 
que enunciou, defendendo o seu projecto de 
cncampação ~ 

A commissão não convencerá a nenhum 
homem de intelligencia sã e mediocremente 
illustrada, que o parlamonto possa decretar 
o valor. 

o SR. SEABRA - E' não conhecer os prin
cípios elementares de economia política. 

0 SR. VALLADARES ...,. Sr·. presidente, isto 
hoje é elementar, e não ha estudante que 
leia seu compendio de economia política que, 
que não conheça o principio invocado. 

Por conseguinte, dizer-se que o projecto da 
commissão vem valorisar o meio circulante,· é 
simplesmente proferir um paradoxo, é pre
tender-se affrontar a intelligencia da Ca~nara, 
é pretende e àbusar da do publico, que incon- . 
testavelmente já não se compõe de ignorantes 
nestas ma terias. 

0 SR. MATTA MACHADO-E' simplesmente 
atrrontar ao bom senso, ou · antes, ao senso 
commum. 

0 SR. VALLADARES-A Camara não me le
vará a mal insistir sobre esta questão, cuja 
completa elucidação perante o paiz interessa 
aos seus creditas e a direitos respeitaveis. 

Esta politica nihilista não póde peoseguir. 
O Governo pare~e comprazer-se cleante do 
espectaculo das rui nas. Estão em jogo . nos 
bancos, cujo aniquilamento a commissü.o, .em 
nome do Governo promove, interesses e di
reitos respeitaveis, o dos homens de trabalho, 
que, suppondo ser cousa séria um estabeleci
mento de credito, creado por lei ou decreto 
com força de lei, compraram acções, não 
para especulação, mas como emprego de ca
p~taes? para renda. Não se tem direito de, ar
bltrarmmente, reduzir a zero o dinheiro em
pregado nessas acções . 

O projecto do Governo não valorisa ... 
.SR. LEOPOLDO DE BULHÕES~O projecto que 

foi approvado vem desvalorisar ainda mais. 
0 SR. VALLADARES-Eu sei là. 0 projecto 

do. Governo não valorisa causa alguma, sup
prnne valores, violando direitos. Dizia, Sr. 
pres!dento,,? meu illustrado professor de eco
nomit:t pol!hca, de saudosa memo~'ia, o con
selheiro Carrão, naquelle tom familiar ·e 
d!3spretencioso, em que elle se exprimia, en.:. 
smando a sells discípulos : « O papel-moeda é 
um dos grandes males deste paiz. O papel
m,oecta, com .o curso forçado, como existe entre 
nos, chzin o Illustre conselheiro, é quasi .um 
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latrocínio ; todo e qualquer papel fiduciario, dadas devidamente as fontes de producção 
'CJUe não express<t promessa real de paga- nacional, o Sr. Carrão julgava possível e 
mento em ouro, é um attentaclo, é uma fra.ucle; conveniente a extincção elo papel-moeda, até 
porque o ouro, por çonsenso universal, é o medeante. um emprestimo externo. 
elemento que representa o valor. Com esse A razão ou o fundamento de tal opinião 
elemento se compra em todo o mundo. Mas, me parece intuitiva : é que, fecundadas as 
dizia o illustre conselheiro a seus discípulos, fontes de receita actual, creadas novas fontes 
·quando os senhores forem deputados e mi- de proclucção, conseguiríamos o equilíbrio, o 
nistros, pelo amor de Deus não declamem jogo normal das transacções internacionaes. 
sobre este assumpto, · profligando o papel· Consequentemente não teremos, como agora, 
moeda, em vez de tomarem medidas efficazes o predomínio da procura sobre a ofl'erta rela;.. 
para a sua extincção >); e nos ensinava que tivamente a essa mercadoria denominada 
todasêllas pollem ser reduzidas ao seguinte : cambial. 
econohoia das rendas publicas, reducção do A verba-Difl'erença de cambio-deixará de 
funccionalismo, em geral das despezas irn- ser o, nósso mal enorme; deixará de ser o 
produétivas e em todas as medidas tendentes escoadouro do Thesouro Nacional, para occor
ao desenvolvimento da producção nacional, rer ás exigencias do custeio da divida externa. 
com especialidade a agrícola, que póde dar Ora, Sr presidente, pergunto qual tem sido 
resultados extraordinarios, pela uberclade ft politica financeira seguida no Brazil sobre 
phenomenal do sólo, e cr~a11do a · industria a lavoura, que é a. principal fonte ela. riqueza 
manufactureira .~ · . particular e da receita publica, desde 1830, 

o SR. LEoPoLDO DE BuLHõEs dá um aparte. data em que se começou a cogitar ela extincção 
do trabalho servil, sobre o qual assentava 

O SR. VALLADAREs-Não estou- esquecido a industria agrícola~ 
. das doutrinas · do Sr. Carrão, e ·nem V. Ex., A historia sabida por todos nós responde á 
que não foi seu discípulo; tem dados para af- minha pergunta, affirmando que tem sido á 
firma l-o. Devo dizer mais ao nobre deputado, política ela imprevidencia ; que foi essa poli
sem-nenhuma velleiclade de sabedor destas ma- tíca mantida até que degenerou na elo mais 
terias, que abri os livros em .S. Paulo e não revoltante attentado á propriedade, que foi 
os fechei depois de formado; continúo a te l-os o fructo ultimo da campanha abolicionista. 
abertos e a lêl-os por dever e para não fazer Ninguem deduza de minhas palaveas in
má figura cleante dos moços illustrados, como jurht aos homens de coração e de crenças 
V· Ex. ' sinceras que defenderan~ a caus<t da liberdade 

Dizia o illustre conselheiro Carrão aos seus dos escravos. Era seu direito fazel-o, mas o 
discípulos: · . ' Governo tinhaobrigaçfío de aceitar e executar 

«Não declamem, pelo amor ele Deus, quando o sagrado principio ela libertaçfío elos es
forem .ministros ou deputados; empreguem cravos, respeitando os direitos elos proprieta...; 
todo o esforço no sentido da extirpação do rios, e bem como as e:x:igencias do interesse 
cancro do papel-moeda, certos, porém, de que publico, facultando aos propriet<1rios recur
tal desideratum não pode1'á ser alcMçado sem sos para a reorganização do trabalho rural. 
fomentar a industrias nacional, e sem crear A política seguida, porém, como disse, foi 
novas e abundantissima fontes de producção. a da impreviclencia, da incuria, por assim 

dizer de inepcia. 
O SR. SEABRA-No anuo passado eu disse Supprimido 0 trafico· em 1830, 0 que se fez 

isto aqui. no sentido de crearem-se novas industrias, 
O SR: VALLADARES- Porque, continuava que mais tarde fornecessem ao Estado recur-

o illu:':ltre conselheiro, o papel-moeda é um sos para a solução do problema ela emancipa
phenomeno sociologico, é um pbeuomeno, di- ção e no sentido da substituição elo trabalho 
gamos assim, logico, natural, nos paizes po- servil, que assim começava de ser golpeado, 
bres e, conseguintemente, subsistindo a sua· para afinal ser abolido 1 . 
causa, de impossível extirpação. Consoante Nada se fez. 
com os te enunciado; sustentava o illustre Em 1871 tambem decretou-se a libertação 
professor que no estado actual das rendas do do ventre, entrou-se mais francamente na 
paiz, insufficientes para occorrer aos sempre obra da desorganisação do trabalho não cre· 
crescentes en~arg9s do Thesouro, impossível ando-se o fundo de emancipa9ão e outros fa
se torna a extmcçao elo papel-moeda. ctores no sentido ela abolição, mas não se 

Mas ninguem dirá, attentos os extraordi- tomou nenhuma elas providencias que deviam 
narios elementos naturaes de riqueza que acompanhar essas .medidas. e que eram 
possue o Brazil, que, dando-se incremento indicadas pela mais vulgar previdencia elo 
ás actuaes fontes de proclucção e creanclo-se leg·islaclor. 
novas, a extirpação do papel-moeda não possa Decretada posteriormente a abolição elo 
ser conseguida natural e logicamente. Fecun- braço escravo, levantou-se a questão ela in-
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demnisação, e pCit' parte do Governo foi decl>~· um e agora passam a consumir como tres. O 
rado que <;ra, Ull1a atrronta ao~ poderes publi- :seu consnmo, que em mate ria de vestimenta
cos cu1.dar-se de S<•melhante cousa r não ia além dos técidos grosseiro>', .que eni 

A lavoura curvou-se ainda submissa a essa uwteria de alimento não ia além do Jeijã.o, da 
pecisão, e não se eogitou mais disso, sen1lo milho e da came secca, esta em pequena. 
drecicio, porém, acce!ltu :r, por honra da 1:.- qnHntidade, passou a ser, g·uardudas ce1·tas 
voura, por honra do . proprio caracter hr:izi- di:ffer:~nças, o mesmo consumo de nós outros.;. 
leiro, que aquelles me:sm<'s que sesuppunham o antigo trabalhador escntvo passou a consu:.. 
com direito á indemnbação, jàmais se oppn: wir como os homens civilisado~. 
zeram á IUJerdade do escravo. (Apoidos ·) O SR. SEABR.A- Consequencia: maior pro--

A lei de 13 rle maio foi uma necessid<~rle . :ura e menor oiferta. 
foi uma lei de pacificação, mesmo porque o 
escravo já líavia ;:dquir,do a consciencia elo ·O SR.. VÀLLADARES _:.No interior do Rio e
seu diPeito, que aliás nunca foi negado, euJ de Minas o trabalhador nrgro atmnrlonou o 
these, pelo proprietar10 agrícola. plHntio de cereaes, mas contiuuou a consumir: 

Como diz Sp ·ncer, só htt urn meio de um o lllesmo genero como d;~nte.-, si não em quan-
llomem ser escravo de outro, do escravo con tiJade maior, porque nã.o está sujeito ao an
corúar nisso. o trabalhador escravo do Hr>~· tig·o regimen da quantidade determinada pelo
zil já não concordava mais : a escravidão ~enh.or; e o negro não lem ·sentimento de eco
estava acabada. nom1a,não é capaz de instituir um reg1men 

Por sua parte .os proprietarios agricola:', de poupança na ~ua choupana. 
que nunca desconheceram o direito a liber- Mas, como dizia, sem fomentar as fontes de' 

.dade, jâ desejavam a emancipação como um prorlucção, sem erear novns para occorrer a 
lei de segumnça.-e eu posso disso dar teHt•e~ novos excessos, encargos, impostos. ao The-- . 
inunho, como -hctbitante do interior. (Apoi- ~ouro, per:gunto: 
ados .) · . TP.m o Governo direito de vir fallar em v'a-

Após a lei de 13 de maio a cordialidade foi lorisHção do m.eio circulante,· qm•ndo elle . 
compleitt entre o liberto e o ex-senhor, m<~s ,ahe do papel bancaria uara o papel-moeda; 
e ha: ·alho ficou desorgani.;ado. r! o papel que, ao menos, representa o nuro· 

O s p · . . p 1- b I que oo; bancos recolheram no Thesouro, que 
· R. ~E~!D~NTE-:- eço ICençaao nl_r" o MinistrodaFazenda a!Ilrmou queaindaestár 
deputado para ptevemr a S. Ex. de qu.e f<JI- lei e temos obüo-ação de acreditar na sua 
ta~ apenas tres mmutos para termmar a 1 .~l"vra ~ " 
ho1a. . 

· . Correu que o Governo tinha se utilisado· 
O SR.· VALLADAR.ES- Gomo consequencia: dos lastros em ouroreco!hidos pelos bancos 

do imprevideute e injnridico processo dA de emissão ao Thesouro; dizia-se que 0 Go
ernancip<lÇão, o qne aconteceu~ A producçiio ve!'DO tinh;t .remetticlo esse ouro para a In-
dirriinuiu, como não podia deixar de dirni· {.d<~terra, para 0 serviço de juros da divida 
nuir; as lavouras rio café foram completa- externa. 
mente abanJadas pelo trabalh<:dor negro, e 0 Sr. Ministro da Fazenda contestou isso
a cultura do:s c~reaes, que já tinha uma rei a- pela imprPnsa. · 
tiva prosperidade, desappareeeu, pócle·.SP Devemos aceitar a sua contestação. 
dizer, porque a que ainda existe é insigniti- Nada se t Pm feito de util ou de verdadei-
cante · · ramente efficaz e in bem das industr'ÜlS manu-

Sewlo assim e sendo uma verdade essa po-d f"ctoreiras no pa;z, comquanto existam -es--
litica e iinprevidencia e communista, quA peci•·S viaveis e com elementos para grande 
tem sido s•, g-ui·Ia pelos poderes publicas, per- prosperidade. 
gunto en si é licito, si é set'io, vir a honr<~
da. eommissão de finanças clizee. â Camara que 
se qnei' valosisar o meio circulante, quando 
as fontes de producção se acham estanques?! 
(Apoiados .) Não é suppôr que se fali<! a 
homens que não COIJ hecem, ao menOS super fi ·: 
cialmente, assumptus financeiros · ~ 

O Sa. RETUMBA - Elles julgam os outros 
por Sl. 

0 SR .. VALL .~DAR.l'S- Sl'. presidente, , ao 
passo que a. produc~;ão diminue consirler:wel
mente, o cnn~u,. o naciomd continua maio1· 
con.:orrenclo P<'ra isso os trabalhudores ne: 
gros, que, quando escr:w os, cousnlltiam como 

Em materia ele fomento ou auxilio do Es
t;1clo, comquanto cutros o comba tarn, eu penso · 
que elle deve ser pr·estado, comtanto que se
jam fomentada s indu~trius capazes de com
pensar o sacriticio do Thesouro, em bem da 
communhão, que é quem concorre para os re-
cur·;.os do Thesouro, pelo imposto qne P';ga. 

O t'<.teto, que eu apontei, dos aiu::ilios banca
rios {ornecidos pelo Visconde de Ouro Preto 
á industria ag-ricola, penso, pro.va n minha 
these. · 

Aquelle i!lustre cídadKo comprchendeu que 
a industria agricoLt. tinha elernenlos para. 
compensar q uuesC[Iler sacriflcios do E~tado, 
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-comtanto que os auxilias fossem prestados em. A ganancia de grandes lucros , sem a. 
'tempo'. . preoccupação de sua·legitimidade, substituiu: 

Repellida pelas paixões da época a idéa da a idéa patriotica de impulsionar o progt·essa-
~nden:mização, S. Ex. a substituiu pelos em- dá patria. · · · . 
lpre"timos bancarias, que os proorietarios ac-. A Camara não necessita de que eu recorde 
céitaratJJ facilmente, porque, ao contrario do a torpe jo~atina que se instituiu na prct Ç L do 
que acreditavam os seus adversarios, os la- Rio de Janeiro, . a pretexto de protecção ás 
.vradores, por seu p ;triotismo, .cogitavam, induBtrhs. · 
antes de turlo, do interesse n>~ciunal, da, reur- Crearam·se em prezas loucas e ate ridicula& 
ganização do trab.•lho agrícola, · fonte prin~ só p;Lra o fim da jogêltina e das vautagens. 
cipal da riquezn. publica. . ve~sones dos felizes incorpor.adores. 

Os Javradorés cogitavam menos de receber E', prirém, certo que ~dguma einpreza utiL 
a importa ucia empregaria na acquisição do se creou, que cumpria animar e manter. Mas. 
braço escravo, do que de rtispór de elementos depois das lou,~uras, dos gl'audes latrociuios 
· · - d t · b ll · que, descobertos, ahi el:ltào escandalisanrlo a; 

pn.ra .a, '-'eorgamzaçao · 0 ra a 10 nas sun,s cooscieucia ·nacional e nos desmot•alisando-
lavouras . . · . 

Era esta a sua preoccupação, que _· era de perant<~ as nações civilisadas, veiu a reacção,. 
evidente interesse r~o paiz; . repellindo essa idéa de fomento. 

I o Vi~conde ele Ouro Pr·eto prestou relevan- . Ag<.-ra. o plano é a razoira, é deixar que
ltes serv.iços ao paiz, auxiliamlo a industria succumbam todas as emprezas, boas e mis. 
agricoJ 11 , e fez justiça uos propeietarios, aCI'e- OPa, o Governo que a::;sim procede em re
~itando na sua p!"obidade e na sua abnegação !ação ás iodustrias nacionaes, tem o direito 
patriotica. · : de fallar .na vn.lorisaç.ão de papel-moedn. ::;em 

. Eu dou testemunho, senhores,· de que nos atfeontar o senso e as intelligencias dos mem
Estarlos do· Rio de Jan•!iro e Minas Geraes bros detit L casa~ 
o seu plano produziu efreitos immediatos, e O SR . . LEoPOLDO DE BULHÕES- A maioe 
·no futut:o, quando passar·em estas granàes parte das emprezas forn.m creadas para jogo 
tpaixõtJS, se fari inteira justiça ao Sr. Ouro de Bolsa. 

iJ?r~~~~~·se affir_mar que, si não fossem os acli- O SR. VALLADARES- O nobre deputa•lo diz.: 
'r.a maior parte )) : logo, não foram todas. 

~ilios banca rios, a colheibL de 1888, com enor- Rec~onhece, portanto, .que alguma cousa ile 
me pr-ejuízo do E~tado, teria se perdido toda, utíl se creou. çumpre averiguar quaes a; .em
. e a imperfeita reorganização do trabalho rea- pr:ezas cre<tr!as pelo torpe intuito de jogo-

\
lizada, estar h por fazer se; e é do producto de Bolsa, para conde moa l-as, 0 que não 
della que o Estado vai se mnntendo, e :.té exclue que sejam animados e mantidos o& 
realizando o milagre de fazer face a despezas que teem elementos de vida e prosperidade . 
fstup.ondas. · . O Governo parece que se delícia com o os--
\' Infelizmente o plano dos auxilios i lavoura pectacu1o tias ruinas e miserias! 
j't'L foi expedido. Ora, senhores, o Governo que segue u11a 

O plano hoje é gastar as mão-cheias, som tal política, que não providenCia sobre cou[la 
~onta, sem medida e sem preoccupações alguma, que cruza os braços deante de todos. 

~
uanto ao desenvolvimento da producçãu elo os proble:uas, que ataca o desenvolvimento 
aiz. da 'linção publica, que prejudica o commercio-, 
Os novos financeiros acreditU:m que basta a lavou r t e as iodustrias, consentindo na; 

ir addicionando os impo~tos antigos e crean- c'ls~ação do trafego na Estrada Central, tem 
clp novos ; . parece que julgam inesgotaveis os dir·eito de f'allar em valorisnção do meio cir~· 
Ncur~os do contribuinte. culante-papel ~ · 

, Durv ~te _a gestão do Sr. Viscon_de de Ouro Tem direito de falia r em valorisação c1 0 
Pr~t~ ~mcwu-~.e u_m plano de, Impulso, d~ tal meio · circulante, · quando, ao p sso .que. 
a?Jtn<<ÇcLo, 110 ~ent_1do da cre~çcw de novas assim proc ;de, em ddrímento da prod ucção 
fonte~ de prorlucçao, genernllsando J?? pa1z n<~cional, ao mesmo tempo tríplica n.s despezas 
a: mclustr:1a tll<.IDUf:·tn~e:ru., d.a qual Ja ~~ts- irnprodudivas, elev>t o fnnccion,dis!no publicO\ 
tmm ensa,w~. annn,1dOI e~, devidos antes a mt- ao duplo ou triplo do que . ex1st1a, eleva 0 
e1attva par·twul_ar, do que a -planos governa- Rxerc 1to a mais de 20 mil hornens, quanrto 
ment~tes, esp~cmltuente e n •Mma,s, onde ~e 1 nunca attingiu a 11 mil home!ls no reg-imen. 
áearam e prosperan:t algu?s _as~~~b. elecrmen-\ pa::;sarlo? um Governo que as:m~ crea valmes 
tos que f,, brrc.• rn teCidos de algodao · neg,<tivos, na phrase dos economrstas, ao pabS(} 

. O Governo Provisorio, aceitando o iui-~ que de~cur;t complet:unente todas as fontes 
ciarlo plano de auxilio a~ industrüs elo paiz, de renda do paiz, tern direito ele vir f dbu· 
commetteu excessos que comprometter"m o, na vuloritia.ção elo meio cireulantfl, quando o 
üléa que er<t patriotica. 'meio circulante é o papel-moeda ? E' pot< 
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isso que eu disse que a commissão de orça
mento affrontou a intelligencia da .. Camara, 
a:tírontou o bom senso publico. dizendo que 
pretende valorisar o meio circulante, substi
tuindo o papel dos bancos; que ao menos deve 
r epresentar ·o ouro que o Sr. Ministro da Fa
zenda diz que está no Thesouro, pelo papel 
moeda do Estado, .que só exprime a determi
nação da lei que decreta o seu valor ; ao 
pas~o que descurava todas as fontes de renda 
do paiz e creava vertiginosamente despezas 
improductivas I . . . 

E', repito, affron tar o bom senso publico, 
é affrontar a illustração da Camara, vir 
usar de uma lingua.gem destas ; e não con
tente com isto, ainda um ministro se abalança 
a cobrir de iujurias, de vilipendias áquelles 
que não aceitaram os seus conceitos e affir
mações como dogma, em ma teria de finanças! 

Eu vou terminar, em obediencia aos desejos 
de V. l~x., Sr. presidente, e ainda para cor
roborar o justo protesto que aca,bo de lavrar 
perante a C:unam, contra a linguagem elo 
Sr. Ministro da Fazenda, eu vou mostrar a 
V. Ex. qual é a linguagem da imprensa que 
apoia o Governo. 

Diz o Figaro (lê) : 
o commentario á carta do ministro é a in

juria , o aieive á Camara, como defesa do 
que escreveu o ministro ! · 

A Camara é qualificada pela imprens1. 
governistfl. de accionistas. 

Devo dizer a V. Ex., antes de terminar, 
que não considero o Sr. ministro da Fazenda 
merecedor das censura~ que alguns collegns 
irrogaram-lhe, pelo seu procedimento, vindo 
a esta casa entender-se com os representantes 
da nação, pela sua presença na tribuna, assis
tindo a nossos debates, o que é um direito de 
qualquer cidadão, e até dos estrangeiros. 
Menos concordo com as censuras que lhe 
foram feit_as, pelas reuniões dos representan
tes da Nação, senadores e deputados, para 
co;:~ferencias relativas a assumptos finan-
ceiros. . 

Eu sou sectario do regimen parlamentar 
e penso que elle existe na opinião publica, 
nos sentimentos, idéas e habitos, do paiz. Jà 
tive occasiã.o ele dizer que o direito publico. 
organico brazileiro não consistia tanto na 
monarchia, como no conjuncto das garan
tias que se achavam na Constituição e em 
outras leis. 

Esse direito publico, senhores, é hoje o 
patrimonio de todos os povos civilisados. Não 
foi supprimido, não podia sel-o, no dia 15 de 
novembro, só pelo facto ele ter sido abolida. 
a monarchia. 

Serianecessario ter supprimiclo a nossa civi
lisação, seria necossario eliminar o povo bra
zileiro do quadro dos povos civilisados, para 

conseguir-se a · suppressão do complexo de 
garantias' constitucionáes, constantes do 
codigo político de 1824 e• de outras leis. 

Seria necessario, repito, senhores, ter sur
gido no dia 15 de novembro um poder 
capaz de mergulhar o Brazil nas trevas da 
ignorancia e ela abjecção moral. O direito, 
senhores, que é o complexo de g·arantias da 
liberdade em todas as suas manifestações 
racionaes, e um phenomeno objectivo ; não 
pócle provir elas combinações ou cogitações do 
philosopho Benjamin Constant o.u do j uriscon-, 
sulto Ruy Bttrbosa e de outros que constituí
ram o Governo Provisorio. O direito é um 
phenomeno objeétivo ; elle existe nas necessi
dades, nas icléas, na civilisação de cada povo, 
e as leis não fazem mais do que formulai-o. 

Por consequencia, digo eu, não está nas 
mãos de ninguem suppri~il-o. Uma revolução 
militar não podia supprimir o direito publico 
organico brazileiro. · 

VozEs - Não foi uma revolução militar; 
foi uma revolução aceita pelo paiz. · 

0 SR. V ALLADARES - Foi uma revolução 
militar : os nobres deputados o confessão, 
quando se exprimem de modo a tornar mani
festo que a aceitação se referiu a um facto 
consummado. · 

Os nobres deputados dizem que a revolução 
foi aceitfl pelo paiz. Não venho discutir este 
assumpto, que é .de historia cootemporanea, 
que é muito irritante, pela natureza dos factos. 

A revolução, Sr. presidente, que determi
nou a mudança de fórma . de governo, da mo
narchia para a republica, não podia suppri
mir o direito publico organico do· Brazil, ex
tinguindo garantias, em cujo gozo nos acha..,l 
vamos ha mais de 50 annos. 

Applauclo o Sr. ministro, que nos quet 
re3tituir uma g·árantia política, que, por errq 
de apreciação, foi abolida-a do regimen pari/i 
lame ntar, que foi substituído pelo regime . 
presidencial, segundo o qual um ministr~ 
páde dizer aqui o que dizia Bismarck ao parr 
lamento prussiano : « Emquanto tiver a CO]}o 

fiança elo meu augusto amo, hei de mante~-
me nesta posição ! » · . 

Não posso censurar o Sr. ministro da Fa
zenda, por não querer para nos esse pro
gresso prussiano. 

S. Ex., a meu ver, só merece elogios. E' 
moço, estudioso, teni talento, aspirações el~-
vadas ; não se póde conformar com o papel 
de simples secretario irresponsavel do Mar~ 
chal Presidente, pelo que andou bem, enten'
do, no procedimento que para muitos valeran:l-
lhe censuras acres. . , 

Conseguintemeute, Si'. presidente, applau
clo a S. Ex. por se pôr em con tacto com o 
parlamento, por se communicar com elle, 
trocando icléas, esclarecendo e sendo esclare-
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ddo, em vez de circumscrever-se ao papel de J Camara dos Sr. Doputados, não posso deixar 
simJ:Ies secretari? sem responsabi~iclade. de increpal-o fortemente pelo procedimento 

Nao posso deixar de applaudu' a S. Ex. que teve: (Enwam os 8rs. Seabra e Bevilac
neste ponto. (Varias Srs. deputados dão qua; cruzam-se vehementes apartes e o Sr. pre-
.apartes .) sidente por divenas vezes reclama attençãlJ,) 

·o SR. VALLADARES- o que não posso, Sr. \'ou concluir, Sr. presidente, tornando s:l.-
presidente, é conformar-me com 0 resultado lieute que, attenta a natu1:eza da carta, pon
aque chegou S. Ex., é tolerar a sua falta de derando que tal meio de communicação com 
'logica: . a Camara dos Srs. Deputado~ não se confor
. S. Ex., depois ele se pór em contacto com a ma com os termos da Constituição, que con• 
Cámara, depois de trocar idéas com ellà., não sagra o meio da mensagem do Presidente da 
devia insurgir-se contra o seu veredictum, in- Republica, não .deve ella figurar nos annaes 
juriando a mesma camara. Parece que s. Ex. desta Camara, cuja dignidade a,taca, desco
perdeu a calma, tanto. que não procedeu com nhecendo os intuitos patrioticos de muitos de 
logica. Depois da homenagem prestada, de- ·seus membros. · 
via respeitar a decisão da Camara, 0 que não Assim pensando, e zelando a dignidade da 
fez. Camara, de que faço parte, resolvi offerecer 

Ainda se mostrou . incoherente desconhe- um requerimento, que se acha concebidon os 
cendo o interesse publico na decisão da ca~ seguintes termos (lê:) 
mara, e ao mesmo tempo pedindo a sua demis- Não pedirei á Camara que · approve este re
são em consequencia de süa votação. · querimento, porque seria isso fazer-lhe in-

juria. 
Observando as leis da logiça e da coheren- Estou certo de que a Camara dara uma so· 

cia, o Sr. ministro não devia chegar ao re- lução que esteja na altura da sua dignidade. 
sultado a que chegou. Intelligente, i Ilustrado, (il1uilo bem; rnVtito bem.) 
de ,idéas adeantadas, S. Ex. devia se conformar 
com a decisão da Camara dos Srs. deputados; E' lido e fica sobre a mesa o segniute 
S. Ex. não d(wia· querer irnpór o seu pensa-
mento, devia respeitar a votaçãe da .Camara. Reqttel'imen·to 
A imposição que se contém... · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Perdão ; O 
Sr. :ministro não trouxe inspiracões á Cama
ra ; veio beber aqui inspirações, porque já en
controu o projecto apresentado. 

0 S~. V ALLADARES - Si O honrado depu
tado drz, .que S. Ex. veio bebe1' inspirações na 
Camara, era isso razão para que não respon
desse:ã votação da Çamaracomuma. afl'ronta. 
S. Ex. veio-beber inspirações, não devia con· 
verter a Camara em senado de Lopez do Pa
raguay. 

V. Ex. sabe. o que era o . senado do Lopez ~ 
E~a uma corporação que assumia a responsa
bilidade das idéas do dictador, uma especie de 
testa de ferro. · 

Requeiro que a carta do Sr . ministro da 
fazenda, lida em sessão de 29 de outubro, vá 
á commissão de policia para interpoe parecer 
sobre, saber:-Si essa carta, tendo-se em con
sideração o reg-imen constituc~onal vigente, a 
norma ele relações entre o Pojer Legislativo e 
Executivo, respeito devido ás deliberações e á 
dignidade da Camara, póde figurar nos an
naes dos seus trabalhos como um documento 
normal, expressando as relações desses dous 
poderes, devendo concluir pela inclusão ou 
exculsão dos annaes parlamentares da men-. 
cionada carta . 

Sala das sessões, l de novembro ele 189.2.
Valladares. 

Elle communicava-lhe reservadamente as 
suas deliberações, e depois consultava : já se O SR. · PRESIDENTE - O requerimento fica 
sabe, a consulta vinha cGnforme 0 poderoso sobre a mesa, para ser lido no expediente da 
dictador desejava e mandava. proxima sessão por ter sido apresentado de-

Ora, o Sr. M}nistro da Fazenda, moço pois de esgotada a hora destinada ao expe
a~eantado, republicano puro sangue, não póde, cliente da presente sessão. 
nao deve pretender converter a Camara dos Presentes os Srs. João Lo]Jes, Antonio Aze
Srs. Deputados no senado desse dictador tris- redo, João de Avellar, Fleury Curado, Carlos 
temente celebre. · campos, Indio do Brazil, Cantão, Pedro Cher-

0 SR. PRESIDENT~ - Peço a v. ~x. que mont, Matta Bacellar, Aug-usto Montenegro, 
resuma as suas consrderações, po!'que Já exce- Costa Rodrigues, Casimira ·Junior, Henrique 
deu um quarto da hora: de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira ;!?a-

O SR . VALLADARES _v t , r~nagúá, Nelson, Ma~tinho Rodrigues, Frede-
. . " ou ermmar . r1co Borges, José BevJlaqua;Gonçalo de Lagos, 

. Assim, Sr . prestdeJ:!te,não obstante applau--Nascimento, Alfredo Barbosa, Almino Affonso, 
d1r a S. Ex. por v1r beber inspirações da Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carva-

Camara V. VII 2 
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lho, Gonçalves Ferreira, Joaquim ,Pernam
buco, Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, 
R,,ymundo Bandeira, João de Siqueira, Lui~. 
de 'Andr~dP, Espieito Santo, Bell~r-mino C>.r 
neiro, Theoi:Jhilo dos Santos, Oiticica,Rodrigo 
de Araujo, . Oliveira Vallarlão, Augusto de 
Freit,,s, Paulo Argollo, Tosta,, Seabra,Artlllll' 
Rios, Garcia Pires, Marcolino de Moura, Seve
l'ino Vieira, Santos Pereira, Milton, -Fran
cisco Sodr6, Leovíg-ildo Fil!!ueiras, B·rão de 
S.. Mar·cos, Sebastião Landul pho, Manoel 
Caetano, Francis~o de Mn.ttos, Horn,cio Costa. 
Novaes Mello, Fonseca e Silva, Nilo Peçanha. 
Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Oli
-veira Pinto, Vir!iilio ·Pessoa., Luiz Murut, 
Baptibta da Motta, Er:co Coelho, Lopes Tr·o
"Vão, .lacques Ourique, Furquim Werneck, 
Vínhaes, Antonio Olyntho, Badflró, Pacitiro 
M:-tscarenhas, Gabriel de .Magalhães, Chagas 
Lob•to, J,,colJ da Paixão, Alexe~ndre Stockl<~r. 
Fer·r·eira Brandão, Mfltta' Machado, Alv~ro 
Botelho, Gonçalves Chaves , Dutra N:cacio, 
iVüwoel Fulgencio, Carlos d<~s Chagas, Costa 
Machado, Fr-ancisco Veiga, Ferreira R.abello, 
João Luiz, Rodo!pho de · Abreu, Beneclict" 
Vali> daT"es, Arantes, Glicerio, Ce~ario Mott>• 
JuniOJ', Moraes Barros, Lopes ·Chave.s, Do
rningos de Moraes, Carvallial, Angelo Pi
nheiro, Mursa, Panlino Carlc,s, Costa Junior·. 
Alt'redo. Ellis, Moreira da Silva, Leopoldo rle 
Bulhões, Alves de c, stro, Caetano de Albu
querque, Bellarmino de Mendonça, Marcü,no 
.de Mag:dhães, Fernando Si mas, LauroMuller, 
Schirnidt, Julio ele Castilhos, Bor·ges .\e Me
deiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Homero 
Jla ptbta, Cassiano elo Nascimento, Demetrio 
Ri'beiro e Ménna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam .de comparecer com causa partici

-pada os Sr·s. Atha yde Junior, Paula Guimn
Tães, Uéhó:t RodriguPs, RndrL:ues Fernandes. 
'Pires Ferreir-a, Justiuiano de Serp;,, Jooé Ave
Jino, Mwuel Castro, Amorim narria, Epitacio 
Pe::;soa, Pedro Americo, Couto Cart>~Xo, Rosa 
e Silva, José Mariano, Anoibal Falcão, Pe
reira Lyra, Meira de Vasconcellos, João 
Vieira, Pontes ele Mirancl;~. Euclides Malta, 
T.vo do Prado, Leandro Maciel, Felbbelln 
Fr,'ire, Zruna, Fonseca Hermes, Viriato de 
1\ied 'ir·os. Joaquim Breves, ~·rança Curva lho, 
Fróes da .C·nz, Alcindo Guanabara, SampaÍI· 
.Ferraz, Mf•yr-ink, Jo~to Pin.heir·o. Leon<>l 
.Filho, Lamounier, Americo Luz, Viotti, Arb
.iid(·s Ma.a, Gonç:o lves Ramos. Domingos R"
.cha,Domiugo:; Porto, Pall eta,Nec.-sio Tavares, 
.Adolpho Gordo, Carlos Garcin., Almeidtt No
,guei ra, .lulio de Mesquita, Brazilio dos Sa.lto~ 
. ,e Eduarrlo GonçalYes. 

DPixam de comparecer, sem causa partici
·lJacla, os Srs. Villa Viçosa, Prisco Paraiz<•, 
Iliony:sio Cerqueim, Cyrillo ele Lemos, Al-

berto Brandão, Jesuino de Albuquerque, Tho
maz Delfioo, l!'igueÍJ>edo, Co:;t\1. Senna. Fer
r·eim Pires, Monteieo da Silva, .Martinho 
Pr·ado. Cincin a.to Bragn, Urbano de Gou vêa, 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe
r•Pira. da Costa, As~is Brazil, Rocha Ozorio e 
!?er~nn.ndo Ai.Jott. 

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

0 SR. ALFREDO ELLIS ,(pelct m-dem)- Pede 
']Ue seja. dado para ordem do dia de am .• nhã. 
si f•·r possível, indep ndentementedo p'a'recer 
ria commis:;ão de diplomacia, o projecto desta
cano do orçamento, organisando o corpo (:OD• 
::miar. · 

!) 8R. PRESIDENTE -Logo que ll0'1V8T' nu
mero submetterei a votos o requerimento de 
V. Ex . · 

E' posta em discussão a reclaçção · do pro-, 
jecton.!83C. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões 
começa dizendo que não pôde deixar de a na-· 
lys;.~r algümas das disposições do prpjecto. · 
permittirirlo-lhe ainda-esta analyse o art. 129 
do regimento. 

Estranha que o projecto não fosse á com
missão c:om ns emendas, na fórma do arf. 127 
e por causa da pressa ele ultimarem-se ostra
b;dl!os. O projecto é obscuro e contém dispo:
~ições absurdas, como as do art. 2" § 2°, let-: 
tras a e b e art. 4° • 

Por que motivo carregará o The~ouro a . 
respoosabilidarle do resgate de 67.000 :000$ 
de papel-moeria, quando pelo contracto com o 
Banco da H.epnblica este ,ia devia ter re~ga.
tado 75.000 :000$, sendo 50.00li:OOO$ g-~alui
tamellt(:) ? As apolices emittidas para resgate 
podem ser compradas na praça pelo ·baoco e 
rrecolhidas ao Thesouro para h•se de nova 
emissão pelo banco, conver·teudo-se então a 
apolice que . e roa de 5 °/0 , papel, em a police 
ouro. Não comprehende a razão dbto e é as
~im que se diz que a reconstituição não im
porta em g·ravame para os coft·es? 

O restabelecimento dos impostos em ouro 
em lei permanent"l é inconstitucion~ I, por
quanto a ·Constituição exig-e que a rec:eita 
::;eja aonualmente fixada e votada pel>ls Ca
maras; 6 t.mbem i11cunstitucional <t rlelega
ção ao executivo para ampliar ou restringir 
os direitos de importação, competindo só ao . 
Poder Le Jislati v o a fa.cu lclnde de ·taxar . 

A que::;tão tlnanceira tem sido m i] diT'igid~ 
no Congresso e fór>a.clelle, parecendo que sotn·e 
e! la ex.;rcem ncção cíirectu. os banqueil'O:>, que 
não sã.o os melhores con~elheiros na m<:lteria . 
O IJnnqueir·o, em regra, entende de oper·ações 
bancarias, ITl <IS não ele finanças, que ofi·,• cnn
~ist e rn em d,·,scontos ele lettras, carnhi(JS e 
cauçõCJs . O estudo das finanças cowprehtlnde 



Sessão em 1 de Novembro de 1892 

o d<1 aclministraç_ão, no que tem esta de mais 
d'tJlicado, o, do meio econornico, das fontes dA 
prórlucção, credit_o public_o, co~diç~es geraes 
do trab1dho, reg1men tr1butarw, mdole do 
povo, politica, etc. ' · 

Além d1sto, o banqueiro é sempre levado 11 
vér tudo pelo prisma diiS convP-oiencias r~" es~ 
tabelecimento qtte dirige, desinteresses a sua 
guarda i é este o seu dever. Passa a responde.r 
ao Sr. Valladares, decla.rando que a carta do 
Sr. ministro da f<t?.enda está em termos 
muito convenientes e mostrando as vantag~n~ 
qo projecto da commissão. 

dizendo que este contém absurdos e ineonve
niencias e que portanto deve ser-lhe a lter11da 
a r·e:it>cçfi.,, na fo1 ma nó regimento. Or~, S. Ex •. 
hão· in terpretou bem o art. 4° que d1z o se
guinte (lê) .· 

« Art. 4. o O governo fica autor~s?-•1o a cc::... 
brar en. ouro, em qualquer exf'rCJCJO, os di
reitos de importa.ção lias alf~t.ndegas e repar-· · 
tiçõ· ·s de <-rrecftdaçâu da União, como e quando-· 
jittgar conveniente ; rlevendo; porém, fazer . 
coostilr pP-lo Diario Official, com a anteceden
eia de no· dias, pelo rilenos, não só o t·~meço 
de:;sa cobrança, como qualquer altc•raçao. no 
seritido de augmentar-lhe a esc::t.la. » 

o Sr. JU:atta ~:rachado- Não me Diz S. gx, que .neste artigo ha completa 
alon!!'arei muito naresrJosta que vou dar ao del egação do Con~-resso ao P?der Executivo 

~ da sm• fi:lcUldade de decretar 1mpostos. l\11:ls, .. nobre deputrtdo por Goyaz. d 
s. Ex. começou reclamando que as ernen~ .S , Ex. está enganado; não se póde ente o e:r-

d,as apresentadas em 3~ di~cussão não deviam "s~im o artigo. . . 
ser .incorpor·adas no projecto, sem ir previa- f<~~te autorisa apenas o Poder _Executrv_? a. 
mente á conimissão. . · ·. . r·eceber eni ouro os impost< s de mlpot'ta~.;a~. 
· ' · O imposto, por exemplo. é de. tanto_, e n .. ats 
O SR MoRAES BARRos-O que o nobre rle- r.o· o;~ de addicionaes, 0 Poder Executtvo pode 

puta do ·recl'amóu foi que as emendas nãod>- reeebet· essa iinportancia en~ m?eda corr.enk 
viam ter-sido suj'eitas a. debate sem audiencia ou em ouro, na qu:wtidade eqmvalente a de
da commissão. · cret~tcla . na lei annu,J· do orçamento com os 

O SR. MATTA MACHADo..,... Eu vou ·ler "<ldicionaes · respet·tiv.os. E' po_r isto q11e o-
o art. 127 do regimento, para responder 11 artig.o faculta ao governo o d1re1to de mod~fi
S. Ex. (lê): r:ar as condições da cobrança, porque s1 o 

«Art. 127. Tanto na 2a como na 3• discus~ão catnl.Jio ~übir ou descer, · elle maneJar~ cobr
1
ar 

Pm m\1-ior ou menor porcentagem a par e, de qnnlquer projecto as emendas ou artigos 
dd ·t· d t d d . rmgavel em ouro. . .., a 1 1vo:;; crean o ou augmen an o espAzas, Por exemplo: si eshver cobrando 

0
0 oj

0 ou reduzindo a despeza publica, não poderão em ouro e esse& 30 ojo em ouro com a parcella 
ser admittidos a debate e á votação. sem d d 
prévio parecer da respectiva commissão.» paga. em papel dert:-m r esultado em rrroe a o· 

pa;z, o imposto que o importador deve p~gar,... 
· O qne occorre primeiramente dizer, é que de conformidade c0m a lei, e o gover·no lc:go 

agora nfí.o tratamos . de discutir o projecto e que subir ou descer alteras!'e a porcent.;l~em 
sim de discutir a redacção: e por con::>equPn- pagn em ouro afim de que, dentro d"s limit~s. 
cia,_ o requerimento do nqbre deputadoja não ti xarlos, 0 pngamento em o.uro e papel equl- · 
tem rar.iio de ser.. valha a totalidad~ do imposto (\m papel. 

Mfls, além disto, eu direi a S. Ex., como Isto posto, não fica alterada ou augrnentada 
presidente da Camart, não mandaria as ernen· a importancia do imposto, apenas recebP-Se 
das à commissão, porque nenhuma dellas au- uma parte em . ouro para que o Tt!Psouro 
gmenta despezas creada,s no projecto. po~;sa tPr 0 encaixe metallico necessar10 para 

As minhas emendas foram formulndas nr r.om este fazer face a uma parte ao menos
intuito de alliviar o projecto de todos .os onus da~ despezas publicas no exterior. 
para o Thesonro. · Não ha, ·pül'Ífll•to, delegação nem o au-
. Eu pergunto: sendo este o fim das emendas, gmento do Imposto, regularment_e votndo . 
deviam ell :s ser enviadas á commissão por um aparte .do SI'. Arthur Rws m:mam~ ?· 
forç·· do a~·t. l2i ~ tal vez n m'il. vontade do pobre comUtmdor, Ja 
· Mas. não insisto maJs neste ponto ; disse tiio ' sobrecarregado contra. o projecto · GJi:.. 
isto apeoa~ para most1'nr que o nobre depil- c,.,rio ... 
tado, no seu desejo de demorar a pass~tgem 0 SR. ARTHUR RIOs-Faça-me mais justiça. do projecto, d"sejo aliás louvi:lvel, porque 
s. Ex. està convenci·lo de que 0 projecto ·;em '\i a disposit;~o do art. 4°fosse clara, j á não 
trazer gr·aves pr juizos HO paiz , 0 nobrf' d"ria • s;e re~ulta· io. (Ha outros apar tes ) 
deput:1do, nesse seu desejo, não se mo~trr>n . O SR . MATTA MACHADo- Onde se quer so- . 
fundado em boas razões para a impugnação '•r• c<Jrregar o pobre consumidor neôte 
que f'ez. . a• tig-u? 

A seg·unda obj ecção do nobre deputado re-j Não , Sr . presiden te, o erro foi de~h• Cn
ore-se a uma questão de red« c.ção elo art. 4°, mara . O rumo passado, ella convenc1da de 
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que prestava um serviÇo ao consumidor 
brazileiro, aboliu o imposto em ouro para so
brecarregar a taxa com o addicional de 60 o /o-

Si em vez disso, tivesse deixado permdne
cer a cobrança em ouro, o consumidor paga-
ria hoje muito menos. · · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - No-to a 
V. Ex. que esta Cnmara ja votou o acldicional 
de 50 ° I o. (H a ottt1·os apartes.) 

·o SR. MA'l'TA MACHADo-Quero dizer que o 
Poder ·Executivo não pôde cobrar em ouro ... 
(Varias S1·s. deputados dão apartes.) 

O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. MATTA MACHADo-Não sou juriscon

sulto: V. Ex. é, e tanto CIUe lhe pedi, antes 
de tomar a palavra, que si dissesse alguma 
causa que o convencesse ... 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES,_ Sô pondero 
a V. Ex. que a lei ele 50 "lo acldicional, com a 
cobrança em ouro, vae tornar a nossa tarifa 
mais que proteccionista, prohibitiva. (Varias 
Srs . deputados da o apartes.) 

0 SR. MATTA MACHADO-E' bom que fique 
estabelecido qüe o pensamento do legislador 
era tlSte: que a cobrança em ouro, autol'isada 
no artigo citaclo, não veiu de modo algum 
aggravar o imposto votado; dando faculdade 
ao governo de alterar a porcentagem de parte 
cobravel em ouro, quer que esta. parte cal• 
culada ao cambio corrente corresponcla ao 
addicional em papel. . 

A lei do imposto é uma lei aunua. Este 
anno fixa 50 °/o de addicionaes; para o anuo 
sera menos ou mais, conforme se determinar. 
Mas o que o Executivo não póde é mandar co
brar de tal modo que augmente a importancia 
total, porque, assim seria sobrecarregíl.do o 
consumidor, illegalmente. 

O SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES-V. Ex. está 
já conhecendo o perigo. 

O SR .ARTHUR Rros-Já vê que não quiz 
armar á popularidade. 

O SR. MATTA MAcHADo-V. Ex. tem bas
tante popularidade lá fôra e aqui; m<1s o que 
quiz foi chamar a odiosidade sobre o pro
jecto. 

O SR. ARTHUR Rros-Não ha tal ; elle já é 
bastante oclioso . 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULHÕEs-Estimo que 
V. Ex. tenha, ligado importuncia ao assumpto. 

(Varias Srs. deputados clã o aP,artes.) 

Q SR. MATTA MACHADO- Nós não pode
mos delegar ao Executivo a faculdade fle 
sobrecarreg-ar a nação a seu talante com 
impostos não votados annualmente. 

Mas S. Ex. , sustentando a boa doutrimt de 
que não podemos delegar ao Executivo o di-

reito de applicar impostos ao cidadão brazi
Jeiro, S. Ex. esqueceu-se de que havia redigi
do um projecto nos seguintes termos. (LIJ.) 

Sr. presidente, V. Ex. sustentou, não · ha 
duvida nenhuma, a boa doutrina; mas S. Ex. 
e a homada commissão, porque o projecto é 
da honrada commissão ... 

0 SR. ARTHUR Rros,.....Não ha tal. 
O SR. MATTA MACHADO-O projecto está :;tS

signado: Moraes Barros, Leopoldo de Bulhões 
e 'Almeida Nogueira. 

O SR. ARTHUR Rms-0 projecto é um ad
ditivo destacado do orçamento. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES-O nobre de
putado, que é parlamentar antigo, igno
ra que a commissão de orçamento assigna 
a redacção d0s projectos? ! 

O SR. MAT'rA MACHADo-Sr. presideute,re
queiro a V . . Ex. que me mande trazer o pa
recer da commissão que acompanha este ad
ditivo. 

Quando os additivos são destacados de um 
projecto, elles voltam á commissão e esta o:ft'
rece parecei'. 

O SR. PRESIDENTE-Para satisfazer o pedido 
do nobra deputado, peço-lhe que declare si é 
additivo destacado. da r eceita ou da despeza. 

O SR. MATTA MACHADo-Da despeza da Fa-
zenda. ' · · 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-Sobre revisão de 
tarifas o que a commissão propoz está inserto 
no projecto de receita e essa· revisão depende 
ele approvação do Congresso. (Ha outros 
apartes;)ji]U~ :L' -'-

o SR. MATTA MACHADo-Sr. presidente, não 
quero insistir neste incidente, quiz apenas 
mostrar que o nobre deputado censurando 
energicamente aquelles que votarem pelo ad
ditivo do Sr. Glicerio, lançando-lhes a pecha 
de terem legislado sem attender aos termos 
da Constituição ... 

0 SR. LeoPOLDO DE BULHÕES- Ferindo a 
Constituição. 

0 SR. MATTAMACHADO- ... ferindo aCon
stituição, quiz apenas mostrar a S. Ex. que 
ainda que tivesse havido um descuido na re
dacção daquelle artigo, que não houve, como 
já provei, S. Ex . devia ser mais benevolo nas 
suas censuras, porque todos erramos. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Referi-me 
ao artigo do regimento que det.ermina
quando 7za absurdo. 

(Ha outros apartes.) 

0 SR. MATTA MACHADO- A commissão é 
obrigada a redi f;ir o l)arecer. 
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0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs-De accord O 
com o vencido, ella não póde fazer sub
emendas. 

o SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS - E' assim ~ ! 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -Ora! Pois O 

nobre deputado não sabe 'I ! 
0 SR. MATTA MACHADO- Pergunto ao me~ 

distincto collegà o Sr. Leopoldo de Bulhões s1 
a commissão deve ou não dar pal;'ecer sobre 
esses additivos destacados~ 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES...,.. Todos e~les 
tiveram. 

0 SR. MATTAMACHADO- Parece, portanto, 
que o nobre deputado não tinha razão, nem 
na sua reclamação em referencia ás emendas 
por não terem estas sido remettid~s a com
missão nem tão pouco quando acreditava que 
o art.' 4o delega poderes discricionarios de 
tributar ao consumidor. 

s. Ex. entra em largas conslder·ações ainda 
sobre o. resgate do papel-moeda e pergu~tou 
si o banco ficava exonerado de cumpr1r o 
resgate em consequencia da approvação do 
projecto, 

Lá está um artigo que revoga este con
tracto do resgate do papel-moeda, assim como 
me parece que no proprio projecto da COJ?
missão havia o mesmo artigo. O mesmo prm
cipio, portanto, foi acceito por ambos os gru
pos que organisaram o .projecto. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Em termos 
differentes; cá, resalvava-se a divida e ahi 
perdoa-se a di vida. 

0 SR. MATTA MACHADO- Sabe-se que o 
Banco· da Republica não tem cumprido total
mente o contracto do resgate e retirou apenas 
uma parte do papel-moeda. 

Ninguem prova isto e nas discussões aliás 
ficou bem claro que pelo systema do projecto 
este resgate não podia continuar a ser feito 
pelo processo adaptado. 

E' inopportuna a discussão desta questão 
agora, porque nós tratamos da Eedac~ão que 
não traz absurdo, e portanto nao pode ser 
objecto de contestação, 

Si fossem apresentadas emendas a este p~o
jecto quanto a este contracto, me oppor1a1 
porque tendo-se tirado todas as vantagens 
que o banco poderia auferir do lastro, . não se 
devia crear a obrigação de resgatar o papel
moeda do Estado á sua cueht. Sr. presidente, 
si eu continuasse a acompanhar o nobre de
putado em .todo~ os pontos do seu dis~urso, 
teria que discutir de novo todo o proJecto, 
creio que inutilmente cançando a attenção da 
casa que já tem o seu pensamento formado. 

Nessas condições, termino as minhas consi
derações, pedindo a V. Ex. que interponha 
o seu valimento perante os nossos collegas 

para que este projecto possa quanto antes ser 
remettido para o Senado ; neste ponto deve
mos estar de perfeito accordo. 

O nobre relator da commissão de orçamento 
declarou que tem a profun·da certeza, ou antes 
a grata esperança, ele que o Senado rejeitará 
o que aqui foi deliberado. 

Nós clesejamos verificar isto, porqne de mi
nha parte declaro que, si o Senado julgar· 
conveniente antes a eucampação do que a 
reorganisação, poderei dizer que não pensou 
bem, que devia para o hem da patria votar o 
projecto Glicerio; mas nem ·por isso acredi
taria e nem diria que o Senado se tinha 
constituído em assembléa não de accionistas 
de um banco odiado, mas de pretendentes ao 
agio das · acções de um novo banco in fieri ; 
mas continuarei a prestar o mesmo re~peito 
áquella corporação, continuando, Sr. presi
dente, para na minha cadeira de deputado 
combater por tudo aquillo que julgar util á 
patria sine amare et sine stuclio, respeitando 
sempre a opinião dos que me forem contrarias 
na defesa dos interesses collecti vos. (.Llfuito 
bem, muito bem! o omclor e cwnprimentaclo.) 

O Sr. Arthur Rios diz que ha 
dons dias, debalde, da bancada, pede a pala
vra; ha dous dias debalde se inscreve para 
explicar, não só o seu procedimento na sessão 
de 29, como o procedimento que desse dia em 
deante tem tido em relação aos trabalhos da 
Camara. · 

Receia, porém, aproveitando-se d~t occasião 
para tratar deste assumpto, que o Sr. presi
dent<il o increpe de faltar o respeito ao regi
mento, ao orador, que é propugnador assíduo 
e constante da sua defesa. 

Mas, em todo caso, firmando-se nos pre
cedentes que o Sr. presidente tolerou em re
lação a discussão da redacção da magna lei 
que tem occupada a attenção da Camara 
nestes ultimas dias, dirá á assembléa e ao 
paiz que, retirando-se do recinto no intuito 
de evitar essa-votação no dia 29, fel-o com 
convicção ele que prestava ao seu paiz um dos 
serviços mais assignalados, um serviço como 
talvez não seja mais dada ao , orador oppor
tunidade de prestar igual (Apoiados e apartes.) 

O SR. JACQUES OuRIQUE-A lucta é prefe
rível á abstenção. 

O SR. ARTHUR Rrosresponde que não fugiu 
á lucta ; retirando-se, apenas adiava-a, por
que, tratando-se ele uma questão da mais alta 
importancia, questão em que vinham tomar 
parte muitos membros da casa até então au-
sentes e outros que mesmo muito raramente 
comparecem as sessões, parecia que era de 
justiça aguardar-se por 48 horas a cheg·ada de 
outros collegas, tão dignos de manifestarem. 
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a. sua opiniff.o como aquelles que aqui a ma- - O SR. ·AaTuua· Rws-Ora, vejam a justiça 
;uiftlstaram. (Apm·tes e contestações .) dos nobres deputados ; a carta lida ao tes, era 

Qu melo enuncia as suas opiniões , de ac- arma de coacção contra. a Camara ; a carta 
r.eordo com a sua cooscwncia, não ,lhe emba- lida depois t eria por fim desautorar, otrender 
raça saber si o auditoria as acceita ou uã~- a ~ignidade ela Camara ! · . 
jJot•que não co~tuma. amoldai-as pelas op1- Ora, deante desta logica, uão ha logica pos-
niões daquelles que o ouvem.. . sivel. . 

O SR JACQUES OuRIQUE ~v. Ex. está jus- O no~~·e dtepgta~? ~odr d Mwas ... ttom\do d~ 
-~·-" · d. • · d. eu to dos CJU~ se ·nev-aram um sen Imen o e. Igm a e, mu_t o no re, 1~ 
"'uc,m o o proce 1

111 . . b verdade mas-. <>xao-erado mal cn,bvlo enxer-
. ..., . ~ ' " gou neUa expressões contendo accusação á .,. anno passado a' vot·tção do· creditas SU[Jf)le- j ' v ::; ' ' ' " 

mentare,. dignirlt.de da Camara . O nobre deputado che-
. O SR. ARTHUR Rios respondé que não está gou mesmo a ch<1mar o honrado repre::;entante 
tratando de j ustificar ninguem, nem m,lsmo o de Goyaz de irreflecticlo, accusando-o de não 
-seu procedimento, pó•'que eote~de que e,se ter liuo a carta com a precisa pow!eração, 
-proce limento é pateiotico e ~1ao preciS>1 de porq t1e, si assim t ivesse peoce<lirlo, não teria 
justiticação. Esta apenusassu~n_mdo perante o trazir!n a carta ao conh.ecimento da Camara~ 
publico a inteira responsabtildade de ~eus S EL dà assim o cl.ireitu de dizer·- se que 
-actos, .para que não contirJnen~ essasaccusa- leu a Ctu'ta com o estrabismo da prevenção, 
ções que comeÇ<lm a ser larrç tdas n.tt'az dos pois enxergou expressões que importam 
Te(JO$teiros, que co<neça.m a apparecer soh a accusações feitas á. Camara, · quando taes 
·fó t•ma vaga de in,inu·tções. Desatia-as a que accusaçõés não existem. (Apoiados .) 
vc;mltam de fronte e!'gutda, porque sabera Si o nobre deputado pela Capitltl Federal 

·-responder· a torl_as e !las., _ . _ enxergou as mesmas accusações, é porq Ul'l 
A propos1to ameia da. cliscussao da reda~çao so:trre do mesmo estrabismo. 

~wuve quem trouxesse a pe llo as accusaç-.o.es, o SR. J AOQUEs ·OuRHWE- Parece- me muito 
Ja !~vantadas pelo nobre cleputar_lopor MtnctS, claro 0 portuguez da carta. · · 
.motlvaC:as pela carta do St' . mtmstro da fa- , , . 
:zenda. · O SR . ARTHUR .R!os contmua chzendo que 

Em primeiro logar, o orador precisa r e- o h?nrado Sr. mm1s .. ro da f<.~zenda, em um 
produzir no seu di;curso, P'traque tigure nos toptco ~e suo. carta, refere os_ passos que deu 
-annaes, um aparte que ta l vez não fosse apa- no sent_tdo de alcançar a fusao dos rlous es
nhado rio correr da discussão. Nesse apar·te ta.bel ecJmeilios da praça ; relata como esses 

·se disse que essa carta fóra dir·igída ao orador passos não tiveram solução fav~ravel.; rel~ta 
em occasião em que a votação da casa ja era como,. procedendo, com a maror dtscreçao, 
-con heci la. conforme o caso exigia, foi inesperadam·mte · 

E' uma falsidade que aqui foi. levantada ; puhlicado o seu plano por um jorn,tl ; relata 
·a, carta foi -lhe entre"'ue na Camrtra as 11 como, mteressados, em favor de nm dos bancos 
!horas da manhã. 

0 
procuraram Ia.nçar o descredito eril relação 

0 Sa . AUGUSTO Mo:<TENEGRO - Assisti á 
.eut1 ega . 

O SR. ARTHUR Rios estava no recinto e 
aguardava a opportuoidatle de . trazel- a ao 
-conhecimento da Camara, mas outros orado
res tinham tido occasião ele inscrever-se no 
-expediente, de morlo que <t hora esgotou-se 
·sem que o orador pude~se f'allar. 

Portanto, essa carta não foi escripta depois 
de conhecida a votação da casa . (Apoiados . ) 
·.E talvez mesmo, si a palavra lh.e tivesse sido 
. dada na hora do expediente, isto é, antes da 
votação, talvez que o orador não t ivesse dado 
á casa conhecimento de !la porque a accns<.tçio 
que hoj e se faz com a coosçiencia de que e 
inverídica, seria invertida do modo a produ~ 
zir etreitu de accusação differente, istó é, dir
se~hia que esta carttt f'óra escripta para 
:actuar na votação U.rt Ctunara. 

O Sa . JAcQuEs OumQuB - Esse, pe lo me
.nos , poderia parecer o effeito. V. Ex. fez 
muito bem em não ler . 

ao outro banco, tornando imJYossivel a fu-ão . 
E' em rebtção a eates que aesim procede

ram, que o ministro se refere dizendo que es
tes perturbadores que deviam, como S. Ex., 
concorrer, para a solução da questão 11oan
ceira, é que tinham creaclo difficuldacles de
fendendo seus interesses. 

Foi nestas expressões que o nobre depu
tado enxergou accusações á Camara, para 
chAgar á injustiça que praticou em rdlação ao 
ministro ela fazenda. 

Ainda mais, um orgffo importante de pu- . 
bliciclade nesta capital, em e·lictorial, ac
cusou o ministro ele intervenção indebita ·. 
nesta questão. · 

Esta accusação é tão verdadeira como a in
'lrepaçií.o feita pelo nobre deputado pot' Minas, 
secundado pelo illustre representante pela 
Capital Federal. . 

A commissão de orçamento, no desempenho 
das funcções que a Camara lhe comrhetteu, 
procurou, de longa data, encarar de frente o 
problema financeiro que a todos assn:::tava, e 



Sessão em 1 de Novembro de 1892 

depois de muitas co.nferencias, de largo~ . vida que oceorre ao seu espírito, em relação 
estudos sobre a materia, .re;:,ol v eu convocar ao art. 4''. " 
a commis;ão de finanç1s. do Sen;tdo para O art. 4° da autoriz1ção ao governo para 
uma reunião que teve logar nesta ca~a, afim cobr<tr os direitos de importação em ouro. 
de ouvir 1!, opinião da mesm;t commissão e de j P_ergun!a ao . Sr. presidente si, em face da 
commurn accordo deliberar sobre o as- d1spus1çao regimPntal que estabelece que ma
snmpto. teri~ de_dmt!vamente rejeita~a em umn. 

Comprehende-se o alcance ele semelhante se~~a~, .na_o pode 11~ mesma sessao. "ser. ~-e pro
. r , t . . ma uestão momentosa duolda, s1 tenLlo <o Camara. na dbcussao do 
proceL Jmen °' era u q · . · ' orçamento da receib rejeitado uma emenda 
que interes~ava cornpl~tamente ao ~ft:z •. que que mandava arrec~dar em ouro os direito~ 
lhe envolvta o credtto, lhe ameuç;-.w,t o . . .. - . . . . . -

1 futum · havia necessidade c1e ser resolvida de de 1111 P01 t:cçao,. s~ _ess,t reJelç&o., tem_ o logar 
modo a'.d0sembaraçar os passos da Republica Eor votaça_? detimtlva. ~m 3~. dJscu:s:;,w, per: 

. 'd 1 , t a qual tão grande:; dil'Iicul- ,unta _s1 n": r~l8sr_na se::;sao pode ser repr:odu 
nasct '" 1< n em, e. z:da dJ:;po,.;Içao 1gual, embora em proJecto 
·dades se antolhavam. . difl'erente? · 

Pois bem; . desta conferen?l~- resultou a O orador pergunht Ei a consignação .•• 
neces1:;idade de ouvir-se a oplli!P,o do Poder· _ _ . 
Executivo sobre a materia, porque das deli- UM SR. DEPCTADO da um aparte. 
·berações tomadas pelo Congresso tendo de ser O SR. AR-THUR Rros e vque o nobre de-
execuhtdas pelo Poder Executivo, lmvia i1 i putado, a imitaçã~ de out~os, e ,o primei_ro a 
eon veniencht de. que se marctwsse de accordo, declaraJ' que o regtmento e um ilnaclo, si as-. 
para. que a solução da quéstão fosse, não só a sim é, ess" pergunta, essa duvida que occorre 
mais rapida, mas a mais proficua. no es~irito c~n o!'ad01: não tere. valor ;ti~·um ; 

o SR; JACQUES ÜURIQUE- Isso é regimen mas SI u regunen_to m.ll•l0>_ deve ser respeitado, 
.presidcmcial '1 pergunta a S . .t;x. Sl Ilao tem fundamento 

. essa duvida. -o SR. ARTHUR Rros responde que é o pres1- _ _ . _ 
dencialismo que a nossa Constituição esta- O SR. PRE~IDENTE -Peço a V .. ,Ex., 81";11 
beleceu. .nome do .r~gunento, que .am~a esta de pe, 

o SR. JACQUES OuRIQUE-Não esta isso esta
belecido em pctrte alguma. O governo não 
pócla actuar nos nossos trabtdhos. 

O SR.· ARTHUR Rmsaffirma que este pro
.cedet· foi perfeitamente constitucional. O no
bre deputado sabe que as commissões da C~
mara teem o direito de chamar ao seu sew 
qualquer dos secretarias do go. erno p;lra co
lher informações em relação aos assumptos 
que estão SUJeitos a sua apreciação. 

O SR. JACQUES ÜURIQUE-Então V, Ex. não 
leu as cartas que o Exeeutivo mandou para 
.os jurnaes, manifestando opmiões, indicando 
a sua interferencia nos trabalhos da Ca
mara ~ 

O SR. ARTIÍUR RIOS responde que leu tudo, 
porque essas cartas não foram publicadas 
-simplesmente para o nobre deputado. 

Ja se vê que, si o honrado ministro da fa
zenda teve alguma interferencia em relação 
ao assumpto, essa interferencia· foi provocada 
no terreno legal e constitucional pela com
missão de órçamento. Logo, essa accusação 
tem o mesmo valor das anteriores, que os 
nobres deputados houveram por bem levan
tar neste recinto. (.Apoiados.) 

' Entra ngora propriamente na questão prin
cípal, que é a redacção de8se magno as
sumpto. 

Em primeiro logar, pede permissão ao Sr. 
presidente parto que lhe submetta uma du-

que restnnJ a-se a sua expl!Caçao pessoal. 
0 SR. ARTHUR' RIOS obedece á observa

ção ela mesa. E si tem occupaclo pol' alguni 
tempo a tribuna, é porque os apartes a isso o 
teem obi·igado . 

Um outro ponto que o trouxe á tribuna. 
para uma explicação pessoal foi uma accusa
ção de incoher·encia que o honrado represen
tante por· Minas, o Sr. Matta Machado a pro
rJosito da redacção desse magno assumpto, 
entendeu levantar contra a eommissão ele or
ç.mento. 

S. Ex. arriiou-se de um impresso avulso 
relativo ao n. 15,1 D, para inc!'epnr a commis
são de dar ao Poder Executivo a maior som
ma de arbítrio na percepção de imposto. 

S. Ex., como em Qparte lhe disse, não foi 
feliz. O autor da materia que constituiu a 
incr·epação de S. Ex. foi o honrado represen
tante do Rio Grande do Sul, Sr. Homero Ba
ptistct. Foi uma emenda que S. Ex. o:ITerP.ceu 
ao projecto da receita no correr da za. ou 3a 
discussão. (.Apoiados.) 

A commissão teve de dàr parecer sobre esse 
additvo, como sobre outros, e opinou que, 
sendo este assumpto importante, devht ser 
deslocn,do do orçamento para ser discutido 
separadamente. 

A com missão não opinou a favor nem con
tra este a1ditivo. Em virtude ele disposição 
regimental, tendo tt Camara acceito em vo
tação o alvitre proposto pela commissão, est<t 
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tinha o dever de deslocai-o do projecto, redi
gil-o em separado e substituir .a assignatura 
do nobre deputado que o apresentou pela as
signatura propria. 

S. Ex. ja foi presidente da Camara, co
nhece perfeitameJ;~te o seu regimento para 
ignorar essa disposição. · 

Ja vê o nobre deputado que esta accsuação 
ê tão infundada, tão aet•ea como as demais 
que o nobre deputado, por um recurso de oc
casião, lançou na discussão do assumpto. 

A commissão ele orçamento, isto é, a ex
commissão de orçamento,. no desempenho d<t 
missão que a Camara em má hora lhe con:tiou, 
procurou sempre zela:· o mais que ~ra possí
vel os interesses namonaes, respeitando ao 
mesmo tempo as disposições do regimento ela 
casa. 

E já que ao orador occoaeu tratar · deste 
assumpto, pede á mesa que na .primeira 
opportuniclade haja de submetter á deli
beração da casa o pedido de exoneração que 
a commissão inteit'a dirigiu· lhe pelo org·ão 
do h0maclo representante das Alagoas; por
que sabe S. Ex. que a essa commissão não é 
grato, nem digno continuar a desempenhar 
a funcção que a Gamara, em um momento de 
confiança, lhe deu para a retirar depois e que 
esse ·pedido nfio póde ser protelado, porque, 
tendo ele vir á baila os orçamentos que re~ 
gressam do Senado com emenda, e, por con
sequencia, necessitando ele pareceres para 
serem novamente discutidos na Cmara, é 
preciso que outrn coml.níssão dê parecer sobre 
elles, visto como a commissão que se exone
rou não dá e não dará mais parecer nenhum 
(apoiados, muito bem.) 

o :3R. PRESIDENTE nnnuncia a continua
ção ela discussão da reclacção. 

o SR. SEABRA- Peço a palavra para uma 
explicação pessoal. 

0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o no
bre deputado para uma explicação pessoal. 

O SR. SEABRA (para uma explicaÇão pes
soal) - Sr. presidente, espero que V. Ex. 
seja tão tolerante commigo, como o foi para 
com o nobre deputado que acaba de sen
tar·se. 

0 SR. PRESIDENTE- A mesa tem cum
'(Jriào o seu dever, e não póde usar de meios 
materiaes afim de que os nobres deputados 
cumpr'am o seu. 

O Sr. Seabra- Sr. presidente, o 
illustre collega que me precedeu a pretexto 
de uma explicação pessoal, tratou de ditre
rentes pontos: primeiro- justificou o seu 
voto, ou antes- o seu não voto, porque 
S. Ex. ausentou -se no dia da votação ; se
gundo, tratou da carta elo Sr. ministro da 

fazenda, escripta a S. Ex:., e lida no parla
mento pelo Sr. Leopoldo de Bulhões, mem
bro da commissão de orçamento; terceiro,. 
tratou do projecto que àliás já está votado, 
discutido e que pelo regimento não tem mais 
discussão possi vel. 

Sr. :presidente, não acompanharei o nobre 
deputado neste terreno, não só porque desejo 
obedecer aS. Ex., como tambem quero obe
decer ao regimento. Circnmscrever-me-hei á 
explicação pessoal. 
. Sr. presidente, aquelles que se retiraram 

do recinto, para, não votar o projer.to sobre a 
reforma bancaria, allegam que o ti.zeram por 
sentimentos de patriotismo, allegam de ac-· 
cardo com a carta do honrado ministro ela 
fazend8, que não tinham interesses pessoaes 
com relação a este assumpto ... 

O SR. ARTHUR Rros- Não toquei neste 
assumpto. Si V. Ex. vae responder a este· 
ponto, então está creando castellos. Não ata
quei a dignidade de meus collegas, aos quaes 
respeito mu,ito. 

O Sr't. SEABRA -Estou explicando o meu 
voto, como V. Ex. explicou o seu ; ou melhor: 
estou explicando a minha presença, como 
V. Ex. procurou explicar a sua ausencia, isto 
é, o seu nfio voto . 

Já vê o nobre deputado que é mais justifica
vel o modo porque procedi; esta explicação 
é mais razo.avel do que a que V. Ex. deu so
bre o seu procedimento ; a minha acção é 
mas jus titica vel do que a abstenção de V. Ex. 

0 SR. LUIZ MURAT- Foi; um voto plato
nico. 

O SR. LoPES TRovÃo - Foi uma acção 
por illacção. 

0 SR. SEABRA- Ora, V. Ex. compre
hende que nós que votamos pelo projecto 
bancaria não podemos ouvir dizer que os no
bres deputados que não o fizeram, fizeram-o 
pot' sentimentos patrioticos, fizeram-o porque 
não tinham interesses pessoaes na questão; 
fizeram-o como disse um orgão diario de hoje, 
porque esta Camara não deve ser uma socie
dade de accionistas; porque estas declarações 
importam em offensa grave e injuria áquelles 
que votaram por este projecto. 

0 SR. LOPES TROVÃO- A mim não attin
gem, porque rião tenho acções, e nem um viu
tem em iustituiçtto de credito algum. 

O SR. SEABRA- Sr. presidente, V. Ex., eu 
percebi, ouviu com dolorosa impressão e bem 
assim ouviu a Camara dos Srs. Dedutados, a 
leitura da declaração de voto feita nesta tri
buna pelo i !lustre deputado por Minas Geraes, 
o Sr. A. Maia. 

S. Ex. dizia que nós pactuavamos, appro
vn.ndo este projecto, com o golpe da bolsat 
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que pactua vamos, acceitando as medidas ahi 
contidas', ~om o go. pe de Estado, isto é, que t~ 
ap l!'Ovação deste projecto importava· a restan
ração rlo golpe da bolsa e do golpe de Estado. 

Ora, vós todos ou vistes ne::;ta casa se dizer 
que ~tquelles que pactu tram com o golpe 
de Est..do eram criminosos e são cr-imino
sos. V. Ex. tem assistido aqui dizer·se qtle 
esie golpe não foi um golpe de Estado e si<ll 
um golpe de bois, e portanto e::; te voto do 
nobre deputado por Min<1:5 importa em uma 
offensa · directa áquelles que votaram pelo 
pr ~j ecto. . 

Eu tmha razão, Sr. presidente, quande me 
levantei em nome da •lignid>tde desta cas:1., 
em nome dá dignià.vle da representação n•t
cioual; ern nome de nossa consciencia, contr·a 
est<.t injÚri<.t e est<.t calumnia atiradtt áquelles 
que vot<tram pelo projecto. 

O SR. SEVERINO VlEliRA- Devia te l-o feito 
. da occasião. 

O SR. SlllA.BRA- Toda a occ isiào é oppor 
tuna, assim coino o nobrfl deputado pel t 

Bahia achou opportuno explicar a sua au
sencía . hoje. Sr. presidente, si eu pudesse 
í'allar pessoalmente, d1ria que vivo do pão 
puotidiano e que não tenho acção de bctnC0 
algurn. Si votei por e:> te. projecto. foi pot'q ue 
entendi qur~ fazia inLlira j~stiça áquelles que 
votáram o projecto, o unico que conciliava 
os interesses nacionaes (muito bern) ; si 
votei pelo projecto foi porque entendi que 
pOdia sal vaguardat' os brios da Republica, que 
elle em o uni co que tendo creado ·um l insti
tuição de credito com o Banco da Republictt, 
não podia clestruil:-a. 

Sr. presidente, a carta do ministro da fa
zen·la não é correcta. (Apm·tes.) O meu colle.
ga pela Bahia levantou-se p ~tt•a dizer que o 
procedimento do ministro era constitucion tl ; 
mas todo; viram ;ts C·1balla,s e as contra-m·•r
chasfeitas pelo Sl". ministro nesta casa. S. Ex. 
fez mais do que isto S. Ex. foi além do Po
der Executivo, qu;tndo, como secretario, nã') 
po•lia e1o publico externar idéas sem ser de 
accorclo com o P resi• !e 11 te da R e publica. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Podia, tem O 
direito de fazel-o. 

O SR. SEA~RA- S. Ex. podia, porque tem 
idéas propt·ias ; mas então destle que elle as 
manifest~, como manifestou, não devia pedir 
demissão, devia exonerar-se, uma vez que a 
Camara delibeeou em contrario que elle. S! 
podia ter, esta é a consequeucia; si não podia 
ter, foi leviano. Sr. presidente, já tiveocca
sião de, neste mesmo recinto, repetir aquelle 
antigo <~Xioma: Tempout nwtantur et nos in 
illis. Hontem combatíamos os creditas supple· 
mentares, creditas que constituhun cauda no 
0 rçamento, e o Sr. ministro da fazenda então 

Cam~ t'[l V. Vll 

cleputa•io, subia á tribuna, para taxar o nosso 
procedimento de anti-patriotico; h~je é S. Ex. 
quem vem fctzer· dilficultar o nosso estudo ela. 
que~tão financeira. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Não é exacto~ 

o Sa. SEABRA- Sr. presidente, não e 
exacto que o nobt'e ministro o tizes::;e, mas é 
exado que os nobres deputados retiraram-se 
do recinto por océasião da votação. 

0 SR. SEVERINO VIElRA- E' cousa diversa_ 
O SR . SEABRA - Pois si os nobres . deputa- · 

dos confess•tm que é exacto que o .fizeram, 
como llontem quizerc1m censurar·nos pol" 
este facto? A isto é que não se responde_ 
( Apa1·tes .) 

Sr. pt"esidente, li:nito-me a accentuar o 
facto, e não quero de morto algum censurar a. 
i! lustre minoria, que se retirou , da casa
Quero frisar bem isto para que amanhã, tal
vez, não se nos vent1a dizer que nós somos 
ob;;trJucionista.s porque não queremos tal ott 
qual projecto de lei; para que, si a minoria. 
persistir no proposito ele não vot<w o proj.)cto• 
uancario, não se nos venha dizel" que nós não-. 
queremos votar os orçamentos ..• 

O SR. CosTA JuNIOR- A que minoria se 
refere V. Ex. ? 

O SR. SEA.BRA- A' que votou no projecto 
banc<trio. 

O ::lR CosTA JuNIOR__:, 1\ias olhe que ha. 
muita gente que votou pelo projecto e que 
apoL1 o govemo. Não embarco na canôa de 
VV. Exs. 

O Sa. SEABRA- Sam duvida; e V. Ex:. ha 
de penr.ittir-me dizer que, por rn-•ior que: 
seja o respeito que V. Ex. nos merece, nós 
não fazemos cabeàal do apoio de V. Ex. 
Quau:lo me retiro à minoria, quero dizer & 
minoria que votou no peojecto bancaria. 

o Src CosTA JuNIOR- Pois declaro a V. Ex. 
que não tenho· absolutamente desejos de fazer
parte da minoria política que, não sei bem si. 
se inspira sóment·J no patriotismo. 

O SR. MATTA MAcHA.oo- Pois Y. Ex. me 
permittirà tambem que lhe diga que não fa
zemos qnestão nenhuma do apoio político 
de V. Ex., pot"que acreditamos com o mes
mo direito de V. Ex:. que a maioria política. 
que apoia o g·overno póde ter tambem muitos. 
motivos alheios ao patriotismo. (Apartes.) 

O SR. SEABRA-Sr. presidente, não estotê 
faz<Jndo questão poli ti c:~ desta ma teria, embora, 
o Sr. ministro da faze nela fizesse della ques
tão politica; considero a questão financeira 
questão ab~rta e por isso é que quando eu di·
zic~, a minoria, referia-me aos ill u~tres co !legas 
que votaram contrl\ o projecto yencedor. 
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O SR. CosTA JuNIOR- Peço a palavra. 
O SR. SEABRA-0 nobre deputado por S. 

Paulo interpretou muito mal as minhas pa-
lavras... · 

O SR. CosTA JUNIOR-Já pedi a palavra por
que o meu pensamento não cabe em um 
aparte. . 

·O SR. SEABRA- ... e ao Sr. Matta Macha
do coube a felicidade de responder a S. Ex. 

· 0 SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre depu
taclo que se limite á explícação pessoal. 

O SR. SEABRA-Terminarei, Sr. presidente, 
appellando para V. Ex., afim de que, justo 
como é, imparcial como tem sido e é nessa 
cadeira, atim de que V. Ex. não consinta 
mais que se discuta o projecto financeiro ap
provado pela Camara. 

O regimento só permitte emendas á redac
ção, quando o projecto importa absurdos ou 
contradicção e só resultam absurdo ou con
tradicção quando a redacção não está de 
accorclo com oprojecto. Mostrar a convenien
cia ou inconvenienciu. do projecto não é per
mittido pelo regimento : isto é uma protella
ção que não tem log·ar, maxime depois da 
prorogação, quando devemos cumprir o de
ver de dar ao governo os orçamentos e resol
ver a questão bancaria. 

Nós, que votamos pelo projecto financeiro, 
fizemol-o com tanto patriotismo e abneg·ação 
como aquelles que votaram contra, ou antes, 
que não votaram por elle. 

O Sr. Marcolino Moura (para 
uma explicação pessoal)- Havia, hon tem, pe
dido a palavra, para uma explicação pessoal, 
e havia tornado a V. Ex. arbitro da opportu
nidade da. explicação á vista 1lo movimento 
que tem levado os espíritos para o terreno 
das invectivas pessoaes . 

Foi um dos retirantes do recinto para não 
votar o projecto bancaria Glicerio-Matta 
Machado ... 

O SR. MATTA MAcHADO- E Erico. Pode 
tambem chamar projecto da maioria dos Srs. 
deputados. 

0 SR. MRCOLINO MOURA- Por que nos re
tirámos 'I Por que uma retirada occasional, nm 
obstruccionismo de opportunidade ~ 

Porque julga vamos o projecto ruinoso e fu
nesto as finanças do paiz e as proprias insti
tuiçõe;; republicanas. 

Por '1 ue ficaram no recinto? Pelos mesmos 
motivo6 . 

Por que então estas invectivas que podem 
ser lançadas contra aqu':llles qne ficaram? 

As accusações lançadas contra, os que se re
tiraram do recinto podem ser lançadas contra 
os que Jlcaram e ainda contm os que vieram 

de pontos longiriquos.de estados, no momento 
supremo da votação do projecto da reorga
nisação do Banco da'Republica. 

Mas, por que vieram estes homens que jul
garam util a sua presença neste recinto '? 
Vieram movidos por espírito de patriotismo ~ 

Por que razão o nobre deputado por Minas 
diz que nós votamos por motivos estranhos 
ao patriotismo ? · 

0 SR. MATTA MACHADo-Eu não disSe isso. 
0 SR. MARCOLINO 1\IOURA-NÓS tambem po

cliamos responder a S. Ex. com o facto de ter 
appellado para as urnas, depois de sahir da 
prisão, para apresentar-se cheio de torça com. a 
manifestação das urnas, e depois resolver-se 
a ficar neste recinto. Entendo que ele um 
ln,clo e de outro houve apenas um unico mo
vei, o patriotismo,· tanto nos que se.retiraram 
como nos que ficaram. Os nobres deputados . 
parece que julgam a victoria definitiva ; mas 
acho q11e ella ainda depende de muitas cir
curnstancias. 

São estas as razões que queria darda mi
nha não entr·ada no recinto na occasião de se 
votar o projecto bancaria. Urna causa quizera 
saudar : é a victoria da minoria, que tem sido 
sempre coherente com as suas idé<1s. E lia não 
tem a culpa cle se tornar hoje maioria neste 
projecto e torno saliente esta circumstancia, 
da entente cor·diale que reina entre membros 
cla mtlioric1 e da minoria. Aquillo que não póde 
fazer a bandeira branca da amnistia, aquillo 
que não pó1le fazer a bandeira estrellada da · 
L~epublica, póde fazel-o seja dito sem insulto 
para ning·uem, a -bandeira esfarrapada e in
color da ·reorganisação do Banco da repu
blica . 

Tenho concluído. (ltfuito ben, muito bem ; 
applassos .) 

O Sr. Costa Junior (pa·ra uma 
explicação pessoal) - Lamento que tenh<\ ne-
ce:;sidade de vir á tribuna para tratar de 
questões pessoaes, que considerava ridículas, 
ioopportunas até hoje. Lamento que a ques
tão bancaria, que para mim é uma questão 
sérin, tenha trazido após si tantas scenas 
tristes, que incontestavelmente fazem baixar 
o ui ve l elo Congresso Republicano. (Muitos 
apoiados .) · · . . 

Não levanto aqui as accusações dos preten
ciosos, que sustentando o]!iníões contrarias ao 
projecto vencedor, julgam que sô elles estão 
com a verdade, julgam que só elles teem o 
privilegio de acertar, o privilegio da honesti
dade para se guiarem em seus actos : . 

Votei contra . esse decantado pastel que se 
chama encampação ; e votei simplemente 
porque a sua queda me pareceu um bem para 
os creditas da Republica. (Apoiados.) 
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E' possível que circumstancias, ou antes, S. Ex. modificou as suas ídéas, eu conser-
que considerações políticas tenham feito com veias mesmas, estou no meu direito. 
que alguns tenham modificado o seu voto. Eu Vejo tambem uma certa intolerancia, e 
votei assim porque penso hoje como pensava como não costumo escolher muitos termos 
hontem, . como pensei sempre desde que esta para me exprüi:tir, peço licença para dizer 
questão ve~~ a tela. da discussão: uma certa grosseria, uma certa intolerancia 

Em reumao dos deputados paulistas, quando de uma parte do Congresso em relação a 
era ministro da fazenda o Sr. Rodrigues AI ves, outra parte. . 
caracter puro, talento privilegütdo (apoiados), Tenho ouvido, de envolto com esta gros
homem por quem eu tenho vérdadeira ido- seria, muito doesto, muita ofl'ensa a muitos 
Iatria, nessa reunião eu já dizia que não era daquelles que votaram contr,l. a encarilpação. 
sectario da encampação, porque ·a encampa- Sr. presidente, não me proponho levantar 
ção, na minha opinião, traria inevitavelmente estas ofl'ensas porque ellas não podem alcan
a quéd<1 de alguns bancos ; a quécla desses çar aos representantes da nação que vota
traria inf<tllivelmente a quéda de todos os ram de um modo contrario ao que os. nobres 
bancos, e como consequencia o krach nesta deputados entendem ser o verdadeiro. E si · 
-praça, trazend_o tambem mais um ~balo a e~ta não fosse assim, Sr. presidente, devia dar 
infeliz republwa que todos os dJas, quast a pezames a este Bl'azil, a esta Republica, por
todas as horas sofl're choques em seu credito, que não posso crer que este Congl'esso tenha 
de modo que o credito da nação nunca se póde descido tanto que a sua maioria represente 
firmar. indivíduos que só actuam por interesses incon-

Foi, Sr. presidente, baseado nestas conside- fessaveis. · · 
rações que votei contra a encampação. _ o SR. LoPES TRoVÃO- Mas isso é da opi-

Quero fazer bem claro este pensamento. nião de uns sujeitos que teem por alma um 
Este proj eto da commissão de boje provoca balcãosi.nho, onde depois de se venderem 
tanto delírio, tanto enthusiasmo pelos seus querem vender arreputação alheia. 
sustentadores ! Ora, como todos nós vimos, o O SR. Costa JuNroR- Sr. presidente, acre
projecto chegado a este recinto, foi muito mal dito que os sustentadores da encampação por 
receb11.lo. Peço licença ·pal'a dizer, amigo do ella votaram, convencidos de que estavam 
governo como sou, que foi mal re?ebido,prin- com a verdade e que cumpriam um dever pa
cipalmente pelo actual Sr. mimstro da fa- · triotico ; mas, peço licença para dizer a estes 
zenda. . senhores, sem a menor pretenção de off•3n-

Quem, Sr. presidente, ignora que o Sr. Ser- del-os, que não queiram fazer monopolio de 
zedello, um talento privilegiado, um homem honestidade, porque elles são tão honestos 
que vê longe os interesses da patria, então como os outros; e, si não fosse assim, repito, 
contrario á ericampação, corno prejudicial aos o pensamento que já manifestei, era caso de 
interesses da nação . dar pezames a esta Republica, desde que o 

o SR . SEVERINO VmiRA dá um aparte. Congresso podesse representar interesses in
confessa v eis. 

O SR. CosTA JUNIOR - . .. Não estou dis- Ha ainda uma outra questão. 
imtindo o projecto da commissão e, corno tenho Ninguem ignora que ha neste congrr.sso 
ainda muito a dizer, PiiJÇO a V· Ex. um favor urna parte, em maioria, que sustenta o go
-deixe-me desabafar. Estou apenas tratando verno, e uma outra, em minoria, que faz-lhe 
de uma questão exclusivamente pessoal, estou guerra, faz-lhe opposição, e muitas vezes des-
tratanclo ele minha pessoa. · abrida e inopportunamente. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA -Já aqui não está 0 SR. SEABRA- Nesse ponto V. Ex. é in-
quem fallou. justo. 

O SR. CosTA JuNIOR- Sr. presidente, O SR. CoSTA JuNioR- Sr. prssidente, mo· 
por motivos naturalmente muito patrioticos, destia á parte, devo dizer : fiz desta sociedade 
S. Ex:. o Sr. ministro da fazenda, pelo conhe- a minha independencia pelo trabalho; não 
cimento especial que tem, pelo efl'eito da tenho por costume cortejar ministros ; em 
observação, entendeu que devia modificar as questões que interessam ainda que indirecta
suas opiniões, que em vez da fusão dos bancos, mente a interesses de ministros, eu., na qua
qne para. mim é uma idéa incompatível com lidade de deputado, costumei-me collocar 
a encampação, S. Ex. devia ser encampado r. acima delles, votando ora p1 ó, ora contra, 

Respeito as intenções de S. Ex., mas eu que tendo. como base das minhas deliberações, 
ja antes de S. Ex. era contra a encampaçã6, sempre o modo de entender estas questões. 
governista co_mo sou, creio que não devia · Mas, apezar desta independencia, devo dizer 
levar o meu amor ao governo ao ponto de que, desinteressadamente, sou, fui e prefendo 

. resignar o meu modo de pensar .á idéa de ser amigo e sustentador da política do go-
quem quer que seja. verno actual. 
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Mas, Sr . p!'esiilente, na votação desta ques
tão bancaria , como que se deu o emba.rallla
mento ; a qne~.tão já · vencida, quando nós 
deviamos tratar de objectos de outra or
dem que, em relação aos interesses publicos, 
vejo que se est:'l. fazendo ao redor de uma 

. questão j:'l. vencida, uma questão de verda
deira politicagem . 

0 SR. LOPES TROVÃO - Não da nossa. parte ; 
para nós a questão não era política. 

O SR. CosTA JUNIOR:.._ St•. presidente, pedi 
~. palavra principalmente para declarar que 
votei contra a encampilçãO e votarei sempre, 
emquanto não muclr.tr de opinião, contra esta 
jdéa, mas, contim\o fazendo parte daquelles 
que sustentam a política actual, daquelles 
a quem os nobres deputados dit maioria cha
mam maioria, amig-os do governo. 

Si disto resultar o emmaranhamento da 
questão, como disse, si se mud"'renr posições, 
reclamo para mim hoje o posto que occupava. 
h ontem. 

0 SR. ALFREDO ELLIS - 1\Inito . bem. 
O S& . CosTA JuNIOR - Não acompanho a 

minoria desta Camara, porque entendo que 
ao lado de meus amig·os da maioria e princi
·pa.lmente de meus bons e leaes compa
nheiros da bancada paulista, é qne é meu logar 
de combata. 

0 SR. ALFREDO ELLIS - E onde V. Ex. OC
cupa. Jogar distincto. 

0 SR. VINHAES dá um aparte. 
O SR. Cos1'A JuNIOR - Nã.o fallei em repu

blicanos ; pt·esumo que todos que sií.o ho
nestos e estão neste Congresso, devem sel-o. 
.(ll'Iuito bem, muito bem. ) 

recinto sem ' 'otar a prorogaçãó, · f<J.talrriente··· 
a sessão do Congresso seria, encerrada no dia. 
immediato, ultimo da prorogação votada. 

Ora, comprel1endendo a gravidade da 'si--
ta<IÇão e retlectiouo que muítos dos. Srs. depu
tados, que se achavam ausentes e se l'etiJ•avam 
do recinto, e1•am amigos da situação domi
nante e por consequencia tinham interesse· 
na votnção de uma medida urgente como
era a nova prorogação naquelle momento, 
o orçamento e as leis de meios não estavam,. 
votados ; pedi . ~t pn.la vm por esta occasião e· 
tleclarei que, receiando que as minhas emendas 
dessem motivo á retirada dos Srs. depu
tados, pedi a retirada dessas emendas, desde · 
que, retirttda a primeira, (]S outras podiam 
deixar de ser votadas porque eram corollarios 
da · primeira . 

Ora, os Srs. deputados por ni'io me terem ou~·· 
vido tlem, pelo sussurro que se fazia no recinto
acreditavam qL1e censurava o seu procedi
mento por não quererem votar as emendas. 

Não ; apenas notava que era neceSS<tria a 
presença de todos os deputados que eram. 
amigos do governo, paravotar a pr-orogação. 

Ora, este mal entendido tem drjterminado, 
varias explicações pessoaes. Ainda ha pouco.· 
ouvimo~ o nobre deputado pela Bahia ex
plicar as razões pelas quaes se tinha retirado 
do recinto, e a mesma explicação foi feita 
por ou tros co !legas . Para que os Srs . depu-· 
tados vejam qual fo i o meu pensamento, julgo 
necr,ssario dar esta explicaçlío pessoal que
deve satisfazer a todos. Quando eu r epetia 
estas palavras, amigos do governo, surgiam 
apartes violentos de todos os hl.dos. Não e· 
meu systema o:(l'ender a. ningnem ; naquelle· 
momento en não queria. censurar ou criticar, 
apems mostrar a necessidade de ti:tzer a pro· 
rogação quo e1·a, caso não fosse feita, fatal 

O Sr. 1V.Iatta l\:Iachado (pam mais para os amigos do g·overno elo qúe para. 
wna expticaçao pessoalj - Sr. presidente, vou aquelles que não teem interesse de. dar medi- · 
restringir-me justamente ao campo de uma elas ao mesmo governo. Em r elação a mim, 
explicação pessoal, e creio que e necessario clechtro que nunca negarei leis de meios ao· 
dizer alguma cous<t em relação no ussumpto g-overno, s<.tlvo em casos especialíssimos, e 
de que vou tratar, até pam evitar que nunca deixarei de votar. Acredito que a tota-· 
as explicações pessoaes se multipliquem, se !idade da opposição pensa deste modo. 
eteruitiem neste recinto. Convem accentua.r bem: não havia nas mi-· 

Sr. presidente, quando, terminada a vot~ção 

1 

nhas pa.ll~vras o menor desejo de magoar a 
do projecto do Sr. Glicerio, V. Ex. submetteu susceptibilidade de quem quer que seja. 
a votos as emendas que eu havia apresentado · 
ao megmo projecto, depois de votada a pri- O Sr. Leovig-ildo FHgu.ei
meira, verificou-se não haver numero no re- ras- Sr. pl'esidente, o discurso do nobre· 
cinto para. a continuação da votaçi'i.o das deputado po!' Goyaz, que occupon-se longa
outras. mente do projecto apresentado pelo Sr. Glice-· 

V. Ex. então, mandando tocar as campai- r io, já vot<1do em 3" dbcussão por esta Ga
nhas, Jeclarou que pedia a todos os deputados marn., n. peoposito de ser posta em discussão 
que se conservassem em seus lagares, atimde ~' recbcção que a respectiva commissão fez a 
que fosse possi vel votar-se a prorognção, que este projecto por urmt obrigação regimental,. 
tinha vindo da outra casa do Congresso, por- obriga-me, na qualidade de relator dessa re
CJUe si não se votasse n prorognção naquelle dacção, a. vir responder a alguns topicos elo 
dia, si os nobres deimtaclos so retiras:;;em elo I discurso de S. Ex., nos quaes a commissão 
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,foi accusada de haver mantido na redacçãÓfdade de urn projec,to só póde ser exercida por 
.. deste projecto, disposições. que não devi~m um dos tres poderes ... 
. _-ser contempladas, por motivos que S. Ex. o SR. SEVERINO VIEIRA- E nós não somos 
expoz. um desses poderes '? 

Entre esses n~otivos Julgou .s. Ex:. que 0 O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAs-: .. o poder 
.·art. _4° do proJec~o nao devm s~r c~mpre- legislativo quall'lo legbla, o porler executivo 
he~d1~0 na r_edu ~çao desde que envolnt ma- por meio do veto e o poder judichlrio qu:~ndo 
terw. mconstltu~JOnal. E apartes de alguns annulla uma lei do Congresso, por conter dis
senhOJ'e deputados, segu~do o meu modo de posição inconstitucional. 
entender, me parrJceram fazer crer que alem . . _ . . 
dessa alleg·arht inconstitucionalida~e do art.. O SR · SEVERINO ·v miRA- Isso nao e novi-
40 do projecto outras incong-ruenmas, outras dade. 
·COntt•HdtC(ÕBS havi\1. 110 mesmo pr0jecto, das 0 SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Si não é 
quaes devia ter tomado conhecimento a com- novidade como rliz o nobee deputado, S. Ex:. 
missão de redacçio, corrigindo antes de ter não póde attribuir á commissão de redacção 
sido o projecto remettido á mesa para ser o poder de eliminar de um projecto uma dis-
:posto em discussão. · posição votada pela Camara. 

Sr. presidente, o regimento desta casa no O SR. SEVERINO VIEIRA-Mas posso attri-
·seu art. 129 dispõe o segúinte (tê) : buir á Camara. 

« .•. Lida em sessão será a redacção final o ~R . LEOVIGILDo FILGUEIRAS- .•. a pre-
dos projectos impressfl. no jornal da casa, texto de constitucionalidade ou inconstitu

·salvo o caso de ur.zencia reconhecida pela Ca- cionalidade. 
mam. a requerimento ele alguns deputados. o SR. SEVERINO VIEIRA-V. Ex. está le
Submettirla á revisão ela Camara, esta só po- vantando uma tempestade em .um copo de 

·der á emendai-a si reconhecer que envol v.e 
incoheJ'encia, contradicç='io ou nbstirdo ma- agua. 
'llife~to, caso em que se abriea discussão que O SR. SEABRA-Com toda a razão, porque 
será breve.)) o nobre deput<.tdo por Goyaz censurou a com-

, missão. 
O re']Uei"imento, poeta.nto, Se. peesidí:mte, 

·com relaçào á primeira ce1isura feita pelo O SR. SEVERINO VIEIRA-Não censueou tal. 
nobre deputa io por Goyaz, não contém dispo· O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS -Sr. presi-

·sição alguma para o caso rh inconstitucionn- dente, si ainda se discutisse o projecto á res
lidade rle disposições •le nm projecto que séja pei to de cuja redacção se d:m esta questão, 

·:submet ti·lo a com missão ele redacção... eu .. lemonstraria á Camara que a disposição 
O SR. SEVERINO VIEIRA- Mas está enten~ do art. 4° não e inconstitucional; mas desde 

diclo. ' que disso não nos podemos m>•is occupar, por

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... e tanto 
não contém, que o nobre deputado viu-se 
l'orçarlo a r~omprehenrler na irléa de absurdo a 
·que se r efere o· r egimento , a idéa de incon
stitncionalidado do artigo, esqnect>ndo-se 

. S. Ex. ele que logo depois dlt palavra absurdo 
está (1, pala Vr'a -manifesto .. . 

0 SR. SEVERINO VIEIRA -Mas uma iucon
stitucion,rlidade é absurdo manifesto. 

l;Ue a Camara já votou esse artigo ... 
0 Sr:: .• SEAERA-ApÓiado. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGGEIRAS ... e agora 

só ao Senado, emenrlando o projer.to e ao 
Preaiilente da RBpublic~t lançanrlo o seu veto, 
é qne compete desfazer o effeito dessa dispo
sição; :1.penas limit'l-me a defenrl er a com
mis:-<ão de redac~ão quanto ao modo por que 
r <)<iigiu differentes artigos do proje :to. 

Sr. presidente, ap •nas quatro emendas fo
r am apresentadas ao projecto. todas ellas 
a1!SsignHdas pelo nobre deputado por Minas 
o Sr. Matta Machado. 

Entre ellas havia uma que consignava uma 
O SR. SE\'Enno VIEIRA- Não é a commis- dL;po$içã.o para set' cornprehendida onde a 

são, é a Camara · commbsão de retlacção julgasse conveniente. 

0 SR. LEOVIGILDO I"ILGUEIRAS- ... e que a 
commís,;ão d' re •l:~cção não tem compet<'ncia 
para He arrog·ar o pfl pel de juiz da constitu
cionalid•ele ele uma lei •. 

O St<. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... porque Exa m;nando todo o pr·ojecto, veJ'itiquei que 
esse· p>tpel só pode ser attrihuido a um dos es:;a emenda podia ser comprehenrlirla em um 
tres po lee~s const.it•Icionaes d;t nação. período especial do § 1° do art. 2" do pro-

E o nobre depr1taclo que está me inter1'om- jecto. 
penrlo com seus >•partes, receb·t esta lição de E~ ta emenda refere-se aos juros relativos 
direito constitucional, ess>t funcçã.o de j11lg>tr I ao deposito, em conta corrente de movimento, 
da co,lstitucionalidade ou inconslitucionali- feito pulo Thesouro no Banco ela Republic::t. 
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Comprehendo que o pensamento da emeada 
era compensador do gravame que se estabe
leceu nas outras emendas contra o Banco da 
Republica, supprimindo o direito ao juro das 
apolices depositadas e comprehendi que era 
realmente g·ravame porque o direito a esses 
juros é que poderia concorrer para a valori
sação de seus títulos. 

Desde que comprehendi que essa outra 
emenda tinha pensamento simplesmente com
pensado do pensamento contido nas outras 
emendas votadas, comprehendi-a no período 
daquellas disposições nos seguintes termos:
as apolices depositadas pelo Banco da Repu
blica não vencerão juro algum emquanto de
positadas, assim como não vencerão juros os 
saldos do Thesouro recolhidos em conta de 
movimento no Banco da Republica. 

Este foi o unico ponto duvidoso, quanto á 
redacção, que occorreu á commissão naquella 
occasião. , 

Si a commissão não inte~·preton bem os pen
samentos elas duas emendas, é claro que a 
qualquer deputado cabe o direito de remetter 
à mesa uma emenda, declarando em que la
gar mais conveniente deve ser comprehen
dida a icléa contida na emenda approvacla pela 
Camara. 

Com relação ás outras tres emendas o no
bre deputado autor dellas designou os para
graphos e artigos do projecto em que deviam 
ser comprehendidas as respectivas disposi
ções. Approvadas pela Camara, a commissão 
não podia deixar de comprehondel-as exacta
mente nos paragraphos estabelecidos nas 
mesmas emendas. 

A commissão não póde alterar o pensa
mento,a idéa contidos em emendas ou projectos 
de lei votados pela Camara. O seu poder li
mita-se em alterar uma ou outra palavra de 
modo a tornar mais claro o pensamento, 
ou quando muito, reconhecendo que ha 
incoherencia, contradicção ou a):Jsurdo ma
nifesto em alguma disposição votada pela Ca-
mara, apresentar á mesma Camara uma 
emenda para que esta, tomando conhecimen
to, approve-a ou não, ele modo que suppri
minclo elo projecto as partes que considera 
contradictorias, a Camara, ele accordo com 
ella, mande supprimil-a's. 

Si, porém, a Camara, .independente da pon
deração da commissão negar a sua approvação 
à emenda ela commissão, o absurdo reconhe
cido pela commissão vae no mesmo projecto, 
para o Senado, onde poderá ser corregido ou, 
no caso contrario, terá de subir á sancção, 
occasião em · que o Presidente da Repu blica po
derá, por esse motivo ou por qualquer outro, 
negar sancção. 

O que a commissão de redação não póde 
pbsolutamente fazer é alterar, ou supprimir 
ae um projecto qualquer disposição votada 

pela Camara, por mais absurda, contradicto
ria, inconstitucional, que seja. 

(Muito beni! Muito bem.) 

O SR. RETUMBA (pela ordem) pede ao Sr. 
presidente que consulte a casa si concede a 
prorogação da hora da sessão. que esta a 
findar, até que seja encerrada a discussão da 
redacção do projecto n. 183 C. 

Consultada, a Camara concede a prorogà
ção pedida. 

O Sr. Severino Vieira V. 
Ex:. comprehende perfeitamente que nós, 
minoria de3ta casa, pelo menos em relação a 
questão financeira, não podemos ter absolu
tamente o proposito de protelar ou adiar a 
remessa do projecto-sal vador para a outra 
casa elo parlamento. E 'si este fosse o nosso 
proposito, seria caso de vir a minorict fazer 
uma manifestação de agradecimento aos nobres 
deputados da maioria, que acabam de vir em 
auxilio desse supposto proposito nosso. pois 
V. Ex. dá testemunho de que ha mais de 
uma hora que a maioria financeira é quem 
tem alimentado esta discussão. 

Sr. qresidente, jà tenho receio de me ex
ternar neste recinto. 

Por motivos que desconheço, tenho provo
cado por tal modo a animadversão dOs meus 
illustres collegas,que tenho necessidade agora 
de levantv.r-me para fazer, talvez impertinen
temente, ouvir a minha debil voz, preciso da 
protecção de V. Ex. contra a má vontade de 
meus co !legas (não apoiados); e em com
pensação desta protecção que invoco, começo 
por fazer o sacrificio de uma parte da minha 
liberdade individual, e venho collocar-me vo
luntariamente sob a protecção de V. Ex., 
a quem fica conferido o direito de me chamar 
immedia tainente á ordem, desde que tergiver-: 
sar da esphera regimental. . 

Sr. presidente, a il!ustre commissão de 
redacção não observou fielmente o regimento 
d:1 casa, incluindo na disposição do § 1° do 
art. 2° do projecto a idéa de um artigo addi
tivo offerecido pelo nobre deputado por Minas 
Geraes, o Sr. Matta Machado, ao substitutivo 
elo Sr. deputado Glicerio. 

Esse additivo diz que não vencerão juros 
os saldos depositados no Thesouro pelos ban
cos. 

Ora, Sr. presidente, anfes de tudo, dese
java saber, e a commissão naturalmente 
ha de estar habilitada a explicar, quaes são 
estes saldos de que falla o artigo additivo do 
nobre deputado por Minas, porque o projecto 
do Sr. deputado Glicerio não trata absoluta
mente de semelhante assumpto, não cogita 
de depositar no Thesouro saldos no Banco da 
Republica ou em qualquer outro banco. A que 
vem, portanto, esta disposição ? 
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o SR. LEOVIGILDO FIGUEIRAs-Como depu- ampliarem a disposição delle, serão redigidas 
tado, daria a explicação, si o projecto estivesse em separado para te1' discussão especial. 
em .dicussão. Vê V. Ex. que a emenda a que me refiro 

o SR. SEVERINO VIEIRA-O nobre deputado não versa absolutamente sobre nenhuma das 
diz que não está habilitado a dar a explicação disposições do projecto em discussão ; mas 

·t Vê v E ampliou o seu dispositivo para regular os 
a raspei 0 · · • x .. ff ·t d d 't f ·t l h e e1 os o epos1 o e1 o pe o T esouro ao 

O SR. LEOVIGIDO FrLLGUEIRAs-Não ha tal, Banco da Republica, estabelecendo que neste 
simplesmente disse que, como deputado as da- deposito, desde que fosse feito ·em conta cor-
ria, si o projecto estivesse em discussão, mas rente, não venceria juros. . 
o que está em discussão ê a ·redacção. Logo, Sr. presidente, pela lettra do regi-

O SR.. SEVERINO VIEIRA- que a ma- mento, a disposição de que se trata deve ser 
teria não é tão clara, como parecia a princi- redigida em um projecto separado e ter uma 
pio. unir.a discussão na Camara, para. depois ou 

A commissão de redacção é obrigada a fa- seguir para o Senado, como projecto em se
zer o ultimo retoque de qualquer lei, a for- parado, ou ser incorporado ao projecto de 
mular as idéas coptidas em qualquer proje- cuja reclacção se trata. 
cto; redigil-o em língua vernacula, de ma:- Sr. presidente, si procurarmos investigar 
neira que se entenda aquillo que estava no qual a razão de ser desta disposição, veremes 
pensamento do autor da materia, apresentao- que o intuito do legislador regimental foi 
do-a à consideração da casa e da Camar;;L, que, em caso desta natureza, não ficasse illu
votando essa materia. dida a disposição constitucional e do regimen-

Si a commissão não comprehendeu o pensa· to da casa que submette em geral o .projecto 
mento. do autor da emenda, parece-me que a tres,. ou pelo menos a duas discussões G si o 
era seu dever chamal-o para redigir, de ac- legislador regimental estabeleceu esta salu
cordo com o seu pensamento, de modo ator· tar disposição, teve por fim evitar a annul
nal-o claro e evidente. lação do que em outra parte ticou disposto 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Dei os para garantir o criterio da Camara na elabo-
motivos por que entendi as~lim. ração dos actos de sua attribuição. 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Mas não é so- Vê-se, portanto, Sr. presidente; que, não 
bre este ponto que versa a minha duvida ; a s~ pela lettra, sinão ainda pelo espírito do re
minha duvida é que, attenta a ma teria, cons- gunento da casa,a redacção do projecto n. 183 
titue um addití vo, e desde que constitue ad- não pode ser approvada tal comó se acha e é 
ditivo, deve ser redigido em separado. por isto que envio a mesa o requerimento que 

Pelo art. 130 do regimento este additivo formul <li sobre a mataria. 
devia ainda soffrer uma discussão, e para Acredito que este requerimento está per-
este fim ser redigido esse projecto em sep1- feitamente , de a ccordo com o regimento. 
rado. . 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Não está. 

Assim o dispõe o regimento da Camara. 0 SR. SEVERINO VIEIRA- Não precisava, 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS dá um Sr. presidente, mandar uma emenda, porque 

aparte. o regimento prevê esta hypothese e requeiro 
0 SR. SEVERINO VIEIRA- O·projecto da queserespeiteoregimentonestaparte e folgo 

commissão não cogitava absolutamente de ele- ele ver que o meu nobre collega e amigo, de
posito de saldo do Thesouro em banco algum. pois ele examinar o projecto, reconheça esta 
Logo, esta idé:1. imputava uma ampliação do verdade. 
projecto a que ella foi offerecida; e si é uma O nobre deputado pela Bahia suppõe que 
ampliação, deve ter, ele accordo com a dispo- ha fundos uo Banco da Republica, perdóe-me 
sição regimental, uma redacção em separado, S. Ex.; o que se clà ahi no Banco da Repu
afim de soffrer outra discussão. blica é aquillo que SS. Exs., por patriotis• 

mo, negaram ao Thesouro. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS -Então O 

projecto não cogitava disso. 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-0 que foi~ 
. 0 SR. SEVERINO VIEIRA - Não cogitava e 0 SR. SEVERINO VIEIRA- Ü direito ele eu-
peço a V. Ex:. que me. mostre isto. (O ora- campar as notas do Thesouro, substituindo
dor passa às mãos do Sr. Leovigildo Filguei- as por notas suas. ·Notas do Thesouro não 
raso projecto do Sr. Glicerio.) . querem dizer-saldo do Thesouro. 

Sr. presidente, vou reproduzir a minha ar- O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS ela um 
gumentação. aparte. 

O art. 130 do re6imento diz que as emen- O SR.~SEVERINO ViEIRA-Não~ha tal em-
das qüe não versarem sobre o projecto ou baraço. 
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Sr·. presidente, felizmente o nobre depntado 
por S. Pnulo á força de procurara ~ed1da da 
opiniã'l do p"rh1mento para or,g-amsnr sobre 
e lia 0 seu projecto, não fez mais do que or·
.g-anisar um projecto cataplasma; elle é com
~leta mente inocuo. 

UM SR. DEPUTADO-Foi uma; cataplasmn 
;contra outra. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- S. Ex . deitnu 
1'óra um pastel, mas achou uma cataplasma. 

0 SR. VALLADARES-Si é inocuo não faz 
:m11l . 

0 i'R. SEVERINO VIEIRA- E' um projecto 
JOeutro, e p ·ra inutili~al-o basta a dispo,ição 
Õeste artigo do projecto que torna o Poder 
Exe~utivo o juiz de paz entre o banco e a 
:nação . 

Por isso, Sr. presidente, esta mediria, ta 1 
.como se acha rerligida no projer.to, não póde 
iíJrr~j ndicar o Tllesouro, porque ella feli z
mente não obriga um ministro honesto a 
levar os saldos do Thesouro ao bnnco, a ar, 
_riscar o suor do povo, sem ao menos ser para 
isso attrahido pela expectativa. de lucros ou 
da percepção de um juro qualquer 

Sr. presidente, feitas estas ponderaçõr>s, e 
.,enviPdoá mesa ó meu requerimento, que a 
>CD.mara tomarà na consideração que bem en
tenrlrr, sem que rlabi me venha o menor des
gosto, podia d>~r por· terminada a minh·' 
.mis~ão, si não tivesse necessirlacle. tamb~>m, 
:por r11inha vez e influenciado talvez pelo con
tag-io ela molestia, de dar uma explicação 
pessnal. 

Sou o primeiro a fazer justiça aos colleg"PS 
•que votaram nest a questão em sentido con
·trario do que eu entendia consultar melhor 
os inte1'esses da nnção ; e, Sr. presirleúte, di o 
foi siniio o resultad · de terem tomado á mà 
~parte plllavJ'as que eu prof0ria em ten eno 
comphlt• mente neutro, que o nobre deputado 
:por· ·S . Paulo, h ontem, mostrava-se tão mo
Jestado, podendo deix·; r-me em uma posição 
emba··açosa, si V. Ex., Sr. pr·e;idente, não 
·vie,se Jogo em meu auxilio dizrnrlo qne dos 
:meus la bi<>s não tinha. ca hido offensa alguma 
·a, qua I quer dos Srs·. deputados. 

0 SR LOPES TROVÃO-Mas par::t que insiRtir 
Iú~so. quando a pureza das nossas intenções 
esta a c ma desses golpes ? 

0 SR. SEVERINO YIEIRA-Sr. presidente, si 
·posso concl ni1· a lguma cousa. da vot;1çã.o de 
sabb ·do, é que esta votaçi'io não foi inspin11la 
;por sentimentos antros que não os do pAtrio
tism" dr's nohres depu tarias, porqne creio pia 

. ~xwnte ~' çonfcsso de;~nte da Camara. e dn paiz 
·que, ~1 qualquer membro desta casa tivesse in
<i:eresse na quesHLo, saberia respeitar o ar-t. 162 

do regimento, que inhibe quálquer députado 
de votar em cansa propria. 

FclÇO esta justiça aos meus illustr·es colle
gas, e affirmo, nté on•te póde ser determinada 
a minhe1 convicção pela inducção do~ factos, 
affi1•mo isto, e repito-o em relação a todo e 
qualquer illustre deputado. · 

Vê V. Ex. que do meu lado não pó !e re
sultar insmuação contra os nobres deputados 
que representam a opinião victoriosa da ses
são de sabbado. 

O Sr. Presidente-A mesa pmstou 
attenção ao req u .~rm.ento do nobre deputado, 
o qual niio lJÓlV ser acceito, em f"ce do 
nrt. 129 do regimento. 

E:;te artig·o, que trata d0 modo de discutir 
a r edacção dos prejectos de lei, dist;õe o se~ 
guinte (lê): 

«Adaptado definitivamente o projecto, 8erú. 
remettido, com as emendasapprovad;• S, á com
missão de redacção para rerlUzil-o a devida 
fót•mn. Lida em sessão, será a reclncção final 
do projecto imp1·essa !lO jor·n"l da casa, s·dvo 
o caso de urgencüt reconhecida pP!a Camara, 
a requerimento de algum deputado. Suf.met
ticla à revbão da camara, esta só poderá 
emenda! o si reconhecer que envolve in cohe
rencia, contradicç<io ou absurdo manifesto, 
ca~o em que se abrira di~cussi:ío que será 
breve. » 

Remetticlo o projecto, cr•m as emendns, á 
c·ommissão de rerlacção. esta não encontrou 
nenhum~. emenda que lhe pareces<:e estar no 
caso do art. 130 para serem separarh:lm@ll.te · 
r edigidas e terem discussão esp:,cid. 

Vê, portanto, V. Ex. que só pndia ser 
emendada a reclacçno que importasse incohe~ 
rencia ou absurdo. 

Nesh1s condições o rr>querimento de ' . Ex. 
niio pPdia ser apresentado por occa~ião da 
diseussão da redacção. · 

O Sr. §ieverino Vieira- O meu 
requerimento n iio é ewen"a a rerlarçãn; é 
uma providencia ]Pmbrada no sentido de se 
exr>cutar o nrt. l SO. 

Qu0r·o dar de baJ•nto que seja procerlente 
tudo quanto V. Ex. acaba de dizer , ma~, pelo 
nrt. 130, desde que haja mnt<"ria nns condi
ções do art. 129, a cornmissão de redacção 
deve redigii-R em separacb. · 

Mas, pergunto: si a commissão não procerleu 
des te modo, não t erá correctivo o seu proce
dimento'! 

Si a commissão não de~tacar a materia do 
projecto principrd para ser redi!.!i(hl em pro
jecto em separado, a C a m:na niio tera meios 
de faze l-a c>nmprir o seu di>ver? 

Eram estas as perguntas que pre~isava 
fazer a v. Ex. 
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0 SR. PRESIDE~TE- V. Ex. perdeu a 
opportunidado. · 

.Ha ·uma · hypothese muito clara, uníca de
ferm in:l dn. pelo art. 129. 

Fóra disto V. Ex. comprehende que não é 
possível acceitar o seu requerimento. 

Ning-uem mais pedindo a p~lavra sobre a 
redac.ç:'í0 do pr,ljecto n. 183 C:, fica a discussão 
ericerr<~da e adiada a votação, por f<tlta de 
numero. 
· Vae a imprimir, para enirar n:1 ordem dos 

1rabalh"s, o seguinte 

PROJECTO 

N. 236- 1892 

Concerié isençr1o ele direitos aduaneiros a todos 
os machini.•mos, pertences e materia prima, 
que •mportar a Companhia de Fiação e 
Teci ,los Porto-Aleg1·ense. 

A commissão dP. fazenda e inclustrias.dando 
solução ao que pede a Companhia cte Fiação 
e Tecidos Porto Alegrense e attendendo á 
conveniencia de facilitar o desen vol vimPnto 
da inJu-tria fabril destili·•da a o~ cupar posi
ç.ão preponderan.te !JO progresso e na riqlleza 
mdustrJa! do palZ . .JUlga q ·1e os favores >:oli
cita•'os na petição da mesma companhia estão 
no caso de Rer concedidos em parte ; pelo que 
offerece á consideração da Camara o seguinte 

Projedo de lei 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. 1." E' concedida a isenção ele direitos 

n~uaneiros a todos os machinismos, e respe
~tlvo' pertences e a to?a materia prima qu 
1mportar a Companhia de l'iação e Tecido~ 
Porto A!egrense, destinados ao primeiro func
cionamento das suas fabricas de fiar e tecei' 
lã e <tlgodão, de conformidade com a lista 
<t.presentada pela direc1oria, a este appensa. 
~arag~apho unico, Não se comprPhendem 

n.a Isenç<w de que trata este artigo o mate
rial d•· constrm:ção especi ficado como tal na 
allucl i ~a lista, .nem quaesquer pertencrs, ac
cessorws ~ma terias primas de que haja simila-
res no pa1z. . 
A~t 2." Revogam-se as disposições em con

trariO. 
Sala das sessões. 25 de. outubro ele 1892 .-

11íw·sa, presidente. - Bet/annino ra;·,,pi·r, 
:relator -Swnpaio Fe1·;·o,:;. -Thoma:; Del fina: 
-Homero Baptista. 

'Ja.mnra V. VIl 

Relação do machinismo e seus pertences, 
materi<>. prima e materiaes para con
strLicgã:J, de que presentemente carece a. 
Companhia de Fiação e Tecidos Porto
Alegrense, e cuja isenção de direitos nesta 
data ·se requer ao Congresso Nacional, 
a saber: · 

lliachinismos 

1 motor e seus pertences, força de 150 a 
250 cavallos 
· 4 caldeiras para o mesmo 

3.000 tijolos refractarios 
20 thr 'rmometros 
2 ma.nometros 
4 pnlsometros 
4 aspiradores 
800 metros ele eixos com e sem polias para. 

transmi~sões 
160 camas ele ferro para tinturaria 
124 d:·~cansos de ferro 
16 caixões de ferro para embutir 
4 tanq nes de madeira e de ferro 
1 relogio indicador com roclas para guarda-

nocturno. -
350 kilos de borracha eni laminas e em 

cordas para machinas · 
'50 ditos de Arbest 
870 ditos de corrêas para machinas 
100 ditos de lixa para machinas 
ll<~ te;:res e seus pertences 
3· machinas de canellas e maçarocas 
4 ditas para collar têas 
4 ditas para humedecer maçarocas 
6 ditas para costurar 
6 ditas de pirões 
6 ditas para lavar peças 
2 ditas centri ugas 
6 di :as de carra.pichos 
2 ditas para escovar 
2 ditas para seccar 
4 ditas para 1 var e tinair lã 
4 dita,s para enxugar ~ 
4 rlitas para tosar 
4 d1tas para catar e estufi.1.r 
2 clitail para fnrar 
2 .di ,as para cortar 
2 pr·ensas cylindricas 
2 ditas para enfardar 
2 ditas para lustrar 
2 bombas para levar ag·u"" ús caldeiras 
6 ditas ele mão 
1 guindaste pesando, mais ou menos, 4.000 

kilos. 
12.000 kilos de carrapichos ou liças de. 

arame 
1.000 clit.os ele pentes para lã e algodão 
500 ditos de ferramenta para ferreiro 
1.30G ditos de canos de ferro e cobre, hy-

llrau!iCOS e para vapor 
270 dito~ rebites de cobre. 

4 
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.111ateria prima 

350 kilos de tintas e outras matarias colo
rantes e acidos 

30.000 ditos de fio de lã crú, branco e 
tinto 

10.000 ditos idem de algodão, idem 
10.000 ditos idem de juta 
2.000 ditos de papel cartaz e encerado para 

enfardar 

lviateriaes plf!ra construcção 

7.500 metros quadrados de telhas de ferro 
galvanisado . 

700 ditos lineares de cumieira, idem idem. 
500 kilos de pregos e rebites de ferro para 

telhas galvanisadas 
9 500 ditos ele vidro em laminas pam cla

raboias e janellas 
6.000 ditos · idem idem de ferro em barra 

para caixilhos 
750 meteos lineares de calhas de ferro gal

vanisado 
120 ditos lineares de tubos de ferro galva 

nisado para esgoto 
6 pára-raios e pertences 
24 ventiladores · 
500 kilos de zarcão 
lO barris de oleo de linhaça. 
Porto Alegre, 25 ele agosto de 1892.-llfa.

n~el Py, director-presidente.-B. Lüderitz , 
director-gerente. -Ltti z- C. da Silva, directo r
secretario. 

O Sn,. PRESIDENTE designa para 3 a mesma 
ordem do dia, isto é, a seguinte : 

Votação das emendas ao pr~j ecto n. 209 A, 
Je.ste anuo, que approva as divisões de dis
triCt_os eleitoraes organisados pelo Poder Ex
ecutrvo, para os estados do Pará Maranhão 
Ceará, Pernambuco, Alagôas, Ri~ de Ja.neiro' 
S. Paulo, Minas Geraes, Rio Grcwde do Sul ~ 

. Districto Federal, alterada a do estado ela 
Bahia e de Pernambuco (discussão unic!t) . 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 232, deste anuo, autorisando o Poder 

Executivo a conceder ao cidadão Raul Caval
canti Vereza, 3° esceipturario da a,Jfande"'a 
de. Santos, seis mezes de licença ( discuss'ã.o 
umca) ; 

N. 23 1, deste anuo, concedendo ao Poder 
Executivo um credito extraordinario de 
lO .000:000$, ao cambio de 27 d., para ser 
empregado na renovação, reparos e novas 
coustruc~ões de material da esquadra nacio
nal (2" rhscussão) ; 

N. 123, deste anuo ( do Senado ), augmen
tanclo ele ill<US 40 °/o os actuaes vencimentos 

e salarios do pessoal da Imprensa Nacional e 
do Día1·io Official (3a discussão); -

N. 199 A, deste anno, providenciando sobre 
a nomeação dos pretores e dos juizes do Tri-· 
bunal Civil e Criminal e . sobre o modo de 
contar a antiguidade dos mesmos ma,.istrados 
(3"' discussão) ; 

0 
i 

N •. 32 A, deste anuo, dando diversas prov'i
d·enmas no intuito de. animar as industrias 
agrícola e pastoril (2"' discussão); 

N. 105 A, deste anno , elevando à categoiia 
de alfandega a mesa de rendas de Sant' Anna 
do Livramento, no estado do Rio Granõe do 
Sul (2• discussão); · 

N. 230, ti este anno, emendas do Senado ào 
proj e c to n . 203 G, de 189 I, da Camara dos 
Deputi<dos, que institue montepio para o 
operaria effectivo ou do qua.dro extranúme
rario e serventes effectivos do Arsenal ele 
Marinha da Capital Federal, operarias e ser
ventes nas mesmas condições elas directorias 
de artilharia e torpedos (discussão unica); 

N. 221 I, deste anno, adcliti vo destacado do 
proje?t? da receitá geral da Republica para o 
exerclCw de 1893, abolmclo as loterias ( dis-
cussão unica). · 

Discussão unica do projecto n. 31 B, deste 
anno, emendas do Senado ao projecto da Ca
mara dos Deputados n. 31 A, do corrente 
anno, dispondo que a lei n. 21 de 24 de outu
bro .de 1891 comprehende, quanto à acção 
publiCa, o furto de gado de qualquer especie. 

Discussão unica do projecto n. 154 D, deste 
anuo, additivo destacado em 3"' discussão 
do projecto n. 154 B, sobre despeza do Minis
te no . ela Fazenda . para o exercício ele 1893, 
a~tor1~ando o pres1~eote da Republica a pro
videnCiar sobre t<tnfas das alfandegas, con
solidação das leis dns mesmas, confeccionar 
regulamento geral de repressão do contra
bando e estabele0er, sem augmento ele eles- . 
peza nas mesas de rendas federaes; caixas 
economicas de depositas particulares. 

Discussão unica do projecto n. 154 E, deste 
anno, aclditivo destacado em 3' discussão · do 
projecto n. !54 B, sobre despeza do Ministerio 
de Fazenda para o exercício de 1893, autori
saudo o governo a vender, independente de 
con~urrencia ou _propostas, todos os proprios 
na01onaes que nao derem remla correspon
dente ao seu custeio e os juros do capital que 
elles representem. 

Levanta-se a sessão às 4 horas da tarde. 
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Pre&idencia do Sr. João Lopes 

0 SR. PRESIDEN1'E-Nã.o havendo numero 
para abrir-se a sessão, vae ler-se o expe· 
iliente. 

O SR.. l 0 SECRETARIO procede á leit ura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otflcios : 
Do Sr . depntado Gabriel de Magalhães, de 

1 do corrente, commuuicando que, por incem
modo de saude, é forçado a a.useut<tr-ss 
desta capital por alguns dias, e por esse 
motivo deixa. de comparecer á sessão de hoje, 
bem como a mais algumas-Inteirado. 

Do Sr. 1° secretario do Senado, de igur.l 
data, communicaódo que enviou á sancçi'to os 
autograpbos da. resolução do Congresso auto~ 
risanâo o governo, de conformiaade com o 
art. 4° das disposições transitarias cla Con
stituição, a abrir creditas espeches no exer
cício corrGnte, lle 500: 000$. :-. cada um 
dos estados da Parnbyba., Goyaz e Piauhy, 
para occoiTer as despezas com os diversos 
serviços a seu cargo.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, enviando 
a proposição desta. Camare, autorisa.ndo o 
Poder Exe!lutivo a despender, desde já, a 
quantia de 250:000$, para. o fim de adquirir 
um prerlio, não ex:istindo um proprio na
cional, onde fuuccions o Tribunal do Jury da 
capital Federal, abrindo para isso o neoossa.rio 
credito, proposição a que aquella Camara 
não póde dar o ~u consentimento. - In tei
rada. 

O Sr.Oosta. Machado desde 
que occupa uma cudeira nesta Carna1'(1, nem 
uma vez dirigiu-se á. mesa para fazer decl>l
raçOes de voto, nem pediu a p:1Javra para dar 
uma explicação pessoal ; esta ultima hypo
tbese se realisa. a..:;·ora. 

Assim determina a sua coherencia, assim 
e:cige o seu caracter e assim reclama a sua 
honra relativamente ao voto que deu sobre a. 
questão bancaria. Passará a provar a sua. 
coherencia. 

Achando-se c.wçado e doente, r etirou-se 
por alguns dias para s. Paulo e quando re
gressou encontrou o parecer da honrada com
missão de orçamento em discussão, bem como 
diversos substitutivos. 

Declarou aos seus A.migos em pa1•ticular e 
aos seas collegas que tinha de votar contra. 

t...1dos os projectos, visto como entendia ·que 
nenhum de lles podia, uma vez acceito e
votado, a.ttingir o fim a que os seus autores . 
tinham em ·vista. 

Entretanto, procedendo-se il votação deu 
o seu .voto a Tavor do projecto Glicerio
Ericr:>. 

Vê a Camara que appareotemente o orador 
se ach:W;\ em complota contradic~ão ; entre
tanto vae justiticar-se per;\nte o bom couceito 
dos seus collegas. 

Quando occupou esta tribuna, sustentando . 
a couvenieocia. da. immigraçào chine1~1., la.n
ça.odo um retrospecto geral sobre a. vida da 
ne:.."Sa pat ria nas suas di ver:;as ma.uilest.:\çÕGS, 
teve occ,•sião de "'pl'eciar o estado financeiro 
do nosso p:1i:z; e ontão, com a franquez;t que 
lho é propria, disse da triuuna qae si com· 
petis.c;e decretar alg uma cousa a rc;peito do 
13anco da Re(Jublica., St; fa.ria tlo modo se
g uinte: 

Em 1 o logar decretaria a fusão de todos os 
bancos, isto é, a unidthle bancari:\ . Vem abrir 
um pa.renthesis para demonstrar esta. pt·opo
sição. 

E' a vesso á unida.cle bancaria e a. t odo mo
ncpollo sobrll emissões. 

U:.CA. voz- Então é contrn, a encampação. 
0 SR. COSTA MACHADO é partiuario da 

llberdade bancaria, e, si por ventuN não ti
vesse razão poderosa para assim pensar, seria 
bastante lembrar á casa <t lil>ertlade bancaria 
que está implautu.da nos Estauos Unidos e na 
Escossia. 

Fecha o prtrenthesis. 
Prosaguindo, o orador lembra. i~ casa. que 

declarou que, depois desta medida, em pre
ciso que houvesse um:\ substituição do h\stro 
úo banco em ouro, por a.pot ic~s da divida. pu
blica., mns sem onus algum pa1'11. o Thesouro, 
sem que ellas vencesoern Juros, emquanto 
consideradas lastro. E apresentou mais a 
seg-u inte idêa, que é capital, nesta questão: 
obrigaria. os accionistas· do Banco da Repu
blicà: a integralisar as suas acções. 

O Sr. presideute e a casa sabem, e corre 
como vet'dade, que, não sabe por que magia. 
alchimia, são consideradas est:ts <tcçõlls inte
gradas, infelizmente, tendo o banco re.:ebido 
de cfl.da uma 130$ ou 150$000. 

Ess<\ idêa. que sustento\.1 é neccss ·t_ria p:1ra. a 
reconstituição do B:mco da. Repuullca. 

Ora; desde que, ot!cu panda a tribu;Ja, pa_ra 
discutir o substitutivo sustentado pela maiO
ria da casa., o seu Ulustre collega e a migo o 
Sr. Matta Machado apresentou, por si, uma. 
das idéas do orador, a substituição do lastro 
em out·o, por apolices, sem ouus para o !be
souro, qual era. o seu deved Votar pelo pro
jacto para vota.r pela emenda. Foi o que fez. 
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Por• c"nli'JI(rrintP, vü ~. Cnmnro. que o orador 
nii.o proli!ot•luu lncnhor•t•ntP.mento. 

L" I,'O olepoi!l rlu votl•çi'io dit·igin-se :10 me!'\mn 
cOIIG.:oL do llllncadtL o •oruigo. o :-:r. Matta M .• 
cbarlo, e tarnbetn no genera.l c; )ice rio e seus 
amigos, e di:s~e-lh~;;: qrH! era. preciso que :o 
outr·a SU(l. ide•l tosse nc eita.. r-fio ê tt•mpo ri(' 
ser· apresentada C<•mo ementh; tratem de li\
zer que seus amigos do seo:~do apresentem 
a icte • para voltar (J. Cama.r;t e SPr approvad;o 
porl)lle, rlo r.ontt·ario, é impo~sivr•l a t•econ;ti
tuiçãõ do Bati co tla Republica . Vae rllzer por· 
que. 

Como se ha de reconstituir o B:mco dn. Re
poblic'\, sem se lhe dar um tonico, sBm se lhe 
dar forqas, virl.i\, sem se lhe ]njectar um san
gue r)llr:t r~constituir o seu organismo t•io 

· de pau perndo Y 
E IJOem IN úe fornecer este tonico, quem 

ha de f<~ze r· 1> sacridcio ~ 
NiW é o Tltesom·o, mas são os a.ccionist.1s . 
E>S:~ sua idê<L foi M,•eita por todos. ~ té po•· 

acciollirit••s, que devem fazer o sacrificio, :>i 
qu.,rem s:1Lnu· ~eus capi taes. 

E não se diga. que elles niio po·lem (hzer 
·este sa·t•iticio, que póde ser feito len tamentP.. 

Isto é neco-ssa.rio p<ll'ô\ s;t l var o cre<lit' dn 
nação, paras •I var os interesses r!os accioni~
tas. tio Th SOUI'" e fin:\lmrontB os iotereo:;ses 
honestos que estão entrelaço do.:> nus ope1~1çõe, 
ooncari;~S. 

o coutra.rio disto. cleclnm com toda. a co"
vicç;"ú>, é merlidn qne só set·virá P"l'a nrlí:1r a 
morte do àoente. só serv_iril pura. os accionis
tas. para osespez·tos, vfln·lenrlo nssuas acçõP.s 
e serem osillcauto.:> l"ictimas deurua ll·bili
dade. 

O The)Ouro seria sn<~rifica.do, -pnrque. como 
"todos sabP.m, IJa !'missões ~ue não ~>stiío cn
bert.>t>'. entr·etanto que n.<'Caib ~'~ mesm·• emen· 
da do orrvlor. em pnn~ns ~nnos tet·-se-lm ,.;:ll
va.rlo trvlo. Tem refte~:ti•lo m nito ;;obra :o ~nPS· 
tão, e por isso é qn·~ uit o sen voto ao proj'lctn, 
po•·qtt" nntre a esper:IUQit <le que emenrhvlo 
a.s~im o Pl'ojecto, tu·fo sq IH <le ;;n]v,lr. 

Si. p(lrérn, e~'a em~n,la não n.pj)nrecer, fi.,. 
ela ra ;\f\S P'tt'tidarins <lu. CIIC1l.rn pacito IJUP. po" 
dem liear tra.n!Jnillo$; n cnca.mrla.cii.o IJ,, d., 
íata.lmenteliq·!ida.r o atnco dt Repuhlica . 

·O SR. SEJABRA. - v. Ex. esti\ discuti11rlo o 
prnjecto. 

O SEI.. Co~l'A 'IACHA.DO - O nobre dflrmtvl.n, 
qu'l ·~ ~empre tiio beo'IYI) IO pa.r>\ com o ora lo1·, 
não ltt'l pr~to11 attençi\o. E::;tá apenas ,J~
mo•htra.ttdo a S•Ia cr>h··r-.nch. na. vobcii.o , 
As sn•s i léas não são contrat•iu.s ás do nobt·P. 
de.•uhrlo. 

0 S&. COSTA MACHADO agradece O bom 
conceita que os seus nobres collegas fazem de 
si ; Ol<tS é a precitdo tamoom í"ór-a deste re
cinto e no sen estado. 

o Sr. presidente sabe que na. imprensa e 
até na. tribuna desta casa tem-se dito que os 
•mi,zo; •lo ~overno, reunindo-se <r1m a rnioo
•·i ·, <leram <·he<Jue no governo ; tem-se dito 
·tU~ isto foi uma. deslealdade. 

>ozss- São intrigas. ~ão lla cheque ne
nhum. 

O SR. CoSTA MACHAllO - Os nobres depu
t ·d"s e:;tão respondendo ao que se t~m dito na. 
tnoprllu:;a. e na lrtbuna, ao 01-ador ~ Pa ra. que 
•'Stes ap<l.rtes. si esta estit com os nobres de
put,dos '1 
· o fado é IJUC se tPm elite isso ; entretanto 
a questão, vi:;ta p~la luneta do bom senso, é 
totl>t tinanceira, não é questão de pol ítica nem 
le p;ntitl"s- Mas ioconvenientement~. tem-sa 
trazido;\. baila o g:o•ecno. Ora, a Pod .. •r E:i
ACiltivo. se~uodo ~a ~ ~onstituição , existe na 
pessoa do Presidente ela ~epubliea. ; ou por 
·•ntra, o governo é o Presidente da. R.epu
blica. 

O SR. J OÃO DE SIQU E!l.U-O quetemós cen
snrar!o é a interven~ão indebita dos minis
tros. 

0 SR. COSTA M ACHAD O estã. com 03 no
ili'"l:õ deputados uo seu motlo de pensar. Ora, 
~i o Poder Exectitivo é exercirlo pelo Presi
dente ol;~ Republica, constitucionalmente só se 
.~onhecem uous modos de saber a voot ,•de do 
Pt·e~idente da. Repubtica: ou por meio de 
·nensagem snn, on então por• occa<ião de el~e 
' •il' d+< sancciona:r ou "tetc•~· uma delrberaçao 
•lo Pod.-r Legislativo . 

• 1 Sa. PR'ESIDF.)o'"TE- Antes de V. Ex. pro
Sf'guir. sou ob1·igarlo a. lli zer-lhe que, f·d~ando 
p ora.nm·t ex 1•1ícaçãn pesso:tl, V Ex. está.pre~ 
t•wi nrln din~rsos oradores inseriptvs no expe
·liente. 

0 SR.. COSTA MACHADO - !lbs O Sr. pl'eSÍ
•Iente s• be que o omoor estâ se rlefe ~denrto de 
1)11'1 ·~quer jnizns temet~~rios a. respelttJ de se~ 
•:ara.ctP.r político ; porque lá fól'a, os seu:samt
go,; podem a.creolitar .-. 

VozES- v. 6x. não tem que ver corn elle~; 
o seu cf.lra.ctet• esta a.cima de qu;d q ller sus
peitt". 

O Sa. CosTA. MACKADO v:te resumir. 

c ... ntilul>~.U rlo, diz o or:ulot•, que a sua cohe
·rel"!ch, r•recisa prov 11' ainda llqUillo que mais 
preza, o seu car,lctet• .• • 

!=:i o governo n!io se pronunciou, nno se lJÓde 
ac1·ed it.n· que nquelles que pugonm pe a en
·amp•u;:"io t~ nh·1m <le sen lado o pro1•rio go· 
VAI'Ilo. Si a que~tã.oera abe1·ta., os amfgns do 
" v.-ruo votar<lm como eoten•lemos <'.onve
~iente, sem pr.~tender resu~citat' as antigas 
usanças do regimen passado. -MUITAS VOZES - i"S"ão precisa provai-o. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1810012015 12:59 · Página 3 ae 22 

Sessão em 3 de Novembro de 1892 2!l 

Mnita. gentP., porém, esqnecendo-se do nosso 
regimea, julgou que eota.va no regimen par
lameot:u· e qu" tiull~ havido uma questão de 
gabinete, quuudo não ha. mais g<tuiaete. 

Apparec:e em campo o Sr. ministro d<l f<~.
zenda, homem qne todos conhecemos como 
digno, cid;ttliio illustrado; muito putr·iota, e 
que podia, CtliDO c da.dão, pugn:1r por um<\ 
i:lé:•, assim corno no lagar 1le miu6iro fitllat•, 
consult'LI' com seus ami;;os u re•peit•, d~u. 
mesma idé<~. Não lm i:Jconvenie!lte nenhum 
nisso. 

:\las ainda responde, que o p:onrno, o Po
der l<:xecutivo não ê o secretat·io da far.end" ; 
o Poder Exec11tivo ~ omarechdl Flol'iano Pei

. ::~:oto. Por co nSf!guinte, votando l'raocarnente, 
não secmnmetteu nenhuma incoh •rencia. 

Qnerrosponeler ligeira.meu te a seu illu,trado 
patrício o amigo, Sr. Arisliues 1\I oia, quando 
apre~entou um protesto a~sign:~olo por eilé e 
a lg-uns amigos contra o procedimento da 
maioria. 

Não trata. deindagnr si da parte de S. Ex. 
houve coner·ção ou 11ão e si podia f~tzel-o . 
Desde que não se pó~e !i.l.lla.r contra o ven
cido, pergun ta: póde·se pl'otestar contr<\ o 
vencido perante ~ Camaru? Não sabe. 

o que quer, porém, e mostrar a injustiça de 
S. Ex. Protestando, declaravam, elle e sen8 
companheiros, que se retir::.vo.m do rt'C\nto 
para não saocciooar essa política finan
ceira qoe produziu o golpe de l!:stado. 

O golpe de Estado teve d uas razões: a pri
meira é que se tratava. da lei de responsar.i
lidade do Presidente da. R.epul>lica, que h•Lvia. 
passado por úous terço3 do Senado. er" possí
vel que passasse na Camara; e a. seg unda 
razã,l, que o governo entendeu que tle vilo 
arrendar u. Eiitrad<~ de Ferro Centro I, idéa a 
que a. Camara era. contr-aria . O governo en
tendeu tambem que devia eleyar a. emissão 
do Banco ela. Republlca. O Congress~ era con
trario. 

Finalmente, o g-overno entendeu que devia 
ir em auxmo dã Companhir~. Geral, o Con
gresso ainda lhe era cont.ral'io. 

Eis as razões que motivaram o golpe de 
Estado. 

Mas, pergunta o or<>dor, este projecto diz 
respetto ~- qualquer destes pontos 1 

Não. Logo, S. Ex. foi injusto para com a 
maioria. da. casa. Vae t ocat· agora enJ um 
pouto impor! unte, o ponto da, sua· honra. · Ca
rece de defender-se. 

Declm-.> IJlle ninguem dos dous partidos em 
que se divide a Camara, lhe pedilt para votar 
Jlrô ou cr.ntra , nisto ou naquillo, talvez por
que é velho, tem cara má. 

Declara tambem que durante a sua. Yida 
nunca te\·e em banco o.lgnm depositnua quan· 
t io. alguma. Nunca subscr.eveu uma só <tcção 

de banco, nunca neg-ociou com um só papel 
deste ou da'}uelle t,.\nco. 

B a. sua família, que é tnuito pequena, nun
ca teve iutet·esses em nenltum tranco .. .. 

O Sr... PaE5lDJ~NTE - Peço ao nobre llepu
t:~do que resumGI. as smts observações. 

0 SR. C OSTA. ;\TACII.\.00 '\'ae terminar. 
Tem . por habito. por systema, inspi

radu pela obs,~rvação ern t ratar a opinião de 
:.eus sem~lbante:; com acattmento, os actos
sii<J sempre para si dignos de respei to. 
b to por que? Po:·que ~mbora tenha am tem
[lerameuto ~anguitJeo, um g1mio ira~civel,eo
tr·etanto, qnamlo tem tempo de pensar, en
teud<J que o primeh·o deve~ do homem 6 ser 
tolerante, não p!'OCUl~lr ver nos acto~ pratica
dos por seus scmelha.n tes, sentimentos occul
t~ que porventut•u ti vess~m actu!ldo no SCtl. 
espinto. 

Quando as questues slo interessadas de 
mo~o n entrar em lucta a pa:.xão, o orlio, r:> 
ancor ou espírito partiuario, qu,ndo appa- · 

recem n.s recrimio<~r,;ões, o,1IOmem baixa, des
ce o cntã" vae luctar no meio da lama e ahí. 
quer o vencido, quer o vencedor sabem sal
picados com a mesm" lo.ma. 

Neste momento, lembra-se da3 palavras de 
um celebre orado1· ~rego que, deprimido, ca
lurnnin.do, vilif.'end.tado por um iuimigo, 
ounC<\ respon,lhq mas, afiual, deu uma l'<Js-
pe>ta • . . 

Desta res posta que envolv-e um gronde con
ceito, tira aquíllo que ó o.pplicavel n. t odas 112 
üiscuS>ões inconvenientes na Camara e fóra. 

?at·a si, tudos qne teem discutido e~ta ques
tão a teeut procedido con>eoienternente, teem 
sido impulsionado:; por sentimentos qoe no
bilitam e não envilecem, QUt' elevam e nüo 
rebaixam no rouceito de quem quer que seja. 

Teru concluido. (.Muito bem, muito l>cm.) 

Procede-se à. chamada, á qu •l respondem 
os SI':! . : João Lo1.es, Azemdo, Ath.,yde Ju
nior, Pauh\ Guimar5.es, João de Avellar, 
Indio do Bmzil, Cantão, Pedro Chet•mont. 
MatttL Bacellar, .-\ugusto 1Ionteaegro, Costa. 
RoJI'i••ues, Casi miro Junior . Henrique de
Carvalho, Anfriso Fialho, NoguL·ira Pa-ra
nn,uà, Xelson, Pires Fer reira, Mnrtinho 
t-<.o~ri!!ues , Fred~:;rico Borges, Ja:;é Ba..,ila
qua, Gonçalo de Logos, Nascimento, Alfredo 
Barbosa, Epttclcio Pes;;oa, Sa Andrade, Re
tnmbn, Tolentíno de CarYalbo, Gonçalves 
Ferr.sírtt, Joaquim Perna.mbnco, Juvencio ti&· 
A~liiur, A!!dré Cavalcanti, Ruy'?l uo~o Ba~
deira , Peretm de Lyra, João de SJqueua, Joao
Vieíra, Luiz de And rade, I<::Spirito Santo, Be!
hnmioo Carneiro, 'fheophilo dos Santos, 01-
ticlca, Rod1·i~ro de Araujo, Ivo do Prado, Oli
Yeira. Valladão, Augusto de Freitas, Paul3. 
Argollo, Tosta, Seabra, Z:\ma, Artbur R;ios, 
Gru'Cia Pire.>, Severino Vieira, Santos Pereu-:t, · 
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:Milton, yrnncisco Sodré, Leovigildo Filguei
ras, B<1rao de S. Mar('.OS, Sebastião Landulpbo, 
Manoel Caetano, Francisco de Mattcs, Horacio 
Costa, Novaes ~'leUo, Fonseca e Silva, Nilo 
Peçanha, l'rf;mhã.es Ba.rreto, Cyrillo de Lemos, 
Oliveira. Pinto, Joaquim Breves, Virgílio Pes· 
soa, França Carvalho, Luiz Murat, Baptista 
da. Motta, Fróes da. Cruz, Erico Coelho; S;J.m
paio Ferraz. Lopes Trovão, Jacques Ourique, 
Furquim vVerneck, Jesuíno de Albuquerque, 
Vinhaes, Antonio Olyntl10, Badaró, Pacidco 
Mascarenh:1s, Cll.agas Lobato, Alexandre Sto
ckler, 1\i<ütn. M .chndo, Lo.1nounier, Alvaro 
BoteltJo, Mnnod Fulgencio, Aristides Maia, 
Carlos· dns Clwga.~, Costa ~Inchado, Frauci~co 
Veiga, Ferreh••t R:jbello, João Luiz, Rauoltjllo 
de Abreu, Benedicto Valladare5, Arantes, 
Gliccl•io, Cesario Motta Junior, Moraes Bar
ros, C;Lr>alllal,An.~elo Pinheiro, Murs,l, Costa 
Junior, A.lfredo Ellis, Moreira d;L Silva, Al
meid•t Nogueira, Fleury Curado, 'L.,opoldo de 
Bu!h()es, Alves de Castro, Urbano Gouvêa, 
Caetano de ,\lbuquerque, Bellarmino de Men
donça, Marciano tle 11agalhães, Fernando Si
mas, Lauro illuller, ca.d()s campos, Schmidt, 
Lacerua ~ou linho, Julio_ de Castilho;;, -orges 
de Mede1ros, Alcldes Luna, Thomaz Flot•es, 
Homero Baptistt, Cas:;ia.no do Nascimento 
Demetrio !Ubeiro e I.lenna Barreto. ' 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com Cclusa partici

pada os Srs.: (Jc_hôa Rodrigues, Rodrigues 
Fernandes, Jusllmano de Serpa, Jose A vetiuo 
Almino Atronso, Miguel Castro, Amor·im Gar: 
cia, Pedro Americo, Couto Cartaxo !tosa e 
Silva, José Mariano, .-l.nnibal Falcão, 'Euclides 
Malta, Leandro ~laciel, Meira de 'iasconcellos 
Felisbello Freire, Pris~o Paraisc., F~nsee<~ 
Hermes, Urbano i\Iarcondes, AlhArto Br:~ndão 
~iria to d~ Mc~eiro_s. Alcindo_ Guanabara, Ma.y: 
rmk, Joao Plllhelro, Gabn~l de Ma.,.alhães 
Leonel Filho, Jacob ria Paixão, Gon~al~es Cha: 
ves, Americo Luz, Viotti, Gonç;\lves Ramos 
Domingos Porto, P<tletta, Necesio Tavares, LO: 
pes Chaves, Adolpho Gordo. Carlos Garcia 
Julio de Mesquità, Brazilio dos Santos ~ 
Eduardo Gonçalves. 
. Deixam de comparec~r sem causa parti

Cipada os Srs. : Marcohno Moura, Díonysio 
Cerqueira, Vilh Viçosa, Thomaz Delli.no FL
gueiredo, Ferr.,ira Brandão, Cost· Se'nna 
Dutra Nicacio, Dom·ngos Rocha, Ferreir'~ 

·.Pires, ~tonteiro da Silva, Martinbo Prado 
Domingos de .Moraes, Paulino Carlos, Cinci~ 
nato Brag~, Vict?rino Monteil'o, P(lreira da 
Costa, AsSIS BraZJl, Rocha Osorio e Fernando 
Abbott. 

E' lida e sem deb.tte approvadn. a acta da 
sessão anterior. 

0 SR.. PRESIDENTE- Tem a palavra O Sr. 
Valladare3. . 

O Sr. Vallndares-Sr. presidente, 
de qu~ tempo posso dispor ~ 

O SR.. PRESmE~TE- V. Ex:. póde dispor do 
tempo que resta da hora ~o expediente. 

O SR.. OLIVEIRA PICilTo-15 miuutos. 
0 S~. VALLADARES-Acho imp•)SSivel tratar 

de assumpto tão importante em tão curto es
p?.ço de tempo. 

Vinha discutir a questão importu.ntissima, 
q~e taulo preoccupa o espirito public , da 
cr1~e tle transportes na Estrada de Ferro 
Central,_ m~s, ií vista da exiguit!ade de wwpo, 
pe9o ~~·v. Ex. que me garanta. a palavra, em 
pr1men•o logar, amanllã. 

0 Sl\. PRESIDENTE- V, Ex. fallara na liora 
do expediente de amanhã. 

O Sn. VAU,A.DARES- V. Ex. me o-arante a 
pah~ -vra em primeiro logur 1 "' 

O SR. PRESmE!'TE- ~ão pos;;o deixar de 
at enuer a um pedido qae o nobre deputado 
faz dn tribuna. 

O SR. V A. L LA DARES -Nesse caso reservo-me 
pura f:tllo,l' nmanhã. 

O Sr. Epi"tacio Pessôa - Sr. 
prc;:;idente, eu dizia, um destes dias, na tri
buna, qu~ o actual governo úa Republíca é o 
gover~o aa emboscada e dn. carniticina é o 
governo da. traição e da perfidia; falto~·rne 
porém, dizer que é tambem o governo do~ 
assa!ta:; ás typogr:1_pl1ias e dos ataques cobal'
des a 1t berdade à e 1mprensa. 

Ra.ro é o dia, senhores, em que os jornaes 
dest,\ ca.pital não trazem ao conhecimento do 
paiz mais 11.ma violencia commettida pelos 
de_legados do Sr. Vice-Presidente da Repu
bllca contra as folhas opposicionistas dos Es
tados. 

No Amazon~s. no Mar,tnhão, no Ceara em 
Santa Gatharina, em quasi todos os Est~dos 
·da Republica os prepostos do Sr. marechal 
Flodano Peix~to procuram por todos os meios, 
p~la :~g-g~essao pessoal, pela ameaça, pela 
vto!eECla a propriedade, abafàr o. voz da op
poslçao que se levanta par!!. >erberar-lh~s os 
desm~ndos, que se levanta para oppôr uma 
brt~'remt :1 estn. torrente· vertiginosl~ de cor
rurção e de anarcbia que vae ·alastrando 
todos os pontos do paiz. 
Filh~ das _trevas, esses agentes de um 

poder dtctatorJal, procuram à viva rorça im
pedir ;~e se f11Ça a luz que os orrusca; 1ilhos 
da trmçao c do assalto à mão at•mada, habi
tuaram-se tambem a ferir pelas costas e as 
horas caladas da noite ; filllos do despotismo, 
procuram todos os meios para evitar' as con
quistas da liberdade. A luz os assasta, por
qqe s~ a.a escuridão podem occultar tcdas as 
m1ser1as ou toda a esterilidade dos seus go-
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vernos. O combate peito a peito, a luct:\ leal 
os intimida, porque sã.o cobardes, porque os
calar,lm o poder nas pontas das ba10netas 
federaes. A liberd~tde os apavol'a e os es
maga, porque não surgiram do voto livro elas 
urnas, mas das tranquibernias indecentes e 
das falcatruas indignas. (Apoiados, muilo 
bem.) 

Em que época, em que paiz, em que regi
meu vi vemos, senhores '? o~ governos dos es
tados, do mesmo modo que o g overno Cedera!, 
rasgam a cada momento a Constit uição e as 
leis, espesioham todas as garantias do cidadão, 
rebaixum e avilta m a RepuLlica aos olhos uo 
nacional como aos olhos do estrangeiro ; o 
quando a opposição ce ergue pt\ra denunciar 
os seus crimes, e quando a opposiçuo vem de
nunciar a.o paiz •.. 

0 SR. FRANÇA. CARVALHO- ISSO é paixã.o. 
O Sa. JACQuBS OuRIQl:ll - P::tlxão nilo, 

são os factos. 
0 SR. BELLARMI:-<o DF. 1\IENDONÇA - E 

factos que desa.tiamos V. Ex. a contestar . 
O SR. FRANÇA CAR VALKO dà um aparte. 
0 SR.. EPITA.CIO PES>ÕA- E, quando a op· 

posição procura o!eounciar ao paiz os coospur 
ca.dore-o da Hepublica, é ameaç~da na pessoa 
dos seus •lc3putados, é anniquí!aàa nas officinas 
de su.~ impl·ensn. · 

Aos olhos dos povos civilisados, Sr. presi
dente, passamos por uma nação de barbaros. 
Elles censur:un da maileira a mais severa 
esses de:,abafos iudignos com que os domina· 
dores procur-am destruir os diques que se 
oppõem aos seus excessos. (Apartes e pro
testos vehe·mentes in terrampe>n o orador-) 

.Mas, Sr. prc:sidente, que querem mais os 
nobres deputados'? Querem que o Sr. \' ice
Presidente d:L R.epublica brada este recinto 
pare. nm01•daçar os deputados da opposição . .. 
(Apar1es e prolestos successivos interrompem o 
DradDr.) 

Então acham os nobres deputados que nã.o 
é bastante qng eu seja ameaçado em minha 
çasa. ... 

O Sa. FRANÇA. CARVALHO - Isto . é uma 
injuria . (Trocam-se c.partes energicos.) 
. O SR. E P!TACIO PEssóA - N1io apaixo
nemos o debate, não ba necessidade rosto. 

0 SR. FRANÇA. CARVALHO - V. Ex. quer 
co~m:;m.o :-~: ~ rlu.ta. de hoje: . (:.Vumerosos e 
-oiolentos opart~s .) 

0 SR. EPITA.CIO PESSÓA - Si a cada abuso 
que se profliga, si a cada crime que se denun
cia., VV. EEx. respondem com os abusos e com 
os crimes· do gover:~o passado, então sej am 
francos e declarem que o governo actual não 
é o governo da lei : mas o governo da re-

pres;di:t o ll:t ving-nnça. (.AptJíados c nao 
apoíwlo.~ .) · 

S1·. presidente, devo co ntinuar as observa
ções que ia. fazendo. Dizh eu '1UC no~ olhos 
do e;;trungeiro nós 'Passamo~ por urna nação 
•le l>arbaros. E, de f~cto. este~ recut-sos com 
que se procura a bafar a ~·oz tln opposiçào, não 
são p roprios rn povo dvi li:;ado, mas de 
um povo de s, .;ens ; não :ã.o proprios de 
um !:íoverno bone;;to que se a tlQia. na opinião 
publica. roas dos go-vernos impopulllres e co
llardes . 

Si n opposição se desvaira, si a opposição 
rlo~v i rtu;\ a sua nob!'e mi;;~ii.o, ha o recurso 
1lns t rihnnaes, ha o rccu~o oln lol pllrn corri
f>Í l·n, unicn de que llÕllc l:111<,;nr mií.o um go
vcmo lwncsto e cr tor·ioso J•OI'quc; ó o unico 
qm• ]·cilfo tornnt• nm g·owi·nn !'orte e rcspei-

tavcl. (-'1/•oíado~.) 

O S1:. FnANÇA C.ARVAI.IIO dá um aparto. 
O St~ . EriTACio Pr.ssôA -E' este, Sr. pre

sidcn le, o recurso de que llU queria que tan
ç;J sse mão o governo do Sr. Vice-Presidente 
1.ht Republica, como o dos seus prepostos nos 
eslw:los . . 

Mas armar meia. duzin ue sicarios e mlln
daJ .os :dta uo i t e, silenciosos, disfarçados, de 
armas <1 peaadas corno srdteadores, a tacar a 
propriedade alheia e destr uir uma otficina. 
typogrn phica : isto ~ indigno, isto é torpe, 
isto é infame. (Apoiados.) 

Sr. presidêlnte, os jornaes de~ta capital pn
blicu.rnm, hontern, o seguinte telegramma 
(lê): 

« PARAHYBA 1 de nov~mbro. 

Na. madt·n gada de boje foi assaltada a ty
pogra pllia do Parahybano, sen 1.\o os aggres 
sores repellidos, ficando o.Jguos forldos. 

!\1;cabem suspeitas sobre o chefe de policb, 
cujo irmão, thesaureiro da Alf;mdega , foi 
visto, alto. nolte, nas immediações do editicío, 
a frente de um grupo. 

Nenhuma providencia legal foi tomada e 
os redactore-o acham-se sem garantias.- Es
tado da Parahyba. ~ 

As folhas de hoje publicaram mais os se
guintes telcgrammas. expedido, um delles, 
pelo correspondente d'O Pai::, distincto medico 
daqu ell e estado ( lê) : 

« PA.:F.t.AHYB.i. no NoRTE, 2. 
Tendo sido burlad:~. a tentativa de empas

telamento das o:fficinas do Parchybarr.o, a po
licia. hoje intimou . os prcprietarios a suspen
der a publicação rlo jornaL 

A Intimação feita verbalmente não foi ac
ceita, declarando os collegas que continuariam 
na arena, aguardando maiores videncias.> 
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Um telegramma do Recife diz tambem o 
seguinte (!é) : 

« R.EClFE, 2 - N:t cidade ria Parahyb[\ foi 
hontem a'-isalhda. a typographia do Pnrah!J
bana pela. po lici>~. dis tarça.da, ~tS O rdeus de U lll 
irmão do respectivo cl1efe. 

O pe:>sDfl.l da otliciua repellin o ass'l1to e 
hoje foi inUmado a suspemler os tru.balhos.» 

Ai.oda outro telegramma, de um jo:roal da 
Parab.yb~, diz o seguinte (t€) : 

« PARAHYK\ DO :\oaT81 2 - Hqje a pnlioia 
intimon os typographos e o proprietwio, ~~b 
pena de prisão, a ~mpellder o Pamhybm~o. 
Espera ln"i!e maiores violeoci<l.S.- ReJ<.teçiio 
do E:>ta1l o.)) 

0 SR. FRAXÇA CAP.v.UHO E Ol:TROS-Y, E~. 
garante a ver-acidade destes telegrammas ? 

0 SR. EPITACIO PESSÜA-Ht uec[;u·oi que um 
dos telegrammas é expedido por um medico 
da P"ro.b.yha, moço distmdissimo, iucupu,z de 
faltar ~ vel'dade ; outro é da. red••cção do 
Estado da Pa1ahyba, pelo qual respout.lo ; o 
terceiro é do corn:spoo.Jeote do, P.ro'llincia, de 
Pernambuco, que não conbeço. 

Sr. presidente, devo declarm• à Cama.ra 
que sou inteiramente ínsuspeí to na apredação 
de~ te att0ntado. 

O Pim~hybrmo é uma folha. d~ opposição, é 
verdade ; mas não e ot·gão uo partido u. que 
me acbo li.liado, e que ca.hiu com o governo 
legal da Parahyba. 

São seus actuaes redactores o Dr. Eu
genio Toscano de Brito, medico e jorn~lista 
di~tincto, ex-membro da junta govern<~tiva 
e ex-c ondidato ofll.cial à. vice-presidencia 
do estado, e Arthut· Acllilles dos Santos, 
moço de muito taleoto a tarnbem jorlla.lbta 
de me ri to real. 

Sou ainda insuspeito porque, nesse mesmo 
jornal, fui alvo de aggressues as mai~ ferinas 
e iujustas. 

O Parc~hybano em orgão official llo estado ; 
ha pouco mais de dons mezes, declarou-se em 
franca hostilidade o.o governo, e de$de então 
tem·Jhe movido sever·a. opposição, protliganJo 
todos os seus desmandos, em linguagem eMr
gica, mas conveniente e digna. 

O 8&. RETt;~lBA-L'm pouco aquem da que 
eUe merece. 

O SK. EF!TACIO Pl':ssôA- Os telegrammas 
que ac·•bei de ler decla.mm que rec dl•:rn sus
peitas de autoria do .attentado sobre o <:hefe 
de policia do estado. 

Não possuo dados para affirmar e garantir 
á Camar<• que o cbef~ de policia da Para.hyba 
1oi e.tl'ectivameut-; o mandante deste acto de 
cobardia. 

Devo, pol'lim, nffirmar que elle e capaz 
disto, porquanto c o mesmo magistrado a 

quem ha. poucos dias tlqui me rererí como 
tendo grosseiramente falsifi•:iido algumas 
actas d:l. eleição do Sr. Alvaro Machudo; é 
o wesmo magi,;tr;tdo que pouco !ltltes desta. 
e! ·ição f<ozia esc11rsoes pelo cautm rlo estado 
p:tro. impor a Candi;latura daq:uel!c Cid odiiO ; 

e o mesmo ma;;-isttã:lo que, segundo pul>ti~ 
cou-se na Pamnyba, fechou. violentamente o 
co!!egoio de um rcsreitavol sacerdote, sobre 
o qual atiron as m ds torpes injurhs, facto 
que depoi~ se ver:rtcou ter nascido da çir
cumstancià de h •tver aquelle sacerdote man
dudo cobrar as menso.li<lades . ue um seu 
p1wente ; é o mesmo magMrario que tem 
revelado, no exo.rcicio de seu enrgo, ab:Soluta 
falta daque!le criterio, •la'!uella. cirCitm
spocção, daquella. imparciali•l<td~ e justiça que 
deve caructerisnr um juiz e n. primeira auto
ridade policial de um estado, 

O que e corto 1 quc> si eu não posso II,'A.rtl.n
tir que foi elle quero mandou al'rebentur ~ 
typogra.phia il'O Pa,·al;yba~lO, poss•'· entre• 
tanto, ehamar a atte~nçâo da Camara pr~ra. a 
circum~tancia de, ern :o1 lloute do uttentado, 
ter sido visto oas irnmediações do edi11cio, e 
a frente de um grupo, um irmãa d o.quelle 
juiz, que é thesoureiro da Alrandega ; pa1'U a. 
circum3tancia de haver a policia intimado o 
pro prietarío o redactores da que I! e jornal a 
~uspenderem a sua puhlic;~ção; e, tltHltnf:lute, 
para a circan1stancia de não Sf! h tver tomado 
nenhuma. p!'ovidencia.lega.l, e d•l continuarem 
os red[lctores? tê agora sem ga.mnti<l alguma. 

Mas, Sr. [!residente, sem garantias estão 
lodos na Parahyba. 

Para que a Cama.ra possa nva.liar a into
leranch e o despotismo dos ~1gentes da lega
lidade no meu estado, peço a sua atteoção para 
uma noticia que re~eol por um dos ultimo& 
joroaes da Parallyba (W) : 

«Lyceo P(l.rcrl;ybano - Um nr.to de verda~ 
deira prepotencia acaba de ser praticado pelo 
Sr. directol' rla instrucção, por ordem do Sr. 
Alvaro Machado, suspenden~o por 30 dhls 10 
alumnos do l~rceo, por um !llOtivo tão futH 
que dá perfeita idéa ilo d~svairamento em 
que vivem esse~ l1om~ns que, S()b qualquer 
pretexto, procuram mostrar o seu poderio, 
mas um poderio d~ políchiPellos. 

P()r estarem aq uelles Sr3. estudantes dentro 
do estabelecimento em brincadeira propria. de 
rapazes-depondo o Sr. Ah1a;·o, nuzrtdai!ào o 
Sr. Florirmo para o exitio {hllnridade), or
gani:Ul <~do t~tn >!OCO mí nisteria sob a presidenâa: 
do s,·. Custorlio de J.lfello. elege~do '!<m, dentn~ 
elles, go1ieJ·n~dor da Pfl.nthyba, reprocluzind.o 
com os nomes prop1·ios, a opp&siçao da assem
b!da, etc. , e te.; foi isto su lllcien te para os 
St's. Alvaro e Gama sentirem-se tomudos de 
instinctos bellicos e mostrarem para quanto' 
presta.Yum,» 
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Eis aqui ! E diz-se que é o governo da. mo
cidad '• como si a mocidalle pu1les::;e pre:>t~t· a 
-sua. nobreza, a. sua gun<lro~idade e a ~u;t al
tivez para endosso de ta.manhos de~o.tinos ! 

Sr. presidente, nlto venbo appellar par•~ o 
Sr. mar·echal Floriano allm de que S. Ex 
faça. respeitar na. Pu.rahyba a:; liberda1le:; 
oonsa.gradas no art. '72 da. Constitui<;ão Fe
deral. seria escusa lo. s. Bx. e o p1·imoi''' 
re~ponsavel por to las us violencias qu" 

' alli se vão commettendo, por h:;o que o go
verno du Parahyba ainda cootinu01 a s~. 
um prn!ong-.1mento, uma succursal dD g<t
vern•J da [ta!Haraty. V~nho. p~ O COntriLI'ÍO. 
dizer uo Sr. 'lica-Pr•esídtJnte tlu H.eputJlic ,; -
.Basta d l hypocrlsia, séda fr;tnco, ao man"·' 
uma vez na voss:L vida. pnblica ; atil·ae pa.1'. o 
rol da:~ cou~1\S impre:;tavcls a CCJustítuiçi1o, ,. 
assuml rrancamento a dict•ldltl'a.. Ao ureno 
teremos a VI\Dta!."e.u de saber em que rogi
meo vivemos. ("lfui!,) &~m.) 

O S&. Prn:srD~Nrm- &>t•ntlo esgotada. a 
hora destiuarl;J. ao expediente pussa-sa á. 

ORDE;M DO DIA 

O Sa. AxroNlO ÜL 'l."'NTITO (pola ordem) perle 
a. :pal11. vra parJ. f<tz~r uma ueclara.çãu á c a
mara rios S~. Deputado,;. 

Ha pouco~ clia3, quando se discutin o prn
jecto n. 155 B. os Srs. dep:1tados Francis·~· 
·de M .tto~; e C:tssiano do Nascimento reqn<·
reram o adiamento d,1 vot-<gã.u de::;te prnjeclt· 
·até ~erem d.tdfl.s todas as inf•>T'maçõP.s que •lA
viam ser ·requisitadas da Repartição de H.r
draulicu, sobre o proj.·cto t·elativo ãs ob1·" 
do porto do Rio da Jaoei!'o. 

Para. d•1r cumprimento a. esta. decisão d . 
Cam2.ra, f,Jj procurar na secmtaría os dn
-cum·~ntos de que f01ll;\ esse requerimt?ntQ f' 

encontrao estes que veem juntos H o s >guint 
ofllcio do -;r. miaistro da agricultura; v"" 
ier este ot!lcio á Camara para, que· e lia. p:1:;,;a 
·a.v-.. liar das tl.ifficuld ·des que houve em obttlr 
estes documentos. (Lê.) 

« Ministerio dos Negocias da. Azriculturn, 
Cornme1'CÍO e Obra~ Publicas-2a Dírectol'Í'· 
das Obras Publicas - 2~ secção - ~ • 2i I -
Rio de Janeko, 18 de outubro de 1892. 

Em solução ao vosso offlcio sob n. 308 d 
4 dn C<•rreute, em que pediu que Séi'•ffi l'fl
mettidos á es~n. c,,,, a. r a todos os proj actos P 

propostas sobre ma lborameóto rio porto do Riu 
de Janeiro exist~ntes oa. secretart ~deste Mt~ 
nisterio, inclusos vos envio, por brevida•IP 
·em original, convenientemente arrolarln>, tn· 
dos os papeis e inrormações qu<3 sobre tal as
,tumpto se acham nesta. secretaria pedindo-vos 

camnr~ v. VII 

11. respectiva devolução, ·lo-o que for possi-
vel. 0 

Saule e fraternidade.-Ser~cllella Corr€a. 
-S•·. L•• secretario da Ca1nar,~ dos Deputados. 

Ora.. cJC·ulliaando e~tes papeis; eocontrou 
ll';l gr••nde volume de infor<naço~s. m•LS nio 
po !e man<l • 1:-as publicar, vi:;to como o Sl'
'"lur~t··o pe hu se lb.c enviassem est~s do
<!u <nentos com brevid Lde e na se !ret•oria nio 
era pos-ivel tirar copia de todos estes do
cum .. ntos 

Tinha de l\•zer esta declaracito para mos
tr·at· a. Ca.m•tra. que é impo;si vel a. cc~mrni~são 
·le oiJN,; putJlic:ts dar cumprimento ao ~edido 
to roiJrleri m ~nto "prtlsen t;~do . 

S1tl11nattiJa.a votos, é approv.tda a. rertacção 
'o projtlllto n. 183 A, cuja discu:;:;;iio fieM'& 

"n · .. rrada. 
~;rn Sllgaírln. sií.o approvarln.s sem debate a!l 

•·Ml ·u:~·Oils cios proje~tos ns, 102 E 21 U12 o, 
,96, 204 e 2t7. 

O Sr. Pre.;ai.<iente- Na s~ssão de 
<ab~>a<lo, a c:ornrríi~~ão de orç,•mento da Ca.
m"nl, ~et.J orgão do Sr. ddputa<lo uiticica.. 
deu sua de:ni,;sào collectiva. Dessa o:essão até 
lroje, não h tllVB aind,, numero para se deli
<er· r a respeito. Como Sitbem to,los os Srs. 
epnhdns, materias i<npor·ta.nteo e de natu-

'e'a urgento estão depemlentes de pareceres 
·it>s,;a com<nissão e, port,nto, tm·na se pre
l'i:<o ~ue se tomem immediata1nente as pro-
vir! ·ocias nece~sa.rias. · 

Voa, pois, submetter á consideração da. 
i'.amara o pertido de demissão da COUlrnis.ão 
de orçamer1to. 

Submettirlo a. votos, o p~dido de demissão 
.~,, comm1ssão de orçamento é approva.do por 
6! votos contra 47. 

o Srt. PRESIDENTE-Nomeio para membros 
de. commi~,ão qu~ deve substituir a que 
<'xonerou-se os Srs.: Cnntão, Ca.;imiro Jnnior, 
Gnn():tl ves Ferreira, Almeid1~ Pernambuco, 
~.'til t11s Pereira, Alfredo B ,rbosa, Lauro 
Muller, Garcfu. Pires e Alfredo ~;Jli.s 

0 S~. ALFR.EDO ELUS (pelu. ordem) pede 
eH:<Js:o da nomeação com que acaba d11 ser 
h Jnratio, porque é i<~tAira e completamente se
li l;nio cnm a cr•mmis~ão qu~ pediu exone
mçào. (Muito bem.) 

O Sr. Garcia Pires- O Sr. pre;,. 
-id.,nte ~ a Camara viram I]Ue a questão que 
'•W"Il a illustre commissão 1le orçamento a. 
.e·lir a SII•t exoner;lçã;O, foi ucicamAnte a. 
'Jlt~~tão btlncaria; mas a Camara. sahe que 
1e •rl~> o r.omecp da sessão <~Cha-se em inteira 
•fJposi::i'io ils Héas da commis,ão de orcamen-

t~. de mothr que a sua entrada [Jara essa com-: 
5 
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missão poderia. servi-r de embaraço e impecilio 
ao bom andamento dos trabalhos da. Camara. 

Não é em tempo de renovar rnrtteria. orça
mentaria. ou de emendar as proposições dtt H
lustre commissão; c a. Camara o obriga l-o llia 
a passar pelas forças cau.dinas de ~cceítal', 
contra as suas convicções, as idéa.s até hoje 
sostentada.s pela. eommissão e algumas üellas 
victoriosas na Camara, ou se c·Jnstituiría 
um o bstacuto para a acceleração dos t1·a hn· 
lhos, em um momento em que é da maxilna 
conveniancia publica encerrar-se a. pre~ente 
sessão legisla ti v a. 
· . Nestas condições, pede ao Sr. presidente, 
agmtlecendo muito a escolll:L qu() f<lz, e:>•JIW
cido da sua inc1pacidadB paro. tii:l nlto c;1rgo 
(nllo apoiados gcrac9, qae o disponse da com. 
m!ssi'io pa.ra n.qurot se dignou nometll-o. (J[t!ito 
bem.) . 

O Sr. Presidente- Antes lle tUlla 
devo declarar que lln escolha dos :1omes pnm 
a commíssii.o de orçn.meuto não me preoccupou 
absolutamente o modo de pensar tle nenllUm 
dos nobres deputados iodicarlos. Ofr.dto 
õem.) 

Escolhi apenas nove companheiros que me 
. parecia não estarem demasiadamGnte sobre
earregados de trabalhos, e por isso h a bili • 
tados n. exercer a commtssã.o sem S<lCrificio. 

Quanto á competencia de cada um delles, 
não entrei absolutamente em duvida e quanto 

·ao seu modo de pensar em relac',.ão á ma teria 
· que determinou a exoneração da commissão; 
eu não tinha que indagar disso, boto mais 

• quanto esta nomeação não tem o menor ca· 
racter politico. (.'li"!lito bem.) 

E faço esta declaração por h11.ver dito a 
nobre deputado pDr S. Pauto que dei~n va de 

. acceitar a nomeacão pelo facto de ser soli
dario com a commissão demissionaria. (Muilo 
'bem.) 

Nomeio para. sub>tituir os Srs. Alfredo Ellis 
e Garcia Pires os Srs. Homero Baptista e No

. vaes .Mello. 
Votação em discussão unioa das emendas ao 

projecto n. 209 A, deste anno, que appr·ova 
as divis<ies de districtos eleitoraes organisadas 
"(lelo Poder Executivo, para os estados ilo 

. Parâ, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Ala
gdas, Rio de Janeiro, s. Paulo, Minas Gernes, 
R.ío Grande do Sul e Districto Federal, alte
rada ::.s do estado da Bahia e de Pernam
buco. 

de deixar o recinto para ser solidario com o 
primitivo voto da Camara e coherentc corn
migo mesmo> V. Ex. me permittirá que diga. 
aos maus illustres collegas: As emendas o:tre
r·ecidas á divisão districtal do estado do Rio de 
J~oeiro, quer de um lado quer de outro da. 
bancada fluminense, só teem um unico obje
ctivo e é comprometter nas urnas a situação 
política do estado qne represento nesta casa, 
e o que é mais, fazer a campanha da. minha. 
lnutilisaçiío eleitoral no estado do Rio de Ja~ 
neiro. 

VOZES- Oh! 

O S1-t. !3~LLA.R~IINO DE MENDO)[Ç.'I.- Peço 
o. pnlavm para discutir as emendas. 

O Sn. NILO Pt;:çANHA- Quanto á pri
meím part~, estou convencido de que o obje
ctivo dos meus collegas à fallaz. 

O SR. FRA~CA CAIWA.LHO- Ninguem tem 
til.llallo mais neste assumpto do que o ora• 
dor. (H. a out1·os apartes.) · 

O SR. NrLo PEçANHA-Dados os elementos 
de prestigio que possu!mos no estado do Rio 
de Janeiro, acredito que os honr,\dos coUegas 
de bancada n~o conseguirão o seu objectivo . 

Quanto a mim, declaro que estou resignado. 
Fóra desta cadeira, V. Ex. sabe que tambcm 
se póde amar a Republica e servir a patria. 
Não posso ficar no recinto, desde que vae se 
proceder ti. votação das emendas. 

o SR.. MANHÃES B ... "RP.ETO - V. Ex . não 
antecipe de um anno o que lhe poderà succe
dar; V. Ex. tem bastante força no d,istricto 
formado actualmente e a prova é que tem 
feito todas as alterações na sua admmistm
ção, chegando até a. levar a, demissão de em
pregos a muitos chefes de família que vivem 
do pão quotidiano. 

0 SR. VALLADARES (pekt ardem)- Sr. pre
sidente, por .ocoasião da discussão das emen
das que ofl'eraci, me pareee ter demonstrado 
a sua prooodencia. Mas attendeudo a qu.e 
outros tenham mais detidarneote do que eu 
estudado a orga.nisação do districto de Minas, 
e nã.o querenlfo que de leve se quizesse sus
peitar que trato de interesses pessoaes, como 
por occasião desta discussão que se tornou 
mcandes~ente por influencia. do nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro, que a.cabo11 de 
sentar-se, o Sr-. Niio Peçauba.; eu, como .J.i5Se, 
não representando aqui interesses meus. mas 

O SR. OLIVEia.A. PINTO (pela ordem) pede simplesmente axercelldo o mandato que inter~ 
· que seja dada preferericia na votação ao e~sa ao estado de Minas, resolvi naquelle 

substitutivo firmado pelos Srs. Manhães Bar- momento louvar-me no estudo dos meus col
reto, Fonseca e Silva. e outros deputados da. leg~s de deputação que tinham tido mais 
bancada tiuminense. tempo do que eu para applicar-se a. esta 

O SR. NILo PEçANIIA {para uma e~plicaçtlo questão. 
peuoa~).- Sr. presidentet uma vez que tenho 1 o s:a, Jo.lo Lu1z -E foi mal estudada. 
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o S&. VALLADA.R.ES - Resolvi desrie ent;Lo 1 Procedendo-se á chamada, 1'espondem llZ 
denunciar a. V. Ex. e á Camal'a que em occa- Srs. deputados. 
sião opportuna retiraria. as minhas emendas. Submettida. de novo a. votos, e approvada 
E' o que faço agora e peço a V. Ex. que con- por 55 votos contra 52 a seguinte 
sulte t~. casa na rettrada das emendas que E~!!lNDA SUBSTIT'CTIVA AO paamcTo K. 209 
o:ffareci a este pt·ojecto. A parte que se refere ao estado do Rio de 

O Ss. FRÓES DA Cauz (pela ordem) - Kão Janeiro se comporá. de cinco dist!'ictos alei-
sigo o eump1o do nobre deputado por Minas, tora.es. . . . . 
pedindo a retirada da. emenda <l. ue aprei:len te i § ~ · • O 1' dtsti'lcto tera. JJC:l' séde o. ~~~a.do 
a Camara, unicamente porque essa emenda rle N1ctheroy e compreh~nder<~ _os mun~clptos 
tem por fim salvar o projecto da illegalídade, rte ~1agé, ltabo!ahy, RJO ,Boorto, Captvary, 
no mesmo contida -da solução dtl coutimü~ Bo.rra U.e S. Jo(l.o, Cabo Frto, Araruama, Sa· 
dade quil.rema, 1\f:\rica e Nictheroy. 

o projecto, como ~e i u do governo e foi por § 2. • O 2• districto terá. por sé de. ::1: c.idade 
nós apresentado, contém municípios e distri- de Campos e com11reheodera os mumc1p:os de 
ctos encravados em territor'íos do outros mu- M.lcahé, .Magdalnna, Campos, S. Joa.o ila. 
nlcipios e distríctos. Barra .o I~~ps~un:L . . 

O nosso substitutivo tem pol.' fim, l1onrando !!. ~ • O .) dl,.;lr1clo terl\ por. sede a ~~~a.de 
a. oondanca em nós depositada, sulva1• 0 pro- do f;n.ntllga!Jo ~corr_~prohendera os muntci~IOS 
jacto de uma. illa"'alidade. de 1 a(luo., S. Ftdel1s, lt;~oe;ara., S. Franctsco 

0 de Pn.11hl, Cantng-allo, Dnn.s Bal'ms, Carmo, 
0 SR. FRANÇA CARVALHO (pcl~ ordem)-A FribUJ·g-o a Sant'AnttlldCl Mu.c..~c:ll. • 

. emenda apresent~da ~e\os meus •llustres col· § 4.•0 4"clistricto torá por séde a cirlade dê 
legas da deputa~o Hu~lne~se, Srs. Frôes. dl\ VaM 11ms e co 11 prehenuorh os municípios 
Cruz e outros, nao fo1 nss,gnwh po!' ~_:1n, dP- Sapuca.ia, Parahybu., Vttsaouras, Pit•uhy, 
porque nã.o estwa presen_te na occ~s1ao; !tag-ually, I,.,.uassú Petropolis a Therezo· 
porém presto-lhe o meu ap010 por ser JUStà. polis. " ' 

O SR. MoRAES BAR&os (pela ordem)-Peço §.;,'O 5'' districto tcrâ por sé1e a cidade ele 
a V. Ex., Sr. pt·."lsidonta7 que me infor'me si Re~ende e comprehendera os municípios de 
as emendas feem pa.recer de alguma d•~s Santl\ Thcroza, Valcnça, B:Lrra do Pbtl.ty, 
commissoes da casa. H:trra Mansa. Re7.ende, Jti11 Claro, Pltraty, 

Si teem, os deputados que se acharem n~ts Angra dos Reis 8 S. João MarCQs. 
cond.ições em que ~e ti.Cho, terli.o um criterio Sala das sessoes, ds outubro de 1892.
set:"u~o para se guW.l' no parecer do. ?O~· D. ,lfanhães Ba~reto.- For~seca e Silta.
mlssao, porque .presume:-se que a comrmssao Olioeira Pinto 0 outros. 
estudou a mttter1a. e ma.mfestou-se a fa vo:r ou 
contra as emendas mais razoaveis. 

Si não teem, isto é, si a commissã.o não foi 
ouvida, eu, -pelo menos, terei de vota.r sem 
luz, sem o menor criterio para guiar-me. 

As informações particulares não podem ser
vir-me de gula. porque são contradictorias. 

Cada interessado presta. informação de con
formidade com o seu lnteresse político. 

Creio que o melhor alvitre, desde que não 
haja parecer da commlssão, se1•à. retirar-me 
do recinto para não vota~•. 

0 SR.. PRESIDENTE-AS emeudaS Dã() teem 
parecer da commiss!io. 

Snbmettído a votos o requerimento do Sr. 
Valladares,pedindo a. retirada de sua emenda, 
é approvado. · 

E' em seguida submettida a votos e appro
va.da a preferencia requerida. pelo Sr. Oliveira 
Pinto para a emenda assigna.da. pelo Sr. Ma
nhães BM'reto e outros. 

Submettida a Yotos a emenda, v-otam a fa
vor 56 Srs. deputados e contra 40. 

0 SR. PRESIDENTE-Não ba.numero, Vae-se 
próceder ã. cha.maàa. 

Fica considerado p1·ejudicado o substitutivo 
arll'asentado pelos Srs. Urbano nlarcondes, 
l<'róes da Cruz e Baptista da Motta.. 

O SR.. PRESIDENTE annuucia a votação da. 
emenda do Sr, Lamounier. 

O SR.. LAMOUNIE& GonoFREDO (pela. ordem) 
-Sr. presidente, offereci ao projecto em dis
cus~ão duas emendas: uma que transt'ere os 
municípios do Carmo do Rio Claro e Boa Es
perança que, _pelo projecto, fazem parte do 
6•, para o 7• :hstricto. 

Esta emenda apresentei de commum accor
do com os interessados que nesta Camara. 
representam a zona mineira. e são os Srs.: 
Ferreira. Pires, Necesio Tavares, Al'i'aro. 
Brandão c; Leonel FiLb.o. 

Esta em~nda mantenho, e peco a, V. Ex. a 
retirada da segunda emenda. que transfere o 
muoicipío d.o Carmo da Pa.rna.byba pano t 1• 
districto. 

Submettido a votos o reauerimento do Sr. 
LamounieP, é approvado. · 

Submettida a votos, é approvada a seguinte 
parte da emenda. do Sr. La.moucier. 
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o 71J districto eleitoral compor-se-h·t dos 
mumcipios da. Fot"miga (séde), ltapecerica, 
t.~ompo Bello, loba.~1na, Dores do ln•l!!J:á, 
Abaeté, Bambuby, PJUmhy, At"axã,Patrocuuo, 
Carmo do Rio Claro e Dores da Boa Eope-
rançil.. · 

Ern segoida são as emendas enviadas com 
o projecto á commissão de redaccão. 

Votação, em di.scus~ão uníca, do projecto 
n. 232, deste anno, autorisando o Po,Jer 
Executivo a conceder ao cirladií.o Raul Ca.v.d~ 
cante Vereza, 3" escripturario da Alfandega 
de S LU tos, seis mezes de licença . 
S<~bmettido a votos, é apprC>vado e remet

. tido a commissão de reda.cção o seguinte pro. 
jecto n. 232 de 1892 : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Exacutivo autúrisado 

a conceder ao 3o escri ptnrario da Alt'andega 
d6 Santos, Raul Cavalca~te Vereza, uma 
licença de seis mezes com o ordenado, para 
tra.tar de sua s.>•ude. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposíçõesemcon~ 
trario. 

Votação, em 2"-discussão, do projecto n.23l, 
dest~ anuo, concedendo ao Poder E:xecntivo 
um credito extraordinario de 10 000:000$, ao 
C<tmbio de 27 d., para ser empregado na re
novação, reparos e novas construcções de 

·material da esqua.dra nacional. 
O S & • FIU.:.'iCISCO I.JP. 1\IA.TIOS (p~la ordem)

Sendo o assum(Jto de magna im(:lortancia, 
e t~n·lo a Camara. se pronunciado nominal
mente sobre outl'os de menor importaocia., 
requeiro votação nominal, para que a n&ção 
saiua. quaes aquelles que sacriticam à política 
os interes;;es da patl'ía, para que o povo bra
zil<:~iro possa sabel' a quem deve res!)onsabi
lisar> quando a patria ultrajada não pud~r 
repellir a otl'ensa. 
. o S&. PRESIDENTE - O requerimento não 
tem discussão . 

O SR. EPIT..I.clo PEsgoA (pela ord<?m)-Pedi 
a pa.lavra sõ para discutir o requerimento por
que, em relação a este, po~ia. dizer que estou 
prompto a assumir a responsabilidade do meu 
voto com uma decla.rayão escri pta; isto porem 
é e.;eusado • 

Desejo, para a.ccentuar a minha responsa
bilidade, que V_ Ex. me iufC>rme : em pri
meiro logar, si veiua demonstração do cr~dito 
pedido ao ministro da. marínlla., si S. Ex. diz, 
9. que materiaes. a que objeetos vae ser ::ppli
cado o credito; em seg11ndo logar, CilSO haja 
demonstração na mesa, requeÍ!'o a v. Ex. 
que ma.nde ler pelo Sr. secretario. 

O Sr. Presidente-O requerimento 
do nobre deputado não póde ser tomado em 
COil8ideração. · 

Submettido a votos o l'equerimento de vo~ 
tação nominal, é approvado .POr 79 votOl! 
coutra 30. . · 

O Sn.. PRESIDEN"TE-Vae se proceder á. cha· 
mada pa1•a a Yola.çã.o do art. 1•. Os senhores 
que -votarem pelo urt. 1• do proj e c to respon
Jem sirn, os que votarem contra-1Ul'o, 

Procedendo~se á chamada respondol m sím os 
Srs.: Lndio do Bra~il. Cautão, Matb Baoellar, 
Augusto Moutenegro, Costa. R.odr·igues, C~si· 
mir" Junior,Henrique de Carvalho, No:rueira 
Par<J.Dagua, Pü·es r'erretra, Fr :derico Borges, 
Jusé Bevilaqua., Gonçalo de Lagos, Alfre1i0 
l:!<J.r·bosa, ttetumba, Joaquim Peroanrbnco, 
Pereira Lyra1 Espírito Santo, Bella.rmioo 
Carneiro, Oiticica, R.odrigo de Arnujo, Ivo do 
Prado, Oliveira Vnlladão, Augusto J,. ~reitas 
P<ulla Ao·gollo, Tosta., Z<tma, Arthur Rios, 
Garcia Pires, Severino Vieira, Santos Pe-o 
reíra, Paula Guimarães, Milton, Fru neisco 
::>odre, Leovigildo Fílgueir oS, Barão de 
:S. Murcos, Sebastião Landulpho, Manoel Ca.e
tano, Francisco de Matt)s, At~ayde Junior, 
Hor;tcio Costa, Novaes Mello, Nilo Peçanha, 
Manhães Barreto, Franca Carvalho, Baptiste 
da "Motta, Fróes rla Cruz, Erico Coelh , F11r· 
quim \Verneck, Viohaes, Antonio Olyntho, 
Badaró, Pacit1co Mascarenhas, Chagas Lo!Jato, 
Alexandre Stockler, :Matta Machaào, Lamou
nier, Alvaro BoHno, l\fa.noel Fulg6u·:io, Aris
tides Maia, Car·los das ·Ch;·~s. Costa Mar
chado, J cão de A vellar, Ferreira Rah'lllo, João 
Luiz, Rodolpho de Abreu, Benedicto V<•lla-
d:Jres, Arantes, Francisco úlicerio, ca,rva· 
lhal, Mursa, Alfr·edo Ellis, Leopoldo de Hu
lhões, Alves de Ca~tro, Urbano Gouvêa, 
ADtonio Azeredo, Marci~no de Maga.lhães, 
Lacerda Coutinho, Julio do Cai>tilho~, Borges 
de Medeiros. Alcides Lima, Thomaz Flores e 
Homero &ptista. (82). 

Responderam: não os Srs. Pedro Chermont, 
Anfriso Fia.lbo, IlhrtinhC> Rodrigu,~s, Nasci· 
menta, E~itacio Pessna, Sà Andl"dde, Tolen
tino de Carvalho. Gonçalves Ferrc>ira Juven
cio de Aguiar, André C<tvalcanti, Juão Vieira, 
Luiz de Andrade, Seabra, Fonseca. e Solva, 
\:yrillo de Lemos, Oliveira Pinto, Joaquim 
Breves, Virgilio Pessoa, Luiz Murat, Lopes 
Trovão, Jaeques Ourique, Jesuino de Allm
querque, 1\:{oraes Barros, Angelo Pinh•iro, 
i\toreira da Silva., Alm •id'~ Nogueira, Fle11ry 
Cur-.ido, Caetano de Albuquerque, Bellarmino 
de Mendonça, Lauro Muller, Carlos Campos, 
Schmidt e Menna. Barreto (33). 

O Sa. PRES!DEr.-rn- Foi approvado pol' 
82 votos contra 33 o seguinte artigo do pro
jecto: 
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Art. L• Fica concedido ao governo um 
credito extraordi11ario de 10.000:000$, ao 
cawuio de 2711, pa.ra ser empregado na rena,. 
vação. reparos e novas construcções do ma
ter~al da e~quadra nacional. 

São em seguida submetti:los a votos e ap
provados os seguintes artigos : 

Art. 2.• O gover~o tlca autorisado a fa~er 
as operações de credito, (] ue forem precisas, 
para realizar aquella quantia. 

Art. 3. o Revogam-se as disposiÇÕes en. 
cootrario. 

O SR.. VrNHAES (pela ol·dem) pede dispens:· 
de iut~rsticio para o projecto. 

Consultada, a casa concede a dispensa re
queri· la. 

0 SB. EPITA.Clo PESSOA. (pela ordem)
Sr. president&, não permittindo o regimeut 
que a mesa. acceite declnrações de voto mot•
vadas, pedi " palavra sim~lesmente pa.ra le1· 
uma decla.ração desta na.turez;~, atlw de que 
seja j)llhlicada no Diario do Congresso, como 
part~ integrante desta observação. 

E' a segui o te; 
Declaramos que votamos contr-a o projecto 

n. 27 1. concedendo ao Poder Ex:ecuti v o un• 
cre•fito ertraordinario de dez mil contos, ao 
cambio de 27 d., para ser empregado na re
nov~tçll.o. reparos e novas conotrucções d.
m~tteria.ldafesq•lailra naciODlli, por não haver 
o 8r, Vice-Presidente da Repnblica enviado a 
Camara. ll demon~traçiio da. despeza. 

S•lla das ~essões, 3d~ novembro de 1892.
Vir!f.'i" Pessna.-Sea~ra.- A. Fialho.- Bel
larmir~o de Men-tonça.- Perlr" Chermont -
.Ba.,"tos do Nascimento,-F:'eury Curado.-Ma't'
tinho -Ro1riyves.- Epitaria Pessaa,- Jacq>~ s 
Ourique . ..:- Andri avalcrmli.- Jesuíno de 
AlbtliJVerque.- Sd Anrlrade.- F. 8ch:mirlt;
.A11.fre o Pinheiro.- Lopes Tro'llüo .- Car~os 
Campos. 

O ..:R. l"RANCISCO SGDR.É (pela ordem )- Si 
for acC><ita a declarnção de voto arresentad 
:pelo nob:·e deputado pela Parallyba ... 

UM ;;R, DRPUTADO- A mesa. jâ. declarou 
que não acce•ta.va. 

O SR. !i'RANCISC!l Son:af1- •.. eu, como re
Iatnr que fui •lo credito extraordinario perlid. · 
pelo gort>rno, devo dizer que na men:;;•gem 
do Podr•r E~«cntivo r~z-se 1·ererencia ã exprn;•
çãn quq a acompanhou, assim co•110 aos top; 
cos dn relatorio do Sr. miuistro da m:~rinha. 
em que S. Ex. dechm1 a ma.nif•sta nece~>'i· 
dad ... d tt l:ie dotar a a.rw\(ta do m" teria l pl'e
ciso e i n:strumentos necessa.rios para um ca.:so 
.de guerra. 

E' o que mecumprin dizer como relator da 
·~mmíssão. (Muito ~em.) 

Votação em 1!& ,Jiscuss.ão, do projecto n, 123, 
.leste anno (do Senado), augment ndo de mais 
O ''/o os aetuaes vencimentos e ~alarios do 

l' ~"~>oal da Imprensa. .Nacional e do Diari() 
Utfidal. 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Alrnioo Affonso 
tlc•clarou qne retirava as emer>rl••s que Apt·e
••mtou a esttl prc~ectoJ· mas a mesa. ponderou 
''S. Ex. que a retira a só se plldía dar por 
•n~io de uma votação da Ca.rnara-. 

O Sr. FraDça Carvalho (pela 
ord~m)- Sr. presidente, devo à casa a ex
pile\ ção do meu procedimento, em relação a 
.-.te augmento. 

H11vi~-me compromettido a ofl'erecer uma 
emenda substitutiva, reduzindo o :l.U~mento 
·le vencimentos, tal qual veiu d() Seu.uJ,,, 
\1as, i1tt,·ndendo que realmente não é exi)..ri•lo 
~ste a.ugmento cre;~do pelo Senado, visto 
~>mo os empreg,dos da. !mpr·ecsa Nacio
aal não tiveram augmento em seus venci
"'entos e attendenclo a solicitaç~~s muito 
ju~tas, resolvi não apresentar em~:~ndas. 

Consultada a Cama.ra sobre a retirada rias 
llffiundas do Sr. Almino Aft'ooso. votam a 
ra vor 54 Srs. deputados e contra ;l5. 

0 SR.. PRESIDENTE- Não ha Dllrnero. V a~ 
se p.roceder á cllamada. 

.-'rocerlendo-se ã. chamada, verifica-se que 
seretir·aram os Srs.: Nelson, Alfredo Bat·bo:sa.. 
Tolentino de Carvalllo, Ra.ymundo B<~ndeira., 
.lo>ãa de Siqueim, Theophilo dos Sautos, Oiti
cica, Zama, Arthnr Rios, Sebastião Lotodut~ 
!Jho, Francisco de \Jattos, Nilo P~çanha, Joa
quim Breves, Fróes da Cruz, Siltn(.laio Ferr·az, 
Jesuino de Alboquerque, Barl:•ró, P••ei!ico 
\!lascarenba~, Francisco Veiga, Cost!l. Ju•.ior. 
F~rua.ndo Simas, Borges de Medeiros e De
uletrío Ribeiro • 

0 SR.. PRESIDENTE- Responderam à cha
mada 100 Srs. drputadns. Não ha.vendo ou
mero para proseguír a votação, passa-se ás 
mllteri s em ;!is~nssão . 
Discu~ão unic:t do projecto n, 31 B, rleste 

nno, emendas no Senado ao proj .. cto •ill. Ca
uara dos Deputados, n. 31 A, do corrente 

,,nno, diarondo que a lei n. 21, <le 24. •la ou-'
tnhro de 1891, comprehende, qua~to á. acção 

11blica., o furto de gado de qualquer es~e
de. ' 

O Sr. Chagas Lobato acha que 
a Camara. não pMe approvar '~ SA!J:IlDda 
.. mendl\ do Senado ao projecta e não po•le ap
rrovar, primeiro, porque essa emenrla e-ta- ·~ · 
belece uma doutrina. contraria ao pt incipio 
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que presidiu a confeccão do projecto ; em se-, cesso, ainda que consistente em uma reptll
gundo logar, porque e contrario aos princi- sentação. 
pios de d.ireito; em terceiro logar. porque Por esta razão, pois, a emenda do senado 
ella. é a consagração de uma immoralidade. contraria o pensamento da C amara; por ou-

Desde que a sociedade civil asscm!·u a ta- tro lado, ella destóa dos princípios que regem 
refa de })Unir os crimes, distingui u-~e eu tre os a mate ria. 
crimes, uns que de perto, imrnediatarnente, Desde que se deu a um facto criminoso o 
a.ffectam interesses geraes, de outros que caracter geral, desde que se entendeu que 
a.tl'ectando estes interesses, comtudo actuam e!le, alfectando os interesses ~a collectivi
mais immadi:ttamente sobre os interesses in- dade, devia provoca!' a acção publica, não se 
dividuaes ou particulares. comprehende como se fazer depender esta 

· Feita esta disticcção o direito criminal fez acção de um acto -particular, de um acto indi
uma outra distincção entre as aeções tendeu- vidual. 
tesa pór em movimento as~ncção penal. Es- Ou o crime é particular e tem para a sua 
tabelecem a accao publica para os primeiros e punição a queixa; ou é publico, necessita de 

-a accão privada ou particular para os se- tlenuncia, da logar a acção publica. · 
. gundos. - Assim, pois, si dã logar ã ncção publica, esta 

De;de que o crime aft"ecta directamente a ac~·ão não póde ser embaraçada, não póda ser 
socidade, a. lei estaheleceu a acção publica; desvirtuada, no seu inicio, na sua marcha, 
desde que o crime não interessa sinão a indi- o:;. sua conclusão, por um acto particular. 
viduos, l\ lei reservou para estes a acção pri- Entretanto, é isto que faz a emenda. do Se
vadn, que se traduziu pela. queixa. · nado, tornando a iniciaçíío da acção publica, 

Muit.,s vezes um filcto que constitue um dependente de representa.;ão da parte o:ffen
crirne de segunda ordem, póde pelas circum- dida, fazendo como que periclit~a. ncção, desde 
stancias, pelo alarme que elle produz, tor- qne a pessoa offendida tenha perdoado o da-
nar-se de interesse geral. lioqueote. 

E' assim que a lei tem feito de crimtJs me- Nos crimes que affectam a collectividade, 
ramente particulares, crimes publicas, dan- nos crimes Qt,<e provocam a acção publica, 
do-lhe acção publica. ainda quando a parte o:ffendida tenha dado a 

Neste caso esta, pois, o ·projecto de que se sua queixa, si. ella, por commiseracão, por 
trata. accortlo com o offensor, desist~, prosegue a. 

A Cama.ra dos Srs. Deputados, no intuito acção publica; porquanto, si estão satisfeitos 
de ~ohibir a reproducção de crimes commet- os interesses do llldividuo, não o estão os da
tidos _contra a propriedade de gado de toda a sociedade, a acção publica prosegue e deve 
especie, ampliando alegislaçã.o actual, esta- proseguir, até que c; de!inquen!e sejajul~da 
belei:eu para o furto de gado a acçao publica. nos tribunaes competentes, onde póde ser a~ 

-A lei quiz com i~to fumai' o poder publico de solvido, ou ser condemnado par·a a reparação 
meios promptos para reprimir um crime que do mal causado á collectividada • 

. está se reproduzindo, prmcipalmeote nos Es- o projacto, nestas condições, é até contra-
tados pastoris. rio aos princípios de direito. 

Or-a, comprebeiJdiJo o pensamento do lep-is- O 1Jrojecto ainda &lstabelece uma immorali-
lador a este respeito, desde logo se vê que a dade, visto como perrnitte gue o o:ffendido 
emenda. do Senado, fa.zendo o movimento da entre em jogo com o o:ffensor desde que tiver 
acção publica dependente de iniciação, de sido iniciada a acção publica, permitte, en
representa.ção do offendido, vem embaraçar trar em jogo com o offensor obtendo deste 
ou contrariar aquelle pensamento. qnalquer reparação para que a. acção publica 

O projecto de lei da Camara dos Srs. L:e- não -prosiga. 
putados c~mpreheodeu perfeitamente que nem Em verdade, é uma. immoralidade, porque, 
todos os mdividuos, contrn os qmtes se com- si fica, como disse, satisfeito o interesse in
mettesse um tal oc1me, estariam no caso de dividual, não ha reparação para o alarme 
poder por si promover a s•.1a acção, dar a sua qu~ o facto' delictuoso causou e que autorisou 
queixa para que o delinquente fosse punido e a iniciação da acção publica. 
a satisfação fosse dada ao offendido. A' vista destas coosider:.cões, as quaes se 

O projecto de lei bem comvrenendeu, e limita o orador, entende que esta Camara 
neste sentido estabelece para taJ caso a acção não ]iócle deil:ar de rejeitar a emenda do 
publica. Senado a que se referiu, visto como ella. con• 

A emenda do Senado restringe este direito, traria em tudo o pensamento que presidiu a 
fazendo-o dependente de representação do o f- Camara na apresentação a votação deste pro-
fendido. · j ecto. 

Como disse, nem todos estão no caso, teem Em resumo, a emenda do Senado não está 
·habilitações, meios mesmo para ~romoverem de accordo com o pensamento da camara., é 
esta representação, para dar inie1o a este pro- contraria a todos os principias que regulam a 
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acção publica e que separa uma r;.a outra e í da. acção pela dtsistencia. da parte, pagando 
consagra uma immoralidade. (!truito bem ; ella as custas. 
mv.Uo bem.) Diz S. Ex:. que são crimes publicas os que 

abalam tão fortemente a ordem social, que a 
. o Sr. Tosta_ Sr. presidente, sendo punição de seus autores não pôde ficardepen-
9u um dos signa.tarios do projecto que ora se dente da. vontade do ofl'endido; mas cumpre 
~cha. em d~ussão com as emendas vindas do ao orgão da .justiça. publica. perseguil·os, seja 
~emido, as quaes, · si forem approvadas pela qual for o desejo do miendido, porque a. pu
·Camara, constituirão os arts. 2• e s• da lei, nkã.o interessa á sociedade inteira. Ora., desde 
e':tendo sido essas emendas impugnada~ pelo que o legislador considera publico o crime de 
h)nrado deputado por Minas-Geraes, corre- furto de gado, é porque entre nós elle se re· 
n:e o dever de vir á tribuna da.r as razões sente de tal gravidade, que a. sua. punição im· 
pir que,divergindo da opinião de s. Ex.;voto porta muito a sociedade. Por~anto, n:lo deve 
alfavor das emendas. o processo depender do offendido. . 

b SR.. CHAGAS LOBA TO - Só impu"'nei uma Sr. presidente, é actualmente principio cor· 
.ru:s emendas 1 rente em direito penal que o crime deve ser o . perseguido pela justiça publica., porque a sua. 

, .~R. ~os;rA- A Camara sabe ,que o !JO':O punição intere;sa, á sociedade. E5te pritlcipio,. 
cgü.,o cnmmal, estabelecen~o _alias o pr~nc1- consignailo nos codigos modernos, foi acceito 
JIP geral de· q~e a p~rs~mçao ~os cru~es pelo autor do nosso Codio-o Penal. 
:u;cumbe ao orgao da JUStiça pubhca., abrm, . . . . " _ , 
e,ltre outras excepções, a dos crhnes de furto O prmc1~1o estabelec~do nao e a.b~oluto, sof
~damno, sem distincção alguma, que, salvo fre excepçoes. Ha cr1mes q~e n<to abalam 
! caso de flagrante delict.o, não poderão ser profundamente a. ord~m SOCl~l. que ferem 
punidos sinão medeante queixa d.o ofl:'endido mte•'esses de ordem prrv~e so !emotam.enie 
bn prejudicado. · atacam os de ordem pubhca. ; Si!.O os cr1mes 
i .- denominados particulares, cuja punição a lei 
, Na sessao do anno -eassado o .congresso, faz depender de queixa do ofl:'endido, como og 
. attendend? a reclamaçoes de va.nos .estados, de furto e damno. 
! mandou v1gorar o decreto dlj 7 de JUlho de 
.' 1883, que torna de acção publica o crime de 

furto de gado -raccum, cava.llar a muar, pela 
lei n. 21 de 24 de outubro de 181ll. . 

Essa lei não é completa, porque não se re· 
fere ás outras especie.'l de gado. Era minha 
intenção, quando aqui se discutiu o projecto 
vindo do Senado, emendai-o-ampliando as 
suas d.isposições, abrangendo, na esphera. da. 
acção publica, o crime conira o gado miud.o. 
A exiguidade do tempo de que então dispu
nhamos, pois esta. vamos no tim da. sessão, e o 
receio de que a discussão da ma teria e a volta 
ao Senado· pudessem embaraçar a pa.ssa.gem 
do projecto na mesma sessão, me demovera.m 
.desse intento, e compr.ometti-me a completar 
a lei nn. primeira opportunidade. 

Foi po< isso, Sr_. ])residente, que, nos pri
meiros dias da actual sessão, apresentei, ãe 
accordo com alguns honrados colle,cras, o pro
jecto ora em discussão, projecto que, appro· 
Tado em tres discussões pela Camara, com 
uma emenda do meu illustrad.o amigo Sr. Ba.
doró, foi remettido ao Senado, iiUe, em sua 
.sabedorl~, entendau da S.CV'Tescêü"têi.r-lhe duus 
artigos como emendas, sobre as quaes a ca.
mara vae pronunciar-se. 

Sr. presidente, o honrado deputado por 
'Minas Geraes Sr. Chagas Lo bato entende que 
a primeira. emenda é contraria. aos principias 
gera.es, que regem a ma.teria., porque faz de
pender a. iniciação do processo de represe.,.. 
.tação do offendido e autorisa a. perempção da 

O ri. osso Codigo Penal, no art. 407, determina 
que nos crimes de furto e damno o procedi
mento crimin."'.ls6 terá loga.r por queixa do 
olfendido, salvo flagrante delictc. 

Ora, sendo assim, é claro que a. lei de 24 de 
out ubro de 1891, tornando de acção publica o 
crime de furto de gado, deve ter um motivo 
especio.l valioso que o justifique. 

PerguntD: qual a razão por que o Congresso 
t<Jrnou de acção publica o crime de furto . de 
ga.do? 

0 SR. CHAGAS LOBATO - E' porque o crime 
a.ifect.u. i nteresses de ordem geral e nã.o de . 
ordem 'particular-

O SR. TOSTA- O gado, objectivo do crime 
de que se trata, não tem tão alto valor que 
valha a pena o lavrador ou o criador, em 
cada caso particular, instaura.r processo contra 
o delinquente. As despeza.s judiciaes. a neces
sidade de constituir um advogado, os incom
modos e a perda de tempo que a.ca.rreta o 
processo sãD taes, principalmente nas comar
cas de 2ü e 3üleguas do interior, que g·erai
mente o crime fica impune quando a inter
venção offi.cial 'da. justiça publica não se faz 
sentir. 

0 SR. AUGUSTO DE F'REJ.TAS dã. um aparte_., 
O SR- TosTA-MaiS tarde tomarei em consi~ 

deração o aparte do honrado deputado pela 
Ba.hia.. 
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0 SR. COSTA MACHADo-Até a{!'OI'll não VPjO 
divPrg. n~:~ia entre o orador e o Sr. Chagas 
Lohato. · 

O ~R TosTA-Os fazend<'iros ou crindorP~. 
quando são ric"s, quando dispoem de grandes 
recursos ; ecnniarios. podem pers~>gnir >anta
josam.-nteos l&drões; mas os pr•bre.~.que ~ã· • e-m 
maior numero.sem o aux:Iio da ju~tiça. publiea 
fi.ca,m completamente desarnpa.rados (·ontr" os 
la.drões,para quem a impunidade e um incen
tivo para. o crime. 

Ora., si o nooso fim, tornand~ o crime pu 
blioo, foi facilitar a. punição dos crimino~os
auxilinr principalmente ao~ que não teem re, 
cu~s para persPguH-os, não vejo imonw•· 

· niente algum Pm tornan. perempção da acção 
'dependente da vonta.de do prt>judiC<ldo. 

0 SR. MOL\"l'EfRO DE BARROS-A emendado 
Senado dá Iogar a traniacções immoraes. 

O SR. TOSTA-A emenda do Senado é a ~
guinte (/••): c Nos crimes a que se refere a 
.mesma ! ei, a acçã.o pn blica será. iniciada ~o 1 re 
1representação do offendido, e perime pela 
desistencia deste, pagas, neste caso, por elle as 
costas.:. · 

Como se deve entender a eX1)rf'ssão rPpre
sentaçtio d" off•nd do? Será nl?cessario que o 
prf>judicado dê uma queixa formal, com todO" 
os requisitos Iegaes.para. que o prnmotor p ssa 
iniciar a aC{;ão publica? Não, ab-oolutamente. 

A :representação não passa de uma. com
munira~o ao promotor, que não poderá. 
funccionar si não tiver conhrcimento do facto 
e uma l ase para sobre elle firmar a de
nun -ia.. 

Om, ninguem mais competente e habili
tado -para ministrar os esclarecimentos neces
.sari.o-:: e provocar a. acção publica do que o 
o:trendido. 
Re~ía o honrado deputado JlOr Minas que 

porq,1e poderi occasionar conluios irnmoraes 
entre este e o delinq uente para. burlar-se a 
puniç-ão do -ultimo. 

Em primeiro Jogar. o fim da l~>i é garantiri 
aprop:rieda de da.quelles que por si não poo~elll' 
defendel-a ; portanto, si o propri!lt.ario lesad~ 
é o primeiro a abrir mão da protecç..'io da la 
e a deixar a sua propriedade exposta a~. 
ladrões, não deve a justiça publica. prl'-o· 
~eguir. ' 

Em se211ndo logar, não ereio que os p~ 
pri~t.arios desistam sem impor ao delinquede 
c. ndições onero;as. corno sejam: a entrP~ 
do animal furtado ou o seu valor, o pa~-
mento das custas, a retirada do individ..Io 
para longe, o que tudo importará urna :fu· 
niçã.o para. o delinquente. , 

Agora, Sr. presidente, vou responder lO 
aparte com que me honrou, no começo desas 
o' servações,o illnst.rado deputado pela Baila. 
Sr. Augu~to de Freitas. 1 

Perguntou -me S. Ex. : - Na opinião ie 
V. Ex. , o Con~resS() Nacional e com petert~ 
para ll"gislar sobre a mareria, is:o é, 5obret 
acção publ·a e particular~ \ 

Na sessão do a.nn~ passado, quando discuti· 
mos a lei de 24 de outubro de 1891, a questã<i 
da. incompntencia. loi suscitada pela. commisl_ 
:<io de constituição e legblação. A maioria:, 
da. commissão opinou no senti :o de inc mpe-: 
tencia do CoDgre~so e apresentou ~eu :parecer : 
com -voto em separado da minoria, que con· 
siderou a materia-da. esphera. do direito pu
blico criminal e não processual. 

A Camara e o Senado pronuciaram-se pela 
cnrnpetencia, appr-ovando o proj ·c o, e o Pre-
~idente da Republica. sa.nccionou-o. Assim, 
>'Bjam quaes fot·em as razões em que. se flill· 
!.la-mos que dã.o aos e.«tados ~sa. faculdade ou 
esse direito, ê cerw que a doutrina contraria. 
prevaleceu no seio do Congresso. e conse-
e:uintemente não vem a proposito levanta.r-se 
mais essa objecção. 

Vvu occupar-me da segunda emeno.a. do 
Senado concebida nestes termos (le): 

a. exigencia da representação embarace -a 
, . iniciação do pr~(). Não penso a..-;sim. Que 
: criador ou proprietario, emEora. pobre e anal· 

_pbal eto, pód~ haver entre nós, que não dis
ponba de meios de fazer cbl"gar uma rPpre
sent.ação a<?_ promotor da justiça~ Feita a «0 furto de gado -vaccum, cavai. lar e muar 
~pre--entaça.o. dad~. ?S escla!:_emnen~ pre· serã. pwndo com a. penalidade do art. 330 
-ClSO.s. o promotor mJt·Ja. a ac~ao cruJ:n~al e o I§ 4• do t odigo Penal. sendo a multa em re
proces..~ SI!/!.'Ue seus traimtes sem m:u~ mrom- lação ao valor do o])jE:cto furtado.» . 
modos e de:cpezas para a !•arte off~ndida, 

'$Ivo ~i esta quizer p!:'rdoar ou desisrir, por- Esta emenda, Sr. presidente, merece a 
que neste ea,s,, paga.rã as cu~tas. mtnha approvação. 
: Ha uma vantagem em semelhante exi!:encia O Senado,com esta emenda.estabeleceu uma 
:da E>menda. do Senado. que é eVitar impu- d stinO;ão pelo lado da penalidade entre os 
tações calumniosas anonymas e pel'S{'guiçôes crimes de furto de gado vaccum. cavallar e 
injusta!l. Só quem for preJudicado realmente mus.r e os de gado miudo para o fim de a.g· 
poderâ provocar a. acção cr minai e com a gravar a pPna. dos primeiros. 

_BUa J>esptlnsabilidade individual. Esta gradl!t:":i.o e jmta, porque incontesta
. Os honrados representantes de Minas e velmente revela ma.is perversidade e otJoadia
-s. Paulo consideram inacceitavel a ]WrPm- o in di vi duo que furta os animaes classificado~· 
IJf.'ão da a.cção pela desistencia do offendido, 1 na primeira cathegoria. · 
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~----------------------------------------------------
O fu.rto de ~nimaes da primeira espe<'i~ é I ma~s esta de conveniencia, porque interes·~ 

um cr•me ma.•s grave, que deve ser pumdo! mu1to ao~ lavradores não haver demora na.
cop! pena~ ma1s severas que o furdo do l,tad decretação da lei. 
m1Udo ·. E esta 

9 
a razão por que o Senado Po:;so dizer isto da tribuna. porque os meus 

determina na - • emenda que o furto de comm1ttentes, muito~ daquelles que me bon
ga.do va.ccu1~1, cavalla.r e murar seja punido raram com o mandato de representante da 
com a peualtdade do art. 330 § 4" do Codigo na ão, me term insistentemente pedido pa.ra 
Pe!!al, sendo a multa de 5 a 20% do valor do emprec·al' to1los os esforços, no senrido de ser 
an~m~l f~rtado. o projecto con , ettido em lei, sem demora.. 

as·-Jm,s• s - tratar do furto de um cavallo, . -
mesmo tendo um valor insignificante, $Up- Er~m estas, Sr. presidente~ aR ob~erva<:oes 
ponham 50$ por exemplo. a. pena applica- q~e tmha a fazer sobr~ o proJecto •. e de\'o de
vei contra o d;linquente svr~. segundo a cl.u':lr a.os nobr~ depu.ados qu_e, SHL Ca.ma.ro 
emenda. do Senado, a seguinte: Pena de pri- app_rovar a pr;tmerra emenda, ~ p:•nsa~retlt~ 
são cellular por 5 mezes a 3 annos e ames- capttal dn p~oJecto que Cormule1 nao d_e!Xa.ra. 
ma. multa do§ l". de ser respelt<tdo, P"rql!e o fim que ttve em. 

Si sendo, porem, aceita a emenda na hypo- vista. apresentando·o, to• proteger ao~ pobres, 
tbe~~ ft1mrada, a _penaiidad·• a que fica su,:eito aq:U~Ies que nao teem recursos para. p1·oceder 
o dtlinquente sera a seguinte (lê) : Penas de crnnwalm~nte contra os seus olf.:nsores 
pris o cellular por um a tres mezes e multa O :;:R.. CHAGA' LoBATO- E' por íS>:o mesmo· 
de 5 a 20 °/v do valor do objecto furtado. que deve ser rejeitada a primeila emenda. 

Ainda ha, Sr. presidentr·, uma razão que 
me levou a. aceitar a emenda votada pelo Se· 
nado. E' a seguinte : Os crimes oonsideJ-ados 
debr~ixo do ponto ~e vista _do modo por que 
os reos podem se livrar, sao intliançaveis a.f
:fia.nçaveis ou ind pendente de fiança.. 'são 
crrmes inaffiança.veis, isto é, o reo não pód.e 
absol~tauamt_e li v ar-se sinão da cadeia,aquel· 
les·cuJO max1mo da. pena for nrisão cillular 
ou reclu~ã.o por 4 annos. ~ 

São afliança.veis os crimes em que os reos 
pod ·m livrar-se soltos, prestando fiança; e ha 
outros em que o ré o livra-se solto sem pre
star .il.an~;a. 

Pois bem ; a appro•·'l.ção da. emenlia do Se
~a.do tem por fim, alem de aggravar a pena
lidadl' contra o- diliquentes, tornar 1> crime 
~ependenY. da fiança, para poderem os reos 
hvrar-se soltos. 

Nestas condições, Sr. presidente, ent.endo 
que a camara, que está. dominada pelo pensa
~eJ?t~ patríotico de garantir a propl'ieda.de 
lDdrVldual, de cercar os lavradores, os cria
dare; de todas as garantias nece~sarias, afim 
de q:re pos<am tranquillamente entregar-'e a 
seus tra.b~lbos, nesras condições, I't'pito, PStou 
certo de que a Camara não deixará de Jar o 
seu voto à emendado Senado. 

Si a. Ca.mara entender. como o Sr. repre
sen~nf.e: de ~tn~s, úe recusar a sua a.ppro
v~ a pr1me•ra emenda, este projel'tO 
tera. de voltar a~ Seüado e provP.,.e.l;nente, 
nesta s-ssiio, não será convertido em l~i. 

0 SR. GE VA.SlO LOBA TO - Isso não 6 razii O. 

O Sa. TosTA.- Perdão; si eu tiv~se addu
zido sómente esta r82.âo, paro. acceita.rem a. 
emenda. do Senado, o aparte do not·re de
putAdo tf·ria torto o cabimento; ma.,, além das 
r~ões jUrídicas Já por mim a.d:!uzidas. no in-

.. tmto de justificar as emendas, accrescento 
Ct~llla.ra V, YII 

O Sr. Cha~a.105 Loba.to tem pou-- · 
cas observaçi'les a adduzir em r"'s~ost<l ao no
t;, e deputado quo acaba. de deixar a tci
~twa. 

Recorda que o crime de furto do g<tdo vac
mttll, ea.vnlla.t·, de toda a especie, emdrn, foi 
selllpr~ considerado crinoe particular. 

Em 1860, como se reproduzissem os fllrtos
·le ~ado nas fronteiras. o Podei' LegislaiÍVl> 
:lecret .. u que seriam c .. nside.ra.dos crimes •le
acç."to publica os f11rtos de g<~do praticados nos
pa:>tO$ rachados; nas raz~udas ruraes, e te . 

E,sa. lei foi-tia desenvolven<io até chegar /lo 
<\UEo esta neste momHnto ein (tiseu~iio. 

O intuito d()S legh;larlores tem sirlo liberal, 
mas o orador acred\ta que, a;:provaoia. a. 
emenrla do Senado a Carnara terá annulladl) 
os Atl'~<itos do projecto em discussão 

Embnra ·~on,;ider,,do de ueção puhlica, o ari· 
me de rurto de gado ficará sendo realu,enta 
ile acção particulal', uma vez qne a ernen-ln. 
.. xige uma l'B!Jl'&S~ntação da parte les;,da, 
p11ra poder ser iuir.iado o processo. 

E' preciso sil.her ~i a le1 tornou o crime de 
rut·to do l!"ado rle acção pu!·Jka ou ni<l : si 0· 
tor·nou (le acção publica, a Cam,ra n5o pó•te 
razer es~a acção de!!endente de um acto ~_.oar
ticah\r. 

Niu~uem mais pedindo a palavra. fica. en• · 
r~~rt~.ada. a discü::;sãu e .. d;;~da. a vutac-ãc. 

Discussii o coic.a do projeeto n. !54 D, deste 
>~DU" (ar1ciitivo dtJSt aado eiTI 3• discu,dão r{() 
proj~cto n. 154 B o!obre 1lespez<t dl) Ministerio 
d<t Fazenda para o exercício de 189 i. ;o utori
sando o Presidente da R.e!Jnlrhcaa pi'Ovi•len
ciar sobre tar'fns das <llfan<le:ras. con>olidação 
das leis das mesmas, confeccionar regula-
mento ge1·:!.l de repressão do contrabando. e-

6. 
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estabelecer, sem augmento de despeza, nas Veem à mesa, s'io lidas, apoiadas a pos
mes.'ls de rendas federaes, caixas economicas tas coojunctamente em discussão as se-
de de positos particulares. gui ntes 

EMENDAS AO PROJECTO N. !54 D O !Sr. Leopoldo de Bulhões 
vem apenas fundamento.r a.lb'Ulllas emeud.Js 
que offerece ao projecto n. 154 D. o go:.eruo submetterã. à approvação do 

Esse projecto autorisa o gov·~rno a rever n~ 1 · 1 1- t d fi t 
tarifas das alfandegas, ampliando as ímEosi- cOrfK> 9@ 5 

[I 
1' 0 0 as as re m•mas ou ra-

balhos autorisados. 
ções sobre productos estrangeiros simi ares Supprimam-se ~s disposições das lettras 
aos das novusindustriasnacionaes, e as isen- a e e. 
-~as sobre muchiuas, etc. 

S. R.-Sala das sessões, 3 de novembro de 
. O ot•udor sabe que as tat•ifas ja foram revis- 1892.- Leopoldo àe Bulhões. 
tas,ha pouco tempo, pelo g-overno provisorio, 
o qual attendeu fJ!Ianto possivel as e:!igencias 
da nossa industriu, e entende que a experíen- O Sr. Hom.ero Bap-tista- Sr. 

· cianão. aconselh!l. pot· ora novas modificações, presidente, não tendo completo conhecimento 
nem no senthlo oht elevaçü:o, nem no ãa. destes assumptos que parecem-me de basta.nte 
isenção. relevancia. mas solicitado a tratar delles, já. 

Tarnbem não vô nenhuma vant~gem na pelas reclamações constantes dos interessados, 
creação de caixas economicas n:1s mesas de lja pelas opiniõiis que em meus estudos tenho 
rendas. porque n. orgnnísnção de taes in~titui-~ formado, procurei, antes de confeccionar as 
ções é hoje da COIDJJetenciu dos estados, que emendas que provocaram os reparos do illuS· 
'não se descuii.l.nrão d.e usar dessa faculdatle. tre de-putado goyano, aa.ber da opinião do 

E' 7erdode qno ns caixas economic:Js da nobr~ ministr? da _fazenda, de funcciona~ios 
União tecm desenvolvirlo 0 esririto de capita. publlcos respe1ta.ve1s e de pessoas entendi~ 
Iisação, mas niio te~m pl'oduzido os beneficios e fiz mesmo um del)lorado exaJ?.e d!l- _tarifa 
que dellas colberi:Lo p:liz,si não as estragasse das alfandegas e,m vtgor e das ~spos1çoes ]e
a rotina oflkial. ~aes ref~rentes as outras parte~ da, emenda. 

Que são hoje essas caixas~ Can•ws por onde que se drscute. . . . 
se escoam as economias p~rticular-es pan. 0 Compul~nda o rela.tor10 do Sr. m1m~troda 
Thesom·o 0 qu~ Ih~., di uma ;tpplicação impro. fazenda, VI q~e S: Ex. acha que na tarif~ das 
ductim ns despezns orrlinnrias do serviço pu- mfandeg:as nao _e ~a.rdada a conveme~te 
blico; ao passo que si forem organisadas h<n·moma ~m ~e::ermma.das ta?tas, que va.l'las 
pelos estauns terão provavelmente campo d~ suas dlSIJOSLÇu~, :por con?sas, $Ug€\'lrem 
mais_vasto de operações, tornar-se-hão ver- d1tllculdades e ~u-v:da.s; que_ e necess_ano :re
dadmos bancos populares, fomentando as ver·s~ a Consolidaçao da.s Le1s das Alfandegas 
pequenas industtias 1ocaes como na lta1ia. e ?>!e~a~.Je Rend~, a~ d~ accomm~a.r a 

' leg1slaça.o aduanerra as cucumsta.ncta.s da 
Lembra o orador o que se passa em França, actualidade de accordo com os decretos mar· 

ond~ o s~tema da Llisseminação ~as caixas cando categ~ria ás al!a.ndegas, determi~ando 
officmes pr:sns ao Th~sour? determ!nou urna as suas alçadas e estabelecendo novas hypo
a?Cumula~o de ca~~taes mconvemente ,sob tlleses, novos casos, e que convem que o con
drvers~ pontos de \'~~ta. _ gresso autorise o governo a re1>er a tarifa das 

As cm:x;2.s GCOUOmJcas ~etuaes nao passam a~fandega$ e a consalidaç<Io em "lligor. 
de urna formo. d_e ~mp~est1mos que o !1"overno confrontando com o parecer do nobre ex
contrahe, sem hmlt~çao e sem as .devtdas re- lllÍllistro as opiniões dos funcciona.rios e ou.· 
serv~s a que ~ollem expo_l·o a p<mgos em de- tras pessoas, pesando reflectldamente as idéas 
termmad_as cLrCUI_!JSt[\~ cms: . . . que ri.dquirira. a. respeito, redigi a emenda. au-

Ell~s t.litll.cultarao, ~l não 1mposs1b~htarem a torisando 0 Presidente da Republica a proce
ereaçao e desen-volv1m_ento das ca1xas. esta- der á revisão das tariías á. reconsolidação 
doaes. Onde. n cconomla se :!?rm~,. ah1 de:ve das leis aduaneiras, e, com~ medidas conne:rns 
ella ser ~pphcnda ao commermo e ~ mdustrra, e necessarias, a confeccionar um regulamento 
e o desvu> do9-oella for~_a ~~onomJC:~. para as geral de repressão do cont:ra.bando, sem em
despezas pubhcus é preJudicial ao pa.Jz • prego de recursos vexatorios que attentem 

Quanto 8. consolidação das leis das alfan- contra a liberdade commercial dos municipioo 
degas e repressão do ~ontrabando, de que entre si, assim como a ampliar a faculdade 
trata ainda o projecto, entende o orador qqe introductora das mesas de rendas federaes. 
esses trabulbos devem ser sujeitos á approva· A estas medidas accrescentei a creação dw 
ção do Poder Legislativo, no que està de caixas econJmicas anne:xa.s a essas mesas de 
accórdo Cottl o autor do projecto. rendas, creação de utilidade geral, que "bene.. 
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1icia tanto ao pobre como ao Thesouro Pu-1 que o imposto é reduzido, que é capaz ainda. 
blico. de ser mesmo duplicado. . . · 

A tar ifa das al.t'a.ndegas, no meu conceito, o SR. LEOPOLOO IIE Bt:LIIÕES-Sobre certos 
.Sr. presidente, não se a.ccommoda á situação vinhos. 
especial do trabalho nacional que começa a 
systematisar-se pela industria, nem a do Th'"· 
so11ro, cuja precariedade a commissão de orça
mento tem por mais de urna vez tornado ma
nifesta. As omissões da taritil. ..• 

0 SR. LEOpOLDO DE BCLHÕES - Quaes são 
as omissões ~ A tarifa jã. é proteccionista. 

O SR. HOMERO B.\.Pl'ISTA - Engana-se o 
nobre deputado. si pensa contender com um 
extremado protLoecionista. Subordino-me ape
nas ã_relat~vidnde da. situação ?razileira. cuja 
soluçao esta no augmento da riqueza publica. 
Comprehendendo que esta, para ser consis· 
tente, precisa. derivar-se do desenvolvimento 
do trabalho, do desenvolvimento da indus· 
tria, empenho-me, no momento, pela incre· 
menta.ção do trabalho e da ind11stria. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA ••• e S. Ex. deu-me 
a honra de concordar com 1~ minha opinião. 

0 SR. LEOPOLDO DE Bt;LHÕES-V. Ex.. refere
se ao champagne 7 

0 SR. HOMERO BAPTJ.ST."--0 champ:1.gneé 
o que pn..,n-a.jã. ma.ior imposto, mas outro:; vi· 
nhos pa,"l!.m impost<J muito reduzido. Lembre
s~ o nobre deputado que acceium uma emenda 
que neste sentido elaLorei para ser apresen
tada ao orçamento da receita. 

Seria longa. Sr. presidente, esta enume· 
ração . Não tenho a ta.rifo. em m1i.o po.ra prc
cisu.l-a 11 nem mesmo re$ta-me tempo, pois a. 
l1ora terminal está a dar. 
~ão me opponho a que os trabalhos elabo

rados em virtude das autorisações da presente 
emenda, sejam submettidos â. approvaçã.o do 

t-.ão tenho infelizmente agora a tarifa PID Con::rresso. . 
meu poder para examinai-a e indicar ao ta- cabendo cumulativamente ao Poder Ex
lentoso deputado goyano as omissõeS! que ecuti>o, em virtude do at•t. 35da. Constituição 
nella encontro. -animar no paiz o desenvolvimento da iD.-

De memoria pooso indicar a.Iguns artigos dustria, da agricultura e do comrnercio sem 
que pagam excessivo impost.Q, apezar de se- r•riTUegios que tollinm a a.cçiío dos governos 
rem utilisados pela. industria brazileira a ou- Iocaes _ pareceu-me que uma. simples auto
-tros que, ~rotegidos pela tarifa, -veem concor · ri sação para 0 go'l.·erno rever as tarifas das 
:rer vantaJosamente com os no>sos productos. alfandegas podia ent-rar no § 2• deste artigo, 

A gomina. arabica, por exemplo, que é um sem que podesse receber a pecha de incon· 
produçto empregado pela pequena industría. stitucionalidade. 
-e pelos particulares. que e um producto ex- o SR.LEOPOLDO DE Bt;LHÕES-Concorda então 
traordinario utiliEado em todo o ;I?aiz, paga. o que si este trabalho for organisado e reorga.
e:rtraordinario imposto à e 700 reis por kilo. ni sado seja sujeito á acção do Congresso ~ . 

0 SR. OLIVEIRA. P L'iTO - E e muito precisa O SR. HoMERO BAPTISTA-Concordo; mas 
por causa das adhesões · estou dizendo que apresentei uma emenda de 

O SR. HoMERO BAPTISTA.- A respeito do a.ccordo com o art. 35 da Constituição. R 
carvão de pedra l:Ia. verdadeira jnjustiça, accrescento que neste pen~amento estou es
sinão iniquidade, em relação ao producto na- cudado na opinião do Hlustre ex-min~tro da. 

ciona!. fa.zenda que achava n ecessaria a autorisaçã.o 
A tarifa isenta em termos geraes dos direi- ao governo para deli~rar a respeito, inde

tos de importação o carvão de pedra estran- pendente da inspecçao do mesmo Con
geiro, com o que~tou de plenoaccordo; mas, gresso 
como carvão de pedra é introduzido o bri· Mas. não ponho duvida em acceita.r a 
guette, sem pagar imposto aigum., e, portanto, emenda do nobre deputado por Goyaz, · para. 
em condições de ser preferido ao briquette que esta revisão das tarifas da al!andega. 
nacional. seja mais tarde sujeita ã. deliberação do con-

Como é sabido, para o fabrico do briquett6 gresso. 
são precisos o breu, o pi:xe,que são tributados A questão das caixas economicas é de sim- · 
em nossa alfandega.. Deste modo, o briquette pies confiança, e não affecta. de ~odo algum 
nacional concorre com o estrangeiro, em con· a independencia e competencm dos ell-
díWe!; de inferioridade. porqueindírectamente ta.dos. . . 
paga o imposto dos ingredientes neOOSSl).rios A União já tem caixas economiCa.s e~ !DUl· 
para. o seu fabrico, imposto de que é isento tos estados, annexa.s a outras_ re!Jl':rtiçoes e 
o briqtlette- estrangeiro, introduzido como constituindo por si repartiçoes mdepen-
OI.l'Vão. dentes. 

A respeito do vinbo tive o!X'.asião de mos- Estas ca.Uas economicas teem dado resul-
flar ao proprio nobre deputado por Goyaz tado, quer para. o governo, que deste modo, 
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111 phrase do nobre deputado, canalisa o di· 
. nh~i:ro dos parti cu lares P<' ra os seu< cofres, 

como para os proprios particulares q Ut au
:ter~m um juro con>eníente, compensador do 
peqa<'no >acl'ificio que fazem para consec;uir 
essas economias. 

0 SR. LEOPOLDO DE Ilt'LT!ÕES-N"ão receia O 
nobre deputado a concurrendados "stados com 
a União, quanto a estas caixas economicas ~ 

0 SR. HOMERO BAPTISTA-Não receio por· 
(JUe a obser·vação no~ ensina que as economiii.S 
reatisadas pelas popula.çôes da Campanha dif
:ficilmente emigram para. os depositos publiws 
nas grandes cidades distantes. 

Tem-se not.Mo Sr. p:·e~idente. que as gran
des sommas, depositadas na~ caixas economi
cas, pt-rtencem á populac;ão do logar onde 
existem essas caixas eco nomica.s. 

0 SR LEOPOWO DE BULIIÕ.Es-A applicw;ii.o 
que 0 gnVt>rDO faz dPSte dinileirO e para as SUaS 
liBcl'ssidades, e portanto; um fim improdu
ctivo 

0 SR. HOMERO BAPTISTA-Não e exacta, em 
absoluto, a propo~isão do illu,.,tre deputado: 
primeiro, porque o estado fomenta e. auxilia o 
desenvolvimento da industria e do tra.balb.o 
na.·-ional; se:..rundo, porque os capitaes depo,i
:tados nas <'a ixas economica.s perc~bem juros, 
5ã.O constantemente accrescidos e o seu empre
~ fiscal <-Sta sem_~?re dep!óndente da von' ade do 
aepo.;;itante, que e o proprietario e póde reti
ral-o quando lhe aprouver para dar-lhe 
destino.ma.is reproductivo. 

A emenda, como e3tá concebida, não veda. 
nos estados, 11em aos rnunicipios, a creaç[o de 
l!a.ixas economicas. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHiiEs-Veda de facto 
].!ela. concurrencia. 

0 SR HOMERO BAPTISTA-Não concordo com 
V. Ex. 

E' uma questão de confiança. 
Eu. na minha terra, depositaria na caíx.a 

muni ipa.loudo meuestadoenão traria dinhei
ro algum para. depositar na. roixa. economica 
da. Capital Federal, porqu~ cvnfio inteir-amente 
.na. integridade dos gestores dos negocios 
.do meu município e dom u estado. 

E desde que nã.o veda, julgo mais liberal, 
que deixemos liberdade ao particular para 
confiar mais na União que nos estados, mais 

. nos estados çue nos municípios, 
· 0 SR.. LEoPOLDO DE BULH'jES-Não e inconve
nit>nte racultar ao go~·erno da. União empre
stimos ll1 mitados 1 

0 SR.HOMERO BAPTISTA-Nã.o são illimitado~· 
JlOrqm~ ao pa.rtieulaJ.' é vedado depositar mais 
de 4:000~00. 
· Alem disso, o credito de qne gosar o estado, 
limita os deJiositos dos particulares que não 

são forçados :t. e1I'ootual-os. O descredito, a des· 
confiança determinarão o retrahimento dos 
depositas. 

0 SR. LEOPOLDO DE BüLHÕllS - Não limito 
o numero tios depositantes. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA - De cada Vez O 
parücula.r não póde depositar mais de 
50~000. 

Si está limitado o deposito, que cada par
ticular póde liwemenre fazer nas caixas ~co
nomicas dos estados, estã taml em limitado o 
cap.tal integral q_u"' se deposita nas mesmas 
cauas ... 

O Sa. LE~POLDO DE BuLHõEs -Não apoiado. 
O Sa. HolltERO · BAPTISTA - Eram estas as. 

razões que tinha a dar, de momento. 
Não ponho duvida em votar a favor da 

emend:t que manda suj2iiar ao Congre.<so a. 
revisão da tarifa ; mas entendo que a. emen
da, vedando a creação de caixas economicas 
nas mesas de renda;; fed raes, não deve ser 
a.pprovada, visto como aos estados e municí
pios e permittida a creação de caixas eoo
nomicas. · 

. Nlllgnem m~is perlindo a p~lavra, rlca a 
•lrscu~são encerr<lda e adiada a votação. 

Di:;cuS<>ã(l uoica •lo projeeto n. 154 1'::, deste
~nno (a.id1tivu rle,;tacadu em 3• discu.s~ão do 
projecton. !54, B, sobr·· de.-;peza do Vlinist 'rio
d't Fazend;L para o e.<ercicio de 1893, autnri
sando o g-overno para vender, indeven•!ente 
de coucurrencin ou pro •ostas, todos 'os pro
prios oacionae,; que uão der~m r·en•la corre
spourlente ao seu custeio e os juros do capital 
que elles representem. 

O Sr. Oliveira Pinto- Sr. pre
~i·lente, venho unicamente justific •r uma. 
emenda, no menor numero possível de pala
vrHs. 

A leitura. simplesmente do projeeto deixa. 
realmente maravilhado a qualqner d ... putado. 
qu~ est..ja de animo isento e queirl\ apeflas
•lar seu vnto. de harmonia com o justo, vi• 
~a!ldo unicamente o bem publi~ . 

O art. 1• é concebido nos seguintes ter
mos (lê): 

«Ficao governo autorisRdo a mandar ven
oler, iodepen•lente de concurrGncit> ocr pro
p -·~ila~, todos o~ pi"Opr'iOS naciona~s que não 
dHr~ru renda, etc.:.:> 

Sr. presidente, declaro a Y. ~x. com a. 
maior franqueza., que não compPehendo o 
movel que guiou o autor deste pr·1ectn, ex
igindo que os proprios na.cwnaes foss .. m ven- . 
didos, por<lSsim dizer, att·:i.s d<IS portas, i~toe, ·· 
~em propostH, sem concurrencia pu \I li "ao 
quando a Camara sabe que a concurrencia. 
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-publicn. é que d.á o cunho de moralida.de a 
todos estes negoc1os. 

Sou respeitador, por h'tbito. por inrlole, por 
educação, das iatonoõ·s que gui•m ao:; meu~ 
mostres collegas 0<1. protica I leste ou daquelle 
ach>; mas, em re1~ c lo ao projecto que ~e dis
cute, creio não estar em erro, suppondo qne 
hot1ve equivoco da parte do uobre deputado 
que o formulou. 

o SR.. VALLAI>Xo-Foio Sr. Badaróqaemó 
formulou . 

O SR. OLIV&IB.A. PINTO- Ninguem O consi· 
dera. mais do qne eu e ninguem· mo.is do que 
eu reeonl:lece os int11itos nGbilissimos de 
S. Ex.; e e por isso que acredito q11e elle de~ 
vio11 11atura.lmente pGr eng-no, 11 concurl'tl!lCI• 
no projecto que manda vender os pl:'opríos na
cionaes. 

Est..\ é a norma inva.riavel: venrlcr com 
tcd..t a publicidalle e em concurrench. E' ;1 

norma uníca qoG morali~ absolutamente as 
!ransacções desta ordem. 

estrangeiros que nelles queiram estabele
cer-se. 

Ne,te .sentido formulai uma emenda., que 
mando a mesa. 

E. quantu an modo de venda dos proprios 
nacwnaes r•arece que o autor do projecto não 
teve em mente sínão faci litar a ventla si ~ 
que não ha. al;.rum equivoco nas pal~vras 
con:stantes do projecto. 

Vem ã mesa, é I idH, apoiada e posta eon
junctam~nte em discu.'>São a. seguinte 

E~lEXD.\ AO PROJEC'!'O N . 154 1~ 

('o art: I•·- depois das palavt•as -pro
prloS nacwnaes- accrescent~-se : menos os 
r·urae>. 

§ 1.• Os proprios ruraes serão divididos em . 
peq U:Jnas lotes, p<Lra ,;;erem veudillos por pl·e
ço>s mutlleos. pa.~os por prr.st:u,;i.ies. a. colon ,g 
nacionae~ ou estrangeiros, qúe nelles estabe
leçam morada hauitual e cultura. e que nio 
f)Oderão alienai-os antes de s~te annos e de 
às:ar pagoo o J>rec;o. 

O fJarugrapll· • uoieo p.1ssa a ser 2.0. 
Sala da..; ses:sõe:>, 1 de novembro de 1892.

CT~·•.Qr~s Lobato. 
Ninguem mais pe•lindo a palavra, fica. <1. 

dí::;cussJ.o encerrada e a~iaua a votação. 
Veem a mesa as seguiot()S 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHõES di um aparte. 
O Sa.. 0LIVEilU. Pr:><To - Oiz bem o nobre 

deputa.~lo. Pela. Con,;títuição, o~ proprios Dl\ · 

cionaes de que a. União 11&.. tem nece:>-sid de. 
de1·sm passar aos esta.dos. Mas eu oãu qui'! 
encarar e:>ta face da· que~ tão. A Camara se 
IJOrà em harmonia com a idéa enuncia.>la. pelo 
i1obre deputado, rejP.itaudo o p1•njecto; mas 
como póde dar-se o f;tcto de a Gamara. :~pp•o
var o projecto, quero evit:l.l' por meio da 
minh;~ emenda o absurdo que r&l!ultatia •leste Declaro ter votado contra o r~queriment() 
p~mgo-independentemenw de concnrrencía •te demissão d:t c.•mmissã.o de orçamento e, si 
ou p1·oposta. :-e furmulei uma emendt\ que tivesse previsto o resultado, ter1a. requerido 
vou maodar á mesa.. ot;oçâo nominal. 

. Foi UJ?icamente para justificar esta emenda S.da da.s sessões, 3 de novembro de 1892.-
que pedi a pa.lavra. Jose Beviluqua. 

_ Vem à. mesa, é l.ida, ~poiada ~ posta con- Declarn que. si estivesse presente, votaria. 
J!lliCtàmente em discussao a segmute I pelo projecto n. 231. que concede o credito 

de 10.000:000$ p.ra. renovação, reparo$ e 
El\I:IDIDA. AO PRO.TECTO N, 134 E DOViiS COOStrllCÇÕ~S do material da esquadra. 

nacioll3.1. · 

No art. 1• - oodes"'diz- iotlependente de 
coneorrencia publica ou proposta. -diga-se: 
-em coocurreocia publica a quem maiores 
vanta:.:eos o1Ierecer. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1892. 
<m,~ira Pinto.-Jacgues Ow·il{ue. 

O Sr. Chagas Loba.to- Pedi a 
pa.lavr-.~o para mandar á mesa uma emenda. 

De entre os proprios nacioaaeseoteuuo que 
devem ser exceptue.dos os proprios rnrae:>, 
que são fazcnrtas que perten: em ao estado e 
que devem ser d ivididas em pequenos fotes 
:para serem vendidos por preços modicos para 
11ellcs se cl!ta.belecerem colonos naeio.oaes ou 

Sala das s~sões, 3 de novembro de 1892.
C~u;·ia Motta Juni?r , 

Vae a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, o seguinte 

l'ROJECTO N, 193 .J- 1893 

E,;;.e,c,das do Scr.mlo ao p!'".ajec!o da Ca:~r~ 
dos Depf!.lf11i••S n. t93G do co·;-rente unno 
(Jtle fi:&a a desp1w1. do: Ministe>·ir> d t G1/.t7'f'a. 
para o exeYcicio de 1.893 e que foram o.ppro
'011/las por dou< terços de 1lotos n(J. fànna rlo 
arl. 39 da Consti!uiçào Federal. · 

A commíssã.o de orçamento, tendo exami· 
nad<} as emenda.s ao projeeto do orçamento do 
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Minlsterio da Guerra que á sabedoria do Se
nado aprouve sustentar por 2/3 de votos, é 
de parecer que não sejam ell.as acceitas por 
não terem. sido, a. seu ver, produw:ia..s razões 
que possam alt~rar o voto anteriot· da. Cama.ra 
dos Srs. Deputados. 

Sala das commissões, 3 de novembro de 1892. 
- Can i<10. - Alfredo Ba.1·bosa, relator. -No..,aes 
Mello.- Latwo Müller.- Homero Baptista.
Gonçal1'1e~ Ferreira.- S•<1tto.• Pereira. 

Emcr1rl.as do Senado à jWO?Jvsiç,:c da Camara 
dos SYs. Dqnuados, fi:r:anda a despe:;;a do 
Ministerio da Guerra par<l o exercício de 
:1,8{)3, )'C}citadas pela Ca,i!IITC! 8 ap)WOUadas 
por tfolls t erços pelo mc~·no SeJ\<I.do 

A' rubrica. 3- Contadoria Ge
ral do. Guerl'a. - Accrescen
te-se: e equiparados os veu
chuentos dos chefes de sec· 
çã.o e os dos l"" e 2"' offlciaes 
aos de igual categoria na se
cretaria de Est<"ldo, elevando· 
se para esse fim a. Yerba. a.. 197;4í0$000 

A' rubrica 4- Directoria Ge
ral de Obras militares- Em 
vez de 30:000$, para a cana
lisação da agua para o quar-
tel do Realengo diga-se : 10: 000$000 
rubrica. 5-lnstrucção Mili-

tar - Deduzam-se nas respe
ctivas consignações para o 
Collegio Militar as seguintes 
quantias: l i:S'>.-5$, reduzido 
o numero de alumuos de 320 
a250, e 35:520$. accrescimo 
de despeza com a. elevação 
do pessoal docente e admi
nistrativo, em ;irtude da. 
llltima. reforma ; e, bem 
assim, a de 24:960$destinada, 
aos officiaes empregados nos 
corl)Os de alumnos das di
'VeJ:Sas escolas militares, pas
sando os que tinham commis· 
são activa. de engenheiros a 
perceber as vantagens de 
comm.issão do estado-maior 
de 1• classe, e os de residen
cia a. do estado-maior de 2" 
classe; e supprima-se· a de 
2í ;OOG$ dest~n3:d.a. ao paga
mento da gratitica~o de ex· 
ercicio aos a.lferes--a.lumnos 
que .não gozam do beneficio 
da. lei n. 33 de 29 de janeiro 
de 1892 .... .. ............ . 1.493:410$)00 

A' ·rubrica 17- Fardamento 
- Suppri.ma.-se a. quantia 
de 47:391$160, destinada ao 

fardamento dos aprendizes 
artilheiro~. por ter a respe
ctiva escola de passa,r a 
outro destino ........... . .. 2.658:851$134' 

A' rubrica 21 - COmpanhias 
millta.res - Supprlma-se a. 
quantia de 156:658$, or-
çada pa.ra a manutenção das 
quatro companhias de apren· 
dizes artilheiros, transfor-
madas em escula.s de sar
gentos .................. .. 316:693$750 
Ao§ 2• supprimam-se os ns. I e V!. 

Senado Federal, 24 de outubro de 1892. 
- Prwien~~ J. de Moraes Barros, vice-presi· 
dente.- Jo,i? P ed1·o Bel[ott Vieira, 1' secre
tario. - Git Dini:: Go~tlart, 2• se!lretario. -
,1utmtõo Nicoll o .ll011teiro Btre>~a, 3• secretario. 
- João Soares Neim, servindo de 4• secre-

1 tario. 

Projecto d.t Camara elos Deputaclo$ n. 193 G, 
d-c;tc anno, fixanrlo a despe::a do llfinisterio 
da G-urra para o exercício de 1893 

o Con~resso Nacional decreta. : 
Art. O President~ da Republica. é ;J.Utori

sado a de~pender, uo exerciclo da 1893, pelo 
Miuisterio dos Negccios da Guerra a quantia 
de 28.60(:808$36!. 

ASSim distribuída : 
I Secretaria de Esbdo e re
partições a.nnexas, como na 
proposta ...... ..... ..... ,. 2;J:748$000 

2 Conselho Supremo Mllitar 
de J u:stiça e auditores, idem 111:722$100 

3 Contadoria Geral da Guer
ra, r eduzida a 3: 000$ a ver
ba- Fornecimento de arti-
gos de expediente.... ... .. 186:670$000 

·4 Directoria Gerai de Onras 
Militares, reJuzida$ as s~ 
guio.tes cousigna.ções: ca
nali&~ção da agua. para. o 
quartel do Realengo, a 
30:000$ ; !lODtiouação de 
um quartel - typo de ca
vallaria, na. Quio ta da Boa 
Vista, a 30:000$; construc
ção de tres pequenos paióes 
rll'! polvom na ilha do BO• · 
queirão, a 45:000$; obra.s, 
conservação, repar-Jçlio, a&
seio e pintura. em quuteis; 
estabelecimentos militares 
e proprios nacionaes, a 
50: 000$ ; Amazonas - re
paros de qua.rteis e Corti• 
ficaçoes e outros traba-
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lhos imprevistos, a 5:000$; 
Parâ-Ouras nos· quartei:l 
do o,rtilharia e infaatarh\ 
26:801$094- Supprima-se 
essa verlJa, ficando subsis
tentes as duas outras con
sig!laçües. na importancia. 
de 20:000$, para as obras 
militares nesse eshdo; 
Maranhão - Obras, concer
tos e limpeza em proprios 
nacionae3, reduza- se a 
5:000$ e elimine-se a -ver
ba - Obras na enfermaria 
militar 10:000$ ; Pianhy 
- Reparos, asseio do 
quartel, etc., a 5: OOOS ; 
Çeará. - Reparos, asseio, 
ate., a 10:000$ ; Rio 
Grande do Norte- Repa
ros, etc., 'l:GOO$; Para· 
hyba.- R e par os, etc. 
5:000$ ; Pernambuco -
Reduzam-se :1. 20:000$ as 
verbas para as obras mi
litares ; Alagôas - Sup
prima.m-se as verbas -
Obro.s no quartel e des
apropriacão de casas con
tigm.Ls ao mesmo, 14:000$; 
Sergipe- Obras no quar· 
tel do 3~ batalhão de 
infantaria e em edíficios 
militares, redllzida a. verba 
de 4:000$; Bahia - Elimi
nadclo a. ·verb:l. - Obras no 
quartel do 16• batalhão de 
infantaria 3:000$ e redu
zida a 5 · 000$ a de concer
tos, asseio de q uarteis e es• 
ta.belecimentos militares; 
Espirito Santo - Obras em 
estabeleaimentos militares, 
red uzída a verba. a 4 : 000$ ; 
Rio de Janeiro- Obras em 
di versas fortificações, re
duzida a verba a 6:000$; 
Minas Ger:~.es - Obras no 
quartel, etc., reduzida a 
20:000$; S. Paulo-Suppri· 
mam-se as verbas - Repa
ros do edif!cio. e depen
dencias da fortaleza. da 
Barra. Y:UOO$ e obras em 
estabelecimentos militares, 
6:000$; Paraná - Redu
zam-se - o bras no qoar· 
tel do so regimento de ca
vallaria. 10:000$ e repara; 
e asseio em estabelecimen
tos militares a. 5:000$ ; 
Santa. ca.tha.rlna- Reduza-

se a verba- Prepa.roo, ;\S
seio, etc., a 10:000$; Rio 
Grande do Sul - CQnstruc
ção de quarteis, obra.s de 
reparos, asseio, etc., a 
70:000$; Goya.z-Obra.s im
previstas, melhoramentos de 
quarteís, reparos e asseio, 
etc., a 4:000$ ; Matto 
G.rosso - Obras impre
VJstas, etc., a 20:000$; 
Ele-ve-se a verba de 38:000$ 
p~ra compra. e adapta
çao de um e d i li c i o 
pa. r a enfermaria mili
tar dil. cidade do Rio 
Gro.ode ; supprimam·se no 
exercício llS varbas da 
proposta ; Construcçiio de 
um hospital na rua do 
Jockey Club, 150:000$; con
tiuuação do edilicio para 
a Escola Sa perior de Guerra, 
200:00u$; construcçãode um 
sobrado no fundo do editlcio 
da Pr~'l. da R.epub!ica, 
90:000$; edilicio para a. In
tcndencia no quartel do 
largo de Moura, 160:000$; 
construccão de urna enfer
maria para beribericos na 
praia do Leme, 80:000$; re· 
construcção de dous e(b ficios 
na forta leza de S. João, 
10:000$; obras concernentes 
á interrupc;ão da passagem 
de particulares que se diri
gem á fazenda. da Jurujuba., 
pelo interior da fortaleza 
Floriano Peixoto 10:181$406; 
concertos na fabrica de ar-
mas da Concelç1lo, 10:000$.. 612:7~7$500 

5 Instrucção Mllitar-Suppri-
mam-se as verbas d1.1. pro-
posta : Aluguel de casa 
para o director da. Escola 
Superior de Guerra, 2:400$ 
e exercícios praticos, gr-ati-
ficações aos lentes e pessoal 
administrativo, 4:000$ ..... 1.598:715$00(} 

6 Intendencia . . .. . .. ..... .. . 146:81J0$000 
7 Arsena.es. Como na pro-

posta. ....... .... .......... 1.387:225$500 
s·nepositos de artigos bel-
licos. Idem . .... ... ........ 9:359$000 

9 Laboratorios. Idem.. ... ... 165:Iü-2$000 
lO Inspectoriil. Gera.l do Ser-

viço Sanitario do El:ercito 1. 081íl:543$000 
11 Hospitaes e enrermarias : 

Elevada a verba de 8':000$ 
pa.ra adaptacão, para enfer
maria militar de conva.les-
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eentes, do predio nacional 
e:s:btente na colonin. Ro
drigo Silva, municipio de 
Bat•llar.ena, e re•luzirta na. 
i~~tportancia de 51:653$000 
com a. conver:sã/t, em enfer
marili.S, dos hospitaes de za 
ch•ssa .Jas cidades do Rio 
Grande, Jaguarão, Ragé 
Urugnayana., S. Gabriel e 
COt'Utllbà. •••••• ••••••• •• • . .. • 808:531$000 

12 Estado-maior generaL..... 439: 100$00,) 
13 Corpos e~pecia.es .... : . ..... 1.391:29 .$·•0•• 
;14 Gorpos arregimentados ...• 4.448: IU6$JO 1 

15 Praças de pret-Reduzida 
a verba a .................. 2.6i2: 155$!00 

16 Et;1pa- Reduzidu a ver-
ba a ...................... 5.460:400$0011 

·17 Fardamento - Reduzjd,L a 
verba a .................. 2.706:242$294 

18 ll:qnipa.mento e arreios-
Re•luád>L a verha a......... 150:000$000 

19 Armamento. Como na pro· 
posta .•••..•.••.....•...•• 

·20 Despezas de corpos CJ qnar
tei~. Sa p prirnida a verba 

64:520$000 

-Manutenção d11. Cou !e-
laria Domestica, 56:500$1!00. 743:050$000 

21 C o m p a nhias militares. 
Cll•llO na propo:>ta ..•...•.• 
~ Commissões militares. Idem 
23 Cla.~ses inactivas. Idem ..• 

-24 Ajudas de custo. Idem ..• 
25 F brica.s. Supprimida.s as 

533;351$850 
l2tHi4ú$00U 

1.908:097$f'J4(J 
150:000$000 

seguintes verbas : Fabrica 
de armas da. Conceição, 
4:078$500, Fabrica. de F' erro 
do lpauema, 205:175$800... 237:401$300 

26 Presídios e colooias milita-
res. Como na proposta... 142:556$277 

·27 Diversas dcspezas CJ even-
tua.es: Reduzida a verba de 
transporte de tropas e co-
me:ioria.s de embarque a 
500:000$000............... iô0:000$000 

28 'Kibliotheca do exercito : 
Angmente-se-para a com
pra. de livros 2:00:)$, na . 
gratifica.çã.o do porteiro 80$ 
meo.s>~es, na gratifi~ção tio 
,!!'li arda 1$ diarios, na. gra-
tificação de serventes 5W 
reis ...................... . 

29 Observatorio do Rio de 
J a n e i r o : Eliminada a 
verba. da tabella.. Escola 
de astronomia e de en-

11:100$500 

g e n h a r i a geographica. a 
.dg: 160$000............. ... 138:480$000 

§ 1. • A verda paro. crilldos dos olflehea do 
exercito será de 20$ ptt~o. torios o~ postos e 
ern tud )S os estados, e li cu rã. non axarla ú. 
verba-Eta~a.-perdendo o olflcinl o direito 
a ella, no~ mesmos casos om que deixa da 
percehe1· a citaria etapa, 

§ 2.• FiC>t autorisado o governo : 
I. A vender ou arrendar por concurreueia. 

pul,lica, a quem meJh.,ras vantageos oliere
cer, a tilbrica da ferro do lpane:ua, com
t~retteodidas terras, edificações, machioas, 
"·mf ·itori-Ls e tod>~s as de!JeUdencias •Jaquella 
prupried~de nacional; 

li. A. ven•ler ou ~er•mutnr por conctirren
cía publica o edirtcio do quttrtel <le CM'allaria., 
silo o;t cidilde de S. Paulo e o da. ctt!Jital do 
E~t:~do de Minas Geraes ; 

I!l. A con•erter em enfermarias milltl\rllll 
os ho5pita~s do 2• clttsse dlls cidades do Rio 
Grao<le, Jagu •rão, Bagé, Uruguaynnu., S. Ga· 
~>l'iel e Corumba; 

1 V. A passar com urgencía, clesde já, o 
proprio n•1cioual fortaleza da B11rr:~ Grande, 
·lo p·trto de Santos, para o Mini~terio da Ma
r-inha, afim de ser aproveitado no servico. da 
capitania d<\quelle vorto ; 

V. A despendtlr pela verba. do § 27 elo ar
tigo da 'jlresente lei, a quaotia tle 15: 000.~ 
eom a creaçc1o de um labor.,torio de micros- 1 
copia clínica e bacteriologia pa.ra o .serviço 
m~dico-militar ; 

VI. A manteL' no. Europa, ser"Ç"iodo nos es
rados-nmíores e nas armas dos ex~rcitos dos 
oftíze~ m:~.is adeantados, quatro otílcbes por 
arma e corpo especial, com os vencimentos 
que percebem os membros da cc.rnmissã.o 
tecbmcu-mililar e a ajuda de custo que teem 
tido os ad·lido:; militares. 

As uomeaçõe~ serão feitas por coucur-;o, 
Camara d"s Deputados, 13 de outubro de 

189-t. - Polycarpo Rad1·i.cJt~es Viotli, 1• vice~ 
pi"esirien te. -Antonio A:eredo, l ' secretario. 
-Antonio Bo:·ges de !lJhayde Junior, 2" se
cretario. 

0 SR. PRESIDENTE designa para 4 a Se• 
g-uinte ordem do dia : 

Votacão dos seguintes projectos: 
N. 123, deste aono (do Senado), augmen

tan~o rle mais 40 "·'• os ach1•1es vencimentos 
e sal~rios do pessoal da Imprens<~o Nacional e 
do Diario Olficial (3~ discussão) ; 

N. 199 A, dest~ anuo, pl'ovi tencia.ndo sobre 
~~-nome».ção dos pretoN:s e dos juizes Jo Tri
buoal Civil e Cr1minat e sobre o mo lo de 

·cnntnr a antiguidade dos mesmos magistra.-
d ... s (3" discu-ssão) ; ~ 

N. 105 A, deste aono, elevando á catego
ria de .a1 fandega a. mesa de rendas de Santa. 
.-\nQa d" Li vrament<), no estado do R.io Grande 
do Sul (2~ discussão); 
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N. 230, deste a uno, emendas do SenadC' a.o 
projecto n. 2(13 G, de 1891, da Camaro uos 
Dcput:ulos, que institue montepio pam o 
operario etrectivo ou elo quadro extrnnnme
:rario e serventes eltectivos do Arsenal de 
Marinha da Capital Federal, operarias e ser
-ventes nas mesmas condições das directori;~.s 
de artilharh e torpedos (discussã:o unic~); 

N. 31 B, deste anno. emendas do Senado 
ao pl'ojecto da Camaradas Deputados, n. 31 A, 
do corr•ente anno, dispondo que a lei n. 21 de 
24 tle outubro de 1891 compreh >nrle, quanto 
:\ acCfiO J•Ublica, O furto de gndo de q\lalquer 
especie (discussão unica); 

N. 154 D, deste anno, adrlitivo destacado 
em 3~ disctlssão tlo projecto n. 154 B, sobre 
des_pszas do Ministerio d<t Fazenda para o ex
omcio i\e 1893, n.ntorisando o Presidente· da 
R.epublicl\ :~ providenciar sobre tarifas: uns 
a\f;I!Hkg"<\S, consolidaç:"io d;1s leis das me;;mas, 
confeccion:lr o regulamento geral rle t·epre.si:\o 
do contrabn.ndo e estabelecer, sem augmonto 
de despe:r.a, nas mes..'l.s ue rendas federrtes, roi
:ms ecouomicas :de deposites particulares 
(discussão unica) ; 

N. 154 E, deste nnnn, a.Jditivo destac<\d<) 
em 3~ di,cn.;:~ão do proj e c to n. I~ 4 l3 sobre 
despez:• •to Ministerir, d:~ Fazenrh par.t o o~
erclO de 1sm, autor·hando o g-overno a ven
der, independentcment.~ de concurrencia ou 
-pro1_l<?stas, todos os proprio.; nnciclllaes, qne 
não de1·em renda correspondente :10 sen Ci!S

teio e os juros do capital que elles repre
sentem (dis~u~são unicu) ; 

N. 221 I, deste armo, additi>o desta~,ado tlo 
projecto da receita geral da Repuclica ptna o 
ex&rcicio de 1893, uholindo as loterias (dis
cussão uuica) ; 

N. 32 A, deste anoo, dand<1 diversas provi
dencias no intuito de animar as industrias 
a;!'l'JM]a e 1"\3-Stm>il (2a d\scus;;.ão) ; 

Discussãounica do projccto n. 193 J, emen
das do Senado ao projecto n.l93 C, que fixa a 
despeza do Miuisterio da Guerra paru o exer
cício de 1893 e que foram approvadas por 
dous terços de votas, na. fórma do art. 39 
da Constituição; · 

3• dis~ussão do projecto n. 231 , deste anno, 
eoncedendo ao Poder Executi-ç-o um credito 
extraodrinario de 10.000:000$, ao ca.mbio de 
27 d., para ser empregado na reno-vação, re
paros e novas oonstrucções de material da es
quadra nacional. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas. 

Cama.:>. V. VIl 

1.(3• SESSÃ.O lim 4 llll: SOl'E:IIIBRO DC 18~ 

Pl'esid6ncia do Sr. Jo(Jo Lo per 

Ao meio·dia procede-se á. çhama.da. á qual 
respondem os Srs. João Lopes, Àzeredo 
Athayde .lunior, Paula. Guimarães, Joã.o de 
Avellar, lndio do Brazíl, Cantão, Pedro Cller· 
mont, Matta Bacellar, Augusto Montenerrro, 
Costa Rodrigues, Casimira Junior, Henri'Ctu& 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, Xogueira Para· 
naguá, Pire~ Ferreira, Martinbo Rodri<>ues 
Frederico Borges, José Bevilaquilo, "aon: 
çalo de Lagos, Nascimento, Alt'redo Bat•bosa, 
Almino Alfonso, Epitacio Pessoa., Sá. Andrade, 
Retumba, Tolentino de Car·valho, Gonça.l· 
vtls Ferreira, João de Siqueira. Joaquim 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, André Cn· 
valcanti, Raymundo Bandeira, Annibal Fal· 
cão, l·'er•elra tle Lyra, João Vieira, Luiz d~ 
Andrade. Espírito Santo, Belhrmino Car· 
neiro, Oiticica, Rodrigo de Ar·aujo, Ivo do 
Prado, Oliveira. v.,l1adão, Augusto de Frei ta!!, 
Paulo Argollo, Tosta., Seabra, Za.ma., Arthur 
Rios, Ga.rcia Pires, Severino Vieira, Santos 
Pereira, Milton, Francisco Sodré, Lrovigildo 
Filgneiras, Barão de S. Marcos, Seba~tião 
L:cndulpho, Manoel Caeta.no, Fra.nci~co da 
Mattos, Horacio Costa, Novaes Mello, Fonseca. 
e Silva, Nilo Peça.nha, Manhães Barreto. Cy· 
ri !lo de Lemos, Oliveira Pinto, Virgílio Pes
~1~<\, Baptista da. Motta, Fróes da Cruz, Lopes 
Trovão, JacquesOurique, Furquim 'Werneck, 
.Je;;uino de Albuquerque, Vinhaes, Thomaz 
Delfmo, Antonio Olyntilo, Barlaró, Chaga! 
Lobato, Alexandre 5tockler, Paciftco Masca
renhas, Lamounier, Alvaro Botelho, Manoel 
Fulgencio, Aristides Maia, Gonça.lves Ra.mos, 
Carlos das Chagas, Costa. Machado, Francisco 
Veiga, Ferreira Ra.bello, João Luiz. Rod.ol
pho de Abreu, Benedicto Vallada.res, Arantes, 
Necesio Tava.res, Martinho Prado, Francisco 
Glicerio, Cesario Motta. Junior, Moraes Bar
ros, Carvalbal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Costa Junior, Moreira da Silva, Almeida No· 
gueira, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Alves de Castro, Urbano Gouvêa, Caetano de 
Albuquerque, Bella.rmino de Mendonça., Fer
nando Sima.s, Marcia.no de Magalhães, Lauro 
Müller, Carlos Campos, Schmidt, Lacerda 
Coutinho, Pereira da Costa. Julio de Castilhos, 
Borges de :Medeiros, Alcides Lima, Thomaz 
Flores, Homero Ba.ptista, Cassia.no do Nasci
mento, Demetrio Ribeiro, Menna, Barreto e 
Alfredo Ellis. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com \!aUSa. partici

pada, os Srs. Uc]lõa. Rodrigues, Rodrigues 
Fernandes, Nelson, Justiniano de Serpa, Jose 
A velino, Miguel Castro, Amorim Garcia, Pedro 

7 
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Americo, Coulo Cn.t·t..,xo. !tosa c Silva ... Tosil 
Mnriano. Meim de Vt\~conce\lo~. Theopllilo dos 
Santos, Pontes de Mil":lnda. Euclides MILita, 
Leandro Maciel, Felisbello Freire, Ma.!'colino 
Moura, Fonseca Hermes, U1·bo.no Marcond"s, 
Viria.to de Medeiros, França Carmlho, Alcindo 
Guana.hara., Ma.yrink, João Pinheiro. Gabriel 
de Ma.,"ltl!Jães. Le • .mel Filho, Matta Machado, 
Gonçalves Chaves, Americo Luz, Viotti, Dutra 
Nicacío, Domingos Rocha., Palleta, Lupes 
Chaves, Adolpho Gordo, ca.rlos Garcia. Julio 
de Mesquita, Bra2ilio dos Santos e Eduardo 
Gonçalves. 

Deixam de comparecer, sem causa parti· 
cipada.,os Srs. Dionysio Gerqueira,'Villa. Viçosa, 
Prisco Paraíso, Joaquim Breves, Luiz Murat, 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Figueiredo. 
Jacob da Pal'\::ão, Ferreira Brandão, Costa 
Senna, Domingo:; Porto, Ferreir:l. Pires, Mon· 
teiro ua. Silva, Domingos uc :Moraes, Paulino 
Ca.rlo~. Cincinato Braga., Victorino Monteiro, 
.Assis irazil, Rocha Ozorio e Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate a:pprovada. a acta da 
sessão antecedente. 

ORDEM DO DL\. 

O SR. P:R.ESIDE..Yl'E-Não havendo ainda nu
mero para as votações indicadas no começo 
da ordem do dia, passa-se ás materias em 
discus..-ã.o : 

Discussão tmica do projecto n. 193 .J (emen
das do Senado ao project.o n. 193 C, que :fixa 
a despe:z.a do Ministerio da Guerra para. o ex· 
ercicio de 1893 e que foram approvadas por 
dous terços, de votos na fót·ma do art. 39 dn. 
Constituição). 

O Sr. Pires Ferreh~a-Ha pou
. cos dias, t endo occa.sião de ler o discurso 
pronunciado no Senado pelo illustre general, 
senador pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Julio 
Frota., seu velho chefe e amigo, sentiu pro
fundarnente o que disse S. Ex. tratando da 
matería., ora em discussão. 

Disse esse illustre senador que um repre
sentante da nação, com assento nest-3, casa. 
llavia declarado que o Senado não tinha reve: 
lado bom senso fazendo cortes ou alterações 
na propost-a que desta. camara fúm remettida 
pa.ra. o Senado. 

o·sa. GA.:R.CIA. Prru:s-Não seríamos capazes 
de avançar semelhante proposi~ão. 

0 SR. PIREs FERREIRA - Ora, tendo sido O 
orador um daquellesdeputrLdos que impugna
ram as emendas elo Senado, estã. no rigoroso 
de; er de vir a. esta. tribuna. declara'!' que, 
(j_Uando outras razões de força maior ou tão 

gt·ande não influíssem para que não~ refe
risse aquell..'l. rcspeitavcl corporadlo, do modo 
por que o diz S. Ex .• bastaria tet•. alli a.~sento 
o illustre chefe e bom amigo, general Frota. 

Os outros deputados que tomftrum po-rte no
debate collocara.m·o na. devida. posição de 
r.·speito e c11nsidera~.io para com aquella 
casa.. conccrda.ndo ou disco.rrla.ndo a. penas com 
o procedimento que teve o Senado ; e, em 
abono da verdade, o orador affirma que não 
ouviu semelhante phra.so aqui pronunciada.. 

Dada esta pequena satisfação , não de cor
tezh, mas porque està sincera.mente 'moven
cido e a. sua conscíencia não o a.ccusa. de ter
levantado semelhaute asserç ·o e nem tão 
pouco os seu~ collegas, passará a. a.nalyi~ar· 
o que disse o respeitavel senadur em relação 
ao modoporquesehoU\'ea cama.rana. rejei
ção das emend..:.~ apresentadas à sua. oonside
ração pelo mesmo :Senado; e principia.r:i. pelo
Collegio Militar. 

Diz S. Ex. que esta. época ' a mn.i~ npro-· 
prin.da para se realísa.r o córte de 17;000$ no· 
Collegio Milito.t•, visto como, no relatorio do 
Sr. mlnis~ro da guerra., se diz que exbtem· 
alli 30 e ta.nta.s va:,ras ; e que n sta..~ condi
ções niio se trata.sõo de p t•eencltcl·a!.\ e se ~tre-
ctuasse o córte. 

Mas S. Ex. P.Dgttna.-se ; si o nobre sAnndOl' 
ti-vesse prestado mais attenção, nii.o só â data. 
do rela.tor•io do ministro da guerra, como 
ainda do l'elatorio do clit>Pctor do Cullegio Mi-· 
litar. verificaria. que aq_uella é de dezembro 
do anno passn.do e que estas vagas esti.o todas' 
preenchidas ; não ha uma só aberta, nem de 
alumnos que a.lli recebem instrucçã.o gratui
tamente nPm de alumnos que pagam. 

Yae estab!-!ecer uma hypothese p<-ra mais
frisar a questão. 

Ou a. Ca.mara. rejeita. as emendas ou as
aceita. 

Si aceita, pergunta o oradot>, sendo aquel
les meninos d:1 Collegio Militar distribui los
em dua.s clas;es, sendo uma que paga. e outr<L 
que não pa.ga., e, estando uma, quanto a.o· 
numero, em relação com a outra.. relação de, 
tal ordem, que a despeza e a receita estão 
qua.si que equilibradas, como se fa-zer córte 
em qualquer dessas duas classes~ 

Si se cortar no numero dos que pagam, 
necessariamente a despeza será ma.ior; si não· 
se cortar no numero dos que pagam, mas. 
sim no daquelles que não pagam, vae-se então 
sopllisma1' o fim que se teve em vista, fun
dando-se aquelle coilegio que é o de instruh
gl•a.tuitamenf.e os :filhos dos militares que· 
sacrificaram-se pela. pa.tria em que faUece .. ·· 
ram. 

Em vista disto não se pode, pam não acei
tar a emenda do Senado que impol'ta em 
augmento de despeza. 
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Além disto, o numero de a!umnos, como já I Diz:·se no Senado: a escola. de sargentos será. 
diss ~ a est.a casa, está em rcbçiio com o nu· Lbr" ada de soldados tlc)S col'pos, e. por·ta.nto, 
mero de Ient.es . Si niio se póde diminuh· o o governo póde dispensar os aprendizes arti· 
numero de alumnos, do mesmo modo não s~ lioelros. 
póde diminuir o numero de lentes, p:1rquanto Este argumento não tem razão de ser. 
a dimín~ição ~o nu~ero de lentes não é símio o SR. TOLENTlNO DE CARVALHO _v_ Ex. ja 
pba.nt<~~t1ca e Impr?liqua, porque os !<entes con~ultou á commissão de orçamento neste 
teem diretto~ a.d.qumdos e, uma vez postos se ntido~ 
em disponibilidade, continuam a. perceber os ' · . 
seus vencimentns. O SJ!l. _?IRES.FERHEmA-Ja, e neste ponto o 

Em relação á Escola M:Iitar ·o Senado 'bi commisila.o está de ac~ordo_co!ll o orador-. 
além e invll.diu a atwihuiçlo do Poder Exe· O nobre rel:uor da commiSS<tO de orc;Jtmento, 
cutivo. o Sr Almeida. Nogueira, com a gentileza. 11u e 

E' pra.xe estabelecida. de ha. muito que quem o c:~.racterisn., de~ as e?'-plicaçJes nec~r!as_ e 
cla.s~it!ca. as commissilt'S do exercito 6 o Podt!r mosr.:ou a boa fe e o wte~esse d:~. comm1soao 
Ex cutivo; nunca estas commis.-óes fora. elas· r }at~vamen!-e a. este servu;o, e a nova. COIIl;· 
sificadn.~ pela. Cama.ra e pelo Senado. m•s:sa.o acce•tou todos os ~nselhos do seu dt· 

E' uma in va[:ão do Senõldo querer determi· gno relat~r e da.qu elles que mteressam se por 
nar quu a. commissão a ou b seja de en"e· PSta l)ervtç.a. 
nheiro de t• ou de 2a classe. b Pu.rte dos menores aprendizes artilheiros é 

_ . . " . aproveita.da. para. n. escola de AArgentos, e p S!t. TOLJ:!~Tl!'O DE C.\RVALIIO-H!I- a!., uma. uu .ra p:trtc composta de aprendizes de menor 
!01 quo prolube Jsto1 illa.Uil o i10 pód.· ser a.pt•oveitada. 

O Srt. PIRES F o-nnErRA.-Não btt lei nenhu- Tem de sei' custeada pela. União e ~em l'er-
m~. MaB nC~mar:!.legíslil. em geral e o Podo•r b:L n:'oo ó po.>sivel que a escol:~. se mantenha.. 
Executivo regulamt!nto. a. matt!rio. du accord11 Confia que a Camara, attendendo não só 
com o. lei votatlu. e confirmado. pela outra. casa ao p:uecer da. commi>são do orçamt~nto, 
do CongrE'sso. como n.o illustrc deputado pelo Cearil., o Sr. 

UMA VllZ-0 Senado :pode revogar urna lei. RariJo~a. que, no seu pa~ecer, opinou l!ara. qu~ 
_ . as emendas do Senado nao fossem accetta.s.fara 

O Sa PIRES FERREIRA nao se fez explu!ar um n.cto de justiça. não a.çeeitando as em"n-
bem i disse ~ seguinte ; a Ca.maro leg'iola. c o oJas. ' 
Poder Exe~utrvo regulu.menta. Nin!!llem maís pedindo a paia>ra fica en-

0 SR ToLEl'\Tll'iO DE C.-1.rw ALuo-Nós tambero (:erra. da o. di>cussão e addiada a votação por 
regulamentamos. talta de numero. 

OS P F "'l· - to ~ · 3• discus~ã.o do :projecto n. 2.31, deste a.nno, 
. R. IRES ER· EIRA-.• as JS na_o e con- (-Qn·-edt'ndo ao l' oder Executi l·o um credito 

vemente para. boa ordem e regularidade do extr-aordinario de IO.OOO :OOO$. ao cambio de 
serviço. 27 d., para ser empreg-4-do na. renovação. re· 

O SR. ToLEi\'Th'\'O Dl! CmvALHo-E para. pro pa.ro3 e novas constru('.çfteS de material da 
-var, a. lei eleitoral foi regulamentada por esquadra nacional. 
nós. Vem á me>a, · ê lida, apoi.ad..1. e enviada á. 

O SR. PIRES FERREIRA. - Isto é um caso es- commi.3são a. seguinte : 
:pecial i e cousa diiferente. Portanto, não vejo 
razão para QUP. a Ca.ma.ra discorde do parecei' 
da commissã • de orçamento que manda. que 
estas emendas do Senado s~jam l'ejeita.das e 
approvndas aquellas quA apenas alteram para 
menos as despezas que a Ca.maravotou aqui. 

O que se dá. com officlaes e empr!l)..rados das 
escolas Tnllitares, dá-se com os alferes-alum
nos, cu .. a patente é um premio escolar dado 
áquelles q11e mais se distinguem nl.l8 $eU~ e-<
tudos, e si os alfere:l-alu mnos teem dirl:i to aos 
vencimentt\S, aman .ã podem per 1er este di
reito, uma. vez que não e:studem. E' mais uma 
:ra.zã.o para. que esta emenda não seja acceíta. 

Quanto ao deposito de ll-prendizes artibei
ro.s, j:.i. expl.cou ao rela.tor da commissã.o de 
orçamentó a. n~essidade que havia pai-a equi· 
para. r a. verba com a que foi concedida. para. a. 
llibrica. de ferro do Ypanema. 

E mentla ao projecto n.. 23t 

Em vez de 10.000 contos - diga-se 20.000 
contos. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.
Ba.··ao de S. Jfa1·cos. -Francisco de Jfr•tro.<,
Vt~rquim Wm·11ach.-Pi1·es Ferrei1·a.-Gonçalo 
te Lrtgos.-Cal·vallw.l.-Baptista da •llotta. 

O Sr. Re"tuDJ. ba.- Quando nesta 
casa, SI' . presidente, por muis de uma vez 
recorri ao patriotismo do pt•imeiro Cong-reo;so 
republicano,. pedindo a. rec~nstrucção da ma
rinha de guerra nacional, fui qualitic;Jdo de 
indiscreto e leviano, porque descarnei à luz 
da. evidencia, o estado la:stima;vel a que es-
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tava reduzido o seu material; entretanto,' tos e aperreiçoamentos por que tem passado 
Sr. presidente, jàmais externei neste recinta a arte naval, porque possuimos mais de mil 
phrases que de longe se approxirnassem dns e seiscentas milhas de co$ta,-que precisamos 
que ha ~oueos dias foram aqui p1·ouunciadas vigiar, e onde ha salienta necessidade U.e 
por um 1llustre deputado bahiano e das •Jue, m:mter a ordem e o respeito às leis, ioCeliz
aesgraçadarnente, correm impressas no reJa- mente tão menosprezadas hoje por esses polí
torio do Sr. :Ministt·o da Marinha, e q;;e ticos de arribação, sem norte e sem bandeira. 
tanto se teem prestado á crítica, ao motejo que ambicionam o mando e o poder. ( _lfuitos 
e á satyra, dentro e fôr01 da R.epubliccL. apoiados. ) 
(Apoiados.) Não me amedrontam, Sr. presidente, os 

Muito emborJ, Sr. presidente, a Camara aprestos bellicosos da Republica .Argentina : 
esteja ainda lembl"ada úas palavras daqnell~ como nós tambem ella precisa vigiar sna 
illustre colle.za, eu peço licenç•1 a Y. B;:c ca5ta e suffocar a,s continuas lutas internas 
_p~t-ra reproduzil-as ne~te momento, sem sobre que tant{ls males lhe tern causaria; mais do 
ellM f,l~er o menor comm~ntarío ; di~ o hon- 'lue ~-nossa, necessita de impulso a sua marí
ratlo deputado : < Ev., gue assim me ex~e~no, nlla Mscente e pouco atreita. a simples luta 
senhores, nao Pstarei aq1li na h!JPothasc de H"w com os elementos; sejamos cautelosos, seja· 
guorJ•a, ma~ si"' a bordo rla asquadl'rt, H•7& mos prevíumlles, e sobretudo não percamos 
pam ~o1nbat~r, mas pa1·a ~uicidQI'·mc. Sint, '''lllellc tino politico que tanto nos tem des~ 
Sr. pr~$irte.rlv. porq11e acttLalma12le U111r1 QHC~"I'" tin.c:·nído: e, si o in\mi;;o viror, não es~ueçamos 
com c! lte)Htlilica A,.fltmti1w, parn n•is. wi•; lllll instante o patJ•iotismo do povo braúleíro, 
havcrri comluuc.<, havcl'rt .<uicirlios, Utl e a d~~· ~naudo sento Jerida a dignklude de sua Patria. 
proporç,ro r/rrs {orça~. » ( Scmctçt7o.) r Jlitilos apoicrrlos.) 

Nüo l'osse S. Ex. olllciotl da l\l'm:ld:t na•! A Caroara roi hontem testemunha, Sr. pre
ciono.J, Sr. presiuente, dcscnlpnl·o~lii;\, )1o1· sidonte, tio C]U(;', embora inimigo dedarado e 
certo, d~nnte tla.sh outJ•:t tirrrda doS!'. contr:l· C''nhecido do actual governo, ainda sob a 
almimnttl Custouio de Mello, Mloistro ,)a ?.la· acçii.o violent.l •le soas aruitmriedades, pri
rinha e ll:L lt'es mazes interino das relnçt:Jes 1•ado illegal e injustamente do posto Qllc con
exterioros ( rd~tvl'i{}, P"'9· .J1): « .·1 Rap•~ flUistei na armada nacioo;\l, dei hootem meu 
bUca Argrmtitw (e:; acquisiçi!o tlltimamc;Jtr. de voto ao r.redilo :le dez mil contos, peciido em 
tres torpedeiras da lypo RA'M'ESN'Aiü~ inq!e:, mensugem pelo Vice-Presidente da H.epnblica, 
na"i08 comonl!o temasigv.al e de ~m cr>.~;ado,·, p:w:L a Nnomção, I'eparo3 e novas constru
o 25 DE .MAio, de vi;2te milhas etc mm·clUI.. cçues para 11 esquadra nacional ; não me do
além de dous couraçados apropriados, po;· seu minou naquelle instante a JlOliticanerasta do 
calado, a operar nas ma.,.ae»s do Prata, e elo• Se. Floriano Peixoto, que bnto tem revo
qlle>es jt.i (a/lei. No caso de wna guen·a cmn lucionado e an1\rchisado este paiz ..• 
aqueUe pai;, O qu~ níio e p1·esumivel, .alteJ11M OS~. F.RA1WlSC0 DB Marros-Não apoiado. 
as ~orduzes relrzçues que com eiZe. fel•:metlte, 
marJtemos, e o estado de stt(tS finaJ~ças, mas _O S';'t. RETU:.IBA -: ... V9te~ com plena. c~m
tamúem n<"io e impoJsioel, o referido cru:;a.dor s·"1encta ~o. qu.e fa.zm ; de1Xe1 lle ser pol1tico, 
podetia fazer correrias pelo '~osso liUoJ·al, pat'a set• JUlZ. . • 
ent;·ando em nossos pOJ'tos, quasi inde(Msos, e :o\ntes, .P?rém, ~e prosegmr, Sr. pres1dente, 
lançar-nos impostos de guef"ra, sem que lh'o SeJa-me hmto pedn· :tO meu honr.ado collega, 
pudesse mos ímpedir, 1Jisto mio possuirmos na- deputado pela Bah1~, o ob~equw de tom~~:r 
1lio alg~u12 àe ta~ta 1na~cha ! ». su~s no~as, para depOis _re~pondor-m~ pela trl· 

. _ buna; sr s. Ex. permltt1r, comprometto-me 
O SR. SE~BRà -Isso de gu~r_rl! é mven~ao até a enviar-lhe ns notas tachygra.phicas do 

de um syndrca.to para a acqmsJçao do arma- meu díscurso, logo que ellas me vierem ás 
meoto. mãos. podendo assim s. Et. !êl-o com atten~ 

O Sa. RE'l.'U~IBA.- Sr. ])residente, indi~cri- çii.o, para, refuta l-o com mais segurança e fir· 
ção, leviandade, descorteziu, ou imprudeucia meza; quanto ao mais, eu terei o cuidado de 
_politiea foi o proüedimento do Sr. Míni3h·o 1 distribuir no meu discnrso tantos- nâQ 
tnterino das Relações Exteriores, foram aspa· apoiados- de S. Bx. quantas vezes eu tiver 
lavras daquelle illustre deputado e llãO a de referir-me ao governo. 
descripção calma, fiel e ·desapaixonada que Entret<'l.nto, Sr. presidente, quando em ses
fiz do nosso material naval, que realmente sões passadas e11 pedi ao governo províden
precisa ser renovado e augment~do, não por· cias para o esrodo preca.rio do nosso material 
que periguem as relaçMs cordía.es que man- naval, o Sr. Ministro da. Marinha, então 
temos com os nossos vizinhos, não porque deputado pelo estado da Bahia, assim se e;s:- · · 
tenhamos medo de quem quer que seja, mas pressou ( 'IJOI!tme 4° dos annaes de 1891, pa,g. 
pura e simplesmente :porque neces~itamos r!o- 70): <!Sr. presidente, quãmlo digo que e wmpo 
tara. esquadra brazíle1ra CO!ll os melhoramen- de prepararmo-nos, não 1lte animo; o pensao 
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mento de augmcntar o nosso material mtP"i
timo. isto d. de r.ossos navios, mas o de ad•ttti
rirmos e instrHinnos o pessoa.l f[tte de!le se 
rossa utiUsar com 1lantage1n para a tlO!Sa segu
pança!» 

O SR. SEAEB.A-Enca.lhando navios na 'Praia 
da Armação. 

O Sn. RETUMBA. - Hoje, sob o peso da l'tl· 
sponsabilidade S. Ex., vem ao P<\l'lamento de· 
clara.r que estamos desarmados, que na!.la te
mos e que prreisa. de dez mil contos dG rêis, 
ao cnmbiode 'l:7 dinheiros sterlinos, paro. reno
var e augmentar o material da. armada ! 
Como se muda de opinião em tão pouco tempo ! 
ou S. Ex. ignorava. naqnelln. época o estado 
real da nossa marinha, apezar ue haver por 
longos mezes command:ufo a diviillo de cou
raçados, ou S. Ex. não tinha conscienaia do 
que di~ia, quando com tanta arrogancia g 
com tantasolemnidarle declarava. ao paiz qne 
tioha mos material, o qlle não tinhamos er;t 
pessoal, e especialmente; pessoal instruido ! 

E o que tem (t!itO S. E~. em doze mezes ,[e 
administração? afugentado do serviço o~tivo 
d:~. marinha g-ranr.!Cl numero de offlciat!S rnoços, 
cheios dG vidil. e intelligentes que, na reservn, 
proauram abrigar-se das a.rbitrnriedades, in
justiças e violencias do ;'.1inistro da legali
dade, e nada mais . Sr. presidente ! A marinha 
estA cansada. e 11escrente da administrac<io rlll 
s. Ex. (Apoiados e nno apoiados. Troc~m-se 
muitos apartes; o S1·. presidente reclama 
attençao. ) 

Sr. presidente, apre:;entando :i. considera
ção de meus collegas um substitutivo o.o pro
jacto que se discute, não me :tuima. intuito 
al,!!um politico contra o go-verno ,Jo Sr. mare
cbal Flor iano Peixoto, e tambem não me 
preoccupa absolutamente a irléa. de confiança 
no act ual Ministro da Marinha ; tenho pa
triotismo e bom senso bastante '{l<'\1'"<1. S<"'<ber 
calar reseotimentos pessoaes causados por 
S. Ex., o que apenas desejo como represen
tante da Nação, é salvaguardar os interesses 
fio Thesouro Nacional, que podem ser preju
dicados de um momento para outro. 

Supponhamos que o Sr. Ministro da Ma
rinha, obedecendo a um plano que traçou, faz 
hoje encommtludas de na-vios e armamento 
para a esquadra , e que llmanhã, por urna cir
eumstnncio. quu.lquer, deixa a pasta da mari
nha.,-quemnos garante que o seu successor 
approval".í. os seus actos Y e si esse plano fór 
alterado e ouiras eucommendas for~m feitllS, 
quam ser:i. o r esponsavel pelas despezas já 
feitas ! ( Apoiados. ) 

O preeedente não é novo, Sr. presidente, 
durante o regimeu passado muitos creditos 
ertraord!narios, e para o mesmo fim. foram 
-pedidos ao Parlamento e sempre nas propos
tas do governo vinham discriminadas as des-

pezas a. fazer; e as~im se faz em todos os 
parllmentos da Earopa, como vou -provar. 

O Reichstag. á vist~ d:~. e:~: posição, feito. pelo 
cbefe do armiraotado al!emào, de que a. 
esqnadr•a allemã não possuia um só navio 
e_ncouraçndo nn. al tur(l. dos progressos moder
nos, votou um credito du 146 milhões de 
francos para a construcção de 32 navios, que 
deviam estar promptos c armados no princi
pio de 1895, assim especificatlos : 4 ancoura.
';adosde 9 a 10, 000 toneladas, lO ""Uarda• 
costas de 3800, 5 cruza.dores de 1700, 3 l\Viso
tor pedeira$ de 700 e 2 torpedeiras de 350 
toneladas. 

A Inglaterra, depois de uma serie de dis
cur.l'~ na Camara dos Commuos, nos quaes 
se disse ft>aocamente que a Nação não e~Lava. 
su i"Hciente mente defendida contra uma inv:i.
sii o estt"nn~eira, lol\1 Hamilton 1eclarou po[o 
Time~ de 26 de m:uw de 1888 que a. lng la
torra,levla tomar uma d:\5 resolucues : almn· 
tlomu· a sup•·emacia dos mares, quo cx~m;io. 
" m"is de um scculo, ou ou~mentar con,;ide· 
l';lvelmente sua usquadra. O governo pt•ef~ 
riu o segundo alvitre e pediu ao par·amento 
o credito neoess:trio par<t a cou.>tmccãn t.lé 24 
navio~ da combate, nssim classlftcn•lo> : 2 
~ruzudores de 1~ classe, blindauos ; !3 ditos 
de 3• classe, 1 transporte·torpe,.loira 1lo m:tr, 
ti nviso-torpedeiras, 6 canlloneirrrs e 3 
corvct<cs, duas das qua.es fazem hoje pnrte 
'hL esquadra do Atlaotico Sul, a B(lsilts" e 3 
Bea!Jie, que acab~m de estar aUCOl'adas neste 
por·to. 

Est:~ acrescimo de esquadra, porém, não 
co11tentou a opinião publica, f:matica. pela 
suprm1acia. de sua esqnadra, <)a 7 de março 
de 1889 o Parlamento ioglez votava outro 
ct•edlto e dest.'t vez de 537 mil Mes de francos, 
cerca de duzentos mil contos de nossa moeda, 
cambio ao par, pa.ra. novas constru~ões, qae 
deviam realizar-seso\lrea base seguin te, or
ganizada. pelo conselho do almirantado e 
approvada. pelo parlamento : B cour;tçado de 
I• classo, 2 ditos de 2 .. classe, 9 cruzadores 
de I• classe, blindados (typo Me1·sey), 29 
cruzador es de 2• classe (typo M edea), 18 C(\

n!Junelras-torpedeiras {typo S haJ-pshooter), e 
fina lmente 4 cruzadores blindados (typo Pan
dora) . 

o Parlamento inglez, portonto, Sr . presi
dente, discriminou a despeza. do credito que 
votoll e atê determinou o typo dos novos 
na•~os 

0 SR. VALLADARES: - Mas iá, O parla 
mento tiscalisa as despezas que autoriza, en
tre nós essa. tis!Jitlisação é offensiva e traduz 
falta. de confiança no governo. 

O Sa. RETUMBA : - O Chile, depois da 
tremenda guerra. que sustentou contra a Bo
sivia e o Perú, resolveu tambem roorgn.nizar 
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lua marinha, e urna commíssiio pr esldiila pelo 
contra-~lrnirante La torr:a organizou o se
gni, ,te pr·ogramrna de reform:t, que ~u\,md
tidl) ao Congresso notes dcl ultima. revolnçãn 
constilucional, fo1 approvado, senrto logo d~
cr!>.t;,do o re>pectivo creodito e drulo rwroe~ 1·0, 
novos m•vios : 1 encnur~çnno Arlttro P •·at. 
2 cr·nznd<>res rapid•·S, Prasíde,lle PiiltD. Prc
sirlt·nte Errassmü, 2 aviso- tMperl~ii'"S (I ypn 
RaltP.S'I/.(I.he); A lrrdrante Condell e .4.lmirarde 
Linrh. e a r~f. rma n•rlic:tl do Almil·ant~ O
clzrane e R!anco Encala.M, que hoje. íofE>li~
lllePte, domre para sempr·e no fundo dv~ 
agnas. V. Ex. sabe Sr. pr-erideoote. qu ·,llpc
z.<•r des."ll tPrri•el J•evolnção, es~e prt•J!r;' mu ;, 
foi fit·ln,eot6 e::wcut do, em ohedit>ncia. {1, 
:resoln~ões da sohnrania. nacional, QllP. são 
vel'ri:•deirosno7mas para as ua.;'Õ!'s civi l b~' clas. 
e '' t-~qu:rdra chilena occupa hnja pooki\o :.~ 
liP•·t~ na ,\merica do Sul. (.lftliios a11oiodos: 
m uito hem). 

A Hc•s· anha, em 1 ~87, resoh·au tnml Pm 
re01·gauir.:•r :-ua esqundra, sendo velo rnir'i~
tro da roninlra apresentr,do as <'ÕI te" lu~s
p~nhohs urn ph,no de reforma, que foi di>
cutido e l•pprovndo n 12 ele março elo 01t>smo 
an nr•, e que eslà sendo fteln,ent,. e~e~ ntltdr•, 
decr·ptar,dr•-se todos os onno~ o <'rerlito n~
cess:•rio . Assim fizeram a Grccia , ~ Sul'ci>~, ;l 

Nm·r1ega em 1882, Portugal em 1890 e tin: l
mente os Esl<odos-Unicios da .Am<·l·ica do Norte. 
Ctljn ultimo pro::r~mma , <lpprovado pelo 
Cr•ngrrsso de Wa>hington, que deve est :or 
e:x<'-CIJtano em l\104, d:•rÍI a es~a r•odero:>a nSI
çãn nm~ f'Sqmuira. rle 20~ n~vios de 11·uerr:r . no 
VI• lúr rle 600 mil contos, a>si.m cl:o~slfic:•rlos ; 
10 c>nr·our;~ç:~cios de dez mil tonelarla~, 8 clp 
oito mil. 12 de sete mil . 5 ele SPiS mi l. lO mo
nitorE>:; de tr:· s mil e qninbPntas, 9 crnzad• r~s 
eonr·:•ç~ rlr-s rle 740ft ; 15 cruzadores l li1 "'l-ldo:
de 350ú :1 7400, 5 m·uzadc•rPS de 1200. 10 
C~>nhoneiras, 15 raça.-tort>edeiras; 101 forf•f'
dei ta~ e Ires trnnsportes. Os encour:•ç;ulos 
denndo deSI'JH(olver a -.elncídadP de 15 a 16 
mi1J ,as por l1ora, os cr·nzadorf's 19. o~ crn?.~· 
dor .. ~ I Jinrl ados 19 a 22, os crn zndorPs ot·di
~arios 18 e os caça-torpedeiras ~2 mi lha!< . 

Crmo v. Ex. sabe, Sr. pr·esidPntP, os Es
tano~ U1 idos di~ J\merica do N• r te pnss••ram 
ba p• 11crs annus por uma crise flll~Tlr~>ira . rlo · 
C!IJ'PCier mnito grave. deviria. a piPthora n · 
din heir·o nas arcflS do Tl1~souro, senrJ,, nc>res
sario. fll-lra que o dinheiro tivP$Se s•,hir!o, Qlle 
o J>llrlnn,entovotasse avultados credilos p:on1 
11. re• ·r~?ani~~cão completa ela esquad rr• e <'on
eede~se pe1·~ões a todCls os militarPs inva l i ' '' '~ 
e seu~ herrleiros, desde a guerra d:o s~Cr>!'São, 
B('ont•·rf'ndo, por isso, quemoila j?enta vin-·~> 
rira dP um dia para outro, vistn con1o a J,.i 
vot ada. d• u-lhes â ireito â per·cepçã..o dos atra.
?.Cios, desde aquella. época. 

s 

Dean te, portanto, de~ses e:s:ernp1os, Sr. pre
strlente, me parece bastante prnr.edente e jus
hf1<',.dl• o substitutivo que venloo apresent~r 
(mtlilo l>em) ; resta-me explic<Jr allorn " V • 
Ex . e <i c,,mara, vor que elevei e cr·edit o pe
rllrlo JIE'IO g·overno, e }'orque as~ím cJa,siriqnei 
n nw!er·ial c ormamento u compr·ar. Antes, 
l'rOJ em, sej$-me permitti~o, Sr. pr'PSi· lente, 
fa>er a.Jgum~s cousidt·r"çõessobre '' d~senvol
vin,ento e prog-re&>o da xr-te naval, e partí
r•nl:crrr en te sobre os sy~temas e typos rte na
\' Í~>S xdroptarlos para o c•omtJate. j:~ em relé1QãO 
;i ~ona cnnstr·ucr;ão eja prirrcip<~lmentr· em re
h•t:iio IJOS diverSO'<' pr·opu lsor"'s empregados 
pm·a movei-os de um ponto pnra outro . 

P:•ra nã" :.Jong-.<r a discu»são, Sr·. presi
dPti!O. Sl•bretudr• tr-.< tando-~e de um assnm)JtO 
puran,ent .. l'roliS::>ional, qne, po •· rpr·to, llã.o 
:•tmul;. rú ~os meu:-distine•os col:~>;.'lls, aanopre 
lr~·ner·osr sem ouvk-IDI' (Mio opoiados), p:o:sl'a.rei 
1•nr ,,jto sohre o prinoitivosys1erra de embar
c,.r;Oes e navio::; movidos a r enJOs e a vela , 
n;;;,rlns pelos anti!!"' s. DClS qnaes, eolt·et:~n t~, 
I· r1 i>eis e sllngumoltm tc's comh~t .• -s se l't!rt
t·nn'; 1ornnrei o a~•Urt •plo no ponto em que 
n npor fez a ~ppariçãr • e ihi <lppl rc;~dr> it na· 
, ~'1-!·: • ç;in, a prioci pio ~ómente e111 navios da 
m~ rlei 1·a , unrcos que então se usa.va.m. e mais 
1;11••IP em navios de fsrro, de aço e no~ en
conr:,ç.:dos. 

., f11mar·a conhece a. luta t itanica trn vada. 
,.n11·e o c<~nllão e a cmmtça, em CJilEl n• nhum 
r>en"u o passo no outro; pn r·a cer·ta eom;1ça 
ra lo~ fi co11struído um <'an hão, cujo' pt•oj..-ctis 

: tr:'~e,;avam suos ch:•pas, r; vl<·e- ,·ot'S:I. 
fnnnido um canh5o ele :·dmir3vel alr;,n~e e 
r .. r~:n ele pPDttrar;ã.o, appa recie. lo~ o uma 
c• ur:•çu rnpa.z de resistir ao embate de seus 
proje-·t is ! 

A>..,ím vivíamos, qnando ha ponP-oS anno;; 
inv,.uron-se n t<>rpe,to. a. arma uuds t l':•i
r:w;ra. que o en;?enbo hnmano tem prool nzido 
e porh•ntn a mais fnta l que até ho.ie xiste; 
rit· ~rJ •l:er ·to o torpedo. im:· ~inou-se a torpe
r! ~ir·a. embarc:.çã.1 toda espt>ci•·l e veloz, 
Pf'l opri::d;l p<tr:1 .ÍClfr r o torpedo, e fin>•l
nwnte o contra-torpedeira oocaç:1 -t•·•ped~ira, 
" '" io ninda mais ve lo.z flUO aquell~. ;; J·ti
lhndo ~ que por sun ~PZ r<oz uso do torpedo, 
i" ''!(inadn "speri~lmente pnm procur·:·r e 
liu te1· ~ torp,·rleira, como per fei tameute se 
d· dn?. do seu nome. 

A torperleira hoj ·.Sr. presidente, é o n~vio 
ot P(Prillo nor tod;;s as otencias na v~ f'!~. e. para 
i•rov:• 1-o. ' von npre:<l•ntar ã cam~r" unia pe
flUPtla e!'tatistica . que conse,zui or·ganiz~r, dos 
n vios das princip<•es m~rinhas Ô1• Euro p&, 
por onne verá v. Ex. a quantiriade de tnrr•e
Min•s que hoje existem e hen• a.-.:sim ~ tenden
cía mlluift>!>L'l para o ~11 uso r-xclusivo !'J•mo 
11rm:1 de guer'l'a: a A.Ucma'/!ha; pOliSUe 33 encou
raçados, 31 llavios não encouraçados e 139 
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torpedeiras; a Inglaterra, 80 encouraçados, 
286 oavtos não encoura(:ados e 15i tor·pedei
ras; a A11stria, 19 encouraçados, 31 11ão en
eou'"'çad .. ~ e 57 torpedeir·as; " Hcspanha, 11 
enc·oumçados, 96 não eucoumçndns e ;:;7 tor·
pe•leirHS; a Fran,a, 62 encOUI'HÇfldos, 1 no oãn 
encouril<;:.clos e :w2 tor!Jedeiras ; a ltalia, 23 
eoeour Ç!ll'lo:s, 70 não encour;~ça<1os e 145 tor
pedeiras; e tinahnente a Rlts,ç• o.. ::5 enconra
.çados, 62 uüo ellCouraç,tdes a 137 torped··irlls . 

Ao todo, 2i!3 encouraç d~, 6:;6 não encou
raQados e 854 torpedeir"s, a pt•epontleranci:l, 
pcrtunto, des t" ul tímu, em toda8 as oaçoes. 

O SR. AUGusTo Mo:!lt-n:Kr.:GRO - E oós qunn
tas torpedeirl.ls P'ISl:;uiroos 'i 

O SR. RETOMUA- Dez, as~im classificadas: 
tl'es lanchas armadas com torpeolo,- de la nç;o, 
de pouea velocioi, Jo, ractor priuoordia.l em em
bal'c:,a~'Ôelô !lt'ste ~onero n muito antiga~, 
achao-~a n.~lun.!mettte em ;\latto Grosso; :Jila
tro de I• clos>G, tnmb€m muito vellws. dol 
'Yarl'ow,com tlous tul;o~ p:or·a tor·pedn lVhite··d, 
e !iuto !mente Ir es novas uo systema J'h"r;ti>·rofl 
pnrn a •to mar e que, chll;.!'ild:ts do rabicante lw 
mais do um anno, e~tão uinlla hoje ~o[r···n!lo 
conC!lrto.s e r~pat•os uas o!Iicitws do ar~er.al 
desttL capital. 

Neslus condições me parece muito acert>~do. 
Sr. pl'esidente, angnu~nlar na nos:;a m~rirllt:• 
onumu1·o do! emlmN~ações de~tegP.nero, rnzi'L· · 
por·.que,dentro •los limites do ct·eliito. que. em
'bo•·•· elev<ulo :l doze mil contos tle reis, é a ind ' 
pe•jueu••, attenrli o 4uaoto possível a e,;s" 
arma, e b~m n:>sim determin<>i ig•:almente •· 
acquís!ç 'o ne rlous c;rça·torpedeir<•S, t r-mll ndo 
em consltlcro.çn~ o que uos disse o i llustl'O rlc
putatlo pela Hahi<~ em seu pavoroso tliscurso. 
de quo! a Repuhlica Arg-eo tina., no:;so inimij!'o 
provavel, po:»uh~ .ià alguma~ tol·pedeit·as do 
sy,tema ingle;r. Ratlesnalte, e esperava. to.ais 
18. q u~< encomm~n.tara e se acham .:m f\. bric. 
no est1• l..-ir~ da Europa . 

Sr. pre:;iJente, não pareç:t á primeiro vi~t:o 
que, elev;LUrlo o credito pet.!id" pelo gov··ron v 
·doze mn contos de reis. quer·c ser mais re;o
lista do que o rei; til-o unic:>mente porqu ·. 
pr· ·rlS::;ional e ha pouco te no po s;o h ido do ~eu 
serviço ctlvo, e::;tOrl COHvencido. como hei lle 
1JWVa.t' corn al);arismos, que a qu;mlia pediria 
Dli.o chC;l'<L j)ara a acqui~iç<io do mil tef'ia 1 In
·4ÍSJrens~vel , de que urgentemente necessita a 
esquadra. oaciona!. 

o. cr11zador a.l'gentino 25 de Mayo , o phan-
1a.srna negro quo em scnho~ t~~nt~ perse,l!UP. h 

Sr. Ministro d,~ Mllrinh•l, foi-nos otf••reci•lo 
peh~ casa At'IIlSlr<'ng. no temi•O tlo (}overnt• 
Pl'ovlsorio, por .e 260.0u0 ou 2 .3 ll:4QO$, CJ, ;.i 
me n!ío falha a meo11oria, Sr. presidente, ou. 
vido o ~ct1wl Mínistro da:Mariuha, S. Ex. 
opinou pel" rejelção da offerta, por não termo,. 
pessoal suffi.ciente, e, mais que is.-;o, ha bilitado 

para. guarnecei-o (!) ; entretanto hoje diz 
~- gx,, em dncumento otiicial: «0 25 d.e Mayo 
póde fl.lzer corl'C!'Ías pelo nosso littoral. en· 
tr.tr em no~scs portos qua.si indefeus ·S, e lan
çat•-nos imp<•stos de guerra., sem que lh'o 
pudt>ssemos impedir! » 

O que concluir dthi, Sr. presidente? 
Que oecesslt .mos possuir uavios que possam 

enfrt>ntar com aqnelle; e, si o 2fJ de Mayo 
f"i-nos ofl'erecido por :f 260.000, a acquisição 
de r\ons, pelo menos, importara em f. 5~0 .000, 
ou 4.62-:?:800$ da nossa moeda, qnasi me
tllde do credito pedido pelo governo ! 

O SR.. ALFP..'E:Do ELLts - E' indispen~avel 
comprarrocs, pelo menos, tres bons cruzado
res. 

O SR. R'P.TG~mA. - Essa necessidade, eD· 
tretnnto, ui'i.o set~.l. tão imperiosa, si como 
propouho no substitut ivo, tizermos lambem 
aCiJ ui~içfi.O tle al~umas torpeJêiras de a lto 
!lia i', IJIIe cu~tam muito meu• .s,e cnjo r~sult••do 
t •lll siolo o mai:; J;ati~J'<~clorio po~sivel. O Sca·ctt, 
pnr exempiCI, cruzador da marinh;t in;:leza, 
.e I oOO tonel~da~, co:;tuu -o casco, macltina e 

t'l'paros 11:1ra a nrti1h:,ria, .t. 437.580, se
~t111rlo mrormaçOes ele um dis!iocto o!ficial 
·ic oo~sa murinhtt. uotun.lroetJte em com111issii.o 
na Enropu, ao pnsso que o llt·eço•la tm·peddira, 
.~IWI'Pslu.ot.;r, ole i35 toneladns. não excedeu n. 
t 25U 125. muito o·mliora o ~cu n.r·mu.meoto 
tenlm a mesma efficiencht que aqnBile. 

Em r·eluçlo ao armamento t'ortatil p~ra o 
pessoal n:~.val. ~ fora tle duvi•lll, Sr. presi
dente. que neoe:.s•tamos com llrge11cia r~ for
çar os uossos depo~itos, qne ~a. cham comple
u.meuta desfalcados. E-xistindo a borrlo dos 
n . vios da esquadr;t e corp~ de marinha. 
··erca de 3500 armas Kropastrhech do 8 m/"'. 
entendi, como medida econumica, e atteu
rl~udo a. que nada. ha. a dize1· cont1 a essa. 
cara iJioa., ser pr·e f.:rive l adquirir maio; a lg aas 
1t1ilhares para. u. marinba, 3- comprar outra. 
urmu. flescon 'lecida dt> nosso pes.•ua.l. 

Ditflcil até hoj " tem sido() s~1·a a .. seo!hada. 
>llalllor arm:J. pu.•·t•ttil, t<~ l ê seu nnmer o e 
ta nt>~s sll.oas moditic<~ções por que todos ellas 
pu:;$aOl dinriamcute 

A arma Lee, modelo de 1889, incontesta
v.•lmenta uma das melbores até hoje u~adas 
pela m~rinllo. in~lezu e que pa~tiou em 1891 
por umo. tr.1n~roronação de •JU•" re:;ultou de
notuinar-se Lee-Jlet{<·1·d, acúba ntn';lment& 
rle va&>ar por uma alteração na sua a lça de 
mira. 

A Mawtlicker, de Sm/,, bastante experi
mentadu na ultima re.oluç.ão con::;tituciooal 
do Chtlt:~, deu espleuditlos •·e~ulta<ios prati
c. .s e especialmeute elll relação aos ferüile}l
:os ca.ns~dos, em que uprt:seuta u;ua Clll'
cumstancín. muito particular, se hem que pe
culiar em t odas as armas da calib1·e reduzido .. 
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ou mntam immediatamente, si attingem or
gãos principaes, ou permittem uma curn- sem 
complicação e sem grandes soffrimentos. 

Os ossos, ainda às maiores distancias, são 
atravessados, sem nelles ficarem adheridas 
quaesquer partículas de aço ou chumbo e S·~m 
produzir .esquirola.s qae a.gg,l't>vem o feri
mento. 

o Sa. Vl!iiBAEs -Limpamente, como disse 
o especialista prussiano. 

0 Sa. PII'tE.'l FERREIRA - 0 que se QUB!' é 
preencher o etreito, paralysar e não matar. 

o SR. ZAxtA -o melhor sera adoptur 
uma arma que mate logo, porque assim dis
pensa-se o corpo de saude. e ja é umrt boa 
economia. (Riso,) 

o SR. RE'rl;~IBA -E assim, Sz'. presidente, 
m1,itos outros systemas de Ul'mas, qu:• em 
gernl tomam o nome de seus autores, pt~.l·e
cend~-nle, porém, q•le devemos comprar rüais 
alguns milhares th propria Kropastcliech, 
arma ,ih conhecida, usadn. e estuclach )l<,lo~ 
nossos nwrinheiros e por sua vez t:HIIlt\!!11 
muito recommendada, por sua solidez, ::dc:~nr:e 
e rapi~ez de tiro. 

O Sn. PIREs FERR.IDR.A - Não apoiado. 
peço a. palavra. .• 

O SR. RETUl!llA -A Cnronr[l deve t•stnr 
lembrada de um facto, por mim contado 
desta tr!bnna em dias do anno passado : <)m 
um erercicio de tiro ao ai vo na fortaleza de 
WilleJaignon, nconteceu dis~at•ur uma arma 
KTopastchek de sm;.,., e o prOJeCtilt\traves>OU 
toda a distancia que ha entre a illla cJe,;se 
nome e a praia. do Flamengo, perfurou a. vi
draça da janello. de uma casa daquella rw, e 
éahiu no meio da. sala, completamente limpa, 
como se prorosit~tmente bouvessG sido llo
lida. 

O SR. L'IDIO no BRAZIL - Oitocentos :~ mil 
metros, approximadamente. 

O S.R. RETUMBA- Convém notar ma.is, Sr. 
presidente, que os dous principaes navios de 
nossa esquaclra, o Ria,chuelo e o Aquida-ho.n, 
como diz o proprío Ministro da Marinha, p:•e
cisam de novas caldeiras, de melhorai' os seus 
tubos de lançamento de torpedos, de apet•fei
çoar o systema de fornecer projectis :i.s snas 
torres de combate, que actua.lrnente e o mais 
absurdo -possivel e, na minha humilde opiniiío, 
de muclar a artilharia de cay'1. ~ fuga., 41ae 
guarnecem os seus reductos, para outra de 
tifo rapido. 

No arsenal de marinha. desta capital acham
l!e.assentadas as quilhas para dous monitores 
de rio, queja receberam os nomes de Pará 
e Maranh4o, cujo materia.l foi encommendado 
às olllcinas de Krupp, de que jâ grande parte 
tem chegado, sendo, portanto, urgente con-

cluir s~a construcção ; sãl'l navios de pouco 
calado e que bem podem ser-vir para o fim 
que o nobre Mlntstro da M<1rinha tem em 
vista. 

Com os recursos do orçamento sua conclu
são, além de muito demorada., é muito dif~ 
tlcil. 

Nestas condíçües, Sr. [ll'esideJ?Le, vou pro
v-ar com algarismos que o cred1to de 10.000 
contos de réis pam nad,, póde chegar : do~s 
cruzadores de 1~ classe, dos melhot•es, mrus 
rapirlos e mais modernos, tomando para 
base o preço do 25 rie Mayo, ~ 520.000. ou 
4.622:800$ ; dous caça-torpedeiras de alto 
mar 2.000:000$ ; sels torpecleiras de !a classe, 
600:000$; oito ditas de alto mar, 1.3;:,1 :000$; 
quatro mil c:trabiD<1S KrQpastchec'h, 180; 000$; 
no todo 8. 758: 00(}$. restando de dez mi! 
contos apllnos a quantia de 1 ,246:2~0$, in
sufficiente para a compra do matenal tor
pedico necessal·io para a defe~3. dos nossos 
portos ymm concluir os monltores Prznl. e 
Jl<tre<~hao, e j):lra concerto e caldeiras dos 
Riachuelo e Aquidaban. 

Creio, portanto, Sr. presid~nte, que muitp 
bem andei elevan•lo esse credtto fL doze m~l 
conto~ de réis. (1rl!titOJ apoiados,) Sr. p~~~
•[ente, sinto que tenho tlbusa.do e mesmo tatr
gndo a a ttonçã.o de V . Ex. e dos meus hon
l'<ldos co !legas ..• 

o sa. ZA)lA- Ouvimos sempre V. Eli:. 
com muito prazer. 

o SR. RETUl!BA- Vou concluir, e estou 
certo que a camam tomn~a na devida con
siüeração estas despretencwsas observaçQes e 
estudar!~, o substitutivo que apresento, que 
estil. confeccionado de accordo com as praxes 
I.J;trlamentares do velho mundo. 

O SR. JACQUES OURrQUE- Nem se con
cebe como o governo venha tão vagamen~e 
pedir um credito a um pxrlamento republl· 
cano. (Apoiados.) 

O SR. R:ETU1>113A - Antes de concluir, Sr. 
presidente, citarei ~s proprias palavras do 
Sr. Ministre da Ma.l'illha ('l.)o!ume 4•, Annaes 
de 189 t, pag. 76), com as quaes me Mho de 
inteiro accordo : « Antf.s de trat.x'l' das emeJidas 
ap1·esentadas pelo nob1·e dept<tado. pela Para
ltylJa, direi d Camara que a com>mssao d~ ma· 
'rinft.a e gv.er-ra cm1hece quaes a_s ;>ecessuiades 
de que se resente a nossa mar.~a, >rêa.> e:'l
tende que eUas devem $er satisfeitas em o'l)IJ
diertcia a um plano p'te'l}iamente Qrgani:ra.do.,. 

Sr. presidente, agradeço a V. Ex. e a.os 
meus iUustres collegas a attenção que me dis
pensaram. Tenho concluido. (Mttito õem;, 
muito bem. O orador e. muito fsUcitado.) 
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Vem a mesa, é lido, apoiado e enviado ! 
commis~ão, o seguinte 

Não concorda com os que repetem. diaria
mente que o nosso exercito e; a nossa armada 
são nullas. 

N. 231 A-189:?. 

Substituti-vo do projecto n. 231 de 1892 

E' verdade que nem o exercito nem a ar
mada se acham no pé que era para desejar, 
mas a passagem do Humayta., considerada 
impc•ssivel por officiaes estrangeiros, ahi está. 

O diJngresso Nacional decreta , para attestar o valor da nossa marinha. 
Art. l. • Fica concedido ao governo um cre· (H a vendo nu mero no recinto,o Sr. presidente 

dito extraordinario de 12.000:000$ ao cambio convida o orador a interromper o seu dis
de 2í d., sterlinos para a refol'ma immedi<tta curso, emquanto se procede as votaCftes indi
do material fiuctua.nte earmam~nto da esqua- cadas n<1 ordem do dia). 
dra nacional, que será executada sobre a O SR.PJlESIDENTE declara que, tendo pedido 
seguinte base.: dispensa de membro da commissão de orça-

a) 2 cruzadores de I" classe, tomando por mento o Sr. Almeida Pernambuco, nomeia 
modelo os mais aprefeiçoados dessa classe nas par·a substitnil-o o Sr. Indio do Brazil. 
principaes ma.rinbas da Europa. . o SR. SE~"ER.II\O VIEIRA (pela ol'àem) julga 

b} 2 caça-torpedeiras, nas condições supra.. não abusar da attenção do Sr. pre.sidente e 
c) 8 torpedeíras de alto mar, idem. da Carnara, occupando-se de uma questão de 
d) 6 torpedeiras de 1• classe, idem. d · t d 
e) 4000 carabinas Kropastchek de 8 m; ·,u. or em que vem agora a vropositó, a vis a a. 

providencia que a mesa acaba de tomat• _ 
f) material torpedico que for necessario. Pede que 0 advirta quando houver numero 
g) conclusão da con>trucção e armamento ta · 1 · · d · d ta dos monitores de rio PeJ·namlntco e J!anr.rzhao, JXll'a vo I'; pors t erxara para epms e vo I' 

a sua questão de ordem. 
cujas q~illia~ se achã? ~ssentada~ no Ars~nal Tendo a commi~são de orçamento solicitado 
de Marmh.L de~ ta capital. e obtido a sua dcmi.5são em sessão de hontem 

Art. 2. :_O governo. fi.t-a a.utorisado a f~er 0 s L'_ presidente nomeou uma com missão pará 
as operaç?es de cre llto q~e forem premas substituil-a.. 
para real1sar aquella quantia. . . ~ 

Art. 3. o Revogão-se as disposições em con- Vem ped1r perr.ussao para pond.erar que 
traria. · este alvitre não se compadece com a lei regi-

co 1 d • ~ 3 d b d 1 B9~ mental. ·~a a as sessoes.. e no v~~ ro e . --_- Pelo regimento, as commissões permanentes 
J. R~tumba.-Indao ~o Bra~•l.-B. Ma..t~:'es são eleitas: esta é a regra geral. 
Baneto.-.4tlgusto v~nhaes.- Nelson de as· 1 0 presidente (11\ cama.ra. porem, tem attri
concellos. llmiçã.o de substituir qualquer membro que 

O Sr. Cantão esper.1va do patrioti:>- f~lte ou q~ando ~m relação a cada um del).es 
mo d;t Caznara que 0 projecto em discussão sl der ~m Impedimento prolongado: esta e a 
fosse unanimemente approvado sem debat•;, excepçao. _ . . . _ 

De.>de qu~; occupa um log;1r na. Ca!~Jara, Portanto, a excepça? e .que a substl~mçao 
nunc.\ deixou de pugnar para que 0 seu pai.z de qualquer membro e ~etta pelo :pr~s1dente 
tive:;se um exercito bem armado e uma ma- da Carn<~;ra. desde que ha.Ja falta ou Im-pedl-
rinha bem preparàda. Ao contrario do que menta. . _ . 
pensam alguns que as des:pezas feitas com 0 ~estas condl()OP-S llle ~rece que a dehbe
~rpo arm·.1do ~e um p •ÍZ é u 1na despeza ro.~o ~mada porS.E. nao se ~mpadece com 
mfecunda., acred1t:;. 0 or..tdor que esta despeza o art.4~.que esta?el~ce a regra, COJ?-~ o art.4S 
é productiva. que esta bel~ ate o processo,escrutinJO secre~o. 

E' uma co:1~a facU de comprehender-se. Estes art1gos most;am a regra; a excepçao 
Para que as industrias, o commercio e a encontra-se no art. oO. 
agricultura de um paiz se de::;envolva, e/ Vem submetter esta duvida ao Sr. presi.
mister que haja ordem, quer interna, quer dente; e apenas uma consulta que fa.z pe
sxternamente. E ninguem ne(llt que par<'' dindo desculpa , si, porventura, se conhecer 
haver e nece;sario que a~ uações se façam I que foi um cochilo que deu honl<lm, porque 
respeitar e temer. A for<:a e a condição desss S. Ex:. sabe que todos os grandes homens 
~ctv. teem dado cochilos. 

Si 'Vis pacam p~ra bellum. Não se moleste, portanto, Sr. presidente, 
Si M tempo da guerra do Paraguay tivesse com a reclamação que. faz; o orall~r, somente 

o pa.i.z um e:x.ercito e uma marinha como é por amor a lei, ao regimento, lei e regimen~o 
misrer, est.a não teria. demorado tanto temv.o. que na qualidade de le.,nislador de··,) ser o ~rl
nem se consumido 700 mil contos e sacnfi- meiro a respeitar, dando assim t\0 publico, 
cada a vida de tantos bra.zileiros. para o qual se legisla, um salutar exemplo. 

Catna.n V. VII 8 
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O Sa. PRESID~TE- A mesn. folga. de re- ~ Votaçüo.em 31 di~cussã.o,do projecto n. l99 _A 
·"COnhecer que as recla.rnaçõe~ do nobre dl'pu- deste anno, pro~-idenciHndo ~obre a nom.enç~:to 
tado são sempre dPterrnimldas pelo st-u pa-, dos pretores e dos .1uizes do Tribunal C1vil ~ 
trioti~rn.o, p<>lo respeito á 1 i e ao regimentó; · C1·iminal e sobre o modo de contar a antigUt-

.entreta.nto. nada se oppõe a que, dada a dade dos mesmos magistr~ddos. · 
vaga _na cornmissã.o, o pl·esidente faça a no- o 5R. PRESIDENTE declara que ha uma 
m~fl.<;atodo. _ b d 'd b emenda do Sr. :Milton, que va.e submetter a 

r.m o o caso, nao lJOn o UVl as em su - votos 
metter a questão á. d~li b••r:i<>ãO da Camara: e, · 
si ella enknder que 0 nobre deput<Jdo tem O SR. PIRES FERREIRA (pela ordem} pede 
razão, não ttrei duvida em mandar proceder que s~ja a emenda di1•idiàa para. a votação. 

-<Í eldçã.o. O SR. CAKTÃO (pela ortkm) d'z qlle pediu 
O SR. ALFREDO BARBOSA. (pe'a ordem) pede a pa.la.vra Jlllf • pedir um escla.recimento ao 

preferem·ia. na votação para o projecto nobre autor da emenda, afim de poder orien-
·n 193 J . tar o seu voto. 

C-on ultada i camara, ê concedida a prefe- Pela. lei em vigor os pretores sã.o nomeados 
renci~t. pedida.. mediante concurso, mas siíodispensados de~e 

- . _ . . concurso os que já eram juizrs de direjto. 
Vota~, em dtscu&"ao 11mcn., dopro,)ecto D~seja. que 0 autor da. emenda. lhe diga. si 

n. 193 J (emPndas do Senndo ~. prO,JPC~ el'se ~egundo concur~o a que se faz ~ubmetter 
n. 193 C, que fixa a. ~~peza do Mmtsterto •;a. os pretores, conjunctame1tte ~m os prol!lo
Que:r~ p~ra. o exrrClcto de 189~ e que f~ra. •• w re.s, pa.ra. uma. cadeira no Tnbuna_l .crnl e 
appt O\ ;vlas por deus t~r_ços de votos,na forma c1·íminal, comprehende tambem os JUlWI de 

·do ~rt. 3P da. Const tUJçao). . direito que ror(l. rn dispensados de concurso 
~~o ~~~ces;:tva~~nte su hmettidas a. votos e para. serem nomeados prdores, ou si elles 

reJ• 1ta a.. por - :_:> todas as ~me~das d~ Se- ficam isentos. 
narlo, s~n~o o pri}J''Ct.o remett1do a comm1ssão PtnSlJ. q11e es~s não devem ser comprehen-
·de redacçao, OffiCiando-se ao Senodo. didos nes~a dlspo:siç:do, visto qu~ a pr pria.lei 

Vot.a~o. em 3• discus~ã.o, do pr·o,iPcto d:t Ol'ganisaçào da magi>tra• ura. resp~itou a 
n. 123, deBte anno (do Senado). augmentando sua pratica, o seu trabalho, a sua intelli
·de m&is 40 % os actuaR~ vencimentos e sala· gem~i<t, etc. 
:rins do P~'soal da Imprensa Nacional e do Era.m estas as e:~q?licações q11e o orador 
l)iario O lfi<:ial. queria. pedir u.o nol•re autor da emPnd~. 

O SR. PRESIDENTE declata que na s~o Suh'!lettida a votos por partes, é apJ!rova.d<J. 
:passaria a votação fi··ou na. vota(;ãO do reque- a. segumte 
rimento do Sr Almino · Affonso. pedín•lo a 
retiroda das emendas que apresentou ao pro· 
jf'cl.O. 

Vae submetter a votos e:!te rertuerimento. 
Submet tido a. votos, o requerimento é ap

provado. 
0 ~R. MORAiS BARROS (pela o'fllcm) requer 

-verificação da. votação. 
Proced ndo-se a verificação. reconbe··e.-se 

~ue o t·equeJ'imento tbi approva.do por 7i 
vóths ~ontra 32. 

Submettido a. votos, é a.:pprondo e enviado 
ã sa.n< ção o se.,"Uínte 

Pll.OJECTO N. 123- 1892 

{Do S cnad.o) 

Ao art. l•, § 2°- Acc•-escente-se: e o de pro
motor. 

AO ar~ .2.• Depois tias palavrastlen(re os 'f1'1'C· 
t or··,.;, ;tccrPscente-se: e • o ·r•oto.·e • m~. l i nte 
conc\trro. dando-se o. preferencia., em i!,'Ualda.
il~ de cund ções aos mas anti os. E suppri
m:o m-se ;.s palavras: na. ordem .la. antigui· 
da.de . 

Sala. d,,s sessões. 29 de outubro de 1892. 
A. illc llon. 

Em seguida é ado-ptado com a emenda a.p
prova a e enviado i' comUJissã.o de redac<;.ão 
o seguinte 

PP,OJECTO X. 199 A. - 1892 

O Congresso Nacional deereta: O Congresso Nacional decreta. : 
Art .. 1." Os venclm· ntos e salarios de todo o Art 1.• Os preto res serão nomeatlos me-

pessoal da Imprema. Nacional e Du1rio O!ficiat diét nt ·. ~oncur-so perante a Córte de Appella.
·são augmentados de mais 40 ''I• sobre as . cão 
mbell.os v.gentes. l § I.• o Presidente da RPpU l;Jica determína-

A•:t. 2. • Revogam-se as disposições em con- rá., em regulamento especial, a fórma do ccn-
.trarlo. curso. . 
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§ 2.• E' comiderado -vitalício o Jogar de 

pretotr ~ O · · ·' T "b 1 · 'l · Ar . ~. ' SJ111Ze~ uo r1 11na C1vJ ·e rrl-
roin<tl serão nomeados .te entre os ..... e+ores,na 
ordem danntigui·'ad~. 

§ 1.• A anti!!'uidRde rontar se-ha rla po~se. 
prevaler. ndo. em igualdad · dest,, o temp·• 
da. judicatura ~nter·ior, na União e nose,.tados 
e, em ~e~undo Ioga r. o da advoC3cia. 

§ 2." o~ "reto ·e- nom a o vitaliciamente. 
a.nt· s da execução do decr·eto n. 1030 de 14 de 
novem! rode 1890. serão consi er··dos os mais 
a.uti!fOS. 

§ :l.' O presidentedaCõrt~ de Appolla~.iio or· 
gani~ara no r rinc;pio ·'e cad · a11no " lista. da 
antiguid:~de dos pretores, cabendo aos preju· 
dicad s r.•cur>:o para o conselho supremJ do 
mesmr> tribmlal. 

Art. 3.• Revogam-se as disposi~·ües em con· 
traria. 

Votação, em 2> discu~~ão,do pro,iecto n. IG5 
A, de>;te anno, elevando iL catRgo··ja de alt\J.n· 
de~m a. mesa. de renda.~ de s~ nt' A.n na do Li. 
'\TamPnto. no e~ta.do do llio Grande do Sul 

Submettido a voto~, é approvado o ~eguinte 

PROJECT~ N. 105 A- l89Z 

O Congre~<o N11cional decrrota: 
Art. l. ' E' elevada á r~tE'goria de a.lfandega. 

o. me~~ de rPndas gera.es dP Sant'Anna do Li
vrament<l, 110 !'~tadn do Rio Grande do Sul 

Art 2 'A me.on de rendas gera e~ de P\.'lota.s, 
!tO referiúo estado.fica l•abilit;•da para t:•zer o~ 
despacr o~ de: que trata o decreto n. 70(i3 de 
31 de 011tubro de JS:9. 

Art 3 o Fic-a o governo autorisado a abrir 
o crE>dito neet·ssario para fazer iaceó.s despezas 
origin das :por este decreto. 

O SR. ANDRE CAVA1.CANTI (rela or·Tcnt) 
pede di pen~a qe inwr~tkio paro o pro'ecto 

Con;ultada ,a Camara concede a dispensa. re
querida. , 

Votação, em dis~us~ão un;ca. do prQjecto 
n. 230. de ,te anr 'o 1emc1rda.~ do Senado ao 
projecto n 203 G, de 1891, da Camara (lo~ 
Deput.adn~. quP institlJe monte~io para o ope
rarit• f'1fectivo ou (lo quadro extranurne-r:,rio 
e serventE'" ( ffectivos d<> ArsPn;•l de Ma.rinlra 
da Capital F~dr>ral, op·rar1o< e servente~ n~s 
mesm~·s condições das directorias de artilharia 
e torped()s.) 

Submettidas succes<ivamente a voios, ~[ia 
approvada.s as se~uí.utes emendas do Senado. 
que ~ã.o mviadas com o projecto ã. commissã.o 
de redac,ão . 

Ao art 4.n Diga-se: 
.Art. 4.n O governo continuarà. a converter 

em apo'ices da dh·,àa pu! lica o produeto das 
quotas de q11e trata o artigo a.ntec~dente e o 
saldo existente no Th"souro, proveniente da.~ 
contribuições desde 187 4. 

Ao art. 7.' Diga-se : 
Art. 7.• O que se invalidar depois de 20 

annos de serviço, sem ser por molestia hdqni
rid<l nas repartiçõe~ indicada.5, tet·a tarnbem 
direito ao jornal da. ~ua. cla~se, invalidando-se. 
p11rém, com 15 a 20 annos d l' trabalho. terá 
direito a urna Jl nsão corrr>pondente ao jfjr
nal da ci<rs~e rmmediatamente anter.or; mas. 
~i pertencer~ 3', tera então a pensão do jor
nal d\ ssa mesma classe, menos l/3. 

Ao art S.•· Passe a ser 9'. 
Ao art. 9.' Diga-se: 

Art. 8 " O contr·ibuinte que faHecer depois 
de 20 ~nnos de serviço da tliJ·eito a uma pen
são il!ual iJ m~ta.dc do que podia recel;er nos 
C(ISOR <lO ~!'t. 5". 

Para~r-;Jplro unico o que contar s1'•mente 
15 anUO~ (I C Se!'Vl\0, Cm bypOtlieSe u\gllffia d{l. 
direito à. rever~5.o. s<~olvo nas condições <l•l 
art. 5•. 

Accrescente-se : 

JJo J,;fl' .sito das pc•t•ue~ dos meao;·~s 

Art 10. Um terço da pen~ão do menor. 
filho 011 filha, serti. depositado na Caixa Eco
nomica. 

Art 11 Ha venclo mais de 11m filllo menor. 
a pensão SPrà •th·idida rm partl>s ig-mtes, que 
sr cxrinj!nirlío com sens usufruídores. 

Pam·.J·"pho unico. O tutor poderá utílisar
~e do~ don~ terços 1ia pensão do menor para 
sua ed11caçíio. o ~er:'t ohrigado a apre>ent~r. 
ite (/uaü·{) em quatro meze5, certidão de >ida 
do t.utel~do. 

Ar-t. 12 O menor, tendoem d~posito quan
tia mfficiPnle. seH·à admittido em uma ín~t!.
t,ição que rn~ntt'nh~ hospital, ~evantand~-se 
pa rn. es.~e fim, na Calxa Econom1ca, o rupttal 
prPciso. 

Par·~g-rn.pho unico. Na. hr11othese do fAI!':l
rimE'nto rle um menor, que não esteja no i"OSO 
da.~ vantagens dE>~se artigo, póde-se 'e\·am.ar 
S<' U capital em deposito, para seu funera.l. 

Ao art. lO. Diga-se: 

Da perrla ri e di r e• to a pensa() e re>;ersao 

Art. 13. O contribuinte que ~allir ou foi" 
demitt'do do serviço, salvo a hypothese ~o 
n~.ragrapho unico do art. 3• ou tra.nsf rencm para ~outro arsenal, perde o direito ao monte-
pio. . 

Ao art. 11 • D1ga-~e : 
Art. 14. O operario não dá. direito ó. re-

ver~ão, nos casos seguintes: . 
§ !."O que casar em catl'<~ »Mrtis. 
§ 2." o !J.Ue fallecer antes de 15 annos de 

serviço. 
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Art. 15. A vi uva nã.o tem direito á. rever· 
são: 

§ J.• Si, por culpa sua., não estiver em com-
panhia do marido 110 tempo do fallecimento. 

§ 2.• Contrabíndo novas nupcias. 
§ 3.• Tornando-se deshonesta.. 
Ar_t. 16. O .filho menor perde o direito á. re· 

-versa.o: 
§ I.• Completando 18 annos, salvo si andar 

no~ estudos, caso em que percebet•li. a pensiío 
ate a.os 21 annos. 

§ 2.• Entregando-se a vicios reprovados. 
§ 3. • Sendo aos l i a.nnos inteiru.mente a.n

alpha.wto, por occasião do fallecirnento de seu 
pae. 

Art . 17. A filha. ou irmã. perde o diL"eito 
casando-se ; bem como a mãe. si não t i ver vi
vido em compauhiu. do instituidor do monte
pio. 

Accresconte·se: 

. Art . _18. O contribuinte serú, julgado pela 
ms?cçao de sn.ude da arma.àr., de ordem do 
mini3tro da marinha, e por pre>postt\ do in
spcctor do arsenal. 

çompetentes informações da Contadoria sob o 
tempo de :serviço, as reformas dos profissio
naes, que forem solicitadas, nas condições de 
obter montepio. 

Art. 23. Compete ao contador: 
§ 1. • Receber e infor mar com oinspeetor do 

arsenal os requerimentos das famílias dos con
tribuintes fa.Uecidos no tm.balbo e dirigidosao 
ministro, pa.ra obter revei'Sào; 

§ 2. · Ordenar á Pa.gildori" a conversão do 
capital disponi vel em apolices. 

Art. 24. Comp•te a Inspect :ria., Cont.1doria 
e Paga.dori•l de Marinha distribuir no prin
cipio de cada anno um boletim, cooteudo a 
receita e despeza. do anno :findo, discrimina
rlamente, sendo o vrimeiro boletim distribuído 
em segnida á. sancçã.o desta lei, com resumo 
geral. 

Das disposições geraes 

Art. 25. O contribuinte ou pensionado, 
q_ue cnteL'•JJa.r gr;L\"emente, levarú. !lsse .f.tcto 
no conhecimento do inspector do arsenal . 

Art. 26. 'Fica. cre:l.da., em cada officina do 
a. renal e directorias uma commissão de visita, 
composta. de tres operal'ios, designada pelo 
mestre e nometlda pelo director. 

Para.gra.pho uni co. Estas commissões, nas 
quaes não podem entear um sú membro con

Art. 19. Todo o montepio deve ser reque- tra. u vontade propria para este serviço, e 
rido nas condições dos paragra.pbos seguinte:;: cu,j1t escolha. devem recahir em operari~s c ir-

§ 1.• O operaria ou servente juntara ao seu cumsp•ctos, se corresponderão com o mspe
requerimento ao inspector o a.ttestad.o de in- ctor do ar>enal. 

Das requuimentos 

validez ou dee::.ia.do grave de sauue em iu·•tle Art. 27. O operaria começ:1m a. c:>nta.r 
avançada. tempo de tra.balho desde sua entrada para o 

§ 2. • A vi uva requ er a. reYersão juntando arsenal ou directorias e a contrlbuir desde que 
ao requerimento as cer tidões de ca.<amenio e 1 tiver um vencimento qualquer. mesmo como 
obi~ e ~temunhando ter esta.do na compilo- aprendiz. . . . 
nh~a de seu marido. Art. 28. O opera.no que for adautt1do de 

§ 3. • O filho menor , legitimo ou reconhe- novo para o arsenal contará o tempo de sua 
cido, requer pelo tutor, juntando a.s respecti- contribuição anter ior. 
vascertidões; Art. 29. O contribuinte que, depois dll 15 

§ 4. • A mãe e irmã solteira requerem jun- annos de serv:ico,fallecer no estado de solteiro, 
ta.ndo os competentes documentos e provap.do sem fa.milia. e recurs~. terá. direito a: seu en· 
que se a.cllavam em com_pa.nhia. do insli- terramento pela. caua. do montepto, exc-
tuidor. ptuando·se o que estiver comprebendido 

Da ordem da 1·eversao 

Ar.t. 20. A r:ve:são do mon-tepio que com
petma. ao contnbumte fallecido, nos casos de 
ilireit.o. só poderà. passar a um uuic(\ herdeiro 
na ordem se,"llinte: filho menor, irmã sol
teir:. e mãe. 

1Ja direeçt!o 

Art. 21. O trabalho do montepio será af
fecto á. dírecção da lnspectoria do Arsenal, 
Contadoria e Pagadoria. de Marinha. 

A.rt. 2.2. Compete ao inspector do arsenal 
submetter :w I!Úllistro da marinha, com a.s 

nas disposições do art . 12, e regulando seu 
funeral pela, Associaç:ão Fnneraria. desta ca
pital. 

Ar . 30. O contribuinte poderá. recorrer ao 
ministro da. marinha, nos easos de preterição 
de seus direitos. 

Art. 31. As autoridades administrativas do 
montepio se reunirão, em casos deliberativos 
ou cousultivos, no Arsenal de Marinha, salvo 
a.s conferencias presididas pelo ministro. 

Art. 32. Serão consideradas pensionistas 
deste montepio as v:iuvas pobres, que, porven· 
t um,existo.m. de operarias do arsenal e antigo 
Laboratorio Pyrotecbnioo desta. capita..l, falle
cidus durante o período da execução do pri
mitivo montepio de 1886. · · 
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Ao a.rt. 12. Passe a ser 33. 
Ao art. 13. Dig:l.-se: 
Art. 34. Fica, í:;ualmente, <:onccdido mon~ 

tepio aos operal'iOs e serventrs dos t)Utros ar
senaes de marinha da Revublica, S"ndo ;tuto
risado o Poder Executivo a. Jormnla1· o respe· 
ctn:o regulamento e ta~ella.~. cessantlo eom 
essa organisação os creditas concedidos pelo 
fWldO das contribuições dos operarias do Ar· 
senal de :Marinha da Capital, para o~ a.rsenaes 
dos estadm . 

Votaç;J,o, ern discussão unica, do projecto 
n. 31 B, deste anno, emendas do Senado ao 
proje,•.to da Camara. dos Deputados r.. 31 A do 
corrente anno, dispondo que a lei n. 21 de24 
de outubro de 1891 comprel1ende, quando à 
acção publica, o furto de gado de qualquer 
especie. 

0 SR.. GH.\GAS LOBATO (peta. or4em) diz 
que o primeiro artigo das emend11s do Senado 
contém duas disposições (li versas, e que tem 
de voW.r contra todo o nrtigo. :'>IiLS póde acon· 
tecer que, na votação do artigo, a adopft[O 
delle importará a nullificaçiio do projecto da 
Ca,mara. (NüQ apoiado.) 

Não e, entre' anto, oc~a~ião de discutir llma. 
questãojó. debatida. O que vem pedir é que 
ha,jade dividir o artigo em <luas p:trtes: a i", 
até representação e a 2".dalli em deante, para. 
que a Camara vote eada uma das partes se
pal"ldamente, porque a Camara póde adoptar 
uma. parte e rejeitar a outra. 

O SR.. FR.ÓES DA Cauz {pclrL arriem) clw,ma 
a :tttenção da Camara. para o art. 3• do 
Senado e para. o art. I" do projecto da Ca.
mara.. O <t~'t. 3• do Senado está em contradic
ção com o art. I •. da Camara. 

O projecto da Camara no art. 1• é ampli
atívo, ao passo que o art. 3• das emend(I.S 
do Senado restringe o furto de gado simples
mente ao vaccum. ca vallar e muar. 

0 SR. BADARó-Leia OtLl't. 3• . 
0 SR. FR.ÓES DA CRUZ diz o art. 3·•. (Lii.) 
Portanto, este artigo não refere-se a toda 

a especie de gado. 

O SR. ToSTA ( pelu oráen• ) diz que não 
tem razão de ser a censura do nobre depu
tado. 

O ar t. 1• considera críme de acção publica 
o crime de furto de gado, seja qual for a es
pecie. 

O art. 2°, emenda. do Senado. t.orn3. dAn~'<n
dente de representação do offendido a denun
cia do promotor e dá ao prejudicado o direito 
de, pela desistência, incorrer lll!. perempção 
de acção, pagando as custas do processo. 

O art.- 3• não destróea.bsolutamenteoart. 1°, 
apep.as fa.z distincção, quanto á penalidade, 
isto e, si a Ca.mara a.pprovar as emendas do 

Sena~o, teremo~ que o projecto consignará as 
segumtes penalrdades: para os crimes de tur
t?s de !f<l.d:o va.ccum, cavallar e muar, a pena.
lJdade :<era. _estabelecida no art. 330 do codígo, 
q_uanto,porem .a~ fnrt~ d~ g~do de outra espe
l'Ie, q u:tnrlo o cr1 me nu o c tão "'r<J. v e o delin
qucnt~) s~rá puni~o com_ penas mais brandas, 
que S~lO as de outro artJgo do Codigo Penal. 
A~mn, portanto, não tem razão o nobre 

deputJdo nas suas observações. 
A emenda do Senado não destroe o art. In 

do pt•oj~cto, apeuas modifica a penalidade va. 
tada pela Camara, quando o crime é ma.is 
grave. 

SulJmettida a votos, é approvada. a seguinte 

Emenda 

Depois do art. 1"-.\ccrescente-se: 
Art._ 2. ' Nos crimes :1 que se refere a mee

ma 11!1, u ac~iio publica ser<t iniciada sobra 
t'_C.PI'C~~nt:tçii.o do offendido, e perime pela de
srs lencl:L deste, p11gas, neste caso, por ells as 
cust<ts. 

0 SR. CHAGAS LOBATO (pela Ol'dem) pede 
que se >erifique a >otu('.ão da l• p~rt.e da 
emend;c. 

Procedendo-se a verificaç-ão, reconhece se ter 
sido approvuua pot· 78 votos contra 28. 

~ão successivaruente submettidas a. votos e 
appmrach1s a;: seguintes 

Emendas 

Art. :t• O furto de gado vaccum, cavallare 
muar seri> punido com a penaEdade do art. 
330, !i 4", do Codigo Penal, sendo a multa em 
relaçii.·' tto valor do objecto furtado. 

O art 2'' th proposiçií.o p<tSsa a ser 4•. 
Em >egui<la é o projecto enviado i com

mis..~o de redacção com as emendas appro
vadas. 

Vota(·ão, em discussão unica, do :projecto 
n. 154 D, tleste anno (additivo desta.cado em 
3•• discuss5.o do p rojecro n. 154 B sobre des
peza do Mínisterio da Fazenda p.wa o exer
cício de 1893), autorisanilo o Presidente da 
Republica a providenciar sobre tarifas das 
alfandegas, con~olida\:iO das leis das mesmas, 
confeccionar regulamento geral de repressão 
do contrauando e estabelecer, sem augmento 
de despeza nas mesas de rendas federaes, 
caixas economicas de depositas particulares. 

O Sn ... Pr.t.RS!DE~~ declara que 112. uma. 
emenda do Sr. Leopoldo de Bulhões, que vae 
su bmetter a. votos, o que o fará por partes. 

Submettida a votos, e approvada a seguinte 
parte da emenda ; 

O governo submetterá á. approva~o do 
corpo legislativo todas as reformas ou tra
balhos autorisados. 
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Em seguida. o Sr. presidente ~uhmette a 
,;otos a parte da mesma. emenda, que manda 
suppt·imit> as disposições da IettJ.".l. a e decla
ra-a rejeitada. 

o sa. Al:'GUSTO MO~>."rE:{EGitO (pela cdcm) 
}Jede que se verifique a vot<~-ção. 

Procedendo-se á verificação, Yobm a ihvor 
49 Srs. deputados e contra 45. 

O Sa PRESIDll~TE-Niio ha numero. Vae
se -proceder á chamada.. 

Proced.endo-;e â chamada., verifica-s" que ~e 
retirarnm os Srs. Costa Rodrigu!'.s, A. Falcão, 
Oitio-ica. Augusto de Freitas, Tosta. Zam:1,, 
.Artbur Rios, Severino Vieira, Fons~ca e SitnJ., 
Nilo Peçanha, Oliveira Pinto,Jesuino de Al!m
~uerque, Badaró, Aristides Maia, Gonçalves 
Ramos, Rodolpho de Abreu, Martinho Prad •, 
Glicerio, Angelo Pinheiro, Alve. de Castro, 
Ballarmino de Mendonça e Fern~ndo Símas 

0 SR PRESIDENTE--Responderam á clla · 
mada. \19 Sr. deputados. Não ua numero para. 
proseguir a vota~ão. 

Continua a discussiio unica do pro,jecto n. 
193 J, interrompida para. se proceder:a vota.ção. 

Tem a palavra o Sr. Co.mã.o, para. concluir 
o seu discurso. 

O Sr. Cantão começa dizendo que 
tra.ta.va, (quando na fórma do regimento foi 
intt>rrompido, afim de se proceder iJ. votação 
d<:.s ma.tedas contempladas no c-•meço da or
dem do dia) da maneira p ·UCO justa., pouco 
-patriotica com que temos sempre tratado o 
nosso exercito e na nossa armada, os q_uaes. 
quando ou!ros serviços não tivessem paras
recommendar à estima e considera~.ão publi
ca~. tinham os serviços pre~iados na. guerra 
do Pa.raguay e onde o exercito brc.zileiro co
eriu-se de gloriosos louros, a. armada ele
vou-se ou pelo mGnos ltprotimou-se pelos seus 
feitos das primeiras armada..;; do mundo. 

C:·ê qu~ este co,tume n"sso de deprimir o 
nosso' xercito e a nos::;a marinha de guerra.. 
quando se trata dos orçament •s, em <J.U--! se 
procura fazer economias. ou quando se trata 
de votar algumas medidas, para colloca l' em 
melhor pe, não o e::.:ercito corno a armada.
(!t'ê que este nosso costume ê filho da nossa in 
dole, filho da indole brazileira. que sempre 
julga mal das suas cousas, consid•randt>-as 
como imprestaveis e inuteis,e elogL« as causas 
estt·angeíra.s. 

Por out.ro modo não pód~ o o:radcr ~~plica.r 
-este nosso procedimento. 

Pela Constituição e o Poder Leg'slativo que 
deve legislar sobre a organisação do exercito 
E da marinha de guerra; mas isto não inhibe 
de que a iniciativa parta do Poder Executivo; 
pela. mesma razão porque em outros assurn
ptos que são da exclusiva competencia do 
Poder Legislati•o, a iniciativa vem do Poder 
Exe(!utívo. 

E' assim, por exemplo, que é da exclusiva 
competenci!1 do Poder Logisl<Ltivo vot~r a. cre
ação de impostos e a despeza do estado ; en
tretanto, estes assumptos sii.o propostos pelo 
Poder Executivo. 

0 SR. FRANCISCO SOOJlt- Apoiado; e quem 
analysa. e examina. a questã.o, para fazer a 
proposta. 

O Sa. CANTÃo continua. dizendo que os cre
ditas são tambem da exclusiva competencia 
do Poder Legislativo; entretanto, e preciso a 
mensagem da Poder Execu:ivo fa.zt·r o pedido. 

A razão de tudo isto e obvia : é por que o 
Poder Executivo e qu?m conhece as drcum
sta.ndas do paiz, é quem póde melhor apre
ciai-as e quem mais de perto sabe M necessi~ 
dades das medidas e do credito pol' elle pedido. 

E' por esta ra.ziio que díz que a iniciativa 
de um plano de r>rganisucão pa.ra. a nossa 
marinha de guerra de,·e partir do Porler Ex
ecutivo, embora. s~ja da. competencta do Poder 
Leg slativo l<'gisla.r sobre elle. porque o Po
der Executi>o é (JIIem melhor conhece e 
quem mais dispõe de elementos par~ fu.ze!" 
uma. boa e conveniente organ1sação. 

Não se oppõe ao projecto substitutivo a-pre
sentado pelo nobre deputado pela Parabyba. 
o Sr. Retumba. 

Reoonl!ece que S. Ex. é uma das eapacida
des da nossa armada, tem a precisa haiJilLta
ção para formular um plano ae reorganiSI!ção 
para a nossa marinha; mas, por muito que 
lhe mereça S.Ex., parece ao orador· que a sua. 
opintão. por si só, não serâ conveniente para 
se decidir a. Camara a votar :pelo plano que 
elle apresentou 

E' preciso, pelo menos, que o governo seja 
ouvido,porque o governo tem seus auxiliares 
tecl1nieos, tem todos os meios pa.ra poder 
ltpreciar mr.>lhor o num~'ro, a qualidade e a~ 
circumstancias dos vasos ue guerra que deve 
comprar para a nossa armltda. 

Si, ao menos, o gOVI-'l'no não for ouv.ido 
sobre li. org:~nisação prnposta pelo nobre depu
tado, tal vez encontre d.ifikuldade nil. execução 
a dar a esta. proposta. 

Sente niío poder concorrer com o seu voto 
para. o substitutivo úo nobre deputado sem 
que o governo seja. ou v ido. Não porá. da vida. 
em dar-ll1e o seu voto si o govérno, consul
tando os seus auxiliares teclmicos,reconl,ecer
a sue. utilidade, o _que o orador está. certo que· 
ha de reconhecer, porque o nobre deputado é 
competente na materia. 

Ha um rilão poiJular que diz : Quem tem 
inimigos não dorme. . 
Es~e rifão deve e tar sempre presente ã. · 

nossa memoria, porque, infelizmente, temos 
inimigos, pa.ra os quaes devemos ter sempre 
volvidos os olhos; não devemos .l?erder um 
movimento seu. 
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Crê que nenlluma das nações, quer do con
tinente enropeu, quer do amer•'cano, pelo que 
lhe conste, quando tratam de melhoJ'itr o es
tado do seu exerci to ou armada. recorrE'.m aos 
meios •le dept•imir o e~tu.du de~se exer·cito ou 
o.rmndo.. 

Diz-se constantemente que nãcr temo~ n.r· 
mado., que os nossos navios não pt-estam para. 
fazer uma viagem daqui ao l{io úa Prata . . . 
pinta-se-os em estado deploravel. 

O SR. VrNH \ES- E' o ministro quem di7; 
isto no seu rela.torio. e já o disse aqui como 
deputado. 

O SR.. CAKTlo entende que nã.o precisamos 
exagémr as mas condicções da nossa. armada; 
e não crê que ella esteja no estado que na. 
ca.ma.ra se tem pint:tdo, nem nas conllieções, 
(desculpe-lhe o honrado ministro) pintatlas 
no relatorio. 

O SR.. Vr:xu,u;:s- Posso garantir a V. Ex. 
que o pes·oal da armada, tanto o superior 
como o inler'ior é excellente 

A guerra.1toje ~ão se far. por muito~ annos. 
como se fil1.t:t. anttga.mente, cotno se H~z ainda. 
na guerr;~. do Paraguay. 

Hoje. a~ guet•ras s;io rapida~. o~ combates 
são decisivos; a Pl'imeit·a ~·ktoria alcaJiçntl!l. 
no pl'im~iro _t>ncont1·o influe poderosamente 
par:~~ vtclorl(l. ft~e t~m de u.compan~a.r o 
exerc1to <tue obttver e>.>a. ,·antagem pri
mz•ro. 

Por t•1das estas razúes, ,·ota, nã.o só pelo. 
credito pedido p·.·l · go>ern ·, corno t arnbern 
pela emenda offerecída pelo nobre deputtdo O· 
Sr. Bar-d.O de S. Marcos, cl eYa.ndo ao do.,ro o 
credito pediuo. · 

0 SR._. FRANCISCO SODRÉ - 0 que se deve· 
,,.orar e o que o gov••rno pede. 

O Stt. Mon.;~.ES BARROS- Nós, que imitamos 
em tud · os E:sto.dos Unidos, pül"(Jue nfio os 
imitaremos em relação ao exercito e a ar-· 
mada ~ 

O Sa. CANTÃO responde que os Estados 
Unid .. sso po t· si imp:>em re,;peito aqualquer 
naçãa. 

· O Stt. CAr-;TÃo diz que temos vi,to que a. 
Repul.rlica Ar~;entin • se está armando por 
t odos os meios, organisando o seu exPrci:o, o sa. MoR,\ES BA-RROs_ Sem terem exer• 
comprando a.rmamentos, mandando const·uir· cito nem armada. 
navios; mas tu o isto em silencio, de sorte 
que só agora tivemos noticia de,ses arma.men- O· S!' •. FL'RQimr \VEK>;Ec:c - V. Ex. está 
tos, por· carta de offic:iaes de marinha, que mal informado. o~ Estadus Unidos teem lloje 
foram á Europa, e não porque no seu parla· uma, poderosa. armLJ.da. 
mento se tivesse deprimido o exercito e a O SR. CANTÃO diz que com os Estadas· 
ma.rinha, mostrc~.ndo a nece;,sidade de melho- Unidos nenhuma nação se atrr:veria a bulir·, 
ra.m~ntos tanto em um como em outra. n m mesmn o. poderosa. Iogl11.terra. Mas is~ 

Qualquer, porem, que sejal!l a.~ circumsta.n- nãr> acon~ce com o Brazil O nobr?. deputado· 
cias do nosso exercito e nos..<a armada., é de não pótl!:! applic r ao Brazil as circumstaodas. 
opinião que estas ciroumstancias não são a.s em queseacllam os E -tad s unidos, que pu
referidas na Camam; e declara que sempre d·!. ID por ex~mplo. pôr em pé de guerra um. 
concorrer-à. oom a seu votD para autorisar o exercito de 400 mil homens. 
Poder Exec~ti ;o a. collocal-0:3 no pê em que Sã.o estas as ·ooside~s que queria apre
devem est ·~ , n~o par-<L provocar guerras.~~- sento r á ca.mara, pedindo des,ulpa de se oc
que o Brazll. nao quer a. guerra nem precL-:a; cu par de uma. questão para a. qual nã.o est.'i. 
fazer conqmstas, mas para ~e.r repell11 llla.bilita.d.o ( nüo apoi·tlos ) • e termina de· 
à~ o_ggressões de quaesquer mrmrgos e:~:te- cla.rando que vota. pelo proje~to e pela emenda. 
l'Jti:!emos assim proceder para que não nos do noiJre deputado pela Bahia. 
aconteça. o que nos aconteceu com a guerra 
llo Paraguay, que nos encontPou de~prP.ve- O Sr. V ínhaes diz que nesta questã()· 
nidos; para que quando tivessemos de ~offrer não falia corno opposicionista ; é uma questão 
um revés não irnita.ssemos ao general que, de alta impot•tancia . 
sendo vencido por imprevídencia, procurou E' signattuio do subslitutivo Retumba, por
justificar-se dizendo que não pensava. Nã <> que receia qo1e se dando plen~ autoridatle ao 
nos devemoscollocar nestas condíç.ões; deve- ministro tia marmha para comprar material 
rnos, peh contrarie, tomar todas aspreven- de guerm. E>Specialment·~ na. vai, venha a. 
~ões, íuzer todos os sacrí1icios possiYeis, JHra! sue ceder a.o Bra.zil o que não ha muito sue
que a nossa na.cionalidade seja respeitada, e I cedeu á França, cuja esquadra, seguudo s~ 
para que po;snmos repeLiir de.;;de o primeiro reconlteceu na. revista de Genova, e iuferior a. 
momento qualquer aggressã.o. A guerra. mo- ~ italiano. 
derna não se :faz como nos annos pallsa.dos. Na opiniií.o do orador, a razão dessa infe-
0 resultado do pr'rneiro impeto, do primeiro . rioridaâe foi ter o parlamento rrancez, em 
encontro, tem g~nde influenci3. sobre todo o j 188 1, dado plenos poderes ao seu almirante 
correr da guerra e sobre o seu final. Hol para a organisação della e se ter este 
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uti!isado da -verba para uma especialidade, exterior, e não quero que ag minhas pa
commettendo assim grave erro. l: .. v-ras Ie.-em ao ra.cciocínio dos nossos vi

Està receioso de que succeda o mesmo aqui. zinhos da ~epublica Argentin" a hypothese 
E' necessario organisar a defeza. da. cc•sta e de que rece1amos uma declaração de gnerra.. 

dos nossos portos, mas é preclso ta.mbem at- Este não e o meu pensamento, como não o e 
tender às outras necessidades da nossa :tr· d~ Congr~so nem do paiz. Entre nações li· 
mada. m1trophes, Sr. presidente, nada é mais !a-

Nestes u1timo3 dez annos, teem sido votados ctivel do que o rompimento da.s suas relações 
42.000:000$ para a nos..oa armada; e quaes o.~ amiga~e:s. inesperadamente, e e simplesmente 
resultados obtidos f neste p~ul?posto, aliás de previdente e ele· 

· Surpreheude-se com a. somma. pedida pelo mentar polit•ca, que nós os militares da. velha. 
ministro para. reconstitmr a nossa esquadra., escola do-Si 'Uis pacem, parn. óeltt~m dis-
a. qual, na. sua. opinião. ê irrisoria. cutimos a. questão. E' simplesmente pÕr isso 

Entende que lO.OOO:OOOS~o necessa.rios só que, na imprensa. como no pa.~·Iamento, hei 
para collocar o porto do Rio de Janeiro em sempre assevemdo a. necessidade de preparar 
condições de repellir qua.lctuer invasão es- o paiz pa.ra. reaistir as emergencias d·1 urna. 
traog~ira. . . . .. ampa.nlla. irnprevista,não com este ou aquelle 

Ass1gnou o snbst•tntr>o. mas dtS<'01'da. delle est-1.do, mas oom qualquer dos e8tatlos limi· 
quanto ao armamento portatil, po1·que en· tt·ophes. 
tende que deve haver neste pomo uniformi- O SR.. SEVER!.'iO VI!i:IRA- Morl.us i :: t·ebus . dade entre a marinha e o oxercito, como ,já 
se manifestou em outra opportunidade. O SR.. JACQVEs ÜURIQUE- E' facil de com-

Outro ponto que merece toda a attencão da. preilender que não devemos acceitar o> argu-
Camara é a velocidade dos navios. mentos do Sr- ministro da marinha., p~ra 

Os nossos navios ~ão t.'\d.(lrugas, obsoletos, llrOYar a eventualidade proxima de uma 
fóra das coniliçc>es de combate; pois teem uma C;).mpanha, porque contra a opinião de S. Ex. 
marcha de 15 a l6 milhas apenas, e um dos le·vantou-se no seio deste mesmo Congresso, 
nossos visinhos teem navios de 18, 19 e 21 ba poucos dias, uma opinião mais valioso. do 
milhas. que a minha, u. opinião do proprio Sr. roi-

Nestas condições. os nossos navios somente nistro da guerra. 
pódem fazer um simulacro de ataque. Este Sr. ministro veio á Camara dizer nos, 

Entende que o governo deve dirigir espe· pela voz autorisada. do relator da.oommissão 
cialmente a sua a.tten(:.ão p!ra a nossa marí- de orçamento. que era preciso, à. v ista. das 
nha, de modo a collocal·a parallelameute com precarias condições financeiras do :paiz, re
a.s outras mal'inhas do nosso contin~nte. quer duzir os vencimentos militares, a.s grati1l.· 
do lado do Atlantico, quer do la.do do Pacifi eo. caçúes, supprímir estabelecimentos e o que é 

Esta. con"Vencido de que o Brazil fic-a.rá. em mais, diminuir o effectivo do exercito. 
boas condições, tendo tres ou quatro cruza-
dores de !' clMSe. ue uma. velocidaue mê<lia. O Sn.. G.\'R.CIA Pm.Es- EUe contestou pelo 
de 20 milhas. Quatro crusadores, porom, não jornal official. 
se compram com dez mil contos de reis ; e~ O Sa. JACQ1JliS OURIQUE- Jà respondo ;, 
quantia e uma irrisão no momento a.ctual. V. Ex. para. mostrar que V. Ex. não recor-

Quando muito os 10.000 contos chegar-Jo da-se bem do facto; mas agora peçç lhe que 
para comprar um cruzador de J> classe. me permitia. não interromper à. a.q~umenta.--

De modo que o credito é por todos os tittr- {'ão. 
los ins.ufficiente. O orador pens3. que o Con- Declarou o Sr. ministro da guerra. que 
gre~so deve dar a.o governo, não os 10.000 que a reducção do exercito ao etrecti~o 
contos só. mas todos os meios precisos para existente era realmente uma. medida neces
dotar o Brazil com uma. marinha de guen>a. á sal•ia, porquanto não havia. a preoocupação de 
altura das nos~ neces:;idndes interna.cionaes. uma campanha, e o digno relator da com·· 
(Muito bem, muita bem • .4pplausos,) missão, ex.pendendo largamente essas opi· 

niües, procurou fumar a. con-vicção de que 
não se devia armar o paiz e que, ao contra
rio, devia-se reduzir o eJfectivo do exercito, 
fazer as economias indicadas nesse ramo de 
serviço, porque não havia. o menor indício, o 
menor receio de guerra, convindo, ao contra· 
rio; procurar empregar, nas industria.s, com
mercio e agricultura, as forças vi-vas da. na
ção, porque um paiz que assim procedia 
durante a paz, em qualquer campi).nha-possi•. 
bilidade em que não accreditava.-teria. a. força 

O s~·· Jacque01 Ou:J."ique
Pouco tenho a accrescentar, Sr. presfdente, 
ao que ti-ve de dizer de improviso ao encetar 
·este deba.te na 2a discussão. Re8ttinglr-me· 
hei agora., :Portanto, a. a.prov:eitar o morn~~to 
para. expliear algumas das mmbas propos1çues 
que, porYentura, não ftcassem bem claras, 
e nesse sentido, pretendo proceder com a 
maxima. calma :porque prevejo que ~ _argu
mentos aqUi apresentados repercuttrao n o 
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do Chile, qne, surprehendido pelo Pc!'Ü, nc~tns ~~·. jll'P~IIl"nln, nch~ndo-se ns cotisas nesta 
condições, vence-o entretanto. ~lltli\l,'llll, h11 vemlo r tuas opinicíes divergentes, 

S. Ex. trouxe, n.làmdeste, outros exemplos wi.tJ (; muito f[HI! n•'•H quo v;\m~Js aoscntuar a. 
contra alguns dos qU!teS protestei em apartes, nossa riJSponsn!tllitlndc que u immcnsa., direi 
e atnrmou que, como para a. guerra do Para- me~mo <•xdu~im ne~tn. fJ.llC:'Itào. 
guay haviam appa.recido voluntaríos, elles Ora, si o mini9tro dn. ;.suer1•:t p Hlin. e obteve 
:viriam novamente em iguaes circumstancia.s, reduções , bas~ndo nesta Wlltradic.;ii:o e prin· 
e que afinal seríamos os vencedores. cipalmente na patriotica ídêa 1!1, que em 

Ül"il, esses argumentos el".J.m e:x:pendidos · n~cessario reduzir a despeza do;;. or~.1.mentos 
nes"W. tribuna, pelo relator da. commissã.o de mt~Jtares •. como S. Ex. o aflirm.~r~, qu<tnà.o 
orçamento, amigo do actual governo, e con- vew quas1 convencer-nos de que .'nemos em 
forme ell~ proprio o disse, estribado na opi· c~ml,)let<t paz .. sem o menor rece1g~de ~e~tur
nião do mmístro da guerra, a quem havia çoes mte_rnac!Ona.es, como é que o w•. illl~rstro 
consultado; accresceutando mais que tinha da . marmha assegura que a paz amer~cana 
tambem ouvido outros dignos e provecto~ esta ameaç~da e que o governo prec1sade 
officirtes e entt•e elles um membro desta Ca- 10. 000_:000:;> p~ra.. d~pender como _e~ tender, 
ma.l'(l. 0 Sr. Dionysio cerqueira. a seu lLvre arbürJo, sob a responsab1Udade do 

' ~ Congre~so que O$ concede 1 
0 SR. GARCIA PIRES-Houve contestaçao no E . t . ·.1 · d l S E 

· na.l otllcial rs ') e flVlltente, esc e que . x. pre-
JOl' · tende cobrir sua respo nsalJilidade com a do 

O Sa. JACQU~S Or.miQUE- Parece-me que Congresso unica entidade responsn.Yel pelas 
V.. Ex. , não . pode contestar o .que acabo ~e despezas q'ue se fazem nestas ooncliçiies, porque 
dizer. E mmto recenta e os d1scursos estão e quem as autorisa. 
impressos. Si S. Ex. viesse ao parlamento ll'>dir o ore-

Vou responder, agora, a<? !J:Jlarte d~ nobre dito, dizendo-nos que a paz estava ameaçado, 
deputad~l, que ~nto n~lle ms1ste .. Cre1o que mas pedindo-o de morlo regular, .demon.str~n
S. Ex. e governista hoJe, como for hontem, e do-o, ainda que em geral, eu serra o pr1me1ro 
por isso surpreh~n.~e·m~ que venha em meu a coneedel-o. 
auxilio, e que ate va alem, fazewlo tenaz Op· os nobres deputados dizem que o Sr. mi
posição ao gover.n~. sustentando uma car~ nistro da marinha não póde desen.-olver a 
escripta pelo !lllmst~ da guerra, q,ue~ terru demonstração do credito, porque h;), uma 
prof)lndamente os briOS da. commrssao à.e p~rte que e sigill~r. Ora., ning:I~ill e t~ 
m.armha e guerra. íngeuuo que acredite qut> um mm1stro nao 

o Sa. GARCIA. PIRES - Não apoiado. saiba como ha. de ~odel' demonstra~. um cre-
O f t 11 · nil dito salvando ass1m a responsabtlida.dc à.o 

O S:a. J.A.CQ1JES OuRIQUE- ac o or co es- Congresso. reservando e respeitando a parte 
sad.o. . ~ . sigillar. E quando não houvesse ~utro meio, 

O relator da comwssao de marmba. e guer- haveria o recurso de uma sessao secreta. 
ro., esse distincto e patriotico cavalheiro, in- A demonstração e sempre possível. Nós os 
dependente como é , dirigiu-se immediata- en"'enheiros não podemos, pela nossa pro
mente ao Sr. ministro da guerra, pedindo- ns;'ã0 , fazer despezas sem orçamentos de~
lhe explicações, e recebeu de S. Ex. a. carta lhados ; entretanto as vezes, por emergenmas 
a que me refiro, em que S. Ex. explicava. o de momento, somos obrigados a a.proveitar 
11Lcto síngl;llar, insistindo então ~ commissão simples estimativas. 
pel~s medi~as que propunha, mu~~ das quaes Si 0 Sr. ministro da marinha. julgava que 
forao accelta.s .• com gra.v~ preJUIZO para. a uma demonstração detalhada podia compro
força do exerc1to como en:tão demo_stre1. _ metter 0 sigillo necessario, désse-n~s, pelo 

Vê.'!. ~x:., ~r.. pres1dente, s~ naqu~ila. menos, uma. estimativa do que quer111 .fu.zer, 
oc~a.srw for o m1mstro da. guerra n1r~fiectrdo por-que esta e a nossa questão principal, para 
e mcorre~to, a.ba.ndoua.ndo a com.mrssao, esta poder ftsca.lisar a despeza e nã.o a partA tech
ESta. explicou o facto e manteve todas as . 
outras reducçõe_s a. que S. Ex. não se opl?u~~:ha. m~o queremos dar 0 credito para o ministro 
e que eram murta.s e passavam na. maiOria.. di r a seu bel"~, .. -~ ~0~~"" Q 1,;m rlo m~-1· q . ,..... . · spo .l'L-11:'1.tJ! "'':1""''""'""---- _:...: , 
(N:o apenados • .aa owros apartes}· amanhã póde vir um outro ministro que te-

O SR. BlilVILAQUA.- V. El:. acabou a parta nha um plano diJferente e . d~faça o que -:_s-
politica; vae entrar no credrto. tiver !eito, com grande preJmzo para a naçao 

O SR. JA.CQ.uml OURIQUE- Sinto desilludir a e exclusiva respon~I:Jílidade _do Congresso· 
V. Ex.; vou tratar do credito politicamente, Nes:ta argumentaçao sou tão leal que lem
:porque essa é a. sua feição principa.l. e porque bra.re1 aos _nobres de~utados que .o governo 
jã. delle tracteí technicamente no meu dis· pa.ss3.dopediu um cred1to de 6.000.00~$ para. 
curso :passado sobre este assumpto. (Pausa). a compra de armamento para o exemto. 

9 
Camo.rn. V. VII 
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Dirão SS. EExs. que fui a favor desse I nião, nem sempre prep!U'ada. nestes assump
credito, qua.nllo entretanto elle não vinha de- tos, devo ilizer alguma. cousa. a respeito 
monstrado. Pois vinha perfeitamente deta- V.Ex. ea.Camara~a.bemque não é possível 
lhado, mormente em uma campanha. ferida. com o 

Quando se dizia-5.000:000$ para compra :arazil, ser ella exclusivamente decidida. pela 
de armamentos para. o exercito-entendia-se armada. 
que era compra. dentro dos tyn0~ e necessi- Si, porem na. hypothese gratuita que eu so-
da.de a.pprovã.dos e indicados l 'ommissão mente adopto para argumentar, a campanha. 
technica do exercito. se fizesse com a Republica Argentina. ainda 

Por conse(]ucncin. o credito estv.vo, perfeita- mais se accentúa a necessidade de · mPlhorar 
mente deto.lhttdo. O que o Sr. ministro da não sua. armada comooex:ercito,porquenatu
marmlm dcvttt tnr lhit.o quando entrou para o rn.lmente, pelo facto de ter aque!la Republica 
ministet•io, ~~ !'In W!Z de cuidar exclusim- um grande porto a.berto, tem necessidade de 
mente llrL pollt.icn~l'lll tivc!lSo se dedh:a.do um tran~ferir o theatro da guerra para. outro 
pouco it ~<•r•atU'iltt!n~ lll')l'ocios da ~un pastu. ; lado, como ja demonstrei em uma das sessões 
o que s. Ex. tlc\·lrt f.t•r Jeito era nommw uma pns~auo.s, para. ahi emfrentar o seu exercito 
commi~~üo quo Jil'l~~ l't~i.Udllr ~~~~tio logo o que com o nosso. 
mai! convinhtt 1111 quc~tilo <lo llO!ISO m<ttot•ial E' uma necessidade estrategica, elementar e 
navul; e nssim l\i(OL'II sttherliun.:Js que ns com- inevita•·el. A nos;a. esquadra. só pode entrar 
prll.S eram dcntt•u tios typos e qunlldrules auo- na lucta. de coocomitancia. com o exercito, 
ptmlos. como succel!eu na. ea.mpanba do Paraguay. 

Em vista do qnc disse o Sr. minist.ro da Hoje. qualquer campanha com um :paiz da 
guerra, mititar ct·itel'ioso, julgo-me pelo me- America. do Sul niio se ha de decidir como a 
nos no direito de suppor que o Sr. ministro do Para(!Ua.y. pelo tempo ; ha. de decidir-se 
da. roa.rinha póde ter-se impressionado menos pela. facilidade de movimento, pela rapidez 
fllndadamente e ter tomado a nuvem :Por das manobras. . 
Juno. Tudo isto serve l)ara. demonstrar a. urgen-

Entretanto, não me opponho a que se dê ao eia de melhorai.' os elementos militares do 
Sr. ministro da marinha. o credito que elle Br~zil. mas em geJ.'a.l, 'sem preocupações, que 
pede, desde que o demonstre conveniente· me parecem menos fundadaS. 
mente. V. Ex . sabe que o exercito tem os deposi-

0 SR. ANTor-.'ID }..zEREoo-V. Ex. dá-me li· tos ou reservas de seus armamentos exgota-
·cença ~ o governo tem um credito aberfu pelo dos, e ainda, na convicção em que estou da 
governo provisorio e do qua.l podia. fazer uso, cordialidade das relaçõas entre as republicas 
e esse credito elle 10.000:000$000. platinas e o Brazil, é conveniente manter·re 

o nosso e:x:ercíto nas condições de força. ar- . . o SR. JAcQw;s OtiRIQUE-.DeYo ainda uma mada. da Republica. 
vez a...."Severar a V. Ex. c ã Camara que nã.o 
nego em absoluto o meu voto a.o credito do O SR. FúRQr;m \VER..'\"'ECK - Acho que Y. 
governo; o que quero e salv~r a. responsabili- Ex. está. exaggerando. · 
dade üo Congresso. (Trocam-se vari()s apartes) O SR. BELLAJOJL."'o DE ~l>ONÇ.o\.- Não 

Vou agora, Sr. presidente, ainda, que ligei- apoiado. ( . .J.11artes.) 
ramente, porque a, hora me apressa, tomar M 
em considera.çã.o um anarte que foi dado ao O SR. FuRQOIM WE&'<E:CK- as quem. 

" nega. o credito ao exercito? 
· distincto orador que me precedeu, e que muito Por ora, 0 que parece, é que elle não 

significa. para mim no momento actual. e nec~ssa.rio. porque 0 ministro da guerra, 0 
O aparte foi provocado por uma asserçíio competente nesta questão, ainda. não pediu 

minha, de que se pedia crediw somente para credito. (Aparte.··.) 
a. armada e nã.o se o dava ao exercito Re-
spondeu-se que quatquer campanha, nas con· O SR. JACQUES ÜURIQUE - Outra questão 
dições da. qu~: ot·a. se phantasia,, deveria ser agitada. -pelo nobre deputado pela. Capital Fe
mantida e decidida exclusiV'amente 'Pela ar- del'al foi da. urgencia. da votação. 
ma.da., Y. Ex. permitta que lhe pondere que o go-

Eu, Sr. presidente, poderia me eXimir de verno tem pela. Constituição a autoridade pre
discutir esta proposição; porque 0 facto, para cisa. pal'a lançar mão de todos os recursos ne

. · h cessarias para a defeza naciuna.l, dando conta 
nós militares, para nos que con ecemos estas a.o Congresso, na sua primeira. reunião, das 
causas, é de ta.I•rdem e tão disparatado, que d 

; os meus collega.s me desculparão 0 meu si- medidas que tenha emprega. o. 
Iencio. Ora, isto será. muito melhol' do que auto· 

Mas, como uma affirma.çiio alterada desta. risarmos precipitadamente um credito podido 
:maneira póde lançar a duvida sobre a opi- de modo tão va.go. 
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O SR. FuRQtllM WER.."'ECK~Acho que esta 
_perfeitamente determinado. (.i pari e$. ) 

O SR. JACQUEs OURIQUE-Disse ha. :pouco ao 
.nobre deputado que me precedeu na tri· 
buna que eu não a.cceita;va oomo condicção 
technica. a uniformidade for<;:.ada. de arma
.mento porta. til do e:xereito e da armada . . _ 

o SR. VL'lHAES-E eu disccrdei de v_ Ex 
O SR. JACQUES OURIQUE-. _ porque o fu· 

.zil na a.rm:::.do. preenche a. fins muito di verso; 
daquell~s que preenche no exercito. 

V. Ex.. sabe perJeitamente que o fuzil em 
gera.l, n:> exercito, tem de supportar fogn 
oontinuo durante tempo cujn limite não se 
-póde prever, entretanto que na armada o 
fuzil raramente atira. por mais de uma hora. 
não Vi-a. exactamente OS mesmos fins que o 
iuzil no exercito, que. nlém disso, o mari· 
nheiro não traz constan'temente o fuúl com
sigo, nem cum elle ao hombro faz grandl:< 
marchas como o soldado, e ftnalmenr.e que 
pa.ra. o tiro rapido pôde ter os fornecimentO:! 
ao a.J.cance da. mão, o que nüo acontece no 
exercito_ 

O SR.. FURQUDl WER~'ECK-~fas nos c[I..S(J 
de desembarque~ 

O SR . JACQUES OURIQUE-Nesses casm os 
choques não teem o mesmo caracter estrate
gico, nem o mesmo desenvolvimento tactiCG 
que se dão com relação á; forças de t!!rra ; a~ 
forças de mar attac:1m e retira-m-se rapiJa
mente, este é o seu caracter, direí mesmo typo 
geral. 

O S:a. FL"RQUIM 'WERl\"ECK-Nern sempre. 
O SR. VINau~-Ha. pouco tempo a inian· 

ta.ria. de marinha fez; no Tokim uma campa
,nha completa de seis mezes. 

O Sr. JA.cQraJs ORIUQUE- Estou fallando 
em regra, como estes assnmptos devem s r 
considerados prolissiona.lmente; as cxccpQÕ()< 
nestes casos esclarecem mas não determinam a 
regra. 

O S:a. FtmQUIM WER.;.,ECK dà. nm aparte. 
O SR- JACQUES OURIQUE- Mas V . Ex 

-a.cceite um principio que lhe garanto s. r 
verdadeiro: qua.ndo se trata de ar·mar 1l 
'lllal'inha, ninguem tira. .o peixe da agua, p1ra 
consideral·a em terra.; ella.. ê considerada em 
seu elemento natural e nas circumstancias 
normaes de lucta.. 

Para concluir, Sr. presidente, direi a V.Ex. 
que de certo j:empo a esta. parte vejo uma~ 
tantas idêas, que t.eem servido nas mãos do 
governo de grandes cha.vó<>..s, com que elb 
abala, agita. o nosso pa.tt·iotismo, :para congre
gar elementos heterogeneos e fechai-os na. 
mão, no momento critico da sua. gestão, como 
o actual. 

Vi nesta. capital e em todo o paiz lançar-se a. 
SU>lpeita. de sebastianismo contra. cidadãos dis
tinc~ e patriotas, logo após o 23 de novem
bro. somente para Levantar unido o elemen1o 
republicano. que se mostrava. desgostoso com a 
política seguida pelo governo. 

Tenho visto, Sr. presidente, a idéa. do se
b.-Lstianismo levantada. todas as vezes que el.le 
qner ver congre.,oondos em torno dn si os velhos 
•· laces republicanos, que seus crimes e actos 
de prepotencia vão afastando 
_ ;\g:~ra_ vejo que se trata de explorar a velha. 
tdea_Ja tão explorada pela monarchia e de fe
l ir-se o patriotismo desta na~M>. para se ar
uncar do seu congresso,da. sua. representação, 
lrre ularmente, ,-:;ob a sua -responS<tbilidade. 
nm •·red1to que pelas minhas consideraçr"tEls e 
pelo estudo dos factos af!lJ.,"llra-se ser tal vez; 
11rncreditode confiança parlamentar ao Sr. mi
nistro da marinha. (.Apoiados e nüo ap,;iartos; 
'"''-ito b,,,,l , O orador c cumprimctltado). 

A di~cussão fica adiada. pela hora.. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 
0 SR. 1° SECRETARIO procede â leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. I• secretario do Senado. de 4 do 

r.or-rente, communicando que aquella. camara. 
enviou á. sa.ncçã.o os autographos da resolução 
do Congresso Nacional, autorisando o Podei.' 
Executivo a entrar em accordo com a com
pa.nhía. S. Paulo Rni!umy , limited, no sentido 
de modificar os contractos existentes, podendo 
ampliar definitivamente o prazo da .enca.m· 
pação -Inteirada.. 

Do mesmo senhor, e de igual data, enviando 
cnm emendas a proposiçã.o desta camara, que 
fixa a despem. do Ministerio da Industrill. 
Via.cão e Obras Publicas. p:~.ra o exercício de 
.x93.-A' commissão de orçamento. 

Requerimento de Idalina Alice de Menezes. 
viu va. do ~· official da Contadoria Gt>ral da. 
Gue ra., capitão Fernando Carlos de Menezes. 
pedindo relevac:.ão da importancia. que seu 
finado ·marido ficou a dever â Fazenda. Na.
ciooal, imporlancia essa que recebeu a titulo 
Je adeant&mento par:~. tratamento da molestia. 
a que succUiilbiu.- A' commissão de fa
zenda. 

O Sr. Valladares-Sr. presirlente. 
n diversão convem aos interesses publicos; 
lll'ondo :oe acaba. de fHllar tanto em guerra., 
,u, ndo se acaba de tratar de assumpto qne 
envolve a. destruição dos homens dos quaes 
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tanto necessita este desgraçado paiz IJara 
os tr~l>a~hos agrícolas e outros, dos qn~os 
de~·era t1ral.' renda para a solução de sua 
divida e para occorrer a outros encargos do 
J.hesouro, parece-me que é do bom conselho 
não descurar dos assumptos, dos q uaélS resulta. 
o nervo da guerra, que é o dinheiro. 

Si cu tivesse esperança de ser attendido, 
diria ao governo que não convem pensar 
agora em guerra com os nossos vizinhos ; 
que, ao contrario, sõ podemos e devemos 
tratanle assumptcs diarn~tralmente oppostos; 
por isso, e por não encoutrar motivo para a 
guorra •.. 

0 SR. SEYE&INO VIEIRA. - Já se vé que 
V, Ex:. vai trata!' da paz. 

0 SH. VALLADARES ••• eu venho tratar de 
um as5umpto que interessa ao trnbnlho re
cundo, que interess11 a riqueza publica. 

Eu me refiro, Sr. prssidente, á chamada. 
crise da. 8strt,da de Ferro Centr;d rlo Braz i\, 
que operou a desorganização do ~erviço de 
transporte alli, constituindo-se a·)Mila im
portante estrada um verdadeiro perigo pu
.bli~o, pelaan:l.rchi.a, pelR- per;ersão em que ~e 
debate o pessoal que alli serve, infelizmente 
p4lr causas que não con3idero na t uraes ! Penso 
que a crise dessa. estrada resulta de ca.ttsàs 
artificiaes, oriundas da ma re, da faltn de 
patriotismo de certos homeos, que ha muito 
estão empenhados na obra da pe1•versão do 
esph•ito dos trabalhadores daquella. estrada, 
para convertel-os em arma política, e n.in~ 
guem ignora que o pessoal dessa estrada 
collaboroa na chamada restauração da "le
galidade. 

Ora, taas factores ou semeo.tes não podem 
·dar bons fructos. 

() SR. NEcEsro - Ha causas diversas e 
accumuladas. 

0 SR., V ALLA.DA.RES - Eu dizia, ha dias, 
· Sr.. presidente, a proposito deste assumpto, 
que o Sr. Ministro da Fazenda não quer eom-

. preheader a importancia desta questão de 
transporte que, com certeza, é superior à 
docantada questão bancaria, na qual o hon
rádo MiniStro da Fazenda conceotrou toda a 
sna actividada. Não e, Sr. presidente, sõ a 
minha opinião individual que manifesto 
neste momento. 

Ainda hontem no Senado o illustrado re
presentante de Minas, meu patricio, o Sr. 
Christia.no Ottoni, enunciou-se no mesmo 
sentido ... 

o !-lR. OLIVEIRA PiNTo - E é autoridade 
muito competente. 

0 SR.. V ALDADARES-. .. antoridad~ que 
pode ter igual, quanto ao serviço de esti'a.da.s 
ae ferro, mas nã.o tem, com certeza, supe
rior neste paiz, Dizia o honrado mineiro : 

«Esta questão, com certeza, é ma1s lm
portante do que a qllestã:o · financeira. 

Sim, 'sr. presidente, esta questão é mais 
importante, porque ella atrecta a fonte da 
prot!ucçiio nacional. Assim não ss póda 
entre ella e a r.ha.mada questão fi!lanC6ira 
estabelecer parallelo. 

E' da producção, é do seu augmento, que 
virá a verdadeira solução das nossas diffi.cul
dJdes financeiras. As difficu1dades Que ahi 
estão a esquentar a cabeça aos ministros é 
pura debcllar as quaes a ignorancia de uns, 
e a ma fé de outros tem apresentado de~ 
pior~' VGÍS soluções, só poderão ser dsbelladas 
pelo ~ccrescinw da producção, que d.epende 
p1·incipn.Imente de trlmsporte prompto, se
guro e uarato.,. 

Aqui tem, Sr. presidente. ara.ziio por que eu 
ali!rmo eote. Vo!rda.de, e alfirmo com a autori
dade uttr)uelle illustre brazileit•o, flUe se tra.ta 
aqni r[e nma questão a mais importante e a 
qu:ü o l1anro.rlo ministro não tinh:• o direito 
de tlbandonar, como abandonou, para concan
tl'<l!' a sua autoridade na deoan ta da questão 
f!n::nccira, que, comquanto, Sr. presidente, 
envolva interesse publico, interessa muito 
mais os \Jauaos e aos individuas s associações 
que com eltes teem negocias on compraram 
suas acções. 
· Creio ter tornado patente a procedencia da 
minha censura ao Governo, por nii.o ter que
rido comprehender a importanch destaques
tão. O Governo se acha. dentro de uma gran
de cidade, onde se teem accumulado todos os 
elementos possíveis IJa,raaggravat• a situação 
do paiz, que se acha iniciando a pratica de 
instituições políticas novas para elle. 

A' sagacidade e á observação de V, Ex:., 
Sr. presidente, não póde ter escapado a na
tureza de factos que o Governo deve ter es
tudado. 

Assim, Sr . presidente, ninguem põde con
testar um facto que, cor:1quanto se tenha ac
centuado nos ultimos tempos, não data de 
hoje-a affiuencia d;tS populações ruraes l_)ara 
est a Capital, principalmente; e tambem para 
a capital de S. Pa,ulo e outras cidades. 

Este facto tem prejudicado a producção 
agl'icola, não só pela. diminuição dos tra
balhadores, como pela. ausencia dos propl'ia
tarios, cuja direcc;ão e influencia. moral eram 
de intuitiva vantagem nos estabelecimentos 
ruraes. 

Penso que ninguem se animará a contestar 
o facto a a apreciação que sobre elle aca.bo de 
f~~. . 

Affluencia, emigração das populações do 
campo para a.s cidades, consequente desfalqll6 
no pessoal que trabalha, ll,Ue produz ; a.ccJ.'&o 

scendo a irregularidade, a unperfeição do ser
viço, pela ausencia dos proprietarios, eis o 
facto e a sua apreciação. 
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Já, o.ntes, nos nltimos tempos do regimen 
imperial as ag-itações, os hostilidodos cruas 
aos proprietarios rnraes, sob o pre~xto da 
e.rtinccão do elemento servil, tinham con
corl·ido moi to para arredal-os com suas fa
mUias das Ca:.:endas. Vend.o-se sem garantias, 
os proprietariüs affi.uiram pam as gl'andes 
eidaâes. 

E' certo mais, que depois da emancip3ção 
dos escravos este facto tomou maior vulto. 

A emancipação, produzindo a desorg,t
nização do trab~JllJo, creou ditncu.lda1le~ aos 
proprietarios que, desgostando-se, viernm ha
bitar esta Capital e outras cidades. Os traha
Illndores ruraes, ex- escl'a.vos ]>Cr sua vez, 
natumlmente desejarnm mudar do profissão, 
procurando outrn. rna.issuave: abandonaram 
os tr.1bt~lhos ruraes, e tran~portm·am-se para 
as cidades em busca de occnpnç1les rnanns fa
tlga.n tes. Estas co usas concorreram para a 
nota.vel n.muencia de população para n. cidade 
do Rio de 1 aneiro e outras, pelo que n. si tua<;ão 
hoje é esta: diminuição de producção de ge
neros aJimr.n ticit•s no Interior o us difflcul
da.des que a desorganização da Estrada de 
Ferro Central esta causando ao commercio 
intermedhtrio quanto ao transporte de su&s 
mercadorias, não podendo deixar tle ter como 
resultado a excessiva carestia. que t!agella. a. 
popula~.ã.o do interior e desta cidade. 

O SR. OLIYElRA PL'ffo- Prineinalwonte 
no interior. • 

não tem conhecimentos praticos do servi~ 
que tem de inspeccionnr e reorganizar alli. 

A direcção de empreza. tão importante, e 
mormente n•1ma quad.r.1. excepcional, ou 
anormal, qual a da a.narchia que alli reina,. 
uão pód~ ser objecto de tiJ•ocinio ue ninguem. 

Aqui tem o nobre deputa~o, que me honrou 
com o seu aparte, o mot1vo da. crise. o Go
verno deve meditar seriamente sobre a si
tuação desta cidade, sobre as consequencias 
da accumula.ção de ~lcmentos de pobrezn. e de 
miseria :tqui ; e ooin t oda. a certeza. a so
lução da. qc1estão de transporte não póde 
dei:tar !le interesSa!' a Ordem publica, CÍ. ViSta 
das ponde1•ações que acabo de fazer. 

Por out ro lado, é manifesto que a situação 
as~ume ainda maior Rravidade attent~ os ele· 
varlos intt:>ressE'.S da ·riqueza publica, do corn
mercio, qne se nclla.m empenhndos na 
questão . A fome no interior, a fome aqui, a 
rnina do commf!rcio e grandes pre,iuizos da 
lavour;,, comoconsequencia da desidia do Go
verno em relação a assumpto de tamanha 
magnitude. E a desidia do Goveruo nã.o & 
affirmada só por mim ; é atnrmada pelo com
mareio inteiro desta. cidade, que, sem dis
('tepancia, vem declarnr pelo orgão de sua 
commissão, que no exame a que procedeu nas 
repartições da Estrada de Ferro Central 
encontrou o testemunho. ou provas completas 
de desídia, de falta de in teras...«e pela. regula
ridade do serviço, ou de incapacidade da 
directoria da estrada. Leia V. Ex. • Sr . pre

OSR. 'V'.HLADARES-Aqui como lá. sideote, leia. a Camara, o relatorio boje 
Não ha muito tempo, um jornal desta ca- publíc:~do na imprensa, especialmente na parte 

pital referiu um facto que não põde deix:ar de que se refere á. enorme a.ccumulação de mer- . 
merecer a meditilção de quem tem a respon- cadorias, já em estado de putrefacção, na. 
sabilidade de ordem public:~. como Gove!'Oo. Estação da. Ga.mbóa. 

ReCerioeste jornal, creio que foi O Paiz, o o Sa . MARCIANO n:E MAGALHÃ-ES dà. um 
seguinte fà.cto: a existencia nunca 1uC1!rior aparte. 
de 50 fr.milias da melhor sociedade, r eduZidas 0 Sn.. OLIVEIRA. PINTO _E' 0 commercio a mais extrema penuria, nesta cidade, tendo 
deante de si a perspectiva da desmoralização, quem 0 diz. 
da quéda moral, qu.e é o triste apanagio da 0 SR. . l\IARCIÚW DE MAGALHÃES - Mas 
miseria, por via de regra. ora., este facto da que tem que o commercio o diga 1 
ac.cumulação de poj>ulação nas grandes ci- o S&. OLIVEIRA Pnrro- E' a commissão 
dades, como o RlO'de Janeiro, acom{lllnhado quem diz, que foi á. Estação do. G:unboa. 
da. excessiva. carestia, não podendo deiiar de 
ter como consequencia a miserla, e esta, O SR. MARCIANo IIE MAGALHÃES- A com
sendo elemento ef!:lcaz para a auarchla, dizia missão docommercio e revolucionaria. tamoom. 
eu1 o Governo, que tem a responsabilidade da O Sa. VALLADARES- O nobre deputado 
oraem pnblica, não tem querido se npet·ceber não deve enunciar-se assim, este nssumpt 
da. gravidade da questão do transporte, Que interesAA de tal modo a oràt:m publica, qae 
ahi estí., ~.a~ di~ que passa, aggravao.do nós não podemos emprestar intuitos politicos 
runa situação, que jà é embaraçosa para os a homens, que são naturalmente os homens 
rioos e os que te~m boa renda ele suas iodus- da paz, os homens do trabalho ! Si os homens 
tri.a.s e profissões, e de fome para. os pobres ! . da P<\Z, os homens do trabalho, si os neg:o--· 

O Governo não tem deresa posslvel, entre- ciantes tambem ja estão eivados de intuitos 
gando questão tão importante a. um quasi políticos, faltando á. verdade sobre a.ssumpto 
abandono, porque tanto importa entregar a aest.a natureza, então o paiz es"\:a perdido I" 
direcção da Estrada. Central a um homem que v. EX. comprehen.de que estes homens, que 
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falla.m por intermed!o de sua commlsSao, 
homens que representam na.tnl':l!mente a 
ordem, P\'la indole que a prollssão que a•ln. 
ptaram inculca,. pelos SallS intere~s<'S ; ess<>s 
homens não teem, não podem ter inte•·~s~;P.,; 
politicos partidarios, qu<J os apaixonem, q•l~ 
os façam revolucionarias, como diz o uoore 
deputarlo. Elles te 'In procedido, com mod~
ração: nomearam urna comrnissão do howen~ 
competentes, de homens que teem o 'llli'! 
perder, qneteem o que zelar; de homens que 
teem interesses !,'!'aves, interesses qne se 
ligam á ordem e {1. pa7. publica; elle~ nã·· 
:promover~m meeting.<, elles não foram par;. a 
praça. publka; e!le~ upre~entaram-se pern.nt ... 
Q Chefe do Est~do, ref~'riodo factos gravbsi· 
mos.,, (H a muitos apartes.) 

Esses fnetos tet·rn $ldo apontndos mnís rl •.• 
uma v '7. o SPmpre Pm r>senla ascende11te. d,, 
:sort" que sou !Pvado n. concluir que a •lire
ctoria. da. estrtJc'a ou não quer Mten~er ils 
justas reclnmn('i:les dos qcre clamam pelo~ sens 
âireltos, ou não póde, por falta de conheci~ 
mentos pratico~. ou por outras causas, atten
der a. e~as Ncla.mações. 

Não é crivei QUll a respeitaTel corporação 
commercial do Rio de Janeiro seja capaz de 
faltar a verdade, expondo factos gravisoi
mos qur· patenteiam completa ausencia da or
dem de trabalho na Estrada de Ferro Cen t:ra 1, 
come> cteclarn a oornmissão incumbida de syn
dicar desses r~ctos. 

A commissão declara. que os generos com· 
prados á Estrada de Ferro, pagando frett>s 
pesadissimos, fretes que todos os dias sü.o 
aggravlldos. se achavam em estado de putre
fa.cção, por f<~lta da cnidadcs! 

O SR. N:ecEsio-Isso é um facto que nin
guem pó•le negar. 

0 SR. VALLADARES-E' um facto, como bem 
diz o mPu nobre c~l!ega de representa.oão, 
que ninguem pód~ negar, a por isso mesmo é 
que devemos, como representantes dos CIIU· 
tribnintes. que são esses reclamantes, lavra
dores, aegociantes, industriaes, reclamariam
bem per~nte o Goverl!o, em vez de ~ttl'ibui•
lbes intuitos de ruim politica, e atê pli•nos 
revolucionarias! 

Dizem qne ba politica no e2so! mns senhores 
a. politica ào commercinnte não pôrle ser a da 
de~ordem, o rlo abãlo das instituições, não 
]Ude ~er 3. ~narehi~ ;- ~ poHt!ca do commer~ 
ciante é a politica do ~ornem de trabnlho, que 
;oó lucra com a ordem e a paz, Assim, St·. 
presidente, p<~ra. que não se diga que eu de~ 
clamo, lerei á Camllra alguns trechos do re
latorio da commi~sã.o (lê). 

O trecho que acabo de ler torna patente não 
ser possivel t.•maoha nccummulaçã.o de gene~ 
ros na estação, . sem que o serviço de trans
:pórte tivesse sido suspenso. 

Esta aqui o te~temunho da honr;:~da com
lr>issão do commercio. Ainda mais, Sr. presi
" '"nb. a commis'São declara. em estado deplo
ravct'de falta de limpeza os cllrros uti!isados 
no transporte do gado que vem do interior 
dP. Minas. Esses carros, que permaneciam na. 
e~b1ção destin<:tdos ao transporte de merca-
:iur·ias. como sal, que se 1Jisso!ve, a carne. que· 
se rleteriora., ufi,o sendo convenientemenle
ac·ondicionada, acha>am-se irnmundos, com
pletamente sujos, nauseabundos, verdadeiros 
,J.,pc>sitos de urina e da escremento rlo gado 
n~lles transportado. !•:ra nesses carros, Sr~. 
Pr·esidente, 11ue as merMdorias meucionadase 
o o t ros generos alimenticios iam ser transpor-· 
t<dos! 

Refere mesmo a commissão qu.' na estaçilo 
rle S. Dint~o(isto e interes~ante e gr·11vissimo) 
,;e a<'hnm as barbas do Governo grandes pi
lhas r! e ~nacos de s:tl se rlissotvendo sob B 
a nccão da h umidade, porque t\ estaçã.o, oomo 
~s do interior, nii.o tem o;~rmazem apropriado 
e com capacidade neces.saria para o fim a que 
se destina ! 

o sa. NECESI'> - As mercadorias licam. 
exJ:IO:;t:.ls na vlatarol'ma. 

0 SR. VALLADARES -As mercadoriaS fi
C<\m expostas nas pia ta forro as, como diz o meu 
honrado colleg-a de representação. e deste· 
facto eu posso dar testemunho, porque tive· 
occasião do presenciar em fins rle junho deste 
anno, na estação do Sitio (apartes) enormes. 
pilhas e de sueco~ de sal deteriorando-se, dis-· 
solvendo-:;e, porque nessa occasião chovia 
copiDl'<!mente. 

0 SR. MARCIANO DE MAGALH.ÃES dA UM 
aparte. 

0 SR. VALLA'DARES- 0 nobre presidente 
da Republica, menos governista do que o no
t.re deputado, reconheceu a proccdencin das. 
queixas do commercio, que o nobre d<•putado 
a.ccusa, e mandou construir barrucões, ue
amrla não foram con~truidos ; m:~s ha um 
ontro fact(l que responde ao ap;~rte do nobre 
rlepulado, responsabilisando o commercio pela· 
demora de seus generos nas estações interme·
diar1a.s. 

Q Sa. MARCIANO DE MAGALHÃES- São ge
neros à consignação. 

O Stt. V ALLADARES - Senhores, essas mer
carlorias ficam depositarJ::s nas ~sWcões ioter
medi~rius, porque não são acompanhadas das 
Jtot"s de e l!:pedíção da. Central, de sorte que 
as companhias ou as suas :~dministra~es não 
querem recebel-as, porque não querem assu
mir a responsabilidade de extraVios resultan· 
tes rlo deleixo. da anarcbia que reina no 
escriptorio da Estação Central, nesta Capital, 
que é uma. repartição publica., e cujos empre-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:00+ Pág ina 23 de 28 

Sessão em 4 de Novembro de 1892 71 

!l'a.dos teem todas as reg-alias de funccionarios 
ao Estado; e todos sabem que uma dessas 
regalhls é, por via de regra, a irresponsabi
lidade e a consequente impuoid.ade. Merca
dorias destioadas ao Estado de Minas teem 
sido eucontrad11 em S. Paulo, na Estação do 
Braz, r.'t capital desse Estado. 

O mesmo se tem dado com cargas destinadas 
a Goyaz. (Apartes.) . 

Por um l~do é responsavel IJ Governo, que 
<'OD~erva um homem que a~sim se manifesta 
praticamento na direcçã.o de uma. impo1tante 
empt•eza C0100 esta; \)or ouh•o la, lo consta-me 
até que o illu:;tre militar, que hojedirige a Es
tr<lda da Ferro Central do Brazil, tem mani
festado, não uma, mas muitas vezes, desejo 
de e:wuerar-se da1uelle cargo. 

Or<l, nestas condições, per1!uuto eu: re&
pons<L"'"el é ou não o Governo que o conserva, 
quando na pratica elle uão se mostr~ na a.l
turH d;~,s exigencias do saniço 'I 

Não se trata do sebastianismo, -como dizem 
os nobres deputados. Sebastianismo e hnje 
um prett~xto cem que se suppc:le canonisar 
todos os riesmandos. Não temos no caso ques
tão de molllll'chia e de Repuhlica, mas de anar
chia, de auseucia de administraçã-o ; nem co
lhem essas accu>aCQes posthum tS aos que nii.o 
podem hoje causar damno~ no pai?., quando o 
tempo mal chega. pa.ra ns nccusaçüos nos qu() 
estão com n re~ponSJtbiliu~\llo uo go \'eruo, e 
ncreditam llefander-sQ, dizonJo quo isto f()i 
sempre assim, 

0 SR. BEVILA.CQCA.- Mns qunndo ell:\s 
couberem aos que sa Cornrn, ~lles hílo da lo
val-as. 

0 SR. YALL,\.IlAlu:s.- 0 qUe llJll'DYeita (l 
a accusação nos que governam hoJo o pllill e 
slo os responso.veis ; e si o nobre deputado 
acredita que defenrle o Governo, mostt'!lndo 
que o Governo pa~so.do incorreu em t:11tns e 
a.tteottulos itlenticos, la.born em erro crasso ; 
porquanto essa sua suP.posta defezn é apenas 
uma contl~siio impliClta da procedencia. dn.~ 
accusaçlles pro~lu~id!IS pelos que uccusam os 
vivos deixando os mortos sob a p!'oteeção do 
pare e sep'II,Hs, 

Sr, presidente, o responsavel e o Governo 
do Sr. marechal. 

E o governo, IJOrqua collocou a freute da 
Estrada de Ferro Central um homem,que,por 
muito respeita.vel que seja. por muito distin· 
cto que seja, o que eu não desconheco e teobo 
mesmo a maior satisfação em confessar, nfí.o 
tem a. competencia necessa.ria.. 

0 SR.. MARCIANO DE MAGALHÃES -Não 
:pàde fazer milagres. 

0 SR. VALLADAR€S- Não é preciso mila
gre~; direi <t V. Ex. que bastante pratica de 
adroioistração, que elle cão tem, e a Llirecçã.o 
de estrada tão importante não póde ser mate
ria de al?rendizagem .. Não devo crer que o 
illustre du•ector da Estr<tda de Ferrro Central 
tenha o proposito de prejudica;;;' o commercio 
e a lavoura. 

0 SR. MARCIANO DE MAGALHÃES - Si 
Y. Et. o couhecesse pessoaJmente, fi!.r-lhe-ia 
justiç~. 

o SR.. MAitCIA!'O DE MArrAJ.Iii\ES dit um 
aparte. 

o Si,, v,\LLi\DAlt'ES- Sr. presidente, as 
medirl:ts ultimamente adoptados por S. S. são 
deploruYcis, a eu nlo sei si as quu.!iflco Lem. 

Urnu. lias providonci •S ado~t~dLJ.s pelo dil·e· 
ctor du Estrwh da Ferro fotl\ inscripçiio de 
quanti•IO.IlCS ucterrn\nauns e por ordem chro
no]OJl'iCIL. 

Orn. Sr. presidente, uma providencia destas, 
quanrlo se trata. de mercildorias que faz•m 
objecto de trausacçlles mercantis, é o maior 
contrasenso que imi:igioar-se possa ; porque 
da-~o um rncto, que u. commissão do commer
cio, com todo o fundamento, ponderou; mui
tas vezes, ob>ervada essa ordem de ioscl'i
pções, ncootece quo us facturas vencem-se 
nas cstuçOas. Y. Ex. sabe, Sr. presidente, que 
as trn.osacções se fazem a. prazo curto, de 30 
a 60 dias, tle tres a seis mezes. Ora, acontece 
que, quauto a. muitas remessas eft'ectuadas, o 
prazo para pagamento vence-se, achando-se 
as meroll.dorias nas est. · çiles ! 

Ora., isto ti a ruina do commercio ; isto é 
um;~. verdadeira calamidade, attentos os 
<>randes interesses em jogou, e tendo-se e~ 
~onsideração as ex.igencias imperiosas da ali
mentaçiío puhlica. 

Creio ter tornado patente a gr>)Vidade da 
situação e u. tremenda responsahilidade do 
Governo. 

A u.nalyse rapida, que o commercio fez, das 
providanciasorileuadas pelo director da es
trada de ferro, mo,tra que elle não conhece, 
nã.o tem a verdadeir<J. comprehensão da na
tureza do serviço que dirige. 

o SR. BE nLACQVA. - Mas esta proridenoia 
é toda tramíturia. ,Ha outros ap~ttes.) 

O SR. VALLADARII:S - Estou fazendo inteira 
justiQ>J.. M ... s. á vista. do testemunho da com
missão que examioou as cC'usas, vê-se que ba 
alli ausencia completa de admin~tração. 

O Sa. ·v.uLADARES- Outra prortdencia 
rer.,re-se aos pequenos V(•lurnes de )O., 20. e 
30 kilos para eucomm<Hi.::l(l.S, que êim1 aanao 
Jog;Lr a uma grande especui<tÇão, :1; uma ver
dadeira extorsão, de modo que. 1?1 o volum~ 
excede all5umas grammas de 10 kJlos, pagara. 
o remettente como 20, si é da 2, 3 ou 5 kilos, 
paga r.omo lO, e assim por deante ... 

:;ei que quem dá. gorg-etas fica. a.lh v~ado das 
crueza.s das medidas ordenada~ pelo du~e~tor ; 
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aqui o~tit corno as ·pro\·idencias se tornam em 
corrupÇ<io. As queixas são geraes, e ninguem 
se queixa sem motivo. ~bs não é exacto, como 
se tem dito, e o.qui se repetiu em npnrte, que 
as provid encia.s unicas uteis sejam estas. Eu 
não sou p.-ofbsional ne>sa m;\teria; mas, por 
ler e ouvir os proflssion:tes, me p:~rece que lia 
uma providencia que pó·le ser adoptad~ com 
vantagem para o commercio: era multij)licar 
a sahida do,; ccmiJoios da cDrgos. Na E11ropa 
os comb<Ji(JS partem de quarto em quarto de 
hora, 

0 SR. BEYILACQUA.- Mas lá ha material 
para isto. 

O Sn. VALT,ADARES- Mas com este mate
l'ial, que temos, póde-s~. diz o Sr. Christiauo 
Ottoni, organizar o ser'~'iço de tt·ens de qu~rto 
em Qll.trto de hora, como acontece nns outr0s 
paizes; quero mesmo que se faça e~le >el'viço 
a e mei:l em rnei.-1 hol'a. 

Ha lambem uma outra providencia qne não 
tem sido ]'Jl'aticada. 

Não temos transportes nocturnos para pa:;
sageiros ~em geral os viajantes aqui não toem 
o gosto pehs vi<1 gens uochrnas. Tenho vi:; to 
os carros nodurnos de pass~gei1·os Yazios. 
Por que niio augmentar o nnmero de carros 
de cnrga darant'' a noite? D•widamBnle la
vadns os C.1J'l'OS utilisados no transporte de 
g-.:~~o, podem voltar carregndos de merca
ttc!'las. 

O SR. BllVILACQUA -As machino.s precisam 
de. descanso . 

Sa. V.ULADA.l.'l.Es-Não se resolvem questí'les 
desta ordem por este modo. E' preciso ar
gumentar com sinceridade,e o nobre deputado 
está gracejando ! 

E' certo mais, Sr. presidente,que as ~uei:t~s 
não datam dagorn, mas de cer,:a rle dous 
annos. E qual a causa ? A verdadeira caus,1 é 
a anarcbia do serviço (apoiados e não apoía
dos) em consequencia de ter-sa introdmido 
a politicagBm ahi. 

O Sa JACQuEsOuarQUE- Apoiado V. Ex. 
collocou o dedo na ferida. 

0 SR. YALLADARES- 0 pessoal da estrada 
de ferro foi empregado nas emprezas de de
posições ; o pessoal, que só devia SE'l' empre
gado nos labores da pnz, no trabalho pro
ficuo, foi empregado (ninguem ignora o facto) 
n~ jornada de 23 de novembro. Isto estã na 
conscieMia de todos. 

A anarchia que r(snltou da utilísacão 
daquelles homens da paz e do trabalho para 
fins differentes, obrigou o Chefe do estado a 
collocar na Estrada do Ferro Central um 
coronel de sua confiança, porque elle es
tava sendo dirigido por outro militar, e pa
rece que não a contento do :Marechal Pre-

sidente, convertido em batalhão patriotico ; o 
pessoal da estrada perdeu os habites de ordem 
e de trabalho. 

o coronel director póde ser muito habili
tado na sua especialidade. 

0 SR. BEVILACQU.A.- Está la comó enge
oheiro. 

0 Sa. VALLADARES-Nfio bastn j é preciso 
que sejn. engenheiro especinli~ta, e o nobre 
deputado não ig-nora que a engenharia de 
estradas de ferro constitue especialidade im
portante. 

0 SR. MARCIANO DE MAGALHÃES -V. Ex, 
tem algnmcanrlidnto nas condieões de servir 
planamente 1 

0 SR. OLIVEIRA PI~TO- 0 espírito publico 
esta indicnndo. 

0 SR. VALLADARl!S- Não tenho ~lDdida.to, 
traniJUillbe-se o Sr. Marciano de Maga
lhães. 

O Go\'erno nito quer se aper~ber da gra· 
vitlade rln qnr.sttio; é preciso rpe se conheça. 
a sitll~çilo do interlor do Brazil actual• 
mente. 

Todo o mundo sabe, entre nós, que a eman
cipação, come disse um i! lustre economista 
italiano, não é opinião minha e não a expen
derLt si fosse, porque poderia ser 8Uspeito, foi 
sempre trataria e afinal resolvida, sob a in
tluencia tie considerações de puro sentimenta
lismo, como aconteceu em relação às colonia.s 
inglezas e francezas, e estas não se levanta.-. 
ram ate hoje. 

V. E:x:. sahequeem lB7lllresídiu aell,1ll.D-' 
cipação uma con~ideração de puro seatimen
ta.lbmo. C argumento principal foi este:
«que ninguem mais ao nascer respire as auraa 
da •'&wnvidão; que todos respii•em as auras 
~a liberdade.» 

0 Sa. DEMirRIO RIBEIM - E bem inspi
rados andaram ••• 

0 SR. VALLA.DARES -Mas era. necessario 
que a medida leo-islativa assim baseada em 
puro sentim~ntnfismo, humanitario, apenas, 
fosse acompa.nhada. de pro;:idencias outras 
complementares, contendo o pensamento sa.I
vador, no sentido de não ser muito prejudi
cada a producçM nacional, porque e com a 
renda que della resulta que se fazem os 
gastos do Estado, e não com puras declama
ções sentirnentalist.M. 

Cumpria, portanto, qu;;; uão se tivesse 
apenas reconhecido o direito de liberdade dos 
nascituros filhos de mnlher escrava., e cnm- · 
pria, simult~neamente, providenciar sobre a 
reorganização do trabalho. 

Liberto11-se o ventre da. mulher escrava, 
creon· se o fundo de emancipação, e toma
ram-se outras provideneias aestrnidoras do 
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trabalho servil- e nada se fez então e depois 
de verdad~iramll!lte proflcuo para a org-J.ui
zação do tmbalho livre. 

A industria pastoril que se exerce em Minas 
Ger<tes e;tâ em decarlencia., e eu vou dar a 
l':lzã.O • 

Do mesmo modo imprevidente se tinha Comprou-se hoje no Estado de .Minas no-
abolido o trafico at'ricano em 1831. vi!bos qunst bezerros por 50 e mais mil réis. 

Em 1885 tratou-se de libertar os sexage- bezerros de pouco mais de anuo. Em certa. 
narios, e o argumento era este:- libertou-se época, quando havia muito dinh~iro NIUi na. 
o berço em 1871, devemos libertar agora o -praça do R.io de Janeiro, nos dias das vaccas 
tumulo! Foi est11 consideração de sentimen- g-ordas das emiSoí'íeS bancarias, a cornucopia. 
talismo puro que presidiu aquelle acto; mas derramou dinheiro ate os sertões da minha. 
o senso pratico, a prudencia vulgar exigiam boa terra., e fez crescer a cobiça dos meus 
mediria::; complementares de out!'o. n·.tureza., modestos patricíos criadores de gado_ Os 
medidus de caracter ""OVernamental, de ca- compradores penetraram ntc os pontos mais 
racter financeiro, ten'àentes á reorganiza~ii.o Mastado3 dos sertões de Minas e Goyaz, le
do trabalho.. vanrlo us caixas cheias de bonitas notas dos 

Finalmente, em 1888, fez-se a libertaç,ão bancos emissores. 
total, aindn. por considerações sórnente refe- Offereciam pelo gado 0 melhor preço, tal 
rentes á restituição dos direitos dos escravos, CJUe tle certo jilmais julgaram pos~ivel os pra... 
sem provi~encias tendentes á reorganização vriet:u•ios, serluzidos os criadores- Estes, se
do trnbalhiJ. uuzidos p;Jlos preços elevndos, não se lirni-

Qual a consequencia de tantaimprevidencia: tavam a vender o g-ado usualmente de~tinado 
o que aconte~u~ A situação dopaiz responde a venda, isto é, os bois e as vaccas pouco 
a esta pergunta.. productivas, e menos proprias para a repro-

Tivemos :t suppr~ssão do trabalho conjun- duccii.o. Venderam a varrer, até os reprodn
ctamoote com a suppressão do escravo. Esta ctores. 
asserção tem torlo o rigor rle verdade nas pro- Este facto póde ser confirmado pelos nobres 
vincins ou Estados, em que o trabalho, por ueputfl.dos sertan~jos, como eu. (Apoiados dos 
ser menos Jucr:1tivo, não podia dei;rar d~ ter deputados ele Minas e Goya:-) 
menor s,llario;- ahi a suppresslio, senhores, Muitüs proprietnrios .-enderam todo o se11 
foi completa; concentraram-se os braços na gado. ora, Sr. presidente, quando a situação 
zona ca[eeira de Minas e S. Paulo, e u.hi no interior é esta, é ·previdente o Governo 
mesmo, em conslderavel propor~o, muito q 11e- nã.o comprehende as consequenc!as da. 
acima de um terço, os libertos abandonaram miseria publica aqui e as consequencias da. 
os trabalhos das lavouras, e os que nellas miseria. publica no inte1ior, ferindo o corn
g:rmanecem trabalham pouco e nãa são assi- merci l importador de generos alimenticios 'I 

os. Evidentemente a r::ste Governo falta. a pri
Aquelles que ficaram localisadosna lavoura meir11. qualidade de GoveL"no, que é a previ

em grande parte abandonaram a plantação dencia. 
de cereaes, e os que não abandonaram, hoje o S"t. BEVILAOQUA da apa1·tes. 
pU..ntam muito pou.co; os lavra.tlores proprie-
tarios ti ~·eram necessidade de empregar os O SR. V ALLA.DA.RES: -Urge que o Governo 
braços de que 'Podiam dispor nn. lavoura de -cuide mais dos interesses publicos e faça. 
café. Dahi, como oonsequencia, uma verda- menos politica. Os apartes não me desviarão 
deira crise alimenticia, que nós atravessamos, do plano que tracei-me. 
e cuja gr-avidade o Governo não com prehende, Ainda hon tem eu li um facto gra vlssimo 
ligada com a desorganização dos tra-nsportes sobre o Rio Grande do Sul, que poderà ser 
para o interior. (Ha um aparte,) coroborado pelo honrado representante dessa 

Eu estou ~rgnmentando com factos, como Estado, o Sr. Demetrio Ribeiro, que me esta. 
· · od honrando com asua n.ttençii.o. Referiu o JoNI(I.~ 

Ilnro posltinsta m erno; não quero saber se claComm.ercio 0 facto gravissimodoRio Grande 
o lavrador commetteu o erro plantando só y 
café, em -vez de plantar tambem feijão, arroz do Sul, a carestia ue generos alimenti~!~ 
e milho. A situação é esta: uma verdadeira ser ta.l, que jã se vende nm saceo de faiJlW 
crise alimentida no interior, falta de gensros IJOr 16 e ·25 mil réis, e é taJ 11 f~lta deste ge
alimenticios, por falta de plantação, pelo nero, que já se reclamou medidas tendentes a. 
ab d d 1 d - impedir a exportação. 

an ono a avoura e cereaes, e suspensao Ora, ninguem ignora que 0 Rio _Grande do-
da. importação, porque o serviço de transporte Sul é 0 celeiro desta. zona do Brazll •.. 
da Estrada Central parou ! 

Ora, Sr_ presidente, ainda. devo accrescentar O SR. DEMETR.IO RIBEIRO - Apoiado. 
um facto, que talvez teiiha passado desaper· o VALLADARES -· •• fornece aquelle Es-· 
eebido a muita gente. tado o do Rio, Minas e outras regiões, de 

Cato lU'& V, V I lO 
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grande parte de feijito, que nelles se con
some. 

Pois bem; a. falta dest<l genero é tal, quejà. 
se chega a vender lá um saco de feijão por 
16 e 25 mil réis, quando elle se comprava 
&L. ui a 9 e lO mil réis. 

o SR. MA:aciANo DE MAGALHÃEs - Em 
breve não ha'Ve!'il feijão parn comprar. 

O Sa. VALLADARES- Ora., Sr. presidente, 
quando a situação do paiz é e~ta. é ferindo m> 
direitos do comrnercio, ponrlo·lbe emllarat;os 
ao transporte de sua.s merca.dorí:•s, cau~and-· 
enormes prejuízos, que o Governov'lm supprír 
a f~tlta. de generos ·de producção local e na.
ciooal? ••. 
· lnda:xando, Sr. presidente, das causas deste 

-pbenomeno no Rio Grande do sul, isto é, quttl 
n cau~:~ da ralta de generos alimeaticios, di~ o 
llOticiarista. (e esta sua aprecia(}ão tem "P
-plic~ção a todo o paiz ), que isto se deve á 
malfadada política da deorganização dos Es
tados, que raz com que aque\les que devi~m 
ser utilisados no serviço da paz, no cultivo 
honesto da terra, estejam utilhsados uaa 
gue_rrilhas, no trabalho ingrato da luta fra
frimda ... 

0 Sa. DtmETll.IO RIBEIRO- Alimentil.da 
por poderes estranhos ao Estado. 

O Sa. VALLADAaES - •.. alimentada por 
interessas inteiramente contrarias ao do 
paiz ... 

O SR. OLIVEIRA PlNTo - Digamos logo : 
alimentada pela. intervenção in debita do go
Yeroo oos Estados.-

0 SR.. YALLADAR.ES-... e inteiramente con
tra.t·ios a.os interesses da paz do Bra.zil. 

A situação é esta.: o unico trabfllho que 
tinamos esta desorganizado ; depois d•t 
~mancipação nenhuma provi~encía se tomou; 
o Governo Provisorio decretou a exclusão do 
trabalhador asiatic:o, o unico que podia man
ter a. graods lavcul"n, isto quando a pequ~na 
lavoura é umimpossivel actua!mente, porqne 
ella sõ ha de vil" pa~a nõ>, como para os ou
tros povos, pelo povoamento do territorio. 

O Sa. BEVJLA.cQuA.- A Repu'bli~a tem 
ga~to con a immigrnção muito mi\ÍS que " 
monarchiã.; só ern 1891 gastou 33.000 contos. 
. 0 Sa. VALLADARES- Estou const:\tando 
1lin facto ; e aimmigr::tçào etlropéa, entre nós, 
tem si•to urnfl. espP.cula.ção que muito teon 
~proveitado MS que della se eo.carregam a 
"tanto por c:~b~. 

0 SR. BEVILACQUA- Apoiado. 
0 SR. VALLADARES- 0 trabalho asia.ticO 

~lle poderia aproveita-r â gra.or.le la.VOlll"a. (oi 
repellido pelo Governo Provisflrio. e só agora 
deu-se a revogação do decreto daquelle G-o-

verno, sendo talvez a.pplicavel ao caso o co
nhecido proverbio : «C~vnda ao asno morto:~>. 

Penso não poder ser accusado de p:tixão po
litica. E~tou expondo fucto que ningnem con
testa e as minhas apremaci'ies sao dedueções 
logicn.s desses factos. 

A sítm>çã.o á, portanto, esta que acabo de 
assigoalar; uma v~rd'adeíra crise alimentícia 
no interior, por t'alta de producção, uni povo 
que se acha em condições de ir pedir ao es
trangeiro os tecidos neces;;a.rios para cobrir a 
sua nudez, os !'eneros para a sua alimenta
ção, e ate a forragem pa.ra o sustento das 
bestas, e desot•ganizado o serviço de tran
S!JOrte da EstT'ad, Centra.l,índispensavel pa.ra 
attennnr Ol:l rig-ores desses males 

I~to posto, senhores, maravilha que o Gl>
verno se abalance a increpar os adversarios 
de seu pl<lno tlrwnceiro, qua elle tem o desem
bnraco ocr arrojo de atfl.rmar que terá por 
e:treito vo.lorisar o meio cí!'culaote! E verda
deiramente irrisoria eSS:.\ preteução de valo
risar o maío circulante-vapel-moed:1, quando
tudo se importa e quando o paiz tem desor
ganizado o trabalho que interessa. a lavoura, 
fonte principal da riqueza publica e príva,la! 

E-.;ta situv.ção e esta preteo.çã.o mt~ la.zem 
lembmr D que disse um economista. inglez a. 
l"espeito de Bespanha. 

Diz elle que a Haspaoba. foi em certa. oc
casião o p<tiz que muito ouro rec,.bia ; os 
mwios alli chegavam pesados, trazmrlo o 
uuro extorquido dos trabalhares habitaDtes 
•ie suas colonias americanas. Mas este o11ro 
entrava e escoava-se como a agua lançada 
sobre urna superficie em declividade, porque 
o territorio permanecia. inculto ; a Igreja, 
a berranrio dos verdadeiros princi pios da re
li !!ião d ~ Christo, tiuha.-se deixado tomar da. 
cubiça. dos bens mundanos. 

Abusando de sua influencia sobre o espirito 
dos tieis, se apodera.ra de grande, si não da 
ruaior parte de territorio do paiz ; essa ter
ritorio CertilissinJo, em vez de ser utilisado 
p:Lra a produccão agric:ola e outras, no inte
resse do;; melhoramentos tendentes ao hem
esta•· e á civilisação do povo, era dei!"do iu
'culto e apenas occupado pelos conveutos, no 
olizer do p~eta, em favor da preguiça eolitica
dos. Em consequencia, o capital que eatrava, 
não achando etnj')l'e'!O 011 collocação nas in
,[ustrias, que ahi nãoexistia.'ll, e com~ conse
quencia,ia falta de producção nactonal, não 
se mantinha no paiz. oude <i. mis;;ri<>cvntras
to.va com essa simrles apparenciade ri•1ueza, 
que não consiste no ouro, mas nos productos 
da h>voo.ra e de outras industrias. 

A pretenção de valorísar o meio circulant& 
cie um paíz, que se acha em condições, si não 
identicas, muito proxímas as da Hespanlla, 
nos tempos alludido;, é absurda, por ser con
traria aos verdadeiros e elementares p~inci-
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pios da. sciencía economica e aos factos, que mulados na Estação Central, a entrada de 
qualquer homem de bom senso, mesmo alheio rll>vas remessas de mercadorias importad}~& 
a est.;. scíencia., póde a.pl'eciar. do exteriot> virá aggravar a sua sitna•:'d.o; 

Por i:sso, dizem os economistas: a extiucção mas Qppoz-se â communicação telegra1-b.ieã, 
do papel-moeda, que é um phenomeoo natur" 1 p· ·r·· uüo _prejudi(l"r ~ais o cre~i~o onciomtl. 
nos paizes novos, só se pôde operar natural- Quern us~lfll procede !}aO faz P?llti~ !le OPIJO~ 
menf~ velo desenvolvimento das tontes da I ~1çiio ~o IJoverno ou as novas mstllmçõe~ que 
produr•<;ão ; porque, cõmo dizia meu illustre elle representa. 
:professor, que já. ~ive occasião de cit3:: aqui,[ T•·do 0 mundo sabe que o el'edtto é um. 
dado o dcse_nvolvtmento 5Ia pro<lucç~o, até phennmeDo economico muito susc<;ptivel, por
por empr<>Stkmos estrangeiros se ~dcrm, co~- i:,;so os negociantes ot,servam ama1orréservay 
segui!· o re~ga.te; ?~ ~endo possJnü _ eut~o a•-~ten•lo-se de qualquer manifastac:'ío ou I'e• 
qu~ o custe~n ~~ dJvid<t. puultca, amorbzacao vr-h,:<lo que poss!L prejudicar esse. Importao
de JUros. nao 1r1a pcsar enormemeute subre o tl~simo elemento da vida commercwl. ,\ re
orçamento,_como ~cooteceactual!_llente,~onse· veh>çáo, portanto, da necessidade da suspen
que~cra d~ msuffict~nte producçao n~ctonal. :;ão d;1s remessas pedidas, constante d<? rel~-

Ers :<qUI Sr. presJdeote porque eu disse que tot·io lJOjB publicado, tornou p<~tente a SJtuaçaQ 
a situação que acabo de desci·ever me fali re- ,,ffiictiva do uosso commercio; pelo qu.e o ~o
cmdar ~ ract_o da H~spanl\a, lemb~o P?~' um ver·no não põ:le mn.is protellar ~s pcond:m•·Ias
economrsta. msuspe1to, nm economtsta 1ng!P.Z elflcaz,•s que tornem uma realidade o serVIÇO 
que vem demonstrar que aquelles que. n!io a p- rle transporte na Estrada Central. <? Jlrocedi~ 
:plaudiram o Gover~o, pelo ~ele~ree!IX!r Co_!IJ m ... ntu patríotico da clas::;e comm.erciitl é pa
quc pretendia va.loris~r. o !J!eto circula~~: te, n~o tente, pelo que o GoYerno não. pode def<:nrl~r
:;;ão tão contrarias mtm1gos do Bra.~il ;_ n~o se c.•m 0 chavão de sebastiamsmo, atti·tbwdo 
são os representantes dos h~n~ ne~oc10s ~~·ll- a essa classe, que não } p~litic~. . 
viduaes! de que fallou ~Sr. mmtstro: elles sao Ta! fJlano politico nao. nao pode ammar a.. 
dignos uo mesmo respeito que aquelles qu.e_ se- essa r·espeitavel classe, awda que .seus tltém
gnirão opinião contraria. e pode~ perfett~- bros sejam sectarios da monarchta; por·que· 
mente sust• ·ntar ou mant~r a attl\ude, ?em 0 seu procedimento e franco, ~:q~ondo f: tetos, 
quebra· ou perda dos cred1tos de ver•ladetr~s chamando 0 Governo ao cumprrmento de saus 
:patriotas; e o Sr. ministro talvez _tenha mais deveres, 0 que só póde concorre_r para coa
tarde à e se convencer.- da nece~sida.de da. re.- solidar as institu;CX~es. Não VeJo, senhores, 
organização bancaria, que hoje lhe merece per·igo de restauraç::1o t O perigo que ~OI'r~ a 
-vitUJ?erios.! . . nova organização politica não deve, n~n pode· 

· De1.x,re1 este assumpto, que é n'ritante, ser encarado para o lado da restauraçao mo-
:para insistir sobre a necessidade da approva· nal'í!hica. . _ 
ção do meu requerimento :cumpre despertar Eu não acredito que, na actual s1tuaçao do 
o Góverno, que não póde continuar na situl\- Brazil. h;oja um prineipe que se anime a tan .. 
ção de completaapathia em que se tem collo- tal a restauração, vindo collocar-se como um 
cado em relação á grande questão de trun· acciamlido dos quarteis, e sõcom tal ele~J~ent~ 
sporte. . . _ . a restauração seria possível na actua.hdad~-

0 relator10 da commrS5ao mamfesta appre- 0 perigo da no-va organização poltttca nao 
hensões ~s mais bem fundadas por parte do dêve ser encarado por esse lado. A falta d(l_ 
commercto.: . ,· _ , lealrlade na pratic;~. das instituiç~es demo-· 

A srtuaça.o é tal, que so por coiktderaçoes de cr·Jtic·ts a sua snppressão na pratica, r.omo 
prud~o.cia não passou na ~sserp.b!éa dos co~- v;i ~~oh tecendo, seohores., terá como c<m~~
~ercrnotes uma co!Dmuo~caçao telegrapl_nca uencia a anarcbia sanguinolenta _que VIra 
a~ praças estrangerras, >-ustando os P';ld1d~h ~epoi-; dos ensaios. alguns até corm~~s. que 
de remessa de g_e~eros ._ U~a commUJncaçao temos tido, dos pronunciamentos . m1htares ; 
de tal natureza ma preJudtc~r ~r. ndement~ e no Rio Gt>" nde e M!1tto Grosso .la temos o 
o. credito do Bra.zil ei"oi o patr1ot1sm_o d~st:.< começo da tragedia da guerra ciVil. Não é 
cl~~· a_ que se pret~nde empresta~ mt!ltt"s l'atrioti··o attenuar ou encobri: <:S erros do 
lJohticos mco~fessavms, que repelltn a rdéa, Governo coro clmvã.odo sebastlamsm~. 
!:lã!> porque a JU!g~-Lsse sêm fundawento, m_as 1" epetirAi e muit11 s vezes; 0 perlgo out' 
pelos seus eft'eitos, em '!etrime~to do _cr~dito h" e de se~' 0 paiz arrastado a d~sgraç,. ·da. 
ao Bra-zi!. Cumpre ser JUSto, nao ~ttr;bmn~o "'Uerra civil que tr;~râ a separaçao dos Es
intuitos de política. inconfessavel a ~ér~' ?a:ios que t~em elementos de riqueza e fun•io 
claSi>Se respeita>el que p~go!l por seus dire1- ,[e m~ralift,de p~:ra não se deixarem chamr-
tos e pelos intere,;ses da Naçao. . da dar e aniquiiar em tal abjecçã;o l o e 1mmercio reconheceu a procedencta . - d C se-
medida, reconbecendo que, não dando a es-- Çlffereço â _deltbe~o- a. amara 0 

trada. transporte aos gener.os que estão accu· gumte reguer1metlto (le). 
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E' lido e fica sobre a. mesa o seguinte 

Requerimento 

R~9.ueiro que pelo Ministerio da Via.ção 
Pubnca o governo informe á Cama.ra. sobre as 
providencias adaptadas para prover de re
medio a chamada crise de transpOl'tes de mer
carlorias na Estl'ada de Ferro Central do 
Brazil, devendo da, informação constar a data 
de cada providencia; e bem assim se pre· 
tende o governo manter as medidas tomadas 
pela. actual directoria contra. as qua.es recla· 
ma todo o commercio desta praça. 

Sa.la das sessões, 4 de novembro de 1892.
VaUadares. 

§ 1.• A antiguidade contar-se-ha da posse, 
prevalecendo, em igualdade desta, o tempo 
da judicatura o.nterior, ou d0 funcções do 
ministerio publico, na União ., uc> estados e, 
em segundo lagar, o da advocacia. 

§ 2.• Os pretores nomeados vitaliciamente, 
antes da execução do decreto n. 1030 de 14 de 
novembro de 1890, assimcomo os promotores 
nomeados antes dessa lei, serão considerados 
os mais antigos. 

§ 3.• O presidente da Côrte de Appella.çãJ 
organisa.ra no principio de cada anno a lista. 
da antiguidade dos pretoreJJ e promotores, 
cabendo aos prejudicados recurso para. o 
Conselbo Supremo do mesmo tribunal. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberação Sala das oommissões, 4 de novembro de 
o seguinte 1892.-Frdes da Cru;;,-Lea"i(litdo Filguei

rl'.s.-A.lcidesLima, 

PR.OJECTO 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. l." Serií o considerados lente& substi

tutos das faculdades de medicina os actuaes 
]reparadores que ienham prestado concurso 
nos termos do regulamento de lO de janeiro 
de 1891. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1892.
Bella.nnino de Mendonça.-Manoel Caetano.
Lauro M-ulte~.- ](toques Ouríque,-Thoma~ 
JJelfino. 

Vão a imprimir as seguintes 

RedacçõiJS 

N, 199 B-1892 

Redacção do projecto n. 199 A do corre»te 
atmo que pJ·o1>ide1lcia sobre a no>>U3açito dos 
pretores e dos jui;;es ào Tribunal Civil e 
Criminal e bem. assim sobre o modo de coa
tat· a antiguidade dos mesmos magistrados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Os pretores e promotores publicas 

do DistriC"'..o Federal serão nomead~s medeante 
eç>ncurso pe~te a. Côrte de Appeüa<;ão. 

§ l. • O Presiden-te da Repu'filica. determi
narã, em regulamento especial, a fórma do 
concurso. 

§ 2. • E' con~iàerado Vitalicio o Iogar de 
pretor e o de promotor. 

Art. 2.• Os JUires do Tribunal Civil e Cri· 
mina.! serão nomeados dentre os pretores e 
promotores na ordem da antiguidade. 

Redacção do projecto 'll. 232 deste anno. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I• Fica o Poder Executivo autorisado 

a conceder ao escripturarío da Alfande.,"'ll. de 
Santos, Raul Cavalcante Vereza, licença de 
seis mez"'s com ordenado, para tratar de 
suasaude. 

Art. 2• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 4 de novembro de 
1892. - Fróes da Cru:. - Leouigildo Fil
!JUeiras. - A.lcides Lima. 

Vae a imprimir para. entrar na ordem dOI 
trabalhos o seguinte . 

PROJECl'O N. 237- 18fl2 

Autorim o Pode1· E:::et;Utif!O a. relet)ar a]), 
Guilh.e1·mina Go~çal'!Jes Amaro Olrdoso · o 
restante da di;,;ida cot~tral!ida com a F!X$enda 
Nadonal pot· se11 finado marido o !enente 
Fernaruio Antonio Cardoso Junior. 

A' commissã.o de fazenda e industria foi 
presente o requerimento em que D. Guilher· 
mina Goncal:ves Amaro Cardoso, viuva do 
tenente Fernando Antonio Ca.rdoso Junior, 
pede rele..-a.Ção da di-vida. de !68~15ú, c!?nt.~
hida para com a Fazenda. Naciónal por seu 
finado marido. 

Da certidão junta. ao requerimento se veri
fica ter a :peticionaria. a.mortisado parte da
quella divida por meio de presta.çóes men
sa.es de 7S'i00,dedu.zidas da quantia de 3().$2:00, 
meio sold'o que _percebe, devendo ainda. a im 
porta.ncia de 70$470. 
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Attenden!lo ao estado de pobreza da peti
cionaria, que a.cha-se sem recursos par~t ma.n
ter-se e a seus tres filhos menores ; 
· .Attendendo a que, nessas condições temella, 
com sacri:tlcio facil de avaliar, se privado de 
parte do ja minguado meio soldo que per
percebe; 

E' de parecer a oommiss-:io de fazenda que 
seja. concedida, por equida(le, a releva~ilo do 
resto da divida a que a peticionaria esta obri
gada , e assim otrerece para ser convertido em 
lei o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional rosolve : 
Art. 1. o Fica a.utori:sa.doo Poder Executi"vo 

a relevar a D. Guilhermina. Gonçalves Ama
ro Ca.rdoso vi uva. do tenente Fernando Anto
nio cardosoJunior, a quantia de 70$470, res
tante da divida contra.hida. por seu finado ma
rido para com a Fazenda Nacional, na impor
tancia. de l68$.í50. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em oon
trario. 

Sala das commissões, 22 de outubro de 
1892. - Mm·sa. - Tlwma; IJel(ino, relator. 
- B. Carncl?·o.-Homero Bapt!sta-Sali~paio 
Fert'a: . · 

O ~R. PRESIDENTE designa para 5 1: se· 
guinte ordem do dia: 
_Continuação da votação da emenda do Sr. 

Leopoldo de Bul b.ões, ao projecto n. 11>4 D, 
deste anno (addi tivo destacado ·ern 3' dis
cussã.o<Jo projecto n. 154 B sobre· de5~za do 
Ministerio dil Fazenda para o exel":!ICio de 
1893, a.utor isando o Presidente da Rep1blica 
a providenciar sobre ta.rifas das allilndega.s, 
oonsolirJação das leis das mesmas, confeccionar 
regulamento geral de rcpre«sã.o do contra
bando e estabelecer, sem augmento de des
peza. nas mesas de rendas federaes, caixas 
eoonomic;~S de depositos particulares); dis
cussão uni~o .. 

Votação do~ ·seguintes projectos: 
N. 154 E. deste anno (arld.itivo desta.ca.d.o 

em 3• discu,são do projecto n. 154 E sobre 
despeza. do Ministerio da Fazenda pa:ra o 
exercicio de 1893, antorisando o Govern.o 
para veoder, independente de concurrencia 
ou propostas, iodos os proprios naciona.es 
que não derem renda correspondente no seu 
custeio e os juros do capital que elles repre
õ&u tem); ài~cussão ulliGa. 

N. 221 I, deste anno (additivo destacado 
do projecto da. receita ger-al da. Repub!ica. 
para. o exerciciode 1893), abolindo as loterl3.S; 
discussão unica. . 

N. 32. A, deste anno, dando diversas pro
videncias no intuito de animar as industrias 
a.gricola e pastoril; 2• discussão. 

Continuação da. 3> discllssão do projecto 
n. 231, deste anno, ~-oncedendo ao Poder 
ExecHti"Vo um credito extraortlinario de Rs. 
10.000:000$, ao cambio_ de 21 d., para ser 
empregado na renonçao, !'eparos e novas 
con$trucçlles de materia.l da esq_uadr-a na
cional. 

Di;cusi\ão unica.do prQjecto n. 2H F deste 
anno. (additivo destacado 11:1. 3" di;cussão do 
pro.jecton. 221 B, orçamento J.a receiW. geral 
da Rcpublica, que estab.o-lec-_, o tl<:lJOsito de 
30:000$ para os esta1Jelecimento5 que vende
rem poules ou quaesquer outras accumula-
ções). . 

3'- discussão do P~íecto n. 105 A, deste 
n,nno, elevando á categoria. de a:lfan:lega. a. 
m~de rendas de San L'AnM do LiHa.mento, 
no es!.lldo do Rio Grande do Sul. 

Levanta-se a sessão â.s 5 horas. 

144• SE:>SÃ.O E~l 5 DE N OVE:IIBR.O DE 1892 

Prcsid1mcia do S'· , Joíi.o Lopss 

O Sr. r• Secretario procede á. leitul'a do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do :Ministerio da Guerra. rle 5 do corrente, 

enviando a mensagem relativa ã. necessidade 
de um credito extraordinario áquelle Minis
teria. - A' commissão de orçamento. 

Do 1• Secretario da Assemhléa Legislativa 
do estado da. Pa.rahyba, de 22 de outubro 
ultimo, communicando que fo!'llm reconhecidos 
e proclamados, em sess:to solemue. naquella 
assemblé:>. os Srs . Dr. Alvaro Lopes .Machado 
(presidente), vigario Walfredo Soares dos 
Santos Leal ( I • vice· preside o te ) e Dr. João 
Ta varas de Mello Cavalcanti ( 2• \-ice-presi
dente) eleitos pelo voto popular no dia 7 de 
setembro proximo findo.- lnteiralia. 

Do Sr. AI varo Lopes .MJ.chado, de 22 de 
cut ubtü pi·o.ximo fiaao, communic1udo que 
prestou juramento perante a ASsembléa Le
gislativa. e assumiu o exercício do cargo de 
presidente do estado da Para.hybl. do Norte, 
para o q oal fór-~ eleito pelo suffragio direeto 
J.e seus concidadãos. - Iateirada. 

Requerimento do engenlleh·o N. V. Lecooq 
e antros, pedindo privilegio e fàvores que a 
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lei faculta para uma estrada. de ferro de bitol~ testavelmente é o principal objeetivo do des--
1le um metro entre a cidade de Carolina. e a envolvimento tã() nti!, quão ardentemente 
cidade de Caxit•S, passando pela barra do aohelado pelos habitantes de qualquer paiz;. 
-corda, assim como a dons ramaes, ligando a Nesías condi~ões a companhia, convicta. 
-ref.,rid;t. estrada ao rio das Bolsas e á cidade como se acha dos vossos elev:.dos intuitos 
de Grajahü.- A' colll.missão de obms pu- pelo !!era! engrandemmento da Uniã.o Brazi
blicas. teira,de que mui dignamente sois os reflresen-

- Exms. cidadãos presidente e membros tantas em uma da.s C:~maras do Congresso, 
da C;Lmara dos Deputados da. Repuu!ica. do8 espera que a sua expechtiva seja cor:re:spon
.Estados Unidos do Brazil- A Companhm de d~da, SGOdO Sfltii!feito o appello que vos faz. 
:NavegaeãO a Vapor, no rio Pa1•nahyba, dQ vJgto como, sem a suovenção que vos solicita, 
estado do Pia.uhy, representada por sua dire- •lif!icilmente a mesma compa.Dllia. podem 

d t 1 b manter-se, e assim acontecendo,outro recurso 
ctoria. abaixo as:;igna ~· ousa o~nr a. 1 "~- oão terá sinão o de di~solver-se com o que 
.da1le de v1r. perante vos, por meiO dest L so~- rnuito perdera o Estado, que ficará. privado 
citar-vos mui respeitosamente a mauut;ln<;;ao ·lesse melhorameoto que tão util e proveitoso 
da. subvenção que o governo federal prest<L a lhe tem sido. 
mesma companhia, a contar do dia 6 de no-
vembro do corrente anno, quaodo ter.i de Na co_~vicç_!lo, pois, de que nã.o des~ja!eis 
.findar-se o contracto que actulmente existe que o Plauby venha a soffrer a falta das ~~u
entre a companhia e o go'Verno, celebra•lo meras vantagens q~e o_:fferece a CO~flaDhJA. 
em virtude do decreto n. 9808 rle 19 de no- e~ta aguarda a rea.bsaça.o do seu JUsto pe
vembro de 1887, tornando-se oecessario que d!dO. 
vos digneis autorisar a renovação do alludido E nestes termos-E. R. M. 
-contracto no tempo opportuno. Therezina, :lO de junho de 1892. Jose J~íJo 

A companhia espera que a sua supplica seja dos S':lntos, presid~nte, - A11tonio Gonça~v~s 
attenllida por vós, que tendes o -patriotismo Pedre:1'a J'orte~laaa. - Ray?l_nmdo Antont~ 
bastante ara tornardes na devida considera- Marqu_~s._- Raynmndo Antomo Lopes. -A 
-ção os refevantes serviços que a me.;;D?a com- corrum~sao de orçamento. 
panhia ha prestado ao Estado, proporcwnaodo 
.o desenvolvimento do seu commei·cio e la
vour.l., e auxiliando á nação na razã.o de suas 
fracas força.s, como tem fc::ito nas occ:!.s\ões 
opportunas. não só pondo os seus barcos a 
disposição do governo para. o traosp?tte gra-:
tuitos do contingentes que se dest1navam a 
guerra do Paraguay, mas tambem para o de 
graade numero dB immigrantes, durante :1 
secea, tJela metade do3 preços da tabella e 
mais dez por cento de abatimento ; ja. em
prestando quantias, sem juros, a pe<lido do 
então pre~idente d;L provincia, ainda. ,1urante 
a secca, para ocool'!'er as despezas com o de.5-
-pacho de cereaes na. cidade da. Paroailyba, já 
:transportando gratuitamente da Parnahyoa 
para Amara.nte e Va:rzea da Cruz, todo o ma
terial explosivo (dyD!l.mita) e oo:reaes que lhe 
foi requisít11.do pela. ~ommissão de melhora
mentos do rio Parnahyha, ora. ponr!o á dis
posi()iW da mesma commissão o vapor Conse
lheir-o Junqueir(!, para o reconhe~imentCI te
chnico do Alto Parn!l.hyba, vapor que teve 
de volt«.r da. corredeira. da Büa Esperança em 
eonsequencia. da baixa do rio, ora otl'erecendo 
à. actual commissão o transporte gra tuíto de 
todo o material e outros objectos necessarios 
ao seu serviço . 

Ainda mais: confia. a companhia que vos 
dignareis considerar que o astado do Pia.uhy, 
que e tão atra.za.do em melhoramento~. ns
-~ita. gra.ndem~nte de elem~ntos de p~ospe
l'ldade, c:omo 9eJa a navegaçao ; que, m~on-

O Sr. Oliveira Pinto (para uma 
expU~r1ção pessoal) sente-se mal comsigo mas-

o, depois da leitura do discursll proferido 
pelo seu di tinctl' companheiro de deput ção 
St'. Nilo Peçaoha, por occas1ão de votar-se 
aqui o substitutivo ao projecto do govet'no, 
constituindo o~ dbtrictos do est.~do do Rio de 
J •Deiro, e sente-se embaraçado, porqu ~nto 
~stà habituado a observar sempre a correcção 
e se'Veridade com que procede seu cornpa• 
n heiro de deputação. 

F•cou, na reaiidade, mara'Vilhado, lendo as 
palavras proferida~ por S. Ex. e que consti
tuem, ainda q11e nào possa, da fórma alguma. 
attribuir ao nobre deputado o proposito de o 
fazer, uma verdadeira injuria irrog-dda. aos 
seus companheiros que diver~il'<\m nes~e mo
m.:nto das opiniões do nobre rkputado. 

Não tem uma. vida política curta.; pelo con
trario, el!a é bastante longa e póde dizer, de 
cabeça levantaLla, que sua. v1da política. é 
muito limpa. . 

l'lão podia., Dortanto, guardar silencio depois 
das palavras do Uúbre deputado, porque S. Ex. 
disse que o nosso movei era. simplesmente 
aoniquilar S. Ex. no e~tado do Rio. 

Não e real o que affirmou o nobre depu
tado. 

o que si quer e a verdadeira. divisão ~ei
tora.l, attendendo a disposição topograpilica 
do estado do Rio de Janeiro, tirando de uua 
muw.icipios para outros para., reunindo esses 
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munkipios, constituir bem os districtos elei-
toraes. · 

O nobre deputado affirmou, em seu dis
·curso, que o orador e seus companheiros, que 
h~viam firmado o substitutivo que passou 
:nesta. casa, tinham visado unicnmen.e a dous 
DDS: 

O 1°, hostílisaP o actual governo do Rio de 
Jan•~iro, com o qual, na realidade, não nos 
satisfuzemos; 

O 2°, attingir a p~ssoa de S. Ex:. inutlli
SJlldo•o eleitoralmente. 

Pede permissão ao seu illu5tre companheiro 
de b11.ncada para contestar, da maneira mais 
cntegoriea. e absolut~, estas asserções. 

Seria mesquinho, seda indigno de homens 
que se prezam de occnpar nesta Camara uma 
ca.; eira, procurando hom•al-a, procede r desta 
maneira, visando a taes fins, isto quanto a 
primeira <tsserção de S. Ex:. 

Quanto á segunda, devo ~ranti~· que, 
mesmo neste ponto, S. EI. não tem ra~ão. 
Não visamos, absolutamente, a i!lutílisação 
eleitoral de S. Ex. no estado do Rio. 

Companheiro de representação de S. Ex. 
nesta. Camara, por que motivo desejaria in
uti!isal-o eleitoralmente ? 

S. Ex.. é um republicano que prestou ser
YiQos a causa que hoje esta triumphante; fui 
seu companheiro naqudles tempos de propl
ganda, naquelles tempos de luctas, e sabe 
bem que em taes condições o orador não pàde 
conservar nenhum reseutimento. 

Ainda, ultimamente, na eleiç-ão senatorial 
a que se procedeu, o orador, que hontem es
tava, como hoje esta e amanhã estarâ, ao h:vlo 
doSr, Quintino Bocayuva, esteve ao lado do 
il111stre deputado tambem. 

S. Ex. nesse momento cumpria a sn:~, obri
gacão, colloca.ndo-se ao lado desse prestimoso 
cbeíb. 

O orador teve a. honra de 11ugnar em fv.vor 
desse mesmo nome. Que motivo tinha., por
ta~> to, pal"d. attingir o illastre deputado, a 
quem o li~a prof11nda sympathía. ~ . 

S. Ex. foi menos justo, attribuindo a seus 
oollegas movei reprovado e menos digno. 

Pólle garantir que, neste momento, nã.o 
fala. unicamente em seu nome individual, 
todos os collegas que firma.raw aquel!e sub· 
stitutívo, qne foi approvado nesta Camara, 
ncnca. cogitaram da pessoa do nobre de [lutado. 
E'perm:tta S. E.x. qae diga que, qualquer que 
seja. o seu merecimento, é o primeiro a affir
mar que e grande ; S. Ex. não podia. enten
der, não podia compreheoder que grande nn
lliero da deputados se colligassem, no intuito 
de inutílisal-o pessoalmente. 

1s81) é uma gravíssima. injustil;a. que S. Ex. 
faz aos seus collegas ; está certo de que, si 
S. E, x retlectir, com toda a calma, sollre o 

assumpto, ba de verificar que praticou uma. 
injustiça. 

O orador cr~ assim haver cumprido o seu 
dever, não permittindo que nos annaes desta. 
Camara figure este protesto e esta cel'la de 
que nã.otera mais or.casião de -vir. a, tribuna. 
fallar saore este assumpto, e esti. corto disso, 
porque confia muito no criterio do nobre de
putado. 

O Sr. Nilo Peçanha (para uma 
expU.<•açiio pessoa') diz que isto é uma. ficba. 
de consola~ão. 

S. Ex., que devittrespeitar a sua dor, veia 
Pntretanto á tribunl di~cutil• o caso do Rio 
de Jaueiro, jâ. morto, mas que despertou na
quelle momento resentimentos de sua parte. 

Mas este resentim6nto não o f:l.I'ã. deixar 
de respeitar e acc~ita.r a~ de liberações d() 
par· lamento. 

Só pede aos !Jom-ndos ueputados. repre
sentantes do Rio d11 J1tnelro, ninda uma vez, 
que não irritem mai~ este debMe e que res
peitem a sua dor. 

O Sr. Epitaclo Po~Ssoa.-Sr. 
presidente, não cont~~ova. voltar ;i. tribuna para. 
ainda me occupa.r do espect!lculo degradanta 
de que ha dias esta sondo thaatro a capitar n() 
meu estado, porquanto esperava que o Sr. 
marechal Floriano Poi~oto, comprehendendl) 
que os C tetos publica•! os na imprensa., e aúte
hont,,m deutlnciados em ambas as ~asas d~:~ 
parlameuto, são :iltamento detrimentes do go
verno e alt:~.mente verg-onhosc.s para a Repu
blica, se empenharia com[~ maior solicitude em 
restituirá. imprensa. Pn.rahybana a liberdade 
que lhe esta sendo Yiolentnmente contiS~l'lda. 
e restituir á Constituição Federal a autortda
de, a força. e o prestigio, que lhe esta tirando 
o desvai .. amento de um governador que nãG 
com prehende os deveres e as responsabilida· 
des do cargo que occupa. 

O SR.. FRA.NCtSCO SODR~ - Esse governa
dor é eleito 1 

0 SR. EPITACIO PESSOA. - 0 governadol" 
foi nomeado pAlO Sr. marecha.l Floriano Pei
xoto, conforme elle proprio declarou na mea
s~tgem que dirigiu ao _congresso parahyban.o, 
e ultimamente fol ele1to pelo povo ; mas ele~t() 
aqui é um modo de dizer. 

A' "Vista., Sr. presidente, dn. inditrcrença 
eom qile s. Ex. vae eoosentíndo ••• 

o SR. FRANÇA CARVALHo- V. E:r. ora 
censura porque o goveroo intervem, ora. 
porque não intervem. Rea!meote é for~oso 
confessar que á dlfflcll conten ta.r ao nobre 
deputado. 

O SR.. EPITACIO P.esso,l - Não ba. razão 
para o aparte do nobre deputo.do. O governo. 
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federa.l póde i_otervir em qualquer estado, I chefe da policia, no di:J. sag11iote, mandou iu
mo~mo orga.msado, mesmo dednitiv,\mente tímar verbalmente aos redactores a suspen· 
constituído, para fazer effectiva a Constitui- derem a publicação do jornal; e repellida 
ção Federal ; é do art. 6° da Constitui~1o, esta intima~.ão, por illegal e atten'tatori:~. de 
_qutl V. Ex. não tem o direito de desconhecer. uma das mais respeitaveis lioordades do ei-

0 Sa. F&ANÇA CARVALHO- Pelos termos dad~o, aquel la autoridade maudou , cercar as 
da Constituição, eUe não póde f\Wiel-o ex-au- O!~Cmas do Parahybano por 70 praças d~ po
toritate propl"ia ; é preciso que 0 goveroo do hem, collocando em todas as portas sontmel-
estado requisite. las de bayonetas caladas. . 

• _ Eis os telegrarnmas que foram publicados 
O SR.. EPI~Acro. ~ESSOA -:- V: E1:. nao tem honteru D:\ imprensa desta. capital (Z€): 

presente tt dtspostÇao constltue~onal e to1no a . 
liberdade de lhe pedir que relei:t a Constitui~ «Paru.hyba, 3 de n?vembro- HoJe ao.ama-
ção. o a!.'t. 6• so exige a. requisição do go- nhecer ::_ lypographia d~ ~arahybcn.o fOI cer
-veruo.dor do estado, quaudo n. intervenção se cad:1 por ,Q praça~ de pohma, as portas foram 
tenha da dar para o. estabelecimento dn. or- tornadas por sootioellas com bayonetas ca.l.a-. 
dem e da. tranqrullida-de publicas das. Os redactores requereram habeas-corpus 

_ c • preventivo, e continuarão a. ·publicação da. 
O Sn. F11--1.~~A. Cu' ALH; - Em que termo.; tolha. logo que a policia evacuar a otficina; a 

quer quo elle mtervenha . populaçíi.o està ala.rmada.-Paraltybana.) 
. O SR. EPITACIO PESSOA.- Quero que elle cParahyba,3 de novernbro.-A typo.,.raphía. 
intervenha. para. fi1zer effectivn. a Coostituiçiio do Pcwa.hybano foi invadida e occupa;fa pela 
Federal, que está sendo desrespeitado. no policia; os redactoresforaro repellidos e o pro
art. 11 § 2", que gar-ante a liberdade da im- prietario está coacto, e typoJrraphos ameaça
prensa em todo o territol'io da R<Jpublica. dos. lndign:-ção .geral e receio de maiores v-io-

Sr. presidente, ã vista da inde!lerença. com lencias.- Estado.» ·' 
que o Sr. marechal Floriu no Pei:roto vae O cotrespondente d'O Pai:r telegrapha nos 
consentindo que a Coostituiçi\o r'ederal seja seguintes termos (l$): 
no estado ~a Parahyba sacritl~ada. ~s v!ngan- «Parahyba do Norte, s- As officioas di)Pa
ças m~~qwohas ~e ~ma. autoridade .lDse_nsata, rahybcmo teem estado cercadas pala. policia.. 
entena1 _que ~evta vJr noyamen.te <\ trtbuna., A's portas veem-se sentínellas de bayonetas 
q!le deym I'Jr clamar amda por uma pro- caladas. 
videoCia · • · Consta. QU6 OS proprieta.rios Teq uerei'am 

0 SR. MARTINRO RODRIGUES - Clama J>e halteas-corpus perante o tribunal superior do 
cessis. estado. 

o SR. EPITACIO PEsSOA-..• que devia vir Estes desagrada.veis suceessos começam a. 
pedir aos defensores do governo que, em bem produzir a2'itação.» 
ila liberd!l.de constitucional, em bem dos cre- E ainda hoje, O Pai~ publica &"'te outro te-
ditos da R.epublica, iutervenham ante o Sr. legl'amma do seu correspondente (lê) : 
Vice-Presidente da Repuhlica para que S. Ex. cParahyba do Norte, 4 -o Parahybano a.in-
ponlla. termo àqnellas violencias, que taoto da está sob a. pressão das violencias. · 
nos degradam e tanto nos aviltam. A redacção, quaudo hoje distribuía. o ser-

. Jà. tt•ouxe ao conhecimento da Camara que viço, foi coagida. pela presença do delegado de 
lliila borda de sicarios, capitaneada por .Au- policia acompanhado de força. 
gusto Balthar, thesoureiro da alfo.odega e o pi'ocesso de habeas-al)rpus segue seus tra
irmão do chefe de policia da Parahyba, havia. mites, t endo já sido interrogados pelo jniz fe
atacado as ot!icinas de uma folha opposicio- dera.l 0 proprieta.rio, os redactores e os typo~ 
nisto. O Porahybano, sendo repellida energi· gr;1.phos. ~ 
camente pelo pessoal ahiempregado. 

Estou informado que diu loga.r a esta. op- O JornaZ do Bra;it este outro: 
pressão brutal e ~ovarde o facto de ter essa <Recife. 3-Na Parahyba, a typographta do 
jorna.l noticiado um furto commettido por Pa.rahybano Coi cercada por se teu ta. praças de 
aquelle thesoureiro; e para este facto chamo policia, qüe tcmaram toaas as nortas. Os ty
a a.ttanção do Sr. ministro da fazenda, que pographos tiveram ordem de prlsão. A redac
nlo póde consentir, para honra. da. sua. admi- ção requerea habea.s-çorpus preventivo. A 
nistra.ção, que um car-go de tamanha r~spon- po[>ulação acha-se alarmada e o governador 
sabilidade e para 0 qual se exige, eomo oon- está. oooulto na Ponta do Matto. :t 
dição primeira., lllna probidade invulneravel, Sr- presidente, por um telegramma que, 
seja. exercido por um individuo sobre quem hontem á noute, recebi do estado, pare co-me 
pesam accnsações tão graves, que a.s violeacias :policiaes estão sendo on 

Frustrado o a$a.lto pela repulsa. energ!ca ameaoam tornarem-56 extensivas a uma oatra 
dos emp~gados da. offi.cina tyrographica., o folha daopposição, c Estado da Parahyba •• · 
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O tolegl'amma é o ~gui11te, assigna.dn por 
dóus redactores do Esea•J.o dr;: Pamhrt'JU., e por 
dous redactore:; do Parali.!Jba (18) : · 

«CnotiuuanlviolenciHS poliches iL imprensa. 
O Parahvb1mo inv:tdidoporpr·aç•s. Tr;tldho~ 
intllrrompHos. Alvaro de:>abuSallO. E~pera
mos maiores attento.dos:~> 

Sr. pr•esideute, estes factos nilo se commen
tD.m. Ou a lei é uma. vnlid<tde e tl antorithtoie 
deve ser a primeil-a ·~ prestigbl-a e cumt~,·i l-a., 
ou eotit•>, muna-se cada cilhul;lo de u;n bac;t
marte p:.tra se precaver contt-.1. as inveJ>tld<t s 
do (.otler publico. 

O governo, p~_la. sua bonr.1, peh honra d:, 
Republica., de que deve set• o g tlàrda mais e;;. 
forçado e solicito, nao póde Cl)nscotir IJ Ue in 
díviriuo::; sem criterio e sem civismo, oa capi
ta.l da um est<'l.r]o. em plena luz meridi<Lua, 
com o muis revoltante desprezo pel:\ lei e 
pela civilisaçiio, estejt~.m enxo'l'alhandoa Con
sti t lliÇii•• reput>licana. 

Si <L voz •li\ opposiçiio nw pó lc che~m· ~o 
throuo do Vice-Pt·esiclente d<J. Republica., os 
honr;•dos defensores do go\·eroo, tão r !Spon
savei~ qrHnto eu peh {;'tard,~ da Constituiçii.o 
e pr ·st1gio diJS insti~uiçües actn_ae;, .dc\·em 
ajudar·-mt~ a eonsegmr l:tllc\ prov1dencm. CO!I
tra. esses tltteutados, devem f11zer sentir ;lo 
Vice-Pr·esld~nte da Repnblicn que semr!lh.l n
tr.s facto;; nl'io são dig:~os de um gove!':rO qu,, 
ndopto11 CQmO divi$a manter 5obrttudo u 
iuvíol:\hllidade da. lei. 

Sr. p!'esidente. não precisn reprodu~ir aqai 
a.rtigos_ d 1\ Constituição quo sã<: pr>r t odo_s uó~ 
conhecido;. Ni\O t enho r.ecessllla.de, po:s, de 
dizer que. pelo art. 72, § ll dtt Cart•l Consti
tucionnl, á f!11rantida, em todos o3 as;;umptos. 
:;. livre m:;.nif~staçi~o .11, pen;;;tmento pe!a i :n
pl'ensa. e pela tt•ibuna, iudependentemente d•• 
tensura, sujeitan·lo->e cada. qual pelos a bnsus 
que commetter. m~s sõmente nos casos e pel•• 
modo ost:tl!eleci,lo na: lei. Não tenho igual
mente necessidade tle <lír.er que, em face do 
art . 6°, § 4• da Constituição, o govcJrno da 
t:niã.o t em o de,•er de velar peht guarda d" 
Constituiçiio e i'<tzer effe~tivas nos estados as 
leis de car•tctet• f~er,,L. 

Entt·etnoto, ja ha di<IS quo a imrreosa op
podciouista dt\ Para.hyb:~. está sentlo viclima 
ilas tropdius de antori,lades que ainda sã." 
delega.uos do governo f<llle1·al; e o Sr. mare
cbal Floriano Peixoto tem-se couset•va,lo 
sul'!lo a to1hs as reclamações, 

Peço, pois, o <:on~urso ue todos os meus 
colleg-dS pa.~a a victoda de,;ta c-1.usa., q11e é 
llffi'l. oausa de hon!'l\ p<tr:l. o proprio go~·er·no, 
pam a civilisação e para. a Republica, (Muito 
bem ; muito bem.) 

ve1. der.,udet• a Constituit,:ii.~. os c!i!·~ito:; e as 
leis. 

Proftig-o. a et•rada applicação que tem tido 
~~ l rJí r ecr.;,nti.;sirna n. 4-2. de 2 de jnnho rio cor
I'ellte >o llllo, inte;•pr·et<ttiva elo art. ;;~ da. Con
, tituiciio. (Jtte pr•ohibe a ac~umulaçilo de car
gos ;·emunera.dos. 

!\,'\ ;oi> Plicação tem sitlo posto de parte o 
n.rt. 2• (1, lei 11. -1·~. {]li·~ so :\dmitt~ o exe1'· 
cieio simnltnneo de serviços co;nprehenrlirlos 
por :iu:. nntureUI no rlesoJ"'lle :ilt~ ch: mc~m"' 
(uncç•7.o •l"' ordem protis;;iolu l, scientitic• e 
t~ ·ch u i c;l, t endo chel{ntlo o atJil;;o d;> governo 
•lO ;•Oillo lo con~iderar t;~e; funcç,ões de~e ·n
p!!nh •das pelo me3mo in di \'itluo, em estallele
cilllento~ dívcl·sos e funcçiles c vlrlcntemente 
oltJ ll•ltuf'eza di versa . 

t:íta rti\•c;·sos ll:templos, entre os quae~o do 
DI'. I:IOJ'g'eS tht cost ll., que. ten·!o, pot• occasião 
'''L (ll'l) lllltlgat,>i.o da. Cous ti tuiçio, optado pelo 
c<.t i'!!O •le rl!rectnr do lal10r:l.lorio de analyse 
•In ~!rancleg;L <le>l:.l. C<' pita!, foi <1.g'Or:1. reiote
~raolu no d : prop;tr:;dor d:t cadeira de ch!l~ica 
illol':,:nnlc·l me,lic:t rhl. Fa.cn!d:tde de :\IediCm~. 
conlllllULn<lo a nconmular aqnelle . c:trg-o cotn 
nolu<;i"~ do art. i:3 d:L ConstituiQf~o e do 
az•t. 2u d;l. lei interpretíltiv·a. 

Ent retanto, o Dr. Tibut·cio \'aleriano Pece
g-nP.iro dn Amnr:.ll, que havia cinco nonos ex
cJrd;t o loga t• de :•j liilaute ~e preparador, 
ptau~o s ·~ •leu aquella opç:lo. inscre..-eu-sti no 

r:o u:ur·~o. ent;lo aberto, pelo pmw de quatm 
• tHl'l.~> . detl t ,rill t•mte~ pr·ovt\S de seu talento e 
t'ni julgado hr1Li1íta~~ pelo voto nnanírr.e ~a. 
I!On·•re·•a c·:io, ad~u1nmlo, com a. nomeaç;.1o 
. 1 u~"t,,n7(l !ogar por decreto de 24 rle outu!Jro 
,lo anuo pilS:Sa.do e com o exercício subs&-
'l •w• te, zelOS'! e con.s hnt,., direito à vitali· 
de h1de, corno prescr eYe o art. 60 tlo regu
•u:lnto vig-eo te . · 

Portanto, :lO Jog-ar ele prep.wador tanto tli
r r<ito tem um eomo outro, quer ante a Consti
:uicào, 11 uei" a nte o;; estat11tos d•t l'~~ul;lade. 

P:tra sanar eose conflicto de <llretto, o 
oradO!' te• e a honra de âpresent;II' a Camlil'3. 
dos ~rs. Deput'.\dos, com ontros distinctos col· 
le \(<lS, um projecto de lei, qne foi hontern lid() 
nll. mesa, estendendo aos p reparadora;; actu::tel, 
IJtl'< tlzel'a.rn conctm;o pelo reg-u larneut~ vi· 
~e ·1te , os b~nelicio:i que o :wt. Jo ~o_pr•oJectl> 
n, 81 t", peodeute de definitiva d~c1s_ao do Se
na·!o, confere aos :vl.inntos QUe nao foram 
cont~mpbdc., n~ ultima refo:·ma.. 3CS que 
p·tsso.ram a prepuradores e aos p1·epczrado1·e~ 
que, tendo feito concw·so pa;·a arJ.;u;;tos, (oram 
cla~s i(iCfJrl.Os . 

~;stu. extensão ó boto mais justa qna.nto e 
cet·to que os requisitos exigidos pelo reg-ula
mento vigen te,para o OOll.!llr5~ de prepara.dor, 
dão a este!' capacidade super1or, quet· quo.nto · 

O Sr. Belln.rm.in.o de l'I:en- (ls materias, quer quanto ao tempo de prova, 
•lonc;a. assoma á tribuna p..'lra mais uma a qug eram obrigruios os coucurrentes pnm o 

C:~omo.n V. Yl u 
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Jogar de mljuotos, segundo os reg-nl:•! n«ntos Bo1·ges de Medeiros, Alcides Limu, Thomaz 
anteriores. Flores, Homero Baptista, cassiauo do Nasci-

O Dr. Pecegneiro do Amara.!, alêm ·i·· ><er o mento, Dcmetrio ltibeiro e )!enoa Barreto. 
unico preparndor que esta nlls c"ndi.;õ:"s de · -~bre-se a sessão. 
serct•edor da medida de inteira eq11i ';,. !.•. vi-
sada pelo projecto h ontem apl'e>< ·IJI ,,,J. '· é Deixam de comparecer com causa pat"tici
tambem o tmico fuucciooario do lll<igl~t.:rio pada os Sr~.: Joào de Avellar, Uchôa Rodri
da Faculdade de 11edicina que pr,,;;tnn enn-, gues, Rodrig-ues Fernandes, Nelson, Justiniano 
cnrso depois da proclama~.ão da Rep<t :di<)a,::..o de Serpa, ,Tósl\ Avelino, Almino Affonso. Mi
passo que sem~ concurso foram non'"" 'i ·•s ~ete guel 0\stro, Amorim Garcia, Pedro Americo 
lentes cathedraticos, todos os prep:tr:~ · lore.-; e Couto Cartaxo, Rosa e flilva, José Maria.oo: 
substitutos. • Meir:l. de Vasconcellos, Theopbilo dos Santos, 

Pontes de .Miranda, Enclides Malta, LeandN Passa a occupnt•-se ua exoner~çl'i n annnn
ciadl\ siniio já realizada, do cid111HL•• ·li~tin
ctissi~o que occupa o cargo ele direrto•· da 
Bibliotl.J.era ~acional, o eximío rci·llhl•c. ,no 
historico Dt·. Slttencourt Samp1\io. t'O O•·adot' 
e iM~rTompido para se proceder d. ~o! •ç•7o da 
acta, v i>to já haver nume1·o na cr.sa .) 

?tiacíel, l<'elisiJello Freire, Zama, Prisco Pa
r<liso, Fonsec>\ Hermes, Urbano Marcondes, 
Vil'h to de Medeiros, Joaquim Breves, Alcindo 
Guan:tlJ;trn, Lopes Trovão, Mayrink, João Pi
nheit·o, Gabl'iel de Magalhães, Leonel Filha, 
Jn.cob da. Paixiio, ~Iatta Machado, Gonça.l ves 
Chaves, Amerieo Luz, Viotti, Dutr•a Nicacio, 
Dmni!l"os R~•cha, Domingos Porto, Paletta, 
João Luiz, C~sario Mott.1, Lopes Chaves, 
Adolpllo Gordo, Carvnlhal, C;trlos Garcia, 
~í01·eir•• d,l Silva, .Julio de :Mesquit,,, Bruzilio 
dos Santos, Mar~iano ele Magalliiies e Eduardo 
Gooçaln~s. 

Deixam •le comparecer sem causa partici
pada. o3 Sr·s.: Tolenbno de C,,rvalho, João de 
Siqueir«, Marco!üJO Moura, Villa Viçosa, 
Alberto Brandão, Luiz Murat. Erico Coelho, 
.Te>uíno de .-\.lbuqnerque, Figueiredo, Fer
reira Br;tndão, Gosta Senna, o<ri>:Jtides Maia, 
Ferreil'"J. Pirês, Monteiro da Silva, Domingos 
de M0l'a.~s • . \ngelo Pinheiro, Paulino Carlos, 
Cinci1mto Bragt\1 Lacerda Coutinho, Victoriuo 
Monteü·o, .Hsis. Brazil, Roeha Osorío e Fer
naudo .-'l.bbott. 

PrGcede-se i chamada, á qunl r··~r•OlHlem 
05 Srs.: .João Lopes, Azeredo, Athayll•~ '':tnior. 
Panl:'l Gnimarãts, Fleury Curudo, I •dto do 
Brrtzil, Cantão, Peilro Chermont, ~!a.tb Ba
cellar, A Ug'Uo to :Montenegro, Co,t:; : to.lri~ 
.,.ue~, Casimira Junior, Henrique de •.: .• rva
ibo, Anfriso Fialho, Nogueira p,, 1';\IH,~uá, 
Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Frede
rico Borges, José Bevilaqua. Gonçalo de, La
gos, Nas~imento, Alfredo Barboza. :·:~:il : tcio 
Pessoa, Si t~.utlr,,de,- Retumb:t, < ; •. HtÇ d ves 
Ferreira, Joaquim Pernambuco, Juvt•::, :() de 
Aguiar, Aodré Cavalcllllti, R.aymnn' 1' B:tn
daira, Anuibal Falcão, Pereir<~ de Ly:·.,, .loã.n 
Vieira, Luiz de Audmde, Espírito Sa11t''· Bel
larmioo Carneiro, Oiticica., Rodrigo ,f,, .\ rau
jo, Ivo do Pmr!o, Oliveira Val\a .. l>\ú , :~n
gus~o de Freitas, Paulo Argollo, To;;t:<., 'iet1.-
bra, Arthul' Rios. Garcia Pires, <,!, .. ,duo E' lidt\ e ~,,m debate approvada a acta da. 
Vieira, Santos Pereira, Milton, Fran,·i,; .,, :~()- sessã.o ;tntecedecte. 
dré, Leovigi!do Filgueiras, Bar·ão <h S .. \hr- O ~R- 1• S],;ct~I!:TARIO prwede á leitura da. 
cos, Sebastião Ln.ntiulpho, Manoel l'w·!;\UO, mens<tg:em dirigida ao Congresso, por inter~ 
Fr:mcisco de ~1<\ttos, HorMio Co>t:J, \ üvaes medío do :\linisterío da. Agri~ultut'11, a. qua.l 
Mello, Fonser.1 a Silv-n, Nilo Peçotnlt<!. \I:t- e erl\'ht<.ht à. commissão de orcamento para. 
nhães Barretn, Cyrillo de Lemos. • >liV•'!ira emittir pat·ecer. 
Pinto, Virgílio Pessoa, França Cal.'l':dli•>. H:l- O SR. P;m:;;mE:<TE- Tem a palavra. o Sr. 
ptista ela, .Motta, Fróes da Cruz, Salll[):~io B li·• m· d '"'e d ,~ cl 1·~ o · F · \:\' 1 e t.r mo e l•A n on.,... para con u • o "eu Ferraz, Jncques Ounque, urquml . c•: 'I)I~C ;:, tl' - . -
Vinhaes Thomaz Delfi.no, Antonio \l!)'Jttho, t:oc.ur,o. 
Badaró, 'pacifico Mascarenhas, Chaga" L .:...to, ü Sa. BELLARMINO :OE ~ENDONÇA, conti
Alexaildre Stcck!e!', Lamonnier, .A 1 \"<11'11 Bo-lnuando a occupa.r-se com a exonera()ão do 
telho. Manoel Fulgencio, Gonçalve:> it<t;nos, a~tua.l ilirector da Bibliotheca Nacional, IDOS
Carlos das Ch<~.gas, Costa Machado, F:·:• 11~isco t:a que clla. imp'?rta no despre~tig.io da auto
Veí!hl Ferreira Rabello, Rodolpho de .-\ !treu, nda.d.e mor;tl, Jnberente a tao lrnportante 
Ben~dlcto V:llladares, ,~r-antes, N:c~,:io Ta.- cargo, quando o illustmdo cid:~.dão que o 
vares, Martinho Prado, Glicerio, :\!o1·a··~ Bar- exerce só tem dado provas de zelo e dedi
ros Mursa, r.osta. Junior, Alfredo Ellb. AI· cação no desempenho cabal delle. 
meida Nogueira, Leopoldo de Bulblies, Alves Reta. ta a causa efficiente ,dessa exoneração 
de castro, Urbano de Gouvêa. Ca.etan•) de e demonstra que a rozão está. do lado do Sr. 
Albuquerque, Bellarm.ino de Mendou<J '• ~'er- ~r. Bittencourt Sampaio, de accor~o. co!ll as 
nando Simas, Lauro Müller, Carlos C:ttn~os, mfol'mações que ao orador foram mtntstradas 
SChmidt, Pereira da Costa, Julio de Ca~tilllos, por pessoa que não e estranha á. maioria da. 
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Camnra, e qne 
estium .. 

lhe merece todo o crotlito e par3: a 1'eforma. do matel'ial naval, substi
tuJÇao do armamento do e:xarcito e compra. 
de outros petrechos hellicos. Por dm, pede que sejam dados para ordem 

do dia os pr-ojectos que apresentou, áuto
risando a refornm dos regulamentos Jas es-
colas militares, unificando o ensino e redu- O Congresso Nacional decreta ; 
zindo as despezas, c autorisando a reversão Ar·t. I. • E' autorisado o Poder Executivo 
dos officiaes do exercito e armada, reformados a despender, iJ., proporção que for se tornando 
illegalmente d€:pois da promulgaçiLo da Coei- neces,;ario e f<~zendo pam isso :~-, pre•·isas 
stituíção federal'. operaÇ()es de credito, a quantLt de 30.0t 0:000$ 

Termina, dechmtndo que ilintla não perdeu ao cmnhio de Z7 d. sterlinos, com a. m
as esperanças de ver reintegrados na effecti- forma do material naval, ;;uiJ~tiLuiçrro ~o 
Yidade de seus postos e restabelecidos em suas armam~nto do exercito e compr·a de ontros 
cndeiru.~ os officiaes e lentes, violentament~ petl'echos bellicos, ~eudo a ditu. llU::tulhL di~tri
refolmados e demittidos, com ví~thlção da r:on- buída do ~eguiute modo : 
stituição e das leis, e sob o pretexto de con-
spiraçil.o, quando tnes actos arbitrarias não Minislel'io da Guel'rn...... 18. orio: 1100~1100 
entram no numero das m~did. 1 s dB excepção, Ministerio da .Marinha..... 12.1JUO: Utlii~OO 
autorisadas durante o estado do sitio. 

Som ma .•... , 30.00U:Of~J~OI)Q Só depois de~sa reintegraçiio póde haver a 
harmonia e conciliação que, como b·tS·J solida, 
nos bão do conduzir a sincera e leal consoli- Art. 2.' Revog-am-se as dispo~içües em 
dação das instituições federativas. contro.do. 

O SR. PRESIDECiTE declara que esta termí
n:.tia a l1ora do expediente e que por is~o vae 
se passar á 

ORDE~l DO DIA 

O SR. LAURO MüLLER (pela ot'dem) pede a 
palavl"J. unicamente para. requerer à casa dez 
minutoo de urgeocia, afim de apresentar um 
requerimento, acerca de um facto que se 
acaba de dar no seu estado, qut~l seja o tla de
portação de um delegado federal. 

O SR. PR.E:>.lDENTE-Logo que houver nu
mero, submetterei a votos o requerimento do 
nobre deputado. 

CQntin uação da 3" di~cus,;iio do projecto 
n. 231, deste auno, concedendo ao Poaer Ex
ecuti'l'o un1 cNrlito extraor~in:.trio de ... 
10.000:000$, ao cambio de 27 d., para.ser em· 
-pregado na renovação, reparos e no~·ns con
struccões de material da esquadra nacional. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e envia.<io á 
commissão o seguinte 

SubstitutiDo 

1':. 231 B - 1892 

Saln. dns sessões, 5 de novembro t!e 1892. 
-Go:1·cia Pires.- J1!, '\l"allad{<o.- !'nulo: Ar
gollo.- Alfiwl.o Ellis.-Nilo Ptçanha.-B. de 
S. Jl:larcos.-Pires Ferreira.-Pautino CuAos. 
-Gonçalo de Lagos.- Jr!arcinno de Ma
galhaes. 

Vem <i. mesa., e lida e enviada á commíss[o 
a ,eguinte 

Emmda ao pl·ojecto ~t. 231 

Em vez de 10.000:000$000- cliga-se-
15.000:000$000. 

Sala das sessões, 4 de novembi'O de 1892. 
- FrMcisco d~ i\Iattos. - A. A;e,·edo.- Nilo 
Peçanha.- Barao de S. Marcos. 

O Sr. Garcia Pires-Sr. presi
dente, hesitei, e hesitei muito si deveria to
mar a palavrl!. neste debate, tão grave se me 
affigura a questão, tão cheia de perigos me pa
rece esta discussã.o, 

Receio, Sr. presidente, de qualquer leviall
dade que possa commetter no calor da. discus
são, e da.s cooseq uencias que della resultem 
para a tranquillidade e para a paz da Repu· 

l blica. 
. .. . . Sinto profm1~amente que o illustre _depu.-

Subselt-«huo ao paJecto ~. 23f, deste anno, ta.do pelo Distr1cto Federal, meu pa.rt1cular 
quB concede o cr-edito de 1.0.000:000$ ao amigo o Sr. generalJacquesOurique, quizesse 
cambio de 27 d· para tena!laçao, reparas e bontem encarar esta questão sómente sob o 
nav~$ cm~strucções do material da esquadra ponto de vista politíeo. (Apoiadas.) 
nactan.al. Sr. presidente, alem de que esta. questão 

de-ve unir em um mesmo terreno, e deb ixo 
. Abre aoi 1Hnisterios da Guerra e da. Ma- de uma. mesma bandeira, os membros desta 

r1nha Ulll credito extraordina.río de 30,000:000$ casa., ou antes a. communhão brazi.lei.ra, accres-
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ce que aindu. não sei qual sejR u~ Rc_publicu. o I rica; signift~ a unitlcaçiio do systcma de go-· 
o terreno que podemos cltamar político. Yerno, lia politíc:t ttmel·icMl:t. 

o SR. CosTA M.Acn.mo-ApoindO. ~ ~u~I'l"J.. por.tan ~o. .vi~ a destruir estes 
prmclp!Os, e serta tato.bss1mo. pa1-a a nossa 
vida economíca. O SR. G ,,RCIA PIRES- :\1al 3S:<en t,td<~. em 

seus alicerces, Sr. presidente, a Hepublica não 
tem a.ibda as a.ggt•emiações que representam 
as idéas que gn;a.m e m ustra.m a opinião pu~ 
hlica. 

Vf).jo simplesmente. Sr. presidente. até este 
momento grupos repr~nt'l.ndo interessrs. re
presentando ambições. tah·ez. mas ainda não 
•~o os p:trtidos que proi~"Sam, e I'epr·esentam 
as mutile~"' do repnblic-J.nismo. 

Diria. mdl1or S. Ex. que tinha procur:.t.do 
estudar a. q llesti.í.o, sob o ponto de ,.ista du. 
confianç:t pessoal. e sí este toi o pensa.mento 
tlo nobre deputado, S. Ex . prestou um grande 
Jesserviço i1 causa da Republica. 

Foi put' cst..1. razão, porque S. Ex. nilo col
locou a. questão no verdadeiro te1·reno, q11e 
descobriu contradic~.lo entre o Sr. secretario 
da guerra e o não meno~ St'. see!·et.ario da ma
rinha. 

Observei ao nobre deputado, l!Uando alle
gara. que o Sr general seel'etario da. guerra 

, ha.Yia. concord~do com a climinuiç[o do effA
ctivo do nos;;o exercito. que S. Ex. laborara. 
em um .enganG, que o Sr. gene!·o.l secreta.t·io da 
guerl'a nãotenllo. concot·da.Uocomesta.diminui
çno, nem perante a. eommisscio de ma.rinha. e 
guerra, ne1n perante a commis&"io de orça
mento, tanto que, constamlo-l\le, pelo discurso 
do illustre rel::.tor da. oommis..~o de orçamento. 
que S. Ex. e a comrois:iiio se a.padrínhara.m 
no pensamento rlo illustre sec1-etario da. guer
l'a, eHe tinha vindo á imprensa, no JJiario 
Official, declarar que houve engano. ane mio 
juiglW<\ prudente, nem con,·euiente reéluzh· o 
exercito a menos de 20 mil homens. 

Que conr.ortlei com as outras medidas de 
~onomia propostas pela. commissiío . 

Allegou o nobre deputado qne o Sr. secre
tario da. guerra. l1avia. dito. pel'ante as com

. missões. que não enc;:mt.rav<t na~ no>tsas rela
ções intel'nacionaes motivos que nos flzessem 
prever imminencia. de uma gue1•ra. 

Disse uma. verdade, e nem ~ >et•dnde foi 
oontest:l.da palo secreiario da marinha. 

De facto, nem com as repttblieas viúnl1a.g, 
nem com outro qualquer paiz, creio en. pode· 
;rios .te!' guerra. Para. uús s2ria o maior de 
todos o:; d~sastres, quer politicamente, quer 
economicamente ta!lando. 

Foi iticamente fél.llando. iríamos contmrlar os 
princípios proclaznado3 a 15 rle noYembro. 

A revolução da 15 de uo\·embro não signi
fica.., na America, ~implesmente :t. destruição 
de um principio governatixo; ella. não signi· 
:fica simpl~smente a retirada de umtt familia 
imperial; tem um .Ucance maior ; signiftca a 
coníi:'aternisação de t.odos os pot·os da Ame-

Não temos, pois, Sr. presidente, pensamento. 
hostil, nem em relação ;i.s repu!Jlica.s do 
Prata, nem em relação a outra qual ,uer naç-.ão· 
tlo mundo. Ate me pa.rece que, proclamada 
a Republlca a 15 de nol'embro,os laços que 
nos uniam aos nossos vizinhos do Pt•a.ta ..• 

A Camarorecordar-se-ha de que foi a Repu
publica. Argentina. a primeira. •·ação que 
l;::\Udou a . Repu!,lica Brazileira. logo· no seu 
inicio. Não te11ho receio de urua. guerra .. Nem. 
os nossos interesses, nem os interes~s da 
Republiea Argentina nos f<\Zem prerel' esse 
g-rande desa~.tl'e. 

Níio é i!Sta. :~. razão pela qual se pede o cre·· 
dito, e nos devemos \'Otal•O. 

Sr. 1wesidente, 1.1m paiz vasto oomoo nosso, 
com a exten:são do llttora.I que tem~. nãa· 
pó de deixar de ter uma esq uadrn. conveniente,. 
quando não tão grande que sirva para. guar· 
da.r perfeitlmente (l.S suas costas, ao menos tal,. 
que nos pl)!;;;a, habilitar a. em um momento. 
dado, 1eYanta1-a (I ?.ltura. das ne~ida.de~. 

t:ma esquadt•a que. si não tem intentos de 
otrender. de at-'lcar. sirva para. auxiliar a 
policia. dos mares. instruir e preparar os ma
rinheiros; porque o pe:>SOal de uma. e.squndm 
é muito mais (litflcil de preparar do que O· 
materhtl de li:~., que jâ e muito custoso. 

Não e sómente de esquo.dra qu~ temos ne
cessidade; precisamos e muito de melhol.'ar 8.9 
condições !lo nosso exercito, de dar-Ih~ orga-· 
nisaciio e instrnrção. Sabe V. Ex. que o seu 
etrectivo é de 18.000 e po!J.cas praças. Esse 
effectivo reduz-se todos os dias pelas baixas,. 
pelo tempo de serviço, e não encontra com
pensação no alist<tmento de voluntarios . Sei 
que quando (t nos3a honro, a nossa dignidade· 
forem offendidas. quando correrem perigo, to
dos os brazileiros serito soldadQS ! Sei, e o 
mundo sabe, pzlo exemplo que demos ; mas 
isso não autorisa, não justifica a impreviden-· 
cia, o desprezo pelos melhoramentos introdu· 
zidos na arte da. guerra. Est"' imprevidenci:t 
j á. custou-nos gran,fe S.\Crífició de vid:lS, de: 
tempo e de dinheil•o. Está na. memori<1 de 
totlos o que nos succedeu durante a gufrra do 
Paragur..y, 
Ccnh~ V. Ex., Sr-. presidente, a. grandP. 

dift'erença que Tae de urn exercito discipli· 
nado para outro que o não e, a grande van-· 
tagem que dá o conhecimento, o exercício das 
armas. 

A arte da guerra. nestes ultimas tempo~. 
nã.o sei si p;.tra bem, si pa.ra mal dJI. humani
dade. tem tido desenvolvimento. tei feito 
progressos extra.ordinarios. Todos ~ dias sii:o 
aperfeiçoados os instrumentos d~ morte. a. 
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- ~>pingarrla, a artilharia; é necessario que Oi 
soldado·; conheca,m, trabalhem. adquiram a 
pratica, adquiram a familiaridade com as 
:trmas, pttra. que poss:tm ser uteis em suas 
mãos. 

O credito pedido, pois, Sr. presidente, não 
é tlma ame(l.ç:~ de guerra, & resultado de um 
espirito de prevenço.ão. 

O SR. PIRES FERREIRA - De previ;;ão. 
0 SR. GARCIA PIRES- De previsão, seja. 
0 SR. Prr.ES FERREIR.~- E' dever do Poder 

:Executivo estar ~mpre prevenido. 
O Sa. Go\R.CL-1.. PIRES- E ninguem acre(ti· 

taráque com um credito de I O.OOO:OO~se. 
.possa organi.sa.r uma esquadra para. um p<tiz 
conq uis:.adot·. 

P!'<X'ura.mos apenas crear verdadeiras es
colas. procuramos apenas ofi'erecer ao nosso 
ex:erc1t.0 e á nossa armada. os elementos que 
os habilitem a., regularmente. cumprit• o seu 
penoso de\·er, quando as necessidatles cb 
patria o exigirem. 

Não colloco, Sr. presidente, e:> t..1 questão. 
nem no tcrt•eno da confiança politica., nem no 
terreno da confia.nç;~ in di v irl uai. 

Todas a..<> \"OZe~ levantadas na discussilo da-> 
que>Wes economicas. toda~ as opiniões emit
tidas, e ellas silo muitas, e algumas vezes 
diametr-almenteoppostas, cheg-am a umt1. unica 
conclusão o r eceio da perdlt do nosso credito, 
a bancarrota. que nos ameaça. E' justo o meu 
temor, receio que não possamo~ sem aggrava.r 
as difficuldades que já em rora~<l\m ~'1 nossa 
vida economic~\. sem profundo ab;\lo nas reht
çües commerciaes. fazet· essas operac:ü~s de 
CI'~dito, ou que só i'S façamos muito onero&'\>( 
para o Tltesouro. :1.ugmentando sensi\·elmente 
a noSS<\ responsabilidade no estrangeiro. 

A votação de um credito avultado p;tro des
pe;-;as militat·e,: ~ ,:empre mal recebido. 

Por essa r·ax.ão. p;.1.1~J. pr·e,·iniJ• tanto qnant.o 
possivel qun.!quer opposiç'llo no sub:;ti tnti,·o 
que com 011t1'os colle.:as assignei, o!Tet-c-'Ci re
medio. 

O S1~. \'.1LJ .. -\!JAR~ - E' impossível 0 re
medio?. 

O SR. GARCIA PIRES-Attcnúa tanto qu:mtn 
e possível. 

O Sr.. YALL\DARE:>- Attenú;\? 
O Sn. GARCIA Prm:s-Sem duvhla nenhum:\. 

Não tenho receio, Sr. presidente. tio abuso, Sabe V. Ex., Sr. pre.~idente, quo eskts des-
porque o CJ'edito, si o parla,uento o concede ·, p•za~ com () mateJ'ial da armada e com o ma
~Iito poderâ. ser applicaclo ,i. vontade ·e ao ca· tcrhtl do e:;ercito nüo podem ser feitas em 
pricho do secretario da guen;:t. ou da ma- um e nem tu. t-vez em dous f'Xercicíos. Não se 
rinna.. encontram n:tvio~ na Europa, como so1.patos 

Para a. organisa~~o de uma eS1J.uadt':1 não nas vitrinas tias loja.s; é necessario que se os 
seremos nós os mais halJilitados a dar o deli· construam, e a construc<;ão e clemomda. 
neamento. · Nestas condic;&!s, a despPza nflo ~erá feit:J. 

Acredito na. sabedoria dos i ilustres depu· immcdia.tamente e, desde que não e feito. im· 
ta.dos s!gna.tarios da.quella emenda, que dis· mediato.meute, o.s operaçiies de credito a que 
·tribue a verba ; mas. SS. Exs. me permit- autoris:lJilo.> o governo não teem necessidaJ.le 
iirão que diga. que esta emenda não e uma de ser feitas de vez. ser-lo feitas de accorclo 
prova de d~confiança. ao Se. secret.<trin da com as necessidade;;. 
mar io ha., mas a uma. corp :1r-açilo dn. marinha Mas, Sr. preaitlentc, e;;qu~cia-me ?e diz~~· 
ma.is altamente collocada - o conselho naval. e i::J.·me pa::·sando, que cteve1 o cred1to solwi
sem cujo parecer não se poderá là2er encom· tado pelo Sr. :Secretft.r io da ma.rinh:\, de 10 a. 
menda~, e desde que, Sr. p residente, acima :~o mil contos, distribuidos pelas duas secre
do juizo do se--:r etario de mat·inh;:t., cuja :llus- tar ia.s, sendo 12 mil conto5, de accordo com ;t 
ira~.ão, alias, cujo conhe-:iménto pratioo uã.o t•menda a present;tda pelo nobre deputado o 
se pócle contestar, t enho o _juizo da. •e~pei- Sr·. Retumba. pa1-a a secretar ia da marinha e 
ta.vC'l corpo:·ação-o conselho 11ava.l. IR mil contos p..'\ra os melhommentos no 

Não posso acceita.r a distribuição pelll. Co.- exercito. · 
ma.ra. do credlto solicitado pelo Podel' Ex· 0 SR. F;;aQt.:nr \VER:-.""Eci< _ A marinha. 
ecuttYo. · 

Na concessão deste credito só uma. questão precisa mais do que o exerclto. 
·póde Jevantar·se, -regulttrmente, de valor: O Srt. GARCI.l.. Pm.Es- Sr. pre.,idente. ~·tten
el'aa de sabe1· si, nas condiç.ões economicas da dam os nobres ueput11dos a que o nos>o exer
União, si •ieàii"OO de um ,Jeficit extraordinnrio cito n~.o tem acompanhado os melhoramentos 
nos orçamentos .. si dea.nte da desv-<~.lorisacão introduzidos nos ~~ormamentos. Este; melhora
·do nosso meio circulante, o governo póde fci.Zer mentoi teem modificado a tactica ~a. guerra, 
operaçõ•s de credito vanta.josa.s, de maneira e e indispensa.•eL que_ell • se fa.miliarilse com 
a. não vir aao-ra.var mais a. situação economica as armas e com a tactlca. 

··do P•liz . . ""' · I Na e·,en tualidade de uma guerra, eventlla· 
Eis. Sr. presidente, a nnica qnestii.o que me lidade que deYemos. alfastar c~s~ o que. cus-

Pt'COCcupa. · tar, o. esqt1adra. tera uma mtssao glor10s:J. •. 
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Não nos illudamos, porem, a guerra não será 
naval; a maior parte, e a mo.is diffieil caberá. 
ao exBrcito encarregado de guardar a nossa 
exten:>a fronteira.. 

Temos a dolorosa experiencia da guerra 
contra o Paraguay. InquestiomL\'elmente a 
nossa valente esquadra illuminou de gloda 
muitas paginas da. nossa. historia ; mas o 
nosso exercito teve a parte mais dífficil, a 
mais perigosa dessa gue<·ra. Teve mais occa.
sião de mostrar por sua constmcia., por sua 
firmeza o seu patriotismo. 

Os soíft'imentos, os perigos, as difficuldades 
a vencer pelo ex:ercito hoje setão maiores. E 
é necessnrio que nada lhe falte, a instrucçã.o 
e os meios mar.erü1es. Não basta a. coragem, 
o pah·iotismo levado á abnegaçri.o, e nem 
temus ü uiL·eiCO de o.busa.r d~as virtudes; e 
indiSpi'lNtYel que auxiliemos dando os meios 
de to!'nah\' cJHcazes, do a.proYeital-as. 

Or:,;aníS•' mos uma. esquadra, demos aos 
nosso' •·alentes marinheiro~ tudv o que ~e 
f~ necessario p:tra que continuem e~as tra· 
dicç•iie~ qu:· são o JJOsso orgulho, preparemos 
tamuem, St·. presidente, o nosso exercito, 
colloqucmol-o em posição de, sem s:J.cdficio, 
poder continuar 11 dar ao mundo esse exemplo 
ae bravura, de valor, de coragem e, sobretudo, 
da. instrueçl'.o e sul)ordinac,•iio em que nos 
campos do P11ragua.y elevou, nobilitou, hon· 
rou o. nação que representou. Estejamos pre· 
venidos. 

E como o Sl'. secretario da marin1w. só pe
diu 10 mil contos para a esquadra e os nobres 
deputados elevar(Lm a 12 mil, na rcdacção ó.v 
meu substitutivo conservo esses 12 mil contos 
e peço mais 18 mil para o exercito. As en
commenrla~ j<i. feitas e o que ainda se faz pre
ciso pa.r·a rollocar o nosso exercito em 11é de 
guerra exig.·m este sacrificio, 

Sr. presidente, para concluir, direi aos no 
bres depurado;; que é esta. uma das questões 
que devl'rn reunir os membros desta. casa., 
sejam q uaes forem as di:t!erenças que nos se· 
parem, o~ resentimentos de alguns contra o 
governo. 

O SR. VALLADAllBS - Todos nós nos quere· 
mos bem. 

O SR. GARciA PIREs- Quando fallo de re
sentimentos, refiro. me aos resentimentos po· 
!itiCQs. O intare~se que nos inspira a questão 
e o mesmo pa.l'a.. todos. (Apoiados.) 

Neste momento não falia o. governo, nã:o 
faliam os fuucllionarios enc:a.rrega.dos lle admi
nistração. Sito mais altos os interesses que 
representa o projecto, elles actuam sobre to
dos nós, despertando os mesmos sentimentos, 
que são os da conservação da nossa honra, 
da. nossa dtgnidade, da nossa. integrida.de. 

.(Muito bem, muito bem.) 

O St•. Fra.nci,.,co Sodt•ê.- Sr. 
presidente, si não fõr:J. reln.tor do parecer 
sobre o credito extraordin~rio de 10.000:000$, 
pedido pelo honra.do ministro dtt marinha, 
quando membro da ex-commissão de orça
mento, pois que foi exonerada,e portanto;pas
sando de relator a autor do projecto e pare· 
cer, certamente não tomaria a IJala.vra no 
debate, porque os honrados deputados que 
teem occupa.do a tribuna, para impugnar o 
credito, teem sido justamente aquelles que o 
teem justificado. 

O SR. JACQUES 0URIQ17E - Desejo ver 
isso. 

O SR. FMNCISCO SoDRÉ- Sr. presidente, 
nos pedidos de credito dua.s cousas ba a con
.~íllerat', dOLlS preceitos a consultar: 

1 •, a necessidade do credito e sua j ustift· 
ca.çã.o; 

2•, a confiança de quem o pede. 
A commi$siio re~ebendo a. mensagem do 

Yice-Pt·esidente da. Repahlic;)., pi.!uiuüo o cre· 
dito extmoL'dinario de que S(J tra.t~•. para 
l'Cprtros do mtttet•ia,l de marinha, tratou de 
indagal' e ver si a mensagem justificava o 
pedido. 

Evidentemente, niio sú pelos termos da. 
mensa.gem da. exposição,que a precedeu,como 
pelo rehttorio apre:>entado a Ca.ma.ra. no 
começo do. sessilo, pelo l1ont•ado ministro da 
ma.rinlla, o pedido esta. justificado. 

Muito antes desre pedido de credito ja o 
mini5tl'O tinha feito notar o pessimo estado 
dos ar;;enaes de marinha. ; jã. tinha. observado 
que o~ arsenaes assim como os navios de 
guerra não esta. va.m preparados :pa:r~ l}lll 
confl.icto ou guerra com a nossa lill!Dlga 
pro-ç-a.vel, a Republica Argentina. 

S. E:s:. teve toda a franqueza. e hombridade 
para não occulta.r aqumo que em futuro 
proxímo ou remoto teria. de a.con tecer. 

A linguagem de S. Ex. e antes digna de 
louvor que de censura.. · 

O SR. GARCIA PIRES -Gomo govemo, não 
devia ter feito a declaracão. 

0 SR. FRANCISCO SODiâ:-JustificadO O mo
tivo da urgencia do peclido, resta considerar 
a segunda parte -si quem pede o credito 
merece a confiança da Camara para obtel-o. 

Entendo que o honrado ministro da ma.
rinha está. bem orientado e segue a melhor 
caminho, da franqueza e· da .verdade e que a 
defesa da. integridade do territorio b:ra.zileiro 
e.;;til. entregue a boas mãos, e pois deve me
recer a confiança do Congresso. 

Coníio em qualquer medida. que S. Ex. 
julgar necessaria pa.m elevar o nome da. 
nacionalidade bra.z.ileira e fa.zer respeitar a 
ba.ndeira. nacional. (Apa~·tes diversos.( 
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O nobt•e ministt'O da mn.rinha n~o s~·, no 
conceito do~ seus collCI!as, como nu ~ouccí!,o 
do:! governos, tanr:o o :~rJ~u:d como o:'l tr•a;:ado,;, 
sempre mereecu l;t~t opinião. O n"rn·· do ~r. 
custotlio de Mello sempl'e !'ui consiJcr•l\lo como 
uma honra da. ma.rinha nacional (.,,,,da./(Js); 
foi sempr-e tido com() um oillr·ial u·· gronc.lú 
probidade, intelligente, e cumpddor de seus 
deveres. 

0 Sa. FRAXCISCO Df1 !I!A'l'TO.S- :'\'ão é SÓ 
uma honra da nossa. marinha.: se;·ia uma 
honra de qualquer mat:inha a ·que perten
cesse. 

O Sn. FRA .. "'OiscoSoon.É - Jli. mio rou novo 
na. v ida. publica. e sempre owi que S. Ex. 
tinha este renome e esie conceito. (.-lp"' '"l"·') -

Port.~nto, Sr. vresidente, a commi.5São de 
orçarnento, em sua. maioria, que õl...~i:;nou o 
parecer, respei tou exactamente os tlous prin
cipio-: cardeaes para a conces:;;1o de cl'cditos; 
prlmeiro,o. neces.~ida.de,ajustific.t~~~o do pedido; 
segnndo, a confiança, do go'-'erno que pe~l e o 
credito. 

O SR. JAcQUES OuRrQuE: - s,·, jnsWlcou ,t 
nece~sidarle. ( fia mttros apartes, a rp•e o o <'ti · 
do1· r :!spo.ule .) 

O SR. FttAc-:crsco SoDP..É- O pedido de cre
díto importa virtualmante c!lnltmc,:•.l no go
verno que vae e:xet!ul<l.l-o. Não é só no reg·i· 
men J)t·esirienchtl ; é em todos os t'<•g irnens ; 
e é o mesmo que nos negocios par ci~u lares ; 
é preciso que o procurador tenha -a. confiança 
do outorgant.B para. usar dos üireito3 que 
lhe são conferido:;. Vota quem tem conflan~a, 
quem nã:o <L tem, não vota. A COI!iiança. é 
indispensavei na.quelle que vai\ applicar a 
quantia pedida. 

O S.IL J:~.CQuES Ou«IQUE- AproYeita.r-me
hei das opiniões de V. Ex. na pr-imeit•a. oppor· 
tunidade. (H<t outro~ a.p(lrtes.) 

O Sa. FR.ANOISco SonRÉ - Diz o hom•ac.lo 
deputado que o Sr. ministro da marinha não 
justificou o pedido de cred.i to. 

O S:a. JA.CQUES OUR.IQE - Di~e que S.Ex. 
demonstrou a. necessiàa.de do Cl'edito; mas não 
demonstrou o credito. 
cb-sa. FRA-"<ezsco Sooa.E - Clt~mo a a.tte n
ção do nobre deputado para o s~gulnte tr e
cho. (Le.) 

O Sa. JACQUES OlJRIQW - Isso é uma de
monstração de necessidade de credito? Nem 
'bem demonstração e. 

O SR. FRAl\Olsco SoDRÉ- Sr. presidente, 
entro nos p~nderações que devo fu.zer em 
resposta. a.o di;curso dos honrados deputados 
pela Parahyba. e Rio de Janeiro. · 

Querem S. Exs. qu& o ministro, pedindo o 
credito 10.000:000$ para. melhúra.mentos na.-

vne~. ft7.•'l>sc ncompanhar esse peilldo •.le um 
cl• ·n~" ou t'Ciat•H'io mínuc:iQ.'O ... 

O ~11. .I \CQm'-' OvmQUl-: - 011 ole uma li
~e!m c . .;t.irnat,inl. . 

O Sit . FttA:-ocrsco Soom:: . . . em que ue-
chra ;8r· <)< fin, p:1r:1 qU<.\ qnct•i" o cro•lito. •ie· 
sig'Imndo a. que era destinado. ~ i er<\ para 
cumprar uma. torpedeiro, um conr:J.C,:;tclo, si 
~a.t·a. a. lqu írir arma.mento e qual a. sua qua.· 
Juladl-', srtema, emtlm, design~ndo osiuvent~ 
de <J ue se i :t forne(-er. 

o S.t. .JACQUES ÜOR!Qt;E - hso e que e 
regular . (Tr·ocam·se aparte~ cr.t n< os ,'3;·s. 
Fr''"~•-~co de Mattos, Jacq•4cs O;<r iq!{e, Re· 
IU11tÍ1(1, e I)N l ros •) . 

O Sr: . FRA.Ncrsco SODRÉ-Sr. pt·esidente, si 
>:i est:1 exigencia. fosse moth·<td:t por outt'OS 
qu:L<·SIIllt!l' Srs . deputados , cu ainda acharia 
um llll!Í•J •le tlcsculp•~. mas a[Jre.scui;;t•!o por 
hon ;·ar!u$ <,eputa.dos que são JH'Ofissiona.e.<J, 
rl•;\lrnPnt·~ não a<lmitto, nem pusso concordar 
que S ·. Exs. pré\•iameute ll ui?.es>em q u~; o 
mini~t,·o vil's:;e antes d:t ~'.oncl'S~Ci.u •lo Ct'e•ii to, 
ant: ·s de ser vot::ula n. verba n~ce.;;,.;;tr;a, rlc
d.<tt·•w <'llJUillo em que ella tiul;a de ser em• 
preg<~•.la. (TI 'OC(Wi-se apart~.; ,,,, n: o,; 8t·s. 
.Jar; 'f 'le.< (Jur iq!te, F•mtcisc> •lc .liatio• e o'll· 
CI"Os,) 

O Srt. PRAi\'crsco SODRÉ - VY. Exs. ~a.hem 
r]Ue t:Xl>te um:l, parte de ~ig-)·llo, tle ~~gredo 
neste• :Lt'm:tmentos. · 

Veja m VV. Ex:;. o que se pas.~<L nu.s outi'aS 
naçi•e.<. 

A Fr;tnç;t não sabe uo3 a rnmmento:; u<::. Ai· 
lem:mll;t sin.Io por meio d;t E*:piouagcm e 
v lC:t·· versa. . -

r\ett :mma. naçii.o vae decl,tr•w a. Ol~tl';t de 
ant·.~m:lo os meios com que se nw :J.t•mo.r, 
neiU lliZ\-! l' •i prior i as machina ~ tl<: ;;ucr:·a. que 
tet'<i. u~; oppot· ao inimigo, nt•m deuunciar a. 
esr..• os irtventos de que ter~i de utilba.r.se, 
nem os ~t!US prcpn.mtivos. Desde QU~> os po
vos se ;vrmal".l.m par.~ combater, que o e:;tra
t.a.e.rema, a cilada, a tactk·a íbr(lm em todos 
os ic1npos objecto e assumpto de tn<t::>:ima re
ser va.. 

Não preciso dizer á Cam<tra. os ardis, o en· 
geniro dos capitães, dos home·1s de guerra 
p:J.m illuúirem o advers,u·io up:1nllando o 
plano de seus ataques, tomanJo conhecimento 
de suu.s a rmas, occupando primeiro as posi
ções que aquene deveria occupar.(lla di11ersos 
ll.J"X~rte;;. ) 

VV . E~s . não podem coni-estn.r; cs paizes 
que se arma.m, em qualquer emergencia de 
gu~rra pr.:sente ou rutura, guardam sig:illo, 
gua.•·dam segredo; niio hs. nal{ii.o a-lguma. que 
venha. declarar quaes os armamentos, qua.es 
os meios de guerra. que vae empregar. Hoje 
&té h a gr-d.Ilde segredo na f<1bricação da pol , 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:00+ Pág ina 12 de 21 

88 sessão em 5 de Novembro de 1892 

..,..ora. c;~.cla belligerante quer tel-a, <.los melho- O Sr.. A:"o:TOI'i!O AZEREDo-Est:J. Ji~cussii.o 
res elieito~. cst;1 sernel!!J.nte á t!i;;cnssã.o financ~ira. 

Posso mesmo responder aO$ nobr~s olepu- ( .{poiados.) 
t(l.uos com o exempl'' que nos e dado e tru.ns- o Sr.. c11.~,c;,-.s LoBATo-Est:~ me parecendo 

·mittiuo peh1 Republica Argt>ntina. que ella tomou caractee político. 
· Pergunto a ss. Ex~ : souberam os nohws 

deputados pOl' algnm documento publico, ot:tl- O Sr:. Vr~HAES di um aparte. 
cial, q ne a Republica Argentina estava se O SR. Frt.>..xcrsco SODRB -Penso que quem 

·armando e quaes os apparelllos r1ue eJla. ia vot:1r o credito I'evela, confiança no governD e 
adq 11irir? quem nfto votar ... 

VozEs-Soubemos do ütct(l. u~r SR. DEPt:TADo-Bom meio de obter a. 
O SR. Ft:r.Qt:m \VEP.;.;ECK- :SoulleL·am intlire- SUi1 votação. 

ctamentc; não I•Ol'((UC l1 Rcpui.Jlic(). .c~r-gerttina O SR. FRAXCISCO SODRÉ-Pe!lSO :J..'I~iln, quem 
úeclar-asse. niiC' ''otar nã.o tem confiança no governo, 0\t 

O Sr. FILA.xcr;;co Stmr:.~-~im, Senhor; >ou- dei'J'o. prcsuppor em s~u animo qne não b(l. 
l.Jeram intlil'eo•.t;tmcnü·. neccs~idaLle U.a q uantí:J. pedida. Mas quem 

Seria,.Sr tH·c.·:iol~nte.impQ!'dn:wc! og-m·erno. suppiíe que o ::oveJ•no, ~em jnstos c termi-
u. nac;iio qttt'. tc111lo ol\) arillt<l'-~e. na hyp,t- nentes motivos, vem IJedir tlinh lt·o ao Con
i.he~e dt• qu;tl(tUer ~twt·ra lH'C>'l'nte nu fntut·;~. ru·c•so 1 ara. Co1!&J.s excus:J.das, maxim6 em 
vie~~c .let·lat'<\1' de ttntctmio os :tpp:tl·~llt•J~. o~ tcrtunvJsa c·z·isr• llwwceiJ':t, comn e~t:t que nos 
arm;unento:< que ·~mpro:g:u·i;o. mt gu,•t·t·a: is~o vae inquietando, L: 11orqnc não tem ncl~e con
scrhL túl'lll'l'Cl' •.le!~st :LO iuimi~<l. ~:!Jmiralo;;, liil.n~a. 
muiw hc··•·) S:·. pre•ii.lente, cmnb:l.t.o o SUill!titutivo 

Serl:~o tr•r •·ct'L('Za de rJlll.' no mon)cnh• cri· ~tpr·csentar!o pelo ]lOfll'ndo deput:J.rlo peln. Pa-
til\O seria ,·end' ht 11,) t::llllliO th hwta. 1·:thy11:1., p:1rqu~ ent"ndo que não c de bom 

O St~. YL'ill.\1':~ <lú. um :t~tt·tl!. (/L1 "''lr"s e~tyto apt·e~eutat· substitUti\·os c emendas em 
trp·u·t,•s.) tJe.:ido-; (!e cr-eclitos. 

OSP... FRAXCISCO SOliRI::- A lnglatror·t~L ~>~i 0 SR. RETDllJ.\-1\ilo apoiado. 
por si tenl a m.tiOl' ma.t•inlm <lo tnllllilü; a OSR. Fr:.A:'>CJSCO Soom':-0 pedido e integral. 
Ingla.t.f'l'l'a não e5tú nas nossas \:OOdi~õ:·s, o c~rt.o e dilitlltivo, e quantlo 0 govf'rno pede é 
caso nã.o c o mesmo. A Inglaterra. I~}dc trr• POL'(\U2 tem nece~itl<\de e precisiio e ja tem 
tod;L'I u.s ü~tuqneza8. 03 seu.; :1-rsenaes po;lem 0 ~1.!culo f'X<JCto drt quanti t. POl't.'tnto, si o 
armar~ de;:armaL' to:los o~ seus na:io;; e. · mini·tro p··de 10.000:000;;, deYe-se lhe dar os 
~~m abr;1· c f~ch·w de otf,o<. .Seu alrmrantado 10.000 ooo;:; peilidos. · 
con !tece todos osoypos e esta. s?mpre atleaute. ' . 

A pr-opt·ia Republica. Argentina, que e~ta s~ O SR. JAcQuEs OlilUQT.:E-Que boa theor1a ! 
armando, não nos declu.r-a qtmes o~ appar<l· (Ha Qu/i·os nt-t!..te.<.) · 
lhos que rae empreg<lr; nós não tivemo.~ no-~ O Ss. FRA'>ClSC(l SODRÊ-Não e~til. como 
tici;1S nenhuma. pot' documentos officiae~ nu rlis~e. nos bons estylos apre~eatar emeudas 
gratuitos q ne de lt~ viessem, ti v· e mo> con lte- e suhstltuti \·os aos p ·c! idos de crc(tftos, por
círnento por noticias de nos~os diplomat.;J.~ e quanto, si o ministro peue um t:;I•etli t.o df:l 
:por ob.<ervaçõe& de seus armamentos e pre-l qu:mtia certo.. ê p0rqu3 ~o delht tem n·cessi
Jr:l.l'O' feitas. Jlela. n~~sa offit:ialidade de ma.• •httle e ur!!encia. e por is~o é íJ.U<~ elle a. ~·em 
rmha quer'~G<.tem Vl:.tffP nl pei:tEur:ol?·~- ) p~r!il' :JO pa.r!ame~lo: Coml,ato, portanto, M 

A Repubhca. ArgentUta nao ex1gtU do S<'U emendas e sul stltU'li'OS para votar pura e 
governo que vies;:e. decl~ra.r quaes os a.ppa-: sim~le.smente pelo l'edido do ministr-o 
:relllos que pr:etendm olJter, nem o seu eoo- i E~ta.mos no mez de novembro e si os 
gre~so o extgi~, como agora. pretendem os no-1 10 OOO:OOO,'.; forem insignificantes :para oc
bre~ deplltado~. ! correrem :i.~ despêzas de na. vias e armamentos 

O SR. RBTli>mA-Pois a mensagem do mi- · p ra a nossa torç:a. nrmada, o gaven10 e~ 
nistro d~ guerra declara. maio tera tempo de pedir novo credito. St 

o s:a. FRA:-:crsco SoDRE"-Pois eu não de- precisar, me8ruO porque V. Ex. »a1•e qu~ 
clara.va. (lia ,witos apa.te$. o St. 1m·sl(!e>~tc estas encommendas e despezas não se 1uzem 
reclamc. otte»çi:io. ) de chofre, mas parcii!.lmente. 

Estou defendendo o parecer, off'erecido an- E;;tou certo que a. Camara com o mesmD>pa-
. tesda •·ind • da. emenda de 20 mil contos, antes trioti~mo com que "Vota este credit", saberá 
do sub:-títutivo que appa.receu; mas nem pQr do mesmo modo votar noYo em maio. uma 
isso a. urgencia. do credito -pedido para o exer- vez que seja pedido segundo a.s conrenien-
cito destróe a minha a.rh'l.lmentação. cias ue momento. 
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Devo ninda dizer, t:i r. Jlt'esiucntc. que o 
detalhe tio se1'1·i(:o ao qual tem de ser empre
~ada a verh :~ do eretlito e tia exclusiva. com
Jletend;t do Porler Executivo. Os noh·~s tlepn
wdns hontem, quel'eudo jRstificat• este 110nto, 
confu11uiram co11sas mnltos di~tinctas. 

O Poder E:!~:ecutivo e o unico que deve re
solv(jr sobre o detalhe do serv;<,:o. Creio, Sr. 
pre."-idE>nw, que tenho dito qua.nto julgo suf
:ficieute para. provar que a commi~são Je OL'· 
(a mento, de que fui relator, andou meH1o1· 
rominho, apresentando p:l.l'ecer ta.l como o 
la.vril.rnos. 

Tenho coucluido. (ílbúlo Dc:m; ((poiado>.) 

O Sa. PRESIDEXTE- Havendo numero, fica 
adi tia ;} tii•CII~são pant se prnce-ler às vot.a
~Oes indic:1das no começo da. ordem do dia, 

E' ,, ppruva<l:t som rlcb.t te a reúacç;1o do 
projeeto n . :!.'32. 
Coutn 11 1"~:i.u lh votn~J:u cll\ emcn,Ja tio SI'. 

LeO!JOido tld Bu lhües, ao pi'Ojccto n. 15-l O, 
deste n nno (;lrl•l i ti v o olo;;t:t~ tdo c:n :1• !li,;c:IS • 
SÜO tJO JII'O,jacto }). 1;;.1 Jl), soltre deSjl@~ UO 
l\Iin islr·rio •la l~;~zenda J<tt'.o. o mel'ciciu ri" 
IS!J:J, auto•·isanrlo o Presirletlte ol:1 l{C(l•tlrií"" 
:\. p1·o~·i l~m:Íill' ::;obre tal'ifas rla;; nliand •;!:t>'. 
i~ODSoll•lttç:1<• das lei~ da;; IIIC~m:ts : conl'••ccio
Jl::tr regul .mel:to g-er•ll da repre~,.;:lo do con
traltando e eslnbelecet·, >em :nl;;-me11tn de lles
)lel.a.. n"·' me:;,ts de ren•las fo~det·acs, caixas 
eeonomicas tle ,[eposito~ p:ot•ticalares. 

O Sa. PttEsmr~~TE dP.clara. que :1 votação 
flcou "'' JW"Le :lt emend:\ que SUfipl'íme a::; 
tlispo>i~õeSJ"elativas a lettu a . 

Sul•bmettida a votos, e approvadn. n ~e
guint<• parte da emenda: 

Supprimam-se as disposições da !ettra. a. 
S:· la rins >e.;sõi'S, 3 de novembro de 1892.

L copnldo d~ Bulhrie.~. 

O Sr. Pil•es l<'erreir~ começa 
d eJ~nrlell,lO o :::;1•. ministro da marinha tla.s ac
cusacües levan tad"s conlt>a. ellH em um:~ das 
ultima.::; sess•·~s p~lo Sr. deputado pela Para
llyl,a . rel•ltivamente a ellgunhei r(R; navaes. 

O mini:>tro, tendo l<!i pot• onde gniar-se. 
não podia espeNr que um pt·ojecto apr•esen
tado ll<l cas~ se tran~l~rmasse ern lei, para
lys;tnrlo a ~,;:m ~cto~ e:ugtdo;; !)elas necessi,la
rles administf fltiv:Js. 

Passa ~~ tra tar do projecto em cliscussão, 
respondentlo as pondera.çõ~s emittidas pelo 
mesmo Sr·. deputado, sobre o facto de não se!.' 
d"tnl hndo o pe,1ido tle crotlito. 

Segnn.Jn o "rarlor, era impossível esse deta~ 
L h : e ó i5:~0 que pas,n a tlenton:;tr.11'. 

TPrmina petliudo c1 ue se encerre n. dis
CU$~iio. 

•• St•, 1;-ranci,;;co do 3Iattos 
- :-;t· . )Jn·~iolt •rüe, infeli:mt!!nt•• n.ind" uma vez 
aclr• r·!lll' CIIJ olf',;;lc~·nr•ln com o nolm! d cpuiAtlo 
pt~I :L I 'ar:1.hyloa, e ;ümla u nHt vez verlticnll·:;(l 
" pl~olt:l>lll•~ CJlH' jú til·• •. occa,;i~io 11f~ acren tuat· 
em Lllltl'O •li:"•~ltl'"" ; i.iLn t\ loi <~ • ·cusa tln o S1·. 
mini~l.l'• ' da. lll:ll'in!la Do acctÍS:t<.IOI' J'oi o nobre 
tlupur:ultJ J H~l:t Pal':l\t~· lt :l .. 

~. Ex. lwut.rom. por·,·~m. cx•·•'den-"'c :tté no 
po·tto dt' cilatnar lt•ri:mo.r! de:>.'l.~tt·atlo uo nobt•e 
mini,tro: 

Foi n:~ n~ro l<ttlc' uuw. pltm.sc ousad<t de 
S. Ex : 

.\dmirei :t ou~o.clia do uoure llepnla.do em 
clmma!' leriano e desastrado ;t um official da. 
nosst at·mada. com um passado tftO glori()5() 
e hril lto.nte • 

. Mils qual a competencia do deputado pela. 
Pu.t·a.hylm. p:t.ra :otirar e<tes epithe~s ao hOn
rado ministro da m:trinhu. ? 

Atrel'er-se-lra S. E~- a. fa.ze1· um confronto 
d<l. sua. carreim mi li tou:- e do seu p3o.."SMO com · 
os do llltHtr-e ministro? 

Em ~P.guifla é submetlida. a voto;; <t pnrte Niio, 00111 cer teza, JlOl'que esta ronfi'Onto é 
da erOHntla que manrla ~<lptJrimir a lettra c, inat.lmissi Yel -, m~s si ::; Ex ousasse 'à.zel-o, 
Yeriricaurlo-so não haver nurne••o. ach3.i'ia ~.n'<tnde diffkuldade em enconti"'J.r o;; 

O SH, P RE $1DBX'l'E-Vae.;e p receder :i. cha- epithetos qu~ d~ver a appliear a si mesmo. 
mada. Out ro pon: o do discurso do nobre deputado. 

PJ·oce•ll!ll(lo-se ã ch·lffifl.(h, verillca-ae que no qual continua. a s~r ousatl •, ê aquelle em 
se r1·1iraram 11S Srs.: iviatl,\ Kncelhr, c~,im·ro que 8 . Ex. diz que o relatorio do ministro da. 
Juuiur. Hnn~"llo ri ~ L<~gos, Annibal Faleàr•. !-'e- marinhn. tem sen·iuo de motejos. 
reir" ,J., Lyr.o, João \ieim, Oilicica Rotlrigo Senhoees, o relataria do mimst.ro d~t ma
tle A ranjo, Fon~ee, e Sil v1l, Nilo Pec:• 111m, riuha e o mais b:•m daborado q ne at~ lloje tem 
Mnnh1le- B·•rreto, Oliveita Pinto, Frnnç.a Car- appat'?cido ; no seu genero elle e um li~x·o 
valho, ~·a ci nco ~1Rsmu·eohas. Al varo Botelho , preciosi~simo ; a!li se ve. com uma cla.reza m
Franci~co Vei~P , Fernando Si m:os, p,1reira da e:x:c•uivcl, a exposiçii:.o do que po;suimos na 
Costa, Julio de Castilhos, Cussiaoo do Nasci- marin[Ja.. apontando os rneios de m~lhora.r,ba:-
mento e u~rnetrio Ribeiro. sen.ndo-os em precedentes das marmuas mats 

R I . h .• 8" ~ d •. ~ adeanradas. _ PSpon• eram a e amar,a ,_srs. epu"'~<~os.J Pois bem ~este rela.torio que tem servido 
N<W h • nu•nero p·1 ra. pros:;g mr na volaç:a.o. 1 de motejos,' na phl"::se da nobre ueputado p~la 

Continúl a discuS5ão do p roject o n. 2~1. ! P(waltyi>o.. 
C:l.waro. V. Vl 
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Mas, dizer isto, equivale a dizer que Mir a.- o Sll.. VINtiAES-Cad:J. um delles tem a. sua. 
beau foi pessimo orador, que Glndstone nad~t opinião. 
ep.tende de política, que Napoleão foi um pes- 0 SR. FRA.Ncrsoo IIE MA.Trcs- •. . e desta. 
Slmo general, que o S1·. R etwnba ti Hm no11o 
Ne1son bra::ileiro . (Riso.) reuniiLo sahi u um plano perfeí ta. mente orga.-

. Mas, Sr. presidente, 'Vou deixar isto de nisa.do. 
lado, porque é ate irrisorio. Passarei a outro Mu.s ~ueria S. Ex. que o seu plano preva-
·ponto do discurso de s. Ex:. lecesse . Isto pa.rece uma 'ltelleídade do nobre 

deputado pela. Parahyba. 
,o Sa. BELLARmNo DE ME~o<'DDNÇá-V. Ex . Quer o nobre deputado pelo. Parabyba que 

p~e defender o ministro, ma~ não tem o di- a sua autor·id,zrie prevaleça, a autoridade do 
re1to de atacar um seu companheiro; S. Ex. .ministro e a de iodos os generaes da. arm.ada 
nem se referiu ao ministro. que foram consuttados ? 

0 SR. FR.A.!\CISCO DE MATTOS-Disse S. Ex. O Sn. VALLADARES-Mas não se sabe si ha 
Sr. presidente. que nunca. lhe passou peJà um plano dos officiaes da. armada. 
mente uma. guerra.. Ta.mbem em mim nã.o 
passa pela mente uma guerra. . Estimar-ei ba.s- O SR. Frt.·\ .<'ICISCO DE MArros- ?-lão oo sa.be 
tante que não a tenlt:~mos; eomtudo, devemo:'! qual é o piano, mas sa.he-se que existe um 
n~ pre;enir, porque 11a. hypotltese tlelta vir, -plano de accordo com ~s otficia~s gene~ ~a. 
nao ser-.1. o.lnpois de <fecl:mul:J. que itoemos re- <.Lrmada, e si V. Ex. nao sabe e po1•qoo nao 
correr ao estl'angeiro prtra. nos fornecer nrma- IHl a. exposição de motivos que acompanha o 
m~nto, que, eomo ,iil t i\·c occa.;;ifi,o dt uizet·, 0 pedido do credito. 
pa.tz que ucceitasse n encommenda romperia a Sr. presidente, pergu M.o n.os 11ohres a.utores 
neutJ':llidade que deve m:Lnter. do~ub3titutivo que apt·esenr.a. um plano pre-

Mas, Sr. presidente. o nobre deputallO pela viatllente organisa.do ; soubez·am Ss. Exs. 
Parahyba chama-me e ao St•. ministro l evht- qulndo a Republi~ Argentina. fez tts .cncom7 
nos e imprude\1tcs, c isto a proposito de um me11du.s do materm.L na.val que esta quo.s1 
topíoo do meu discurso em que eu dlsse que, prompto na Europa 1 
na hypotlle~s lle uma gnei·ra entre n<1s e llllla Qnando me r efiro a esta t· t~puhlic:L, iJ como 
outra repnblica. act1ralmente pa.m nó.~ nü.o lli me referisse a. outra qualque1' na~iio. 
haveria combates, mas sim ~llicidios, t..1.l ê (1. Souberam SS . Exs. quaml.o u.quclla repu
desproporção entre a' nossas forças e as da- blica. H:z as enoommendas de arm:unentos, 
qnellarepublica. por terem lido os deba tes do parlamento ~ 

Quer·ia s. Ex. que eu figurasse a ltypothese Não e sómeute agora. nr•s todos temos scien-
com a China ou com a. Conchichin:t ~ cia devÍdo a informa.çiies formcidas por otn-

Figurei com aquella r epu blica, por ser pa.iz cia~ da nossa. armada que estiveram nas 
limitrophe, a.pesa.r de estar na melhor cordia- .., - d . ,\.r ·troncr 
lida.de comoo3co, cordialidade que, entretanto, owcmas a casa · m:s o• . _ 
póde desapparecer; isto ê difficil, concordo, O SR. JACQU~ OUIU:QUE:- S1 o ;;~verno na.o 
mas não é impossível. . soube disto, J<t deVJ.a ter dem.tttrdo os seus 

Qua.nto ao -patriotismo que S. Ex:. disse co- I diplomatas que. . . · 
nhecer no povo brazi.leiro, caso a pai:!•ia. ~ri- o sa. FR.A.:.'<cz,;oo DE MA '!'TOS- Poderia re
gasse em uma guerra, ta~be?l nao de1:to sponder a.o aparte do nobre de !lutado, mas 
d~ r~n!1ecer; mas q_ue patriOtismo podemos 1 não 0 fa.ç<>, p:~rque então teria S. Ex. razão 
nos engrr .de um po:o sem ~mamemo 1 bastante para. me ch,,ma r de leviano. 

Por ma.1or que S{'fL o patrrot1smo, o resul- _ B . h do 
tado será o mesmo que deveremos esperar de O SR .• JA.cQtiES OUR~QuE- em, compre en 
um duello estando um dos antagonistas arma.. o que V· Ex.. quer d1zer · . 
do com e$pada e o outro com pistol<J. a dis- o SR. FRANCISCO DE 11.\.nos- All ! fehzm.ente 
tancia. respeitavel. V. Ex. me comprehende. 

O SR. . .-\.LFREDo ELLrs- A França ero. muito Mas, Sr. president~. como. disse, essas en· 
patriota e foi e5magad 1 pela Allemanlla. commendas fora~ fettas e somente agora e 

O S F . ~ M _ A lt' que temos conhec!J:llento_ a respei~o .. 
R. ~AN.zsco DE • ATros u 1ma E que naçãoJa. se VlU um m1msti."' fazer 

pa~ do discurso de S. Ex. versou sobre a m pedido de ·t-edito e ao m~~mo wmpo de-
:fu.lta de orga~J.isaçã.o de um plano que dis~e~se ~%n,r os navios~ 0 trem belti:.Õ que pretende 
quaes os nav10s que se deVHim mandar lazer, a.d- . • co s.se credito 2 
qual o trem bellico a comprar-se, etc. qutrlr m e · . 

Sr. presidente, o plano, na verdade, foi Demais, senhor~. o5_ nob.res deputados ba.-
pre'Viamente organisa.<io. seara.m o seu subst1tuttvo no :l:t'mtt!llento de 

Para. este fun, o s~. ministro reuniu na sua um outro palZ; pelo menos assrm d~ o no
secretaria. todas os "'eneraes da. a.rma.da. que bre deputado pela Para.hyba, que for quem o 
estavam presentes no Rio de Janeiro. . . fundamentou. 
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Si assim e, então o substitutivo não tem vidade,tudo en-vida.r pa.t•aconjuml-o e depois, 
razúo de ser, porque SS. Exs. nilo estão cbegada a hora, saber morr('.'. » 
comp.letamente a P!-1' do a~m.a'?ento q?e N[o é, pois, ser impt·uLiente, é ser patriota, 
ser"\ lU _9-e compara.<;ao. e o m1~1stro tem m· e para ainda corroboror n. m inha opinião, 
formaçao mmuctOsas, _mformaç\~S estas que t;v;o ao nobre deputado \L mesma pergunta 
os nobres deputados nao as teem. que fa~ Gregorio Molli nu s~u livro,, Jt(J.tia no 

O SR. JACQUEs Ov!UQUE-0 nolll'e denutado Mar: 
pela, Parohyba. declarou que tinht1. Õuvido ~ E', por ventura, patriotíco ueb:.ar o paiz 
distinctos officiae:;, profissionaes na ma. teria, em illusões que um dia ,;e [lOllem cOtwerter 
para formular o seu substitutivo e a sna pa- na mais dolorosa realidade l !» 
lavra. tem ~·alor. Sr. presidente, fui por.isso que no meu Ul· 

O SR.. F&Axcrsco DE Rh.TTos _ !<Ias v. E:3:. t imo discurso mostrei o ~i~o e~ta?o da' 
attenda. ao seguinte; nOSS<\ marmha, }late!Itea.nt.lo a t.nfer!Dridade 

della a. outras de naç">e..' sul·americanas. 
O ministro reuniu todos os officiaes gene· Assim fiz, disse duras veniwes, afim de que 

raes da a;-m~<t, consu!tou·os sol>re o assum· o Congresso não Sé olv:da~se tle tr(l.tar do cre
pto e entã.o 1m·mulou um plano de commum tlito peàido pelo illustl'e ministro daquella. 
accordo ; compt'ehende V. Ex. quo e8te pl:mo pasta. 
do illustrc. ministro ;ts.>en~'l. so~re uocument.o~, :>ej;t em bom o meu pt·occdimento qualificado 
~bre ~rw:< (\d.t~lhcs muli\CJ\JSO:' que o m1- t}:\ imprudente pelo nobt·e lleputaLlo pí!l:l. Para· 
n1stra pode l)I)S:Silll' como possue, mas que o hyba .• pout'O impor t.t; u:lo l'• ·conl~e~o em S.Ex. 
nobr,~ deputado pdtL PcJ.!':t.lly:J<t i:;nom. o.u~oridal.le; serei impt·allen te ··om Aube, serei 

O S1~. Vt:>IL\ES - Nfio clte :;:~ram a nm impt·utlente com Gregoriu :\lolli, estou ~atis. 
II.CC'or.ru. l'dtu com o que fiz e t·r!jma dtl wr cnmprtdo o 

meu dever. (,\poictdos ; u~ttito IJG;d , ·nwito 
O S~:. FRA!'iCt~co Dlc i\t.\TTO:.; -V. Ex. cstâ. f1e 111 .• ) 

ellgll.u:tdo, fl ~~ eu exigisse a pt•ovn !.lo que 
V, Ex. ;tcalra rle dizer. niio me " podut•ia. dn.r. 

Muitas id~tiS lbt·am :tpresentat!as, as opi· 
ni(k•s diwl'g-iram; mas no fi.m dD- re\lnilo e~· 
tiveram todo> ele accorcto com o ultimo 
plano. 

O Sn.. Vr:sHAES-v. Ex. confirma isto 1 

O Sr. ~ur()_ubn. '\VerlH~ck
Sr . pt•esidente, eu aC!Ito rp'~ ··s t:>. '"!lle~t:lo está 
eluoidacln., e acredit!• tn" >lliO •J ne s0 111'c ella jâ 
se tem fa.llado de mais . Eu não tomaria. a 
palavra par>l. t tzer alg-lwtas considera<;i,es li· 
geiras, si houve;;se 11111llero J] :l ca.a. de mouo 

O SR.. FRA..'íCrsco DE M..!.Tros- Si!n,senhor; o que pudesse vota.t· o t'équcl'imento de en
pla.no foi a1we:>entado de accordo com todos cer1'amento qtte iei:t l';<ze t·. .'rl :t:> eu uão ·me 
os genet-aes pre~entes no Rio de Janeiro e [)OSSO furtar á oppcl'tnnicla<k para fazC::r al- · 
que compttt'"~1.ml.ln á reunião ; ~ uecessario gum:IS reflexões a w:spdto elo d.iscur:;o do 
que se note que deixaram de comparecer Õobt'e deputado pda, Pa J'tthy :Ja. . Neste di!;. 
apenas quatro generaes na. :primeira. reunião, curso eu distingo dua.;; l'>;trb~~ : uma. ;Kwte, que 
por se acharem. dous na Europa, um a servi· en cll:umwei irnproprianw.lt~ poli lica, e a. 
ço no sul e o outro, por in com modo <le sa.ude, outra. parte pro!issional . ~,.,~ pr~meira parte 
não pôde comparecer ; na segunda r eunião poderi11 :;er com gr.l nele vant::g-em supprimiua, 
sóment.e deixaram de comparecer os dous por f] ue acredito qne n:to t:·"ux6 absoluW,.. 
generaes que se i!oCham na Europa. tnente luz à questiio, porr1n0 f1li um:\ parte 

S 'd t t •tt t agg·ressivn. e violent. cont 1~1 o ao!Jre Ministro 
r· presl en e, qua.n ° ao epl Je 0 com que da 'Ma:•inhr\, brazileiro olist nclis:;imo .. que em 

o nobre deputa.do ~la. Para.llyba mimoseou· 
me e ao illustrado ministro dn marinha, toda a parte honrou o p:r vilhiio r!o sou p·aiz, 
tenho a dizer as. Ex. que prefiro ser impn •- e a quem a paixão pardidarírt. Inl\ÍS obceCada 
!lente, dizendo a verdade, mostr<J.ndoo verda· porterà neg.w tuf.lO, meno;; a JWO~cieucin e ca· 
deiro estado do nosso armamento ; para que pacidade protissional , ~ob~jn.n tente !k moastra
illnwes 1 lias na paz e na guerr,t. (A.poiarlos gcraes. ) 

E' preciso que 0 povo sabia que estamos des· .o SR. ~OR;AES E BAxru•.s .-: Desta questão 
armados e que pa.ra. nós actua.J.mente a hypo- deve ser b, .. otda t o.h a polltiC<t. . 
these de uma .!uer r11. sP.rá um Yerdadel.r-c de:s·l O sa. FüR~t!!:hl Y''lE~::~rxcn: - Bn a·:;reiliLo . 
a.stre. ~ . que é um mào vêso o espirito de desiotelli-

Isto póde ser imprudencia para · o nobre gencia, de me>quinha ri ~·:11ídade que existe· • 
deputado ; mas nã.o o foi para o celebre a.J.mi· r no nosso exercito e :l:.t nossa m:trinha, onde 
rante Aube, pois, é delle a. seguinte phrase : t de-ve:i;:. existir este e~~iri t_'l •le. c.a~~ar:\dagem, 
<o verdadeiro pa.triot i>"11lo não est.~ em nega.:r que e a b&se da. cohe::><tO d,t forç.t ,.rmada. 
o perigo, esta em medir-lhe com calma. a gra· .E' lamentavel l •.. 
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· Diz um juizo popuhr gne o peior inimigo é 
1) offic\.•l do mesmo offimo 

No n. sso ex,•rcito e armadn., infelizmente, 
isto e nu1a vel•dade ; de maneira. que quem 

·form., r j liÍ7.0 a res11eito J.os officiàe:; •lo 
~xer·cíto e tla. fl.rmad:t'pelo que dizem un~ do~ 
outros, Cara chs duD.s corpor't1Çõos o mtis 

· trbte juizo. 

Qnando esta questão de armamento progri
•le cliuriament~; quando os typos são abando
nados" substiluidos por outr·os; quando ainda. 
não está resolvida a questão do calibre, ma
nietar, peiar o governo, oi\linbtro da.Mtn•ínha, 
é ,liz~r-Hle- deveis armas comrr<~r t.le tal cn.
libr·e,nada mais p~eciso di1.er par>u demonstr.a1· 
fio modo ma.is claro os inconvenientes de se
mel h ante di:::po~ição do sub:>tituti v o. O SR. VI::>IU.EB- Pela. minha part~. rle-

_claro que não tenllo a.spirnçúes n:l m:tl'inh '· O SR. FRAxcrsco DF. MAnos- Neste caso 
O Sa. FvRizOm \VERXECK- Este mito elevemos eshlr em accor·do com a commissão 

habito. este espírito de ma!ediceneh. de in· techlltC<c. 
trig:l, ~te habito de deprimir_' e ab;tte~ t11do n SR. FuRilCDI VBR.XECK- O Congresso 

... ,u:tnt? e ~osso, tem gra:Hl~_s wconv.;rnen:~~~ impüe o armamento E.ropatschek, u~ arma
·.rao.torl~·~m a _JJossa ~,ttr!·'· em nm p.:Jz meu to que ha 10 annos era super10r, que 
ondB <.1. dtflttmaçao é ll:ünto l!lVeter<lJo. r~almente mereceu ~er adopta<lo· por algu-

n~ix:tndo est:t parte 1lo !liscm•3o J.o men ruas naçues; mas qne ho.ie est:.'L nao só com
nobre ~~óile:;a, vou occnpat·-m,~ do ~u·g-ume11to plr;t,mente posto de h\do, como ;tl'lll:t de 2a 
df.'; llnl:llli3t]1lrJil:l r:tl'le de rleptlt·ir(o~, IJXÍg'Íll•fO O~'f(em,_e~IIJU O srstem;.\ gera.! em t]llC Se bO.• 
mruucrns:~ demrmstrM;~o rlo ornpmgo qne l'ai ~l;':t e~ttt 1;.:rta!mente r~IJandouado. . 
ter o c1·e !ito p~:lido pelo mini,tro. A :ll'tn:l.l'-ropa~schek "11ma :l.l'ma de rl~poslto 

o s v ... , _ -~ I'· . · 1 1., 1!e c.~rtuxo~ no íustt>, s~·stema que esta com-
. . R.. r :o; 1!.\l.s . ' ,,,m,u·a P" .e ' 1··• i•leta.mHnt•J nhanrlonado, e substitnido pelo. 
cnt11: e t'<:_soiYet• aqUtllo rrue 1!1!v~. s'~ fazer; .,1·nm de typo _ Lce-Jl<Lm1Uchc•·. N•l pt'''Pria 
v. Kx. nao po•lo ncgnr·llo~ e,;,;e dtrt'!Jto. l~mnçtt e~sn arma roi sniJstituübt p3!a, espin-

0 "<t i.ft"R<<Ul)l \VF.t:.xt·:cr.: - Tt·ntn-;;e ile "''1"1'~ Lehei, apeznr de tBJ' pl'B>ihtdo bons 
IJ.~~tiio impo1•tnnte. C]lt•~ :;oll'l':) modílic:,çiio ~erv'ços nas cnmpauhas de Tuuis e do Ton
~t:tl'l rn~ento; a c;t•la mo~nentt' s;zr·;;,~m !lovn~ kim; ~ aind;l [ISSim a. pt·oprin. espingarda Le· 
lp_v•n,:ues; t~m ty~o h~Je consrrlerwlo per·- 11,1 v:li s~udo substltuida pel>t ;Lrm;L Be1·· 
1ezto, é excechdo,)ahr :t gu:\t:·o mezes por novos úi:e1·, elo typa lilannlicila>·. E', pois, esse um 
typ"~ 'l ue app;wecem. typo ue arma com])!etamentc :tban•ionado. 

O $rt. VINIL~ R> - No substitutivo de- Qtz:"tnto à questão de calibre, sem qnerer 
darei - para se comprar cruzaclores do tyno ir 1<\o longe ?omo o professor He_bler -, que 
muis moderno · sustentn, mr11:; com d:ulos t!leoncos do que 

• e.,m <lados prnticos, porier le,ar a rerlucção do 
O ~R. FRóEs DA CRuz - Ts:;o é inuti!. c~Llihr.~ at& 5"', é, entretanto, inconlesta-
0 SR. FURQUDI \VBtU\':ECl\:- Não entt·ar•1 vel ho.íe qtle o calibre de 8"', de.-e ser muito 

.naan .. lyse do que comem fazer quanto nos 1!iminnldo . 

. <:rrwLdor~s caça-torp •deira.s, em!im, em re- lr11pra~,;ionado pela leilma de um :wtigo 
.laçii.. • il quelles pontos aos qnae:s a. e111en'l' im port,mte de~se profo5sor suisso, eu fiz pu
refer.~-se em termos generierJs, danrlo, por- hlica.r nn .fo;·íw.l do C;mmuci? uma inrorma
tanto, umrgem ã.s nJoditic•tçues QIJO fo!\'111 Qão, qn~ dou c:tnS:t a um;\ polemic;L c"rn um 
jul.~alas neces>\\rias. do;; mais ·listinctos otlici<tes t ec!lnicos rio uos· 

['e'~ ·nd'· ~·te JlOtlt' fle p"rte - 1 't , ,;o exet·.~lto, e por ess:t poletnica. fui o~wi<mdo 
-' ' ·''•· v v> '' " , •OH r~< •IJ 

sirnple,;rnente de uma que~tão, d.tt qual me •• pBdír inform:•ções exacttts a. este re:;pelto <1 
tenho oeeuparlo. autori·lad<l t<lr:hnica europê:. e i.l.O rwoprio 

:->em gr-.nJe pretenção, P•JSSo dizer IJile a rwofes~or Heble1·, recebenr.lo um:o cal'ta auto
-conheç, pr:ltica e theot'hamente. P"l'fJU•l h:t gr:.•plza desse proressol', dizendo que. por ora 
m»is rl•· 20 ao nos occupo-me della, e tenlw IH via ímpllssibil da de pratica de leV<\1' are
opiniã'. fol'rnad>t sobre 0 ussu•npto, que esturlei olucç:i.o rlo c:dibre até esse ideal, para o qual, 
ecoutínlio a estudar. ·~ntrelanto, a lheorin apresecüav,, enormes 

\'aot<~gens halisticas. 
Nns•• hc;titutivo da commissã.~, so':1 a l.;ti•u E, 

figura um;t rubrica em quB se determina qne 
o g .. v~rno compre quatro mil carabin[IS K~a

- _ _IIa,t\;Ch•<k •. 

S:r. presidente, nã.o sei os camarõ~s q :e 
1JI!SS' r-ã.n pelas outr;ts m<tlh"s ; Inot~, qn:111to 

- a ~te. po-;so gar,,nlil• que acttHtlmente s.•r;l 
um verdadeiro desastl·e, será verdtJ.deirm:<en te. 
4inh·:iro posto fóra. . 

.'1 t•e.iucç1o •Jo calila•e a G l/Z_m, é uma 
quêstílo deciclif.!a em vat•ios patzes, com 
v:~nlft~Nns extr:1ordínarios. Niio só a ll!lllia, 
m o a R.a!lmn.nht e o :..1exico adoptnr,nn ess~ 

<tlibre, e por um ami~o. a quem encart•e;~et 
de tomar informaçdes exacta~ na. Aus,rta, 
rw1 h<> de recel>er noticia de que o proprio en
g-enheil•o Hm >. ulichm· -,que foi o que come
ço\l a aperfeiçoar e aprofundar esse assum-
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pto, acab . de estu•ltlt' e aperfeiçoar um nqvo 
modelo de arma. de 6 1/2 '", cnja.s va.nt::tgens 
balisticms são extraordinarias. 

O Sn.. R!!TOZ>Ill.\:- E o que f~\remos das 
3000 armas Kropatschek ? 

O SR.. iVERXECI\:- As 3.000 nrmns novns 
que aqui estilo ~ã.o perleitamente <lpro\·ei
taveis pml. as oecessidarles de momento A 
mariuhw póde esperar perfeitaweute, mesmo 
porque uão tem 3000 ful.ileiros mtvaes. 
O aparte do nobre depnt:tdo recor•lou-me o 
erro que se praticou, eoeommendando mais 
armas de o.m certo typo pelo Cacto de ,ia 
terr'los tres ou quatro mil desse typo. Si é 
ver·dade que é da absoluta. necessidade que 
haju. verdadeira uniformidade no armnmentn 
do exercito e da armaua, on, pelo meno:<, 
uohlane de cnrtnxos, como existe em toda 
n. parte, é pr·eciso exag-emr este principio, a 
ponto de llcarmos agarrados a um modelo 
velho, obsoleto, e comrlemnatlo~ ;L niio ~a
lürmos dolle. 

Nü.o deimrei a tribuna s~m rcsponc!er a 
um aparte de um clistincto rollegll, a •·espcito 
da questão do ltrnmmento do nosso exercito. 

Eu entendo quo c inl'et•ioriclmlc do no~o 
exercito. ern relação no ue no8sos vizinho •. 
não é ti\o g-ranrle como a rl:t mnl'inh ''· Si é 
absolutamÚltll impossível que um navio rle ve
locidade de doze milhos possa sustentar com 
vantag~m comb<1te contra um nnvio de 
velocidade de 25 milhas por hora, que oJrerece 
combate, fere o seu adve1-s:u:io e põe-~e fóra 
do alc:mce. com o nosso exercito, entretanto, 
não acontece <t mesma cousa. 

Uma tropa arma.da com espingarola aper
feiçoada Mauser, ou outra, tem vantagen• 
consider>l.veis sobre uma outm :remada de 
espingardas de t1ro simples, não h;• du•ida,; 
mas tt vantag-em não é de tal ordem, que o 
comhate Slja impos~>ivel e que a.quelles que 
estão armndos com a Comblain se th·ereu! 
a bravura e dest reza. necessa.rins, não possam 

. alcançar a victor·ia. 
0 Sn. . VIXHAF.S dã. um aparte. 
O SR.. \YERNECK :-::ías expcriencia.s de 

Campo Grnnrle, a. Comblain bateu a Kropats
chek em rapitlez de tiro, o que foi sem du>ida 
devido a m;~.io:- dest[·ez<\ do atir<.Ldor que 
servia-se da Comblain. 

E' precis·J a ttender a estes dous fuctores : a 
âl'ma e o braço . A mesma ar·ma m<~nejudn 
pm· rlous iudividuos diversos da resultados 
mteiz-<lmente oppostos, conforme esmo o:; 
dous mais ou menos exercitados. 

Nós, tanto uo es:ercito como na. arm~da, 
laboramos u'um grar.de erro : pensa- se muito 
no material e pouco no pessoa.!. 

No entretnnto o pesson.l supre muitas 
Yezes a insuffiencia do material, e as diffe-

renças que possam existir entre as armas são
ll!'!rfeitameote compensadas pala superiori
dade de pe:;soa.l 
. Na, marinha, por exemplo. eu acredito que 
o e~ta. uma das vantagens ctne temo:> sobre · 
os ar·g-cntiuos. Temos inferiol'idade de ma- . 
teri.d, mas superiol•idade de 1Jeswal. 

?rcciS<Lmos culdár do materi:Ll ; mns em. 
primeiro lo;;ar cumpre não abandonar a. 
instruct;:io do pessoal, que co:Jstilue o Jn·imeirO: 
elemento de uma ca.wpaoha: hoje, come-- . 
sempre, o hoUJern é a. primeira arma de 
guet·ra . 

Não preciso ir muito longe par<\ demonstrar 
a. vero.l~cle do 11 ue acabo de dizer. Na co; lebre 
c;1mpanha da Ih• tia contru. a Austria. o almi
rante Tegetholr, com nm nmtet·ial extraor
dinarimnente iufel'ior. conseguiu derrot).r a. 
e~qnuclra ibllhma. Clljo m~ter·ial era de pri-· 
m~ira ordem e cont:Hu, entr"e outros navios,. 
um celelll'e mrnltor que tinha o pomposo 
uome <le A(oYIIlnlm·e. A velha. l'i'<lgata. aus- . 
triacn. de m:vieir;l, 1\oyseJ·, travou luta com . 
o Afon<lacrn·c, drwrottudo·o completam~nte • . 
t·endo-se elle obrigado " cot•rer a toda pressa, 
J ~'li"J. ir encalhar no perto rnais pro.'Cimo. 
Temeroso cout•ar;ado, que só pot• si ttrneaça.v:• 
mctler no fundo toda ll esquadr~L nustrica, e 
l'oi derrol<\•1<1 pot' um mwio de madeit·.o ,velho . . 
~ne ,_;e ncrerllt:o Wt. ir ;Jr>~npfl•trecer ao pl'imeirc> 
choque do monitor it<tliano. 

Aqui pOde <.l.or·-~e o ruesmo em relação â 
Ccmúlai;~. E' preci;o :\ttenrler· à qualidade do 
material e no pe;so.'l.l. A Com(Jlai;; é umn 
arm•• extra.cm!inarin~nente solida. eom <\ qnal 
o n•·sso tiOhhulo c:;til mais on m~nos h•thi
tuado. Si Jlle · dessem nma certa. instrucção 
Pl"-ÜtC't de tiro, vehl qnal tanto tenho iu~is,. 
tirlo, eu acred ito que coru essa arma o noss~ 
soldad.o podem lmter·-se com vantagem, 
mesmo coutm outroa.rmado de espingarda, 
~uperior. 

O SR. VtxHAE5- V. Ex. com a expe
riencia. qoe tem, eu sei que põ I e dar 18 tiros
por minuto com ess.1 arma. ao passo que ll&
soldados que oão dão oito. · 

o SR . Fl;RQUi:\r W !m:'iECK - :\'luitos pro
tlls::iooaes deixam-se impre:;sionar demasia.
~ameote pel<l. rapiclez estraordiuaria do tiro, . 
que, si é de enorme vantagem em mãos de 
;;ohJados per·feitamente adestm·!os e que 
co•nhec:em a. clisciolina de fogo. pócle ser de· 
f)raoüe perig-o, i>orque sold<IAlo~ bisonho::;.; .. 
pouco experimentados e não educ:tdos no 
tiro, queimtLm rapido, e e improficuamente· 
suas munições e ficam desarmados no momento 
critico. 

Além disso. as condições da. nrmn. Com• 
blain podem ser vantajosamente modltlcadas, .. · 
desde que se adopt3 unu munição mais per
feita, com polvora sem fumo, com ba.l~ re-
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vestida de um envoltorío de aço ou cobre, t tos em um só, para o que apresenta o se
que augmenta em >:ra.n\les proporções a pene- g·llintl; substitutivo seu, ao projecto u. 231: 
tração. Ja existe um cartucho belga n'•sse 
sentido, o cartucl1o Colet, que deu e:tcelleote~ O Congra$so Nacional decreta : 
resultados. 

Nós podemos nos b'ttQr perfeitamente bem 
com a Comblain, ffiPsmo contra as armas m.tis 
modern~s, com ínfer·ioriJade real, mas não 
insuper:wel. 

No Rio G-ramlo; elo Sul, si não me eng-J.no, 
temos 23 corpoo . 

O Sa. VrNHAES- Nã.o chega a. isso: temos 
alto bt\tall!õ"s de inf<~ntaria. 

O se.. FuRQUUI WlllD'BCK- Mas temos 22 
0\1 2::l COrpos, elltl'e C<>.Vallaria, artilJlaria e 
infantaria. 

Nas conuiç6es (?lll que nos achamos. pode
mos esperar; e, nessl melo tempo, exerci
tando n nosso pG.~~··~I, podemos fazer freute 
a. um adver:;ario, solw,~turlo collocando-oos na 
defensivn.; ne~~P. Jtteio tempo, n commis:>ão 
terá dtvlo o sen p:u·,~cc!' e escot\lido um typo 
de arma., l}t~c colll c.,r.tez;t apresentará todos 
os novos H,;tudos t! sPr<.L um moclelo super!OI'. 
Este modelo deve SJl' o JUe~mo par~ o exercito 
e para tL marinha. 

São estas, Sr. presidente. as poucas refle
:-:Oes que tinha a fazer sobl'e o assumpto. 
(ilfuiiO bem.) 

O Sr. 1' SEGR""~ .-. <~IO procerle à leitm·a do 
sagni11te parecer: 

N. 231 C- 1892 

'S'ubstittttivo ao prnjccto a. 231, que concede o 
credito d:: 10.000,\1 1'0$ ao cambio de 27 de 
para rei~<J1laçi10, •·qa;•IJs e 110vas ctmstrucções 
do material da es7Hod,·a -;u.tcimuzl. 

r'oi presente ã co•mnissão de orça.mento a 
mensagem Jo Sr. Vic~-Presidente da Repu
bHca, p~dindo o (,;•.:,dito de 20.000:000$ j)ltra 
melhorar >l.S cotJJíçDes do nosso exercito, uo 
que diz respeito ao armamento, no intuito tle 
poder elle preench~r a elevada mlssão tle 
gua!'da. e defen~or d<t btegridade da patria e 
da honra nacional. 

A commissão, •lepois de meditado estudo 
dos motivos qüe servem de fundamento ao 

· pedido e prévia audiencia. do Sr. ministro d:t 
guerra, julga. prudente e opportuno não ficar 
a nação de bra~.os cruzados e sujeita aos ac.."'l~ 
sos do, imprevide,!cia ; e considel:'aado que a 
Camarajã. foi presente um projecto de lei sobre 
identi!lo fim para melhorar a .armada nacio
nal, ao qual foram presentes diversos substi
tutivos sujeitos à apreciação da comruissão, é 
de opinião que sejam reunidos os dous credi-

.'\rt. L o E' autorisado o Po:.ler E:{(Jcutivo a 
de~pender, U, proporção que se for tornando 
necessario, r~zendo para este fim as precisas 
operações de cm,Jíto, a quantia de 3D.OIJO:ODO$. 
ao C<lmbio de 2i d. por 1$, com a reforma, do 
material naval, substituição do armamento 
do exercito e compra Je outros <lpetr~()ho<> 
bellicos, sendo a dita quantia distribuída do 
seguinte mouo; 

Ministet•io d:t Gue!'ra ... 
Ministerio da Marinha. 

20.000:000$000 
10.000:000$000 

Art. 2.0 Revog-am-se <ts disposiçOes emcon~ 
t1•ario. 

::;:ll;t das commissões, 5 de llOYembt·o de 
!892.-Cant<lo, p1'ecideute.- Casimirohaior, 
J'elntol' .- ;Hfredo BarbOS<t.-}lo'Vaes illello.
Sanios Pe!·ei;·a. 

O Srt. PRmrm,;mE-l'reeucllirb ~t formali
dade l'egimeu!al entm e1n lliscu:;süo com as 
emendas c o projecto. 

O Sr. Almeida Nogueira vem 
justificar o voto que deu contm o cre:Jito 
ag-om em debate, quando fazi•• parte tla com
mb~;;ã.o do orçamento que ultimameote se 
demitiu. 

Entende que o paiz mais Corte e mais pre~ 
par,1do para defender ;1. honra JJMion~tl, é o 
que tem mais credito e maiores recur5os pe
cuuiarios. ~ito h<L ne~:essida·le de ~•tit•ar o 
Brazíl a uma despeza fabulos!l, unicamente 
porque s~> te1n nolicia de que h11. uma uacão 
que se artn& rara. defender o seu territorio, 
no cttso de uma aggres~ão estraDg,,irn,. 

Si o fizermos,· dissiparemos os recursos da 
que pos8:t h:tver necessidade fJil.l'fl. o futuro. 
O exemplo do P2.ragu~y é e!oquenta. ~Lle 
preparou-se <lni•ante larg-os :wnos, armou·se, 
constituiu·Se em pede guerm para dar-nos 
batalha, e a!lnal o vencedor fomos nós, que 
não nos tinharnos armado, m3s que tínhamos 
credito e ditferentes recur~os. 

O orador não negaria o seu -voto ao credito. 
si elle se destinasse exclusivametJte a I'epa
r&.r c armamento d~ nossa esquadr~.l. 

Como lhe parece que assim uão succade, tal 
cousa. não pótle merec~•· a approraçãD do 
orador. 

Declara que nega o seu voto ao credito pe.. 
dido, sem que nisso va a mini.ma hostilidade 
ao honrado ministro da marinha e ao Sr. 
Vice-Presidente da Republica, uos quaes o 
orador :{)re~ta. o seu sincero a. paio. 
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O Sr. Bevilaqua folga muito por 
obter a t>ahl vra. depois do discurso do nobre 
deputado 'POr S. Pa.ulo. Concm•da plenam~nte 
i:Orn s. Ex. em que não lm motivo pa1•a re
ceiar ditnculdttde~ na nossa. política inter~ 
nacional. 

Passú a responJ ... r aos nobres deputa~os que 
se teem occupado com o credito em uiscu~são. 

Vê qne a assign<üura do Sr. Vinllaes no 
substitutivo, hontem a(Jreoeutado, está em 
completa cont••adiccão com as palanJs por 
S. Ex. llronuncia.das da tribnna. O nobre d'3-
putado diz que os tlcz mil contos do credito 
não che~.rinm para. coosa. alguma, entre
tanto nianda IJUe o governo compre ditrereu
tes navios a.peaa;; com doze mil contos de 
réis. 

F:lZ outras considerações. ?ede aos Srs. de
putados que consultem o seu patriotismo e 
que votem neste ;lssumpto conforme a. sua 
consciellchl lhes dictar. 

Vão a imprimir as seguintes 

N. 31 C-1892 

Redacçao do projecto n. 31 B do corrente 
anno, que dispüe sobre r~trto de gado de qttal
quer especi e. 

O Coogre~so Nacional decreta : 
Art. 1.• A lei n . 21 de 24 de outubro de 

189i compreben•le, quanto à acção publica., o 
farto de gado de qu;~lquer especie, competin
do aos est;tdos :.t determinação d<t fórma. dos 
respectivos processos e julgamentos. 

Art. 2. • Nos crimes a que se refere a. mesma. 
lei, a acção ]JUblic;t ~erá iniciada sobre repre~ 
sentação do offendido, eperime pela dísisten
cia deste, p~grts, neste caso, por ellc as cus
tas. 

Art. 3. o O fut·to de gado vaccum, cavallar 
e muar será puuido com a penalidade do art. 
330 § 4° !lo Codigo Penal, sendo a·multa. em 
relaQão ao valor do ob.iecto furtado. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 5 de ''novembro de 
1892.-Leovigildo Filgueiras.-Fróes da (Jyuz. 
-Alcides Limo.. 

N. 199 B-1892 

Emenda á redacção do projecto n. i 99 B 

Parecendo à commissão de redaeção ter ha
vido lncoherencia. na votação da Camara, re
lativa à segunda parte da. emenda, otrerecida. 

pelo Sr. rleputado Milton ao art. zo do pro~ 
~e:to ~~ • 199 A .d? corr~~1te ~nno. pois que 0 
~l t. l desse p1 OJocto Jil. Jw.vm consi "nado a 
~é:' de concurso para o pr•ovimento ~s car-' 
".o~ ue preto!es e promotores do Districto 
~.eder[l.i, e nao poilendo por· si alterar 0 ven
ctdo, vem otierece~· á eôclaredd<1. apreciação 
tia Camara a segnmte emenda suppressiva, 
de accoruo com o pensamento do autor da~ 
I"]Uella. 

. <Supprimam-se da ultimn redncçã.o do p ro
_Jecto n . . 199 A as ]llllav.r.1s: mediante concurs1J 

etc., ate ao ft~al da emenda vot3da ao art. 2" 
do mesmo proJecto.» 

~ala das s~ões. 4 de novemhro de J892.
F:·o o1s d~ CYU::.- Leovigildo Filgueiras.-.Al
Cides Ltma. 

N. 199 B-1892 

Reda.cç~odo jll'ojecto n. 190 A do cor-rente anno 
~~~c prooide~t~ia sobre a nomeaç<7.o dos pYe~ 
IOJ'Cj e dos J?l.l~es do Tribunal Ci•;il c Cri· 
minal. e ~~~»~ assim soóre o modo de contar 
a anttgtudade dos mesmos magistrados. 

O Congresso Naciomtl decreta.: 

Ar_t. I_. o Os pretores e promotores publicas 
do DtslrHJto FedE~ral serão nomeados mediante 
concm·so perau.ta a Córte de AppGllação. 

§ .1· • O Prestdente tb ltepnblica determi
o;u•a, era regulamento especial, a. fórma. do 
concurso; 

§ 2 .• E' considerado • italicio o loga.r de 
pretor, e o de promotor. 

A r t. 2.• 03 juizes do Tribunal Civil e Cri~ 
minai se1-ão nomeados de entre os pretores e 
l'l'Omotores, D<\ ordem da anti .. uidade. 

§ 1.• A antiguidade contar-s~-1Ja da. posse, 
pre_\'a!ecendo, ell_l igualdade de<;\.:1, o tempo da. 
.lnd1catnra anteriOr, ou de funcçõos do minis~ 
terio publico, na União e nos estados e, em 
segt!lldo logar, o d;• act vocacia. 

§ 2.0 Os pretores nomeados vitaliciamente, 
antes da execução do decreto n. 1030 de 14 de 
novembro de 1890, assim como os promotores 
nomeados antes dessa lei, serão considerados 
os mais antigos. 

§ 3. o O presidente da Côrtc de A ppel!:l.ç;!o 
orga.nisarâ, no principio de cada ~uno, a lista. 
da nn tig.uidade dos pretores e promotores, 
cabendo aos prejudicados recurso para. o con
selho supremo do mesmo tribunal. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissiles, 4 de novembro de 1892 
- FróeJ da Cru;.-Leo't:!igildo Filgueiras.-
Alcides Lima. · 
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N. 230 A-189·~ § 4.c O que contar de 20 a 2.5 annos. de 25 
a 30 annos perceberá pensão propor..:iooal ac 
tempo iutermedia.rio. 

Redacç11odo pr~j.zcto 11. 230 do cor..-entc a1mo, . § 5."· No caso de insufficiencia dos meios 
qttc i11slitue mrmli!J.lio para o opcrario effe- proveni~ntes do;; renrtimentos J as qnnta:; jâ 
cti11o Otl do quad1·o e<"lra:r~w>~erario c ser· d~uuzidas e d;L quota do anuo, o dcficit serã 
1len.tes elfcctivos rt1 .-l.rsc1wl d.; .illarinha. ela. rateado proporcionalmente . 
Capital l<ede•·at, ope•·arios e scrve1llCs nas Art. 6 .• O que contar qn<tlfluer t~mpo de 
me~mo.s cowEçúcs das di•·cct01·ia.> de artí- serviço e rlurautc elle soO"r<'r desa.st •·c, por 
lhari1r e torp &los. motivo alheio á sua vontàde, competente-

O Congresso ~aciono.! decreta : 
Art. 1.~ Fica institniclo montepiiJ para o 

opcm.wio e(fectivo ou ào qrladro <!Xtranume. 
rario e servente etrectiYo do Arsenal •le Ma
rinha. da Capita l Fetler;\l, operario e serve t•
tes oo.s ·me:>rnns cond i<;õe:> d•\S DlrEctorias de 
Artilll t~ t·ía e Torpctlos. 

Art. 2.• O montepio tem por fim soccorrer 
o contribuinte habilitttdo nn r.:mua desta. lei, 
ooncedendo·llle peos;i.o, ut\ quat poderll rever· 
ter metnda par<t os succcs::;orcs do instituidor, 
na lei designados. 

Art. 3.• Todos os operilrios e serTentes 
mencionuclo:> no art. L<· contribuidio, meu• 
salmente, COlU Um uia. U9 ven.,imeuto. 

Par-agra.pho uni co. O con tril.minte que for 
Jispen:;ttdo do ~rviço, por exce;:so r.le pessonl, 
-poderú. continuar a co:~tribuir parn. o mon
tepio. 

Art. 4.• O governo contiottarú o. converter 
em apolices da dividt~ publica o proctucto dus 
quotas de Qtle tra.ta. o artigo antecec!.ente e u 
sa.ldo existente no Thesouro, proveniente das 
contribuições desde 1Si4. 

JJos dõrc!tos ao mor.t<.'poD 

Art. 5.• O contribuinte que contar 20 ou 
.mais a~nos de serviço (descontando o tempo 
proveniente de liceuça., ca-stigos, fàltas ou 
roolesths que n:Io ti verem por ca.u:;a o serviço 
no Arsent\.l ou Directorin) e que, por idade 
avançada e molesti<\s contrahidas no ser
-viço ficar 1mpossibilitado de continuar a 
servir. terit direiio á pensão, p~h1 fôrma 
seguinte: 

§ 1. • O q~~ contar 20 nnnos de t rfibalho, 
metade 1!0 JOrnal ; 

§ 2. o O que co o tar 25 a nnos, o jornal por 
jnteil·o · 
§~ . ·'o que contar 30 ou mais unnos, o 

jornal da. classe hntnediatamente snperbr, si 
tiver mais de um nnno do e:tercicio na. nate
ríor, e si for opera rio de l ~ classe mais um 
terço do jornal ; 

mente provado, e do qual :resulte impossi
bilid;tde de coutinuar a trahalhnr, per·c,,berà 
pensão ig-ual no jornal de sua cl<~.~sr. . 

Ar~- 7. o O qua se invalidtH' llcpl)lS de 20 
annas de set·viço, sem ser por moledtia ;•lqui
rida fi;lS l'•!pnrtic;ões in•liOrtddS, terit L l ffi OeiD 
dirBito ao j ornal •h sua classe ; in v:did •orlo
se porem, com 15 n. 20 annos de traho·lho, teril 
Li irei to a uma. pansão corl'63pon•leute tiO jor
nal da classoimme•lintnmente an terio-r; mns, 
si pertencer it. 3•, t eril. entã.o a p•·nsüo uo 
iornal des~m mesma classe, monos 1 /:~ . 

Da 1'C17Cl'sàO 

.<\rt. S." O contribuinte qne fullecer depois 
de 20 a.nnos de serviço dí\ direit o a um:\ pen
são igllal á meta·le do que podi:~o re~eber oo:s 
c:t~o~; da art . 5." 

Pnrn.grapho unico. O que contar sõmeote-
15 nnuos de servir.o, em hypothe~e alguuta. dú. 
direi!o i\ rever.são 

Art. O. • -~ viu>a. li lhos menores e filhas. 
miíi ou irmã. solt,lir:> do con tr ibuinte. que fal
lecer com 15 a 20 annos de serviço, terãn di
reito a metade da pensão que elle receberia 
com 20 nonos, si na. clusse em 'l';e f. tl lecer 
ti•er mais Je um arwo de exercic10, e, si laã.o
ti;-er, t erá pensão igual ú metade da que elle 
perceberia n~ classe immedia tamente infe1·ior , 
e sendo de 3~ classe, metade do jornal da 
classe, menos l/3. 

Do de posilo dcts pe11sues dos -menores-

Art. 10. T;m terco d:-. pensão do menor, 
tillto ou ti lha se ri Llcp05itado na. C;ti:x:-. Eco
nomica. 

Art. 11. Havendo mais de um tilh,menor, 
a pensão será. dividida etn partes igrraes, que 
se extinguirão com seus usurrnidores . 

Parag-rapllo unico. O tut~r poder" utilisar-
5() dos dous terços da pensao do menor pa.m 
sua educação, e será obt•i,zauo ~ apre:;entar, 
de quatro em quatro mezes, certidil.o de vida 
do tutelado. 

Art. 12. O menor, tendo em deposito qua.n-· 
tia sufficiente, s~ril. admittido em uma insti
tuição que mantenha hospit:'l.l , levantando-se 
para esse fim, na Caixa Ecooomica, o capital 
preciso. 
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Paragra.pho uoieo. N:1. bypothese do falle
cimentt> ll.e um 111enor , que não estt:ja no ;;ol.O 
das vantageo;:; deste artigo, póde~se levantar· 
o cal:' i tal em deposito par-.t seu fuucH'al. 

Art. 13. O C()ntribuinte que sahir ou for 
demittldo elo sel.'viço, salvo a. hypot:oese du 
para.grapho unico do art. 3•, ou trunster·encia 
para oo.~ro <•L"seu<\1, perde o direito ao m• .ate
pio. 

Art. 14. O contribuinte nào dn dir~ito á 
;:oevel'sã.o, nos <''-lSOS ;:,eguintes: 

§ 4.• A mã.i e irmã solteira. r equerem j un
hucloos compe·entes documentos e provu.rtdo 
que se actJa. vam em compauhíu. do inl;tituidor. 

Art. !20. A reversão do montepio a qtte 
tive1· dil'eito o contrib•linta t\.llleci• to passa.l'":.t, 
nn. fnlh da viu·m, aos herdeii·os na ordem 
s~gainte : fil llo menor, mãi e il'mií. solteira . 

§ 1.0 O q11e r~<S!l.r em C<~ usa mort i;-, 

1 
Al't . 2! . O tra.halho do moutepio seril. 

§ ~- 0 O que lullecer antes de 15 a tinos de atr .. cto il. ll irec;,~iô da lnspectc.rhl ilo Arsenal, 
-ser vtço · . _ . . . Cuuta-lor ia. e Paga.lot·iu. de Mar i n lta. 

At:t. 15. .-\ V JIH':t nao tera drretto •~ re· .1rt. 22. Compct~ ao ln$pectot· do Arsenal 
versu.o: . _ . srtr ·rrwtt•ez• :o o miui.;tm da wal'inha. Cr>lll as 

§ J.• ~~. por cul?a ~ua. nao e5t lvc: C\tn .:o ''IJ"tentes inf,)rma.;üo~ r h Co nt:.ulm·ia ~ob o 
~om •a.nhut do mando no tempo do lallcc· tnmp, de ~c r viço, as re!'út'tntt::> do.:> ll ''olis:sio-
Jnen to. . . ua•l~, ,,,.c furem sulici!:tdas, n as 1.:onJ!çoes de 

§ t .• contr:~.llltl • no,·a nup:.:1a.s. ou ter 0 utoo.tepia. 
§ 3.• ~orn:L~do-so cleshonesta. . . . •\l'l . 2:3. Competi) :1.0 cont.a.clor: 
Art ._ ! ti. IJ ttltto meuor P"l'de o dtre•to a § 1.• t{eceuer"' iu lorm:tt' cum o inspector 

!evers~w : . . t i<~ ;trsen-tt os l'<•.querim~nto,; tb.s Cnnili;ts dos 
§ 1.• Completando 18 annos, i:J)tl vo SI aun;~r· ,._,),.tril!\ti!lte fall ·~ddo::> no tra balho, e uirigi

::IOS estudos, caso em que perce bera " PI!USlL" .~c.:; ,,0 rrllni:;tro, par·a obter r·e~·er·sã.o. 
:1.te !lOS 2 lunno;. § 2 • Ordettal' :i. l?a."a [,orht a cotl>et•sii.o do 

§ 2. • Eatreg•\ ndo- >e a. v~cio~ r opr••V ,dos. ,•a, nl~l disponivel em "'apolicos . 
§ 3 .o Seo!.lo }lQ; l_~ llnn~ ltJtet.!';\ tneate an~l- \rt. 24. Co:n[Jete á lu~pectol'hl . Contado-

})h~beto, pot' occa~•a.o do fãllecuuento de :oeu r i . e PU.:!••doriu. de ~briuha. distribuir uo 
llal . ~ . . ,. . . • . ;or'o~ipi•• oe cada anno um boletim, c~nt~nd_o 

A•·t . 1 •. A t!llm ou trm:;:-_ pe:d~ o •. d11 ell<> a. r<:< eita. e a. cte>peza do anao ttudo , dt~crtml
~Sl\Otlo-se; bem ~orno a m~' · .st nao •L ver V I· 1t;L• lnmeute, seu, lo o p1·imeiro boletim d i~tri
~do ~m cornpanhw. do !u~trtutdor d.o munte· ,_,,li lo em seguida i~ ~<\OCçã.o desta. lei, com 
pto. , . ..,,uma g~r<~.l. 

Art. 18. O contl'ibuirite será j •1lga•lo pPla 
Iaspecçi<o <l e Sa t~d~ rü~ A;·,;utda, de Ol'de1n do 
ministro da. tn;Lriuha, e por proposta do in
:Spector do ar~eOà.L 

]) J& -;·eqtr.;;timcrttos 

Art. Hl. Todo o montepio deve ser r('
querido nas condições do.> p:tragr•Lpltos se
.guinte~: 

§ l.0 O oper•ar1 o ou servenle juota r:i. ao 
seu requerimento a.o inspector o a.tt.·~ta • l· • 
de iuvaho.lez Oll de e:>tado gr ave de :S·• •ul~ em 
idade a.vane<\d<L. 

§ 2.o A viuvo. requ er a revers<'io j u ,tta.nno 
ao requerimento as certidõ:s de c,~am•>.nto e 
obit•.l, e teste;nuuhando ter esta.Lio D.l com1;a.
nhia. de seu nl\wido . 

§ 3.o ·o !i lho menot•, legitim~ ou reconhe
cido, r l;lg_ uer pelo t11tor 1 j untundo as res[l~cti
vas oort11ües. 

c .. man. v. vu 

Ar't. 25. O contribuinte ou p~nsíonado, que 
t~nC.,rmnt• gra.1r.;merrt.,, lev;u-a. e:;se fa~to a() 
,·.vllh~o:im•mto olo lo,pector dl) At·~enal. 

. 1 rt. 25. Fica cr·ew.la , em cada ol11cina do 
, t>s~n<> l e Dir-ectorias, uma. comrnbsão de Vi• 

si t-•, CVID pv~ta do;l tres oper-~r~o.~, de:>ignada. 
;>elo IJ!e:ltre e noz_nea.da pelo D11·ec~ .. r. 

Pat•,.grapno umoo. E;;tas oomMrssões, nas 
!J 'Hle~ mio poderá en_tr<~-r u~ só memb1·o con:
u•., a vontad~ propr1a, e CUJa e~cvliJ:I devera 
r<o~.~hir ~m Ofler<~~ios c.i r-cnm!l_f.eCto.>, se eor
l'copc>oderão com o I ospeclOI' do c'..J·seua l. 

Art. 27. o opera.rro começara a conta.r 
t~mpo .te tr;tbaiho úd$de sua. ent~.1d!\ para o 
,r,; .. na I ou dil'ecloria.s e a conlrJliun· desde 

q11e tiver um ~·encimeuto qua.lqu er , mesmo 
co:no '~vrendiz. . . . 

Art. ~8 . o operaria qne for admtth•lo de 
n.1 VI) _p;u<J. o ar.seoal coutara o tempo de sua. 
c<Jntribuiç;,'i.o a ntertor. 
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Art. 29. O contribuinte q•xe, depois de 15 postas, todos os proprios nacionaes que não 
onnos da sel'viço, f;tllecor no estado de sol- derem renda correspondente a.o seu Cllsteio 
aeiro, sem familía e recursos, tm•á direito a e os juros do capital que elles representem 
seu euterrammto pela caixu. Jo rnont~J\lio, ('liscnssão unic~L). 
e:xceptuando·se o que estivot• comJH'Clten• hlo N. 221 I, deste anuo (addltlvo destacado tio 
nas dbposições do ,,rt, 12, c reg-alando s~u pro}3cto tia t·eceita ger.tl ua H.epublica. p:wa 
funeral pela Associação Funcrnria desta ca- o coxcrcicio de 1893), abolindo as loterias (dis~ 
pita.L cus são uukl\) ; 

Art. 30. O contribuinte poder:\ recorrer :1() N. 3:2 A. deste anuo, d:mdo diversas pro-
ministro da marinha, nos casos de preterição videncias no intuito de anímttr as industr'ias 
de seus direitos. , <tgricola e pastoril (2~ dis~ussão). 

Art. 31. As autoridades .tdminlstr:ttiYn.s Contiuuaçiio da 3~ di3cussão do projecto 
do montepio se re!lnirão, em casos de!il;et'<l- n. 231, deste anno, concedendo ao Poder 
tivos ou consultivos, uo M5enal de illtlrinha,, Executivo um credito extraordinario de 
sab:o as conferanci<ts presididas pelo ministro. I O .000:000$, ao C<\mbio da 27 d., \lara ser 

Art. SZ. Se!'iio consíclcr,tdas pensionbtn.,; empre;;ado na renovação, rep<ll'03 e novas 
deste moutBpio as vi uvas polires, que pon·eu- constrtJcçõe;; de material <la, esquadra na-
tura. exi~tam, de operat•ios tlo ar~enal e ~nti::o donal. . 
Laboratorio Pyrotechuico destn. capital, h\[lc. Discu,siio uni c;\ rlo j)roj~cto n, 2.21 F, rleste 
cidO~ <.lnrant<l o p~riodo da execução do pri· allllO (~H!ditivo deSt:lc~ulO na 3" cliSCilSSâo do 
mitivo mou!epio de 1886. Jll'qjeeto n. 221 8, orçameolo da reecita geral 
. Art. :33. O Executivo expedirá o regula- da H.epilblica), que est;~belecél v depo~ito de 
mento da pt·esente lei. ~lO:OiJOS lXtr<\ os estallelGcimoutos qua ventle-

Art. 34. Fica igualmente concedido mon- rem <<ponte~»- ou qu<\GSquer outras accurou
tepio <\OS operarias e serreutes dos outt·os l .. ções, 
arseu~es (le marinh<L da [~epublica, sendo au- 3~ discussão do projecto n. 105 A, deste 
tor·isado o Poder Executivo a formular o t·e- anuo, elevando á categoria de alfandegn. a 
spectivo regulamento e tabelbs, cessando mesa ele rendas de S:uü' Annl\. do LiYro.mento, 
com essa ot•ganiso.ção os credito~ concedidos no est1tdo do Rio Gra,nde do Sul. 
pelo fundo d<ts contribuições dos operaria> do L·~vanta-se a ses~ão as 4 11oras, 
Arsenal de Mal'inlw. dn. CaJ?ital rara os arse· 
naes dos estar!os. 

Art. 35. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sal::t das commissões, 5 de not·embro de 145, SEssÃo EM 7 DE 1\0'iE:l!BRO DE 189'2 
1892.-Frlies da Cru;.- Leouigildo Fílgt!eC~·Hs 
-Alcides Lima. 

A discussão fica adiada pela hora. 
P.residencia do Sr. João Lopes 

o SR. PRESIDEXTE ácslgna para 7 a se- Ao meio-dia e vinte. minutos o S1•. 1" secre-
guinte ord~m do dia : tarío procede á leitura do seguinte 

Continuação da votac.'io da. emenda do Sr. 
Leopoldo de Bulhões, ao projecto n. 154 D, 
deste anuo (addi ti vo destacado em 3'• dis:: as
são do projecto n. 154 B), sobre despeza do 
:Minis te rio da. Fu,zenda, para o e:tercicio de 
1893, <l.utorisando o Presideute da Rep11blica 
a providenciar sobre tarif1tS das alfttndegas, 
consolidação das leis das mesmas ; con feccio
na.r reeulamento geral d~ repressão do con
txah!l.nâ.o e estabe!eeer, sem augmênto de 
despe~, nas mesas de rendas federaes. cajxas 
eaonomicas de depositas particulares (dtscus
sãounica). 

Votação dos seguintes pr~jectos : 
N. 154 E, deste anno ( additivo destacado 

em sa dis~ussão do projooto n. l5f E sobre 
despeza do ~finisterio da Fazenda., para o ex
el'<llcio de 1893), autorisando o governo para 
vender,independente de coucurrencia ou pro· 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. deputado Angelo Pinheiro, de 6 do 

corr ente, communicando achar~se doonte e 
:POr esse mo ti v o impossibilitado de comparecer 
as sessões.-Inteirada. 

Do Sr. I• secretario do Senado, da 7 do cor
rente, commu nica.ndo que foi tlil viailo & s;::,n.c· 
ção cs autúgraphos do decreto do Congresso. 
regula.ndo a navegação de ca.botagem.-Iu
teiroda. 

Requerimentos : 
De Antonio Rodrigues Ga.ma, pe lindo con

cessão de uma. estrada de ferro, ligan.do os 
estados do Espírito-Santo e Minas Geraes com 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 13:01- Página 2 de 33 

Sessão em 7 de Novembro de 1892 

um PQrto de mar, etc.-A' commiss.'io de 
obras publica.-;. 

De Felíppe Orlanuo Short,conü•:J.- a.lmirantc 
gradu:J.uo e t•eformauo, peuinuo rnelhoNl.Jneuto 
de relbrma.-A' commi::são ilc mudnba c 
guerra.. 

De Silva, Vieir-& & Comp. , pedimlo isenç.ão 
de direit~ 11:~ra o « Litofngo ~de qu~. são in· 
troduciOl't'5.-A' comrnis&io de iil.zenda.. 

O S r . .l<..,:~.•aucisco Veiga. :pediu ;, 
pa.l<J.VJ'a para apresentw um requerimento 
r elativo ao serv1ço da Estrada de Ferro cen
tro.l em rel:tçáo p:J.rticularmente no e>tndo de 
Minas , que o ot·aLlor representa. Nü.o tem :J. 
IJretenciosa >elleidade de suppor que suus pa· 
lavras e a.lle~a<;ões, por mais energica..~ que 
sejam aquellas e grave:; que sej<'m estas pos 
sa.m eausa.r impres,:ào ou mesmo merecet•em 
consider~·ilo daquelles a quem cabe o <lever 
de cur<~.r estes e outros interesses publico:>. A 
este l'!>Speito est<~ desiliudido. 

Depois de repetida.e. mdadas, con>ta.ntes e 
fondamento.das I'eclama~{~e;; !eita~ contra a. di
recção da Estrada. de Ferro na tribuna e rta. 
imprens:t não só tln. capital como de to~~s a.• 
localidade! dos estudos ue S. Paulo, J:!u1aS e 
Rio de Janeit·o.depois da.> M'.cus.\çües torm,1es, 
bãsea.das em facto.~ ver·ificados e cor1'oborados 
pela autoridade insuspeita e respeitavel tle 
deputados illustres e dos melhores amigos do 
governo,como o digno deput1.do por S. P:~.ulo, 
Sr.Mora.es Ba.rros,ex-presidente da cornmis:ião 
de orçamento que,synthetisando.clwgou a dizer 
que a.quellí' Estr ada. t:} Ferro servin. para matar 
os passageiros e extraviar e até rouhlr as 
mercadorias, seria ingenuidade do oratlor pre
tender colt,eguir qualquer resultado, trazendo 
para esta td buna. novos fõl.ctos. 

A estrada estil. quasi como si não existisse 
e a.s innoYações são para peior. Urgida pela 
necessidade e cumprindo ordens de seus fre· 

· guezes os negociantes desta. praça, resignam
se em. g1•a.nde numero de casos a pagarem 
como encom.m.enda, isto é, por m:J.is do tri· 
plo, frete das cargas que precisam expedir, 
mas para levar-lhes ate este pesado e caríssi
mo recurso a. direcçõ:o da e~trada determinou 
que a.s encommeudas pa1·a serem a.cceita.s não 
deveriam pesar mais de lD. kilo~. . . 

Em muit·OS casos esta ex~genclll. pode ser e e 
sophismadD., em outro~, \l')r~.m. não púd.~ :ser 
e causa gra.ndes transtornos. 

O orador sabe de um~;~. caso. commerei:~-1 que 
ha um mez, despachou para. Minas um ap· 
parelho destinado á. applicações bydrotera
pica.s e que pesa. c2rca de SD lúlos. Como carga. 
não se.,uiriam sem demora. de mezes e :para 
ser aereito como ~ncommenda, precisaria ser 
dividido em parcellasde 10 ltilos, o que não é 
po3Sivel. como este ha. outros exemplos, mas 

seria inutil lembral-os, mesmo po1·que o Sr. 
Vi~·P!·e~ idente dt\ Republica,depoi.s de ha,·er
se tll~cntmdo e~w. Ca.mn.ra em numerosas e 
lrwga.s se;;sões o tlescal:1! •l'O lla E~trada ele Fer
ro, e da impren~:1. , unanimemente , hem como 
as diwrsas (·J.\~ses socl;tes . cort•obot·t\rem 
:J.s q ueix;.u:; e rcd"ntu;iíe~ do~ interess..'\.d o~ . t·e· 
spon•lendo ã. cornmissão do commercio que, á 
l't•ente de gr;tnde multidi.ío, foi apresentar-lhe 
es~as queixas, disse , in~enu;J.mente, que lhe 
rorprendil\ o que a commissão lhe dizia are
speito dt1 <li rectoria da Esti"J.da de }<"erro. que 
elle suppun l!a muito idoueu ! Esla. sot·pre:za 
niio ~ó maravilha como desalt<;nta aqttelle:; 
que do governo espet·avam pt•ovidencht~ se
rias l' el~th·;.\.s a tfto gra ve a~sumpto. 

E~tendendo-sc soht•e o u.ssumpto e insistindo 
no c.qirícllo c mcnoi:'pt·e~o com que se tem 
~ido intci:r:unente indlíl'erente á opinião pu
blica. aJ.lf>l';n• i!e suas mnltíplas e enctgictts 
manifei>t."lçlíos , o Ot';\do t' appelltl. para o hon
ratlo c distindo 81·. ministro da. a!.(ricultlll'll, 
cuja solicitude e hoa voutade reCÕnhectl e de 
que espera. o a.ci.o de .instiç;J. que !:'e recla-ma. 
p;~ra. o ,·.eu estado . 

O hot':l.rio elo expres,;o qne desta capital Yil.i 
;i de :.\Iinas, marcu. partt n chegacl<1 do tr:::m a.lli 
as O hom.8 e 10 minutos ela nolte. E' ji\ umn. 
viagem mnit.o longa, ra;;t.idiosa, que potlia e 
devia .-er dirninnitla, mas que ainda nilo o 
t-:m >'ido por que, <li7.ia.- se, con ,·in !ta c (I:'!SO· 
lidar betn as custosas obras do ramal de Ouro 
Prcio. 

E..';;Ja.~ obras estão perfeitamente consolida· 
d:ts e se,~r~.ll'<lS c quando devia.mos Il).elhorar, 
a. directorir. do. Estra.da de Ferro, ~em dizer 
porque, a.lter·a o l10mrio,tornando ainda mais 
demorad•t a chegada do irem na.quella c..1-pi
tal. 

Assim, d.epois de quatro annos, em vez de 
mell:or<~.r, peiora·se .O serviço, por isso mesmo 
que é pessimo, fica sendo mais raro e de agora. 
em <leanle ma.is demorado, por ot'dem supe
rior - sem prejuízo da demora de iodos os 
dias por conta dos m<Whinist.as e chefes de 
trens·. 

Fa.ll:t t.<.tmbem sobre a. falta de bilhetes de 
ida e volta n<J. agencia da. ('apitai de Minas, 
demon~tro.ndo a injustiça desse Jlrocedimen~, 
contra o CJ.Uat o O!'ador clama desde a Constt· 
tuinte.tendo até obtido ordem do S~·.Glicerio , 
quando ministro, para que Cell$&Ss e essa en
ei>lllp3çii.O odiosa, mas ~em resultado algum 
até agora. 

Rtspondendo a varios apartes, diz que não 
contesta os meritos pzssoa.es do Sr. director 
da Estrada de Ferro. cont ra o qua.l não tem 
nem nóde ter nenhuma má vontade, sabendo 
mesmo que é um caracter muito distincto, 
mas lhe parece evidencialmenteque s.s. não 
e o homem de que precisa a. direcção da. Es
tr-ada Ceutral para sahir da ana.rchia e des-
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ordem em que esta. Por factos, que vetl<:m mo.is 
llo que palavras, opt·oprío Sr.mini~tt•o dtl a:;rl· 
cultura. acab:t de prov:u• IJ\Ie o Sr. dire\:tot• 
não i! idon~o para. o e:trg,_. r1uu exerce, pois . 
l!e;.rundo o JoJ'fl''l do C<JIIIn•crr'ifl , sempre hem 
inl',rmado. o St•. ministt•o, em uma vtsil~l quo 
ultimamente tez á estr.:Lcl ,achou meio~ t}r! do· 
orar a quantidade de met·<·ador•i:..s emiJi1rca
das. o que ainda o Sr. directot• não tinha 
conseguido. . 

E$te e outros factos mo>tt·am ciUe l':J.zões 
teem aquelles que affi.rmam serim inuteis 
iodns os esfor~.os que vis.·wem substituir o 
actual director, porque este, sendo int mo ;lo 
Sr. Vice-Presidente da Re· ttblic:J., esta se· 
guro no seu emprego e zomba cL1s ca.ma.ro.s, 
tal e qual como fuziam outr'ora os V!7.Lid· 11 
d'Et-Rcy! (Apviados. 3Iuit:J bem; muil? b ,:;;L) 

E' lido e fica. soh!'e a. mesa. o seguinte 

Requeil'O que o. mesa, por intermedi•) do 
Míníste1•io da Via~ão,Commercio e Industria.. 
~licite do Sr Vice-Presidente da Repuvlica 
as seguintes informações: 

1.• Que motivos de ordem publica determi
naram o a.do rla directoria rla Estrodo. de 
Ferro Central do BrMil, alterando o horario 
do trem e;;:presso, no ramal de Ouro Preto e 
tornando-o aind<:. mais demOl'ilUO do quejú e ; 

2.• Que razão impede a directoria da me-ma 
Estrada Central de autot•isar a cstllc;>ão de 
Ouro Preto a vender bilhetes de !da e volta 
·1ara. as 1.lí ...-er:l.<lS estaçcíes do estado de llinas, 
;:amo se fuz na. estação do Norte (S. Paulo) e 
na. desta ca.pita.l. 

Sa"la das sessões, 5 de novemlJro de !89-2.
Fra.ncisco da Veiga . 

O Sr. Francisco de :lf:a.tto,;;
Em uma das se>:sões passadas o honrado 
deputado por Minas Geraf'S, digno presitlent~' 
da. commis.<R1o de obras publicas, fez algumas 
ponderações sobre o seu requerimento; a.p
provado pela Camara, pedindo informaçlies 
das repart1ções competentes sobre os divel'$OS 
projectos existentes de melhoramentos do 
porto do Rio de Janeiro. 

Por essas pond··rações o honrado deputado 
deu a P.ntender que era. escasso o prazo de
terminado no seu requerimento pare~. o.s pu
blicações dessas informações, e em vista disto, 
dirá. a S. E;;:. que, quando houver numet'o, 
eonsulte a casa sobre a prorogação deste 
prazo, deL-..:ando ao arbitrío do illu;tt•ado 
deputado por Minas Ge1·aes determma.r o 
tempo por que elle deve ser prorogado. 

O Sr . .Antonio Olyntho- Sr . 
presidente, a,""l"lldeço a.o nobre deputado <t op-

portunidade que acaba de me dar, para com
pletal' (1$ informações WP. .em uma. das ultimas 
sesstll!~. ti 1'e a honra <lo ofterecer á. conside
ra•;ii.o de meus collegas, relativamente ao r e
querimento a !Jile S. E:c se refere. 

T••l vaz nnq uellu. occasiiío ,o meu pensa.m~nto 
nil.Q ti rcs$c sido bem int ·rprebtlo, dando la
gar :t que~·. folha omcíal publicasse no l'!'SU
mo de minha~ pal:w!'a~, "orno que uma cen
sura ú. Repat·tiçã.o do Mio.isterio dt~o Agricultura 
que nos havia mandado as informações soli
citadas. 

Aproveito, :porém, a occa..sião para. decla.t'<U' 
dest..1. tribuna que a Repartição de Obras Pu
blicas, como as outras secreta.1•ias de Estado, 
teem $ido solic1tas em prestar as informações 
pedidas pela commissão de obras publicas e 
<:oloni>..'l.Çiio. 

O \l<)n:r:J.do <leputado pela Bahia. pediu pro
rog3.1,"i10 <lO pra?..o pa.t'a. votaçi"io do pr~jecto a 
(!Ue refel'ia- :Se o seu requel'imento, afim de 
que a Cama.ra. tomasse conhecimento do a.s· 
sumpto, depois de Jmblieadas !-ü~la.' . as ii?for
mações J!l'e5to.das pelas repilrttçoe~ toachmca.s . 

Penso, Sr. presidente, que essa. pror ogação 
à e prazo é desnecessaria, Yisto como já. t i >e 
OCC<tsião de informal' iL Ca.mtwa que só do Mi
nisterío (ia Agricultura nos fo t·am enviados 
numer •• sos documentos; e, sendo elles s"liei
tadoscom ~Iguma. urgencia, foram-nos en-vh\ 
dos em original. como já ti v e occru,iã.o de 
dizer . 

Chegados esses documentos, dirigi-me :i. se· 
cretaria da. camara e esta informou·me que o 
pt•azo de lO dias, que tinha sido estipulado 
oor esb. cama.ra., era. por demais escasso, 
ilara se tira.r a cópia e en vi:J.l-a â. publicação, 
visto como sabem os nobres deputa.dos que 
peças originaes enviad:J..s â commissã.o não 
podem ser remettid38 nesse estado ã. typo
graphla. 

Nestas condições, si a camara. não prescin-:
dir da publicaçiio de:;tes documentos, ella. so 
poder,~ tomar conhecimeato do projecto na 
proxima. sessão. 

A commissão de obrM puTJlicas j;i. solicitou 
igualmente do Sr. ministro da marinha a~ 
inf01·maç,ões das repartiçõt>s que lhe são su
bordinadas; e consta que são numerosas. 

Os do.!umentos que jã. ...-ieram existem na. 
secreta.ria desta cam&ra, e la poderão ser con
sultados, si assim for necessario. 

o $1.•. P .... esiden.te-Por occasião da 
\·o"ta\ão do pro,jecto n . 155 B, 1ài votado um 
requerimento do Sr _ deputado Francisco de 
~!attos, pedindo que fosse adiada a votaç.ã.o 
a. te à publicação dos documentos referentes ao 
ohjecto do mesmo projecto. 

"'1. mesa exigiu que o prazo da proro!?ação 
fosse tleterminado,segundo exige oregi01ento; 
e, neste senticlo,a Cama.ra. ~itou e. lilliita~ão 
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de lO dias, proposta. pelo Sr •. JaC:(lU~s Ou- Si!fiD.S, La.U~'O ~!ullm·. Carlos CampO!'-. Sch
rique mtdt, Pere!f'a d;t Costa. Julio de Cas:tilhos• 

E' este o prazo que estil. ''ene:i!lo e o nobre Borges 1le àJPdeíros, Alcides Lima. Thomaz 
relat<w da commis;ào de ollros publicas ataba Pores, Homero Baptisb, Casshmo do Nasci
de informar, jó.I•C:la. sPgumla \·ez á c,unn.ra., o mento , Demetrio Ribeiro, Alfr·edo Ellis eMen
quenccorl·en quanto á difficuldade para. :t pu- r.aBarreto. 
bl·cn~lo de todos os do··umentos a que ee re- AIJI·e-se a se~ão. 
J'ere IJ nolwe deputado o St•. Francisco de 
Mattos. Deixam de comparecer oom cama partici-

Agora. o mesmo Sr. de-r. ·) })e(le que este pada. os Sr:> . João de A vellar, 'Gchíl:l. Rodri-
prazn de adiamento '(la. \ vw.{iio seja !'rGro- gues, Rodrigues Fernandes, NeiStm, Justi
gado. niano de Serpa, Jo~ A~·elino, Mir.ouel Ca.-tro, 

A mesa. nã) pótle acceitar o reqtlerimento, Amorim Garcia. Pedro Amer·ico,-Conto Ca.r 
:pois que e~tà eticerroda. a discussií() e adir.- t•xo. Rot>;~ e Sill"a, José Ma.ria.no. Meira. de 
da. a. votar;iio, com pra.zo certo e .ii Y~n- Y~stor:cello~. T~1eophilo •los Santos, Pontes_ de 
cido. Mml!Hh. Euchdes Malta, Leandro Mac•el, 

o pr ject.o ,.0 11 .. 1. ia. ordem do dia. e ;t ca-1 Fcli:<Locllo _Freire. Po.ul!'l. Ar~o~lo, Fon-eca 
mara, que OU\'ÍU as observações dl' nolwo re- HP_rmes. Urha!lo :vrarc_?ndes: V1:r1ato de ~e
la.tor da commi~s5o e tem á su~ di:>pO~í r;iío os d tro~. Mayrtnk, . . Toa o Pmhetr_?, Pac1tico 
documentos na. secretaria, vota.1·ú, sohre (•lle ?.~asca t·enha:;, Gabrte1 de ~agalhaes, Leonel 
como lhP. parecer ma.i:; conveniente. Fllbo .. .Matta. ~1ac~Jauo, C•Ot_Jçal_l'es C~ta-y-es, 

Amenco Luz, \· lottJ, Dutl'a NteacJO, AriStides 
Maia. João Luiz, Bonedict<• Valladat•es, Cesa~ 
rio Motta Junior, Adolpho Gordo. Angel() 
Pinheiro, Carlos Garcia, Moreira da Silva, 
Julio de Mesquita, Brazilio dos Santos e Edu~ 
ardo ·ionçaves. 

Prooed"-se á. chamada, <I qual re
spondem os Srs. Joã.o Lopes, Antonic- Aze
redo, Athayde Junior ,Paula Guimarães, Fleu
r y c urado, Indio do Brazii, cantão, Pedro 
Cher·mont, Matt:t Bacellar. AUgllsto Monte
negro, Costa. Rodri;mes, Casimiro Junior, An
frisio Fialho, Henrique de Carva.\110, Nogueira. 
Para.naguá, Pires Ferreira, Ma.rtinho Rodr·i
gu, s, Frwerico Borges, Jose Elevilaqua. Gon
~.a.lo de Lagos. Nascimento, Alfredo Barbosa., 
Almino Affonso, Epita.cio Pes..."<m, Si Andrade, 
Retumha., Tolentíno de carvalho, Gonçalves 
Ferreira. Joaquim Pernambuco,Artdre Caval
canti, &t.ymundo Biindelra, Annib<tl Fa.lc:ão, 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An
dJ"ade, Espil'ito Sn.nto, Bellarmíno Carneiro, 
Oiticica. twdrigo <le Araujo,Oliveira. Vali;~ dão, 
Tosta.,<;ea' ra, iama., Arthur Rios, Augusto de 
Freitas. Garcia 1-'ires, Marcolino Mouro. Se
-verino Vieira., Santos Pereira, Milton, Fran
cisco Sodre, Leovi!ildo I;'ilgueiras. Parão de 
S. Marcos, Sebastião Landulpho. ~:a.noel Ca.e 
tano, Francisco de Mattos. Horacio Costa, No
>a.-' s ~lello. Fonseca e Silva, Nilo PC\'-:tnha. 
Manhães B;tr!':·to, Cyt·illo de L!\mOS, Virgilio 
Pe>ssoo, França. Carvalho. Luiz !\Iurat, Ba
ptista da Motta, Fróes da Cruz. Alcinrl(l Gua
nabanl, S;tmpa o F~>rraz, Jacques Ourique, 
Furqnim \Verneck, Thoma·'· DeHino, Antonio 
Olyntho. Badaró, Chagas Lobato, Alexandre 
Stockler·, Lamounie•·. Alvaro Botelho. Ma~oel 
Fulgerrcio. Gonç;•l•·es Ramos, Carlos da~ Clw
gas, Domingos Rocha, Costa Machado, Fran
cil'co Veiga .. Domin!!Qs Porto, Palleta., Ferreira 
Rabello. Rodolpho de Abreu, Arantes, Necesio 
Tavares Francisco Gli ·er:o, Mo1•aes Ba.rros. 
Carvalhal, Mursa, Airneida Nogueiru., Leopol
do de llul!lões, Alves de castro, Urbano Gou
veia., e;, e1ano de Albuquerque, Bellarmino de 
:Mendonça, Marcim10 de Magall!iies. Fer-nando 

Deixam de comparecer sem c.1.usa partici
pada. O$ Srs .. Juvencio de Aguiar, Pereira de 
Lyra , Ivo do Prado, Dionysio Cerqueira, Villa 
Viçosa. Prisco Paraiso, Alberto tsrandão, Oli
veir·a Pinto, Joaquim Breves. Er·icu Coelho, 
Lope.> Trovão, Ja~uino de Albuquerque, Vi
nl!aes, Figueit•edo, .Jacob da. Paixão, Ferreira 
Brandão.costa Senna., Ferreira Pires, Mon
teiro da. Silvv.. z..ra.rtinho Prado, Lopes Cha
ves, Domingos de Moraes, Pn.ulino Carlos, 
Costa. Junior, Cincinato Braga, Lacerd~ Cou
tinho, Víctol'ino Monteiro, Assi.'l Brazil, Roch.<~. 
Osorio e Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate appro'iada a :~ct~ da 
sessão antecedente. 

O Sr. Lauro Mi~ller-Na ultima. 
s~s;;ão desta Camara, Sr. presidente, tive 
occasião de requet'l•l' á. casa. uma. urgencia 
p:m~ tratar de assumptos 1-eferentes a.o meu 
f>S tado ; mas não me foi dado olltel-a na.quelle 
momento, por não h.:. ver numero para vo
tal-a. 

Cabendo-me hoie no expediente usar da pa
l.avr·a. n~ i::;.si4irei ma.is n&. urgenma. mesmo 
porque o meu e;:tado de saude me não pe~
mitte desenvolver o a.:;sumptn como desl',,a.r1a. 
fa.zd-o, mas acredito que basta!"âo poucas 
p davrM. simples refereucills. para que a. 
Camlra. possa avaliar da gravidade dos abu
so~ e das violencias que estão sendo comme~ 
tidas no meu estado. (Apo!atlvs da "ern·csrmt().
r.ao carlia; .. :.,,~'lSC ~) 
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·· Tenho, Sr. peesideme. atl! hn,iH umnl.i!ln. l O S11. f"\tmo MüLT.ER- Perfeitamente; o 
silencio:\ este respeito e :.t C:lmam, ~i pr .. ~l.• •u · l'~<·trdo-pl·e~i•lentc do meu estado, llcscarada.
attenção t> este meu :procedímcnLu. dcl'!'l'it i llll'lltt!, IJ<'l'd•'•c·St~·me a. expressão, mas outra 
ter reconhecido que tenho procur·::ulo JHtllpar: u:io ,·. 1"-''"i vr~l. tll·~r:~ra.d:unente simula prote
o seu tempo e qoe evitei sempre tr<lZet· para 1 :;ct• u cithulii.o eu.io~ direitos viol~nta com um 
aqui questüe> de estado q11e, entendo, no ltlesg:Lt'l"t! qtw pro~t.itue ~st:t iniEJlíz Rt•pul.Jlica. 
maior numero de casos. devem ser liquidadas E' o caso do presente !!t'e~o; e a perfid.ía 
no mesmo estado. (Apai~>dos.) couspurcltndo a lil.ierdadc c ;wiltando a socie-

z,ras, Sr. :pre.~idente, a e>te meu procedi- da de llrazileira ; é a. protecçiío de um Nero 
mento abro agcra uma excepç~o. porque não de edição barata, que nós repeHimos e repel
se trata, de um caso que interesse puramente !em todo& aquelles que desejam sinceramente 
á política estadoal; mas stm de uma violação fundar o regimen republicano nesta Patria; 
flagrante a Coustituição da Republica, viola- é o requinte da. deslealdade que ha de ser 
ção que, a prevalece1·, pt·ecedente que, a tir- enxobda por todos quantos teem uma par
maP-::e, acabará de uma vez com a Iibenlade cella de amor a Republica. (.Jbtito bem.) 
it;divi~u<l:lt_leste paíz e nos red"l!z.ii"à a con•li- o Sa. EPITAClO PESSOJ\..-lsto é o e~ca1·ueo 
çoes trlstlssimas como povo c1 vt\l~do,, collo- sobre a vjolencia. 
can(lo-nos na esc..'tlada hb~rdade multo aquem .. 
da posição qua oecupav •• mos quando perma- O Sa. LAURO MuLtE~-;- ~'\.gora que a. Ca.-
necia.mos sob o regimen que em boa !Jom eli- mar:~ dos SI'S. Deputad?s Ja VJ.U o telegraiD.IIJ.a. 
mínámos. (.4p9ioúos.) do corres~ondente o~c.ta:l, vou ler o que ~u-

Sr. presidente, a Camtu>a deve conl1ecer, bhco~ a (ra;fta de liottcta~, pelo qual se 'POde 
pelas refel•errcias que a este facto gravissimo avaliar dos factos, ~l qaal elles se passaram: 
fizeram os jornaes desta capital, o proce:li- « Desterro, 1-0 Dr. Paula Ramos acaba 
mento inquallfica.vel que levou o pr~sidente (lc s8r preso pelo chefe, de policia, por ordem 
daqueHe estado a deportar, sem o menor ~u- do uovernador do estado, e segue deportado 
damento, e a prender. sem a. menvr mztw, paraalti, escoltado por um o.fficial de policia. 
um distinctissimo bra~ileiro, delegaA.lo do go·· A prisão é illegal, não ha. processo, nem mo-
verno federal alli. tivo que justifique tão grande violencia. 

O SR. FELIPPE Scrnrmr- E' que esse presi- O preso é delegado das terras e colonisação. 
dente natm-a.lmente enlouqueceu. A Ga:;•ta do S..ll e a Rep~tbUca declaram 

suspender a publíca~.ão. por falta de ga.· 
O SR. LAOIW ?düLLER - Dos telegrammas rantias. » 

officiaes não tenho conhecimento. Coíu:ta-me, Veem os Srs. deputados o desplante com 
porém, que concordam mais ou menos com o que procedem as autoridades de santa Ca
que foi publicado pel'O Pai::: e que, pela sua tharinll. 1 
:procedencia, deve realmente combinar com os Nenhuma garantia. mais :possue alli o ci· 
de origem oflicial. dadiio ; e como é natural em uma sociedade 

Vou ler a Camara o telegramma public..'\do anarcllisada pelos que a devem dirigi!', uem 
por a.quelle orgão da nossa imprensa; e, para mais a imprensa :póde viver J 
que melhor JlOSsam os meus co!lega.s apreciar E' triste, senhores, que a Republíca esteja 
o seu valor, dir-lhes-heique o corre3pondente assistindo a este amordaçamento da. opinião, 
d'O Pai::, na cidade elo Desterro, é um dos que se manifesta pela suspensâ:o, em varios 
grarl(les homm;.s da actu:l.l situação, na qual estados, dos jornaes de opposição. (A.poiados.) 
figura come> deputado e.stadoal. 

O SR. BEVILA.QUA.-Muitas vezes por falta. 
O Sa. FELIPPE SCIDIID1'- Um dos apedreja- de meios. 

dores dos jornaes republicanos. 
. O SR.- Lh.'URO MÜLLER-Di-z; o alludido tele· 

gramma.: 
« Desterro, l - Constando á. policia que es

tava. imminente um levantamento popular 
contr-a o engenheiro Paula Ramos, delegado 
de t€ITas, por consta•· que este cidadão tem 
provocado nas colonias odios entre as nacio
nalidades allemã. e brazileira, con>eguiu que 
hoje em battaSse para ahí no paquete Rio de 
janeiro, afim de evitar aggressoes e as con
sequencias. » 

0 SR. EPITAClO PESSOA.-De maneira que foi 
um favor que o presidente daquelle estado 
fez ao delegado federal. 

0 Sa. LAURO MÜLLER- Respondo ao no
bre deputado que talvez; llajajornaescapa.zeS 
de assim mascarar a. propria fraqueza. ; mas 
garanto a S. Ex. e á Camara que os jornaeS 
a que se refere o telegra.mma que acabei de 
ler só e só por falta de garantias suspende
ram a sua antiga e regular publicação. 

Nero. admira que o fizessem agom, desde 
que j iL em outra vez foram forçados a fa.zel-o, 
por terem sido aiJedrejados, pelo simples 
tacto de haverem illuminado a frente de seus 
edifrcios, festejando a. abstenção eleitoral. 

Chamou-se a isso provocação; e indivíduos, 
adrede preparados, com assistencia do :pre
feito de policia e do proprio presidenteforazn 
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Prcside;~cia do :Sr. Jol'.o Lr,pes 

aenciat' sobre tarifas das alfa.ndegas, conso!i
•laçiio tias leis das mesmas, coBfeccionar re:!U
•IaJDento geral de repre~são do contrabando e 
estabelecer, sem a.ugmento de despeza, nas 
me:;a.s de r·eudas federaes caixas ecouomicas 
de depositas part~•,ulnres, [ discussãuunica) Ao meio dia procede-se à cb,tmada, a qual 

. votaçã , dos s~o-umtes prQjectos : respondem . os Srs. .TO"J.O Lopes. Azeredo, 
N. 155 B. deste anno. autorisando o gover- Athayde Junior, Paula Guimarães, Fleut·v 

no a contra-tar com o engenheirú Mel vüle Hora Cura• lo. lndio do Brazil, C<tntão, Pedro C her
-as obras qne ~e propõe a executar, por si, ou m• •nt, Matta. Baccllar, Augusto :'.Iontenegro, 
companhia que organizar, na Ilha das Enxa· Casimiro Junior, Henrique de Carvalho, An
dss, no P•1rto d ·Riu de .Janeiro, medea.nte frisio Fialho, Nogueirn Paranaguâ, Nelson, 
condições que estabelece ; Pir ·s Ferreim, :\f;lrtinho Rodrigues, Frede-

N. 154 E, deste anno · additivo destacado em ri o Borges, Jo 'B Be~ilaqua, Gon ·alo de La.-
3' di~cussão do projccto n. 154 B sobre de~- gos. Na5cimento, Alfr'edO Barboffi, Almino 
pez~ do Min'sterio d1. Fazenda par o exerci-~ Affonso, Epiracio;· St\. Andrade, Retumba, 
do dA 1893), aut.orisando o governo para To!entino de Carvalho, Gonçalves Ferreira, 
yender, independente de concurrcncia ou pro- Jo[l.()uim Pernamhuco, Juwncio de Aguiar, 
IJOStas, todos os proprios nacionaes, que não André c~va.lcanti, RaymundoBandeir'a, Anni
J.erem renda corresponden·e ao seu cu~te\o e bal Falcão .roãl) tle Siqueir-.:1, João Vieira., 
vs juros do capital que elles representem Luiz de Andr-a<le, Espirito Santo, Bellarmino 
(discu~~ão unic<~); Ca neil•o, Oiticic:.t, l\odrigo de Amujo, Ivo do 

N. 2.211, deste anno (additivo destacado do Prado, Oliveim Vallaúã.o, Augusto de Frei
IWo·ect? da receita. g·r~l da Repul,~i:a ~ara o ta.s, Paul~ A_rgollo, Tos:.a, s,a!;ra, Artl~ur 
exercicto de 1893), abolmtlo as loterms (discus- RIOS, Gil.r. la Ptres, Marcolmo Moura, Se vermo 
·siío unica); Vieira., Santos Pereira.. Milton, Ft•a.ndgco So-

N. 32 A, deste a.nno, dando diversas provi- dre. Leovigildo Filgueira.s, Barão de S. Ma.r
dencias no intuito de animar a.s industrias cos, Sebastião Lantlulplw, :Manoel Caetano, 
<lgl'icola e pastoril (2· discussão); FmucL;co de :)fatto;;, Horocio Cost:J., N'ova..es 
Ct~ntinuação da 3" dis U$Si\o do projecto n. Mello, Fonseca"' Silva, Xilo Peçanha, Ma-

231, deste anno, concedewto ao Pod:•r Ex.ecu- nhfies B;ureto, Cyrilo de Lemos, V rgilio 
tivo urn credito e:xtraor·dinario de !0.000 000$ :'eS->oa, França Carvalho, Luiz ~Iurat, Baptis
ô.O cambio de 27 d., para ser empregado na, ta. da Motta, Ft·óes da Cruz, Alcindo Guana
renovação, reparo> e novas construcções de bara, Erico Coelho. Sampaio Ferraz, Jacques 
material da esqualira nacional; Onrique, Furqnim Wernecl-..Vinl!aes, Thomaz 
m~cussão unict das em~ndas do Senado ao Delfino, Antonio O!yntho, Ba.daró, Gabriel de 

projHo n. 19'2 G, fixl;l.ndo a despeza do Mi- Ma"alhiies, Cl!agllS Lobato, Ales.o.ndre Sto
nisterio da Industria., V ação e Obras Publi- ckler, 'Ma.tta Machado. LamoupJer, Alvaro 
ca.s. para o exer,•ic o de 1893; Bot lho, :M:u1oel Fu15'encio, Arl~tides Maía, 

Discussão unica. do project.o n. 221 F', deste Gon<:.alves Ramos, Carlos das Chagas, Domin· 
nono, (additivo destacado na 3> discu~são do gns Rocha, Costa .Macbado, Domingos Porto, 
projecto n 22.1 B, orça menta da receita ge al Pallet<~., Ferreira Rabello, Rodolp bo de A breu, 
da Republica, que estabelece o deposito de Arantes, Necesio Tavares, Glicerio, Moraes 
30:000$ para os esbl.belecimentos que v~nde- Barros, Mur;a. Alfredo Ellis, Almeida No
rem «poules)) ou quasquer outras accumula- gueira, Lt>opahlo de Bulhões. Alves de G •stro, 
ções; Urbano de Gouvea, Cat>tano de Albuqueque, 

Discussão unica. do pro.:ecto ;1. 237, de.~te Bdla.rmino de :M .. •ndonp., Marciano de Maga.
:mnc, a.utori&a.ndo o Poder Executivo a rele- lhães, Fernando Simas, Lauro Muller, Carlos 
vara D- Guilhermina Gonçalves Amaro Car- Campos, Sci1midt, Pereira. da Costa. Julio de 
1loso o restante da d1vida. contrahida com a Castilbos, Borges de ~Iedeiros, Alcides Lima, 
Fazenda Nacional por seu finado marido o te- Thomaz Flores, Homero Baptista, Demetrio 
nente Fernando Antonio Card()SO Junior; Riueiro e:Menna Barreto. 

31 di~e-U$~lo do projectc r! ! 05 A., deste :-:.nno, Abre-se a sessão. 
·.elevando á categoria de alfaudega a mesa de 
rendas de Sant'Anna do Livramento, no esta- Deixam de comparecer com Cãusa. partici-
do do R.io Grande do Sul- pada os Srs. João de Avellar, Rodrigues Per-

Levanta-se a sessão as 4 horas e 15 minu- nandes, Justinia.no de Serpa, .Tose Avelino, 
i.o Miguel Castro, Amorim Garcia, Pedro Ame-

s. rico, Couto Cartaxo. Rosa e Silva, José Ma
riano, :Meira de Vasconcellos, Theophilo dos 
Santos, Pontes de 11Iimnda., Euclides Malta. 
Leandro Maciel, Felísbello Freire, Zama. 
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Prisco Paraizo, Fonseca e Silva, Urbano Mar- O SR. RETU111l3A.- Por mais de uma vez. 
condes, Oli~ei:ra Pín~o, Vir~ato ~e ~edeiros, 0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE -Cada 
Lopes Trovao, Mayrmk, Joao Pmlle1ro, Pa· dia porém que se passa radica-se no meu 
~co- Mascarenhas, Leonel Filho, ~acob da espirlto est~ minha coovic~o; c, .ainda a. ma
P~l:t~o, Gonçaly-es. Cha,-~es, ~mer1co ~uz, neira por que se empenhou e se desenvolveu 
V10tt1, Dutra NI~clo,, Joao ~UIZ. Benedicto o debate, retativoaoaredito pedido pelo Poder 
Valladres, Cesnrw Motta Juruor, Lopes Cb.a- ~~xecutivo, é uma prova evidente de que, si o 
ve~, Adolpll<? Gordo, Car\'allui.l, · A_ngelo Pm·/ regimen parlamentar não esta consignado na 
helr~. Pau.li!lO Carlç>s. Costa. Jumor, Ca~los carta fttndamental, e entretanto aquelle que 
Gárc~~· Morena. da. Silva, Julio de Mesqmtn., predomin<1 nos espíritos, taes são os ex:emkJlos 
Braz1ho dos Sa.ntos e Eduo.rdo Gon~.a.lves. que teem sido dados vor aquelles que se dizem 

Deixam de comparecer sem causa p::trticí- defensores puríssimos 1lo regimen presiden-
:pada os Srs. Costa Rodrigues. Pereira de Ly- cial. . _ 
ra, Dionysio Cerqueira, vma Viçosa, Alberto. O que temos visto, em relaçao ao debate 
Brandão, Joaquinl Breves. Jesuíno de A11m-~rehítivo a este credito, é que .esse debate des
querque, Figueiredo, Ferreira Brandiio, Costa lisou do terreno em que devr<t ser travado e 
Senna, Ferreira. Pires, Monteiro da Silva, 

1 
transpondo toda.s as conveniencias, até mesmo 

Marth1ho Prado, Domingos de ~foraes, Clnci- \ aquellas q_ue são do domínio das relaQ~Jes 
nato Br~o.. Lacerda Coutinho, Victorino 1 inteJ·nacionae;, viera. para o 1erreno inca.n-
1\ionteiro, Assis Bra.zii, Roclla Osorio, Cassia- · descente dos covicios, onde certamente não 
no do Nascimento e Fernando Abbott. trouxe luz, mas, pelo contrario, azedou-o e 

E' lida e sem debate approvada a acta da tor~ou-o ~neonveniente. . 
sessão antecedente. Vmdo a tr1bunn, Sr. pres1dente, SQU mo-

vido j.Jela. coherenci~, que devo guu.rdar com 

ORDEM DO DL~ 

o S&. Pn:&SIDE.\'TE-Não havendo numero 
pa.r.a. se proceder ás votações indicadas no co
meço da ordem do dia., passa-se ás materias 
em discussão. 

Continuação da :Ja discussão do pr~jecto 
n.232, deste anuo, concedendo ao Poder 
Executivo um credito ex.traordinario de 
10.000:000$, ao cambio de 27 d. ,para ser em· 
J)regado na renovação, reparos e novas con· 
strucções de material da esquadra nacional. 

Vem a mesa, e lida., apoiada e posta conjun
ta.~ente em discussão a seguinte 

Enwtia aa prajecto n. 231 

Ao substituti-vo que merecer appro-vaçã.o: 
Em seguida as pal.avra.s: Mini.sterio da. 

Gnerr8,, diga-se: 6.000:000$000. 
S. R.-sara das sessões, 8 de novembro de 

!892.-Severino Vieira. 

O Sr. Caetano de A.lbuque-r
qu.e- Sr. presidente, tenho dito mais de 
uma. vez que, se dependesse do meu modo de 
pensar, teríamos consignado na nossa cart<l 
:fundamental, de 24 de fevereiro, em vez do 
regimen presidencial, o regimeu pal"la
mentar .•• 

0 SR., RETUMBA.- Apoiado. 
. 0 SR.. CAETA.NO DE ALBUQVE:EI.QUE- , •• que 
a esta. hora, jà. nos teria salvado de grandes 
~ntral'ieda.des •.• 

n.s palavras que tenho proferido no seio desta 
casa, e a.inlla movido pelo tríplice dever, que 
m11 assiste, de representante da Nação, de 
membro muito obscuro da classe militar (não 
apoiados gero.es), e de filho de um Estado que 
já foi victima da MSSa imprevidencia ; e vi
ctima de modo tal, que jãmais se me bão de 
apag-ar da memoria as recordações tristes que 
se incutiram no meu espírito, aliás ainda 
muito joven, recoJ-dnçues dolorosag que atll
giram o paiz, e das quaes certamente não 
devemos desejar a reproducçã.o. 

Porventura a votaçã.o dos credítos envol
verá um voto de confiança ao goveruo ~ 

Quem sustent;lr semelhante doutrina sa
hirã incontestavelmente da lettra e do espírito 
da nossa carta constituciooal para ir para o 
tsr1•eno do parlamentarismo puro; porquanto 
eu aprendi com os escriptores de boa nota, 
indo beber inspiraçoes nos discursos monu
mentaes do grande Benjamin Const<.l.nt, o 
immortal constitucionalista e parlamentarista 
fmncez, que a concessão de creditas e:x:traor• 
dinaríos com referencia. a força publica, quer 
rlo exercito, quer dn. policia., envolve, dentro 
da doutrina do regimen parlamentar, a con
cessão de confiança ao governo. Mas, no rt;
gimen que adoptámos, quaesqner que sejam 
as theorias que aqui se advoguem, a con• 
cessão dos creditas não póde absolutamente 
importar uma. medida de confiança ; porcrue, 
si assim fosse, eu certamente não os votaria, 
porquanto, como à sabido, eu tenho a honra 
de militar nas fileiras da opposição. E si p'or
veutura algam íl1112tra.do membro da maioria, 
por um excesso de goveraismo, por uma 
a.b~rração do espirito, collocou essa concessão 
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no terreno da confiança pessoal, eu estou certo 
de que esse illustrado representante o rez 
num movimento, inconsíderado, irreflectido, 
das suas propr1a.s opiniões. (Trocam-se apartes.) 

O SR. Ft<.ANClScO SoDR.E- Eu fall ei por 
mim e pela maioria, que tem confiança. no 
governo. 

O SR. C.tETAN"O DE ALBUQ'GERQUE - Eu 
-votei contra o credito pedido para o melho
ramento do material da. Armnd~; e conresso 
que o fiz, porque não se havia. ainda. d:tdo o 
facto de vir o Sr. Ministro da. Guerra cum
prir o seu dever de pedir credito para me
lhoramento e renovamento do materi~l do 
Eiercito. 

Portanto, desde QUI> não posso De(;a.ro meu 
voto ao credito J!edido pelo Sr. Mulistro da 
Guerra, vejo-me forçado, para ser coher~nte, 
a vir na. 34 discussão dar tambem o meu voto 
favoravel ao credito pedido pelo Sr • .Ministro 
da Marinha. 

Sr. presidente, eu teo bo a presumpçlio de 
ser um sincero amigo da. paz. 

B' debaixo ~o regimen pacifico das nações, 
e !óra das agitações das guerras que os povos 
prosperam e conquistam novos estadias no 
carnínbo do progresso. 

M:~s, Sr. presidente, si é verdade que a 
paz universal deve ser um desidera.tum de 
todos os espíritos, não é menos verdade que 
isso, infelizmente, Dão passa de um simples 
desirle'l'atu.m. nos tempos actuaes, e que as 

• bellissima.s doutrinas, aqui apregoadas e con
sagradas até mesmo not nossa <'.a.rtn funda
mental, não podem ser sinão uma aspil':lção 
do direito lnteruacional nos tempos que 
correm. 

O facto actunl, Sr. presidente, é que o es
pírito univers.'\1 nlnda não se acha convencido 
ele que a intervenção p~1citlca da diplom:1cia 
póde ser a. ultima ratio dos conflictos inte:r
nacionaes. O que é facto e>idente e que não 
póde soft'rer contestação, é que, infelizmaote, 
Sr. presirlente, no domínio do direito inter
nacional, a ultima. ratio est.á do lado da. força 
bruta. 

O Sn.. SEABRJ. - 0 canhão ! 
0 SR. CAETANO DI!: ALBUQUERQUE- E' o 

canbão, como diz em aparte o illustre rapre-
!1lntante da Bahia. . 

Por uma. fatn!illa.d.e histol'ica e mesologica, 
que ainda não pôde ser couvenientemente 
CJmhatida. e destruida pelos espiritos que ca
minham para as gra.ndes soluções pacificas dos 
-tOiúlictos interoacionaes. 
~r. presidente, além de pensar desta ma

D!lJI'a, de u.m modo generico, ainda. me cumpre 
dizer, que eu sou daquelles qt1e não a.li
ll!entam o preconceito de povos e de racas, e 
que, pelo contraL•io, sou inclinado fortemente, 

por uma força. de svmpatbíu, para a mais 
amistosa. convi vencia.' com os povos do Rio 
da Pmk'L 

Eu tenho me achado no meio desl:ieS povos, 
fref'j u'en tando suas capita.es, e teem sido sempre 
estas as minhas ~o.lavras, Sr.- ?residente, 
porque eu não vejo qual o rcsultrulo pratico, 
qual a vantagem que possa advir de um rom 
pimenlo d~ relações cordiaes em que nos 
aclmmos. 

Mas, Sr . presidente, si é facto que essas 
nos:>as relaçÕ<ls sã!) dessa natureza, uão é 
tam bem fót-a de proposlto dizer-se que ,Je um 
momento para. outro a. quebra dessas relações 
pódo-sc. dar, emboro. muito l\ contragosto; 
ella, porém, põde ser um facto, e um facto 
las.tim:we I. (Apoiados.) 

As guenaG, Sr. pr&sidente, e cu fallo figu
rando aliti.s a hypotbese mais sympathica a 
todos nós brazileíros, que não somos povo 
bollicoso, e qne não ~óde deLtar de sc1· sym
p<~ tllica aos povos v1zinhos; fallo na hypo
these, Sr. presidente, de reinarem entre nós 
as mals amistosas relações. 

u~rA Voz - v. Ex. tem fallado muito 
convenientemente. 

0 SR. CAEl'ANO DE ALBUQUERQUE -
'!\-las , ia eu dizendo, Sr. presidente , as 
guerras oiLo rompem pelo facto do existirem 
questões matel'iaes, questões de limites, pre
tenções de conquista. ; de um momento para 
outro ellas podem ser um acontecimento fa
tal ; ate mesmo como uma diversão, como 
uma necessicL~de da politica interua. 

Sr. presidente, o meu illustre amigo re
presentante do Paraná disse hontem aqui, 
que não reconhecia a necessidade deste . -pe
dhlo ile credito, porquanto nós não nos acha-. 
vamos D<\ imminenciade uma gu~rra ; porque, 
si essa imminench\ fosse um facto, o governo 
já devia estar cumprindo o seu dever, concen
trando forç;>.s nas fronteiras, distribuindo 
arm'llnentos e muniçõos. . 

Sr. presidente, é verdade qne não nos 
achamos em frente de um casus beUi. . . ta.!. 
como elle é definido pelo direito do.s gen
tes ; mas, o facto é que, e é preciso D~O 
fecharmos os olhos e Dem cerrarmos os ouvi
dos, o facto e que, couforrne a ph11.l'S6 do 
arcebispo de Viseu, no parlamento portugnez, 
phrase ali~s mnito ooubecià.a, a.ro.Aa ~~ít"'~•a 
cousa no ar; que será essa. alguma cousa. i 

O SR.. ALUEIDA NOGtJEmA - Si nós temos 
um inimigo, llro-va.vel. e esse inimigo medita. 
DOS a.ggredi~, elle não ser.í. tão incau~o que 
espere que nos nos armemos, ·pa.r-.\ depms nos 
atacar. Por con~eguinte, essa cautela. não é 
e:fB.caz. 

0 SR. CA.ETA:NO DE ALBUQUERQUE- E' · 
facto que essa. alguma causa que anua. no a.r 
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niio é umo. pba.nt~sia, e eu a chamarei micro~ l e lia deve estar, jã. não direi na eventualidade· 
<Jrgamismo de uma infecção ma vor-ticu. !!:' i~$0 de ~uerm; m11s de conformidade com as ne
que anda no espir·ito, nfio d!rei nos>o, mas cessidades, com as condições da Amerka do 
110 es~iri to dos povos da. Amoricn. elo ul. ~ui. 

M<:S, rliz-rne (lm ap~rte o íl!ustre deputado Ni1o àigo, Sr. presidente, que se l'il pro-
por S. Paulo que si essa. hypothese r"~~e vocar IHII rompimento de reluç1leS amist<>~"s; 
realizada, o iuimil'o pro•a.vei dar-~e-hi' ma.s o que digo e que nii.o devemos ticar na 
pre~sa em nos invadir, sem qne nos de~se íJoSkãu daquelle legenclai•io capitãO que, 
tempo pal':J. nos precavermos convenien- quc:n•lo :~ccuS<J.do pot• c~hir em tlagr-;Jnte 
temente. dclicto de inc<~pacidade e ímprevidencia, teve· 

1l'ts, Sr. presidente, si porventm~ exbte r.owo resposta e uefeza a seg-uinte phmse 
(ainda fallo hypotbeticamentc) um inin !g" ingenu>< ~ cornmovedora.: co< não cuidei. 
p~ovavel, esse está em condiçues UJe;qJH3 n:'io E' disto qne eu quero li-vrar 0 meu paiz. 
:pode tlr~ um momento pn·a uutro emprehetlder 
nma invllsão e precisa de se pre"Venir, p:,ra O Sr:. NiLo PEÇANHA. - Essas palaYras-. 
fazel-o oppoi·tunamente. fazem honro <1 v. Ex. 

(Ha. divt:rMó' apartes.) 0 Sn. C,\E.'J'AXO DE ALBUQUE!i\QUE - Agra-
:.bs entiio :~ que veem ess:~s noticia.s que no,; deço au nobre oeputarlo o seu ap~rte. 

cheg-.~m e que moveran1 o goYel'no u vir. na; o quo ~ei e posso lll'fll·m<tr, Sr. presidente. 
coulliçOes actnae~ em que nos ~clmroo~. neste é que as minhas palavrus são iuspimdas no 
dut·b~imo apel'to llnanceiro, collocar o p:u·la~ m<~is purt> ~entlmeolo de patriotismo e ar
manto nu cootingeociD. de "''Otar um creclito t•edando inteiramente lle mim todo e qual-· 
e:xtraorliinario ~O que •eem "~er es:;~ts noti- ~uer intuito politico quo po~sa animar a d.is~ 

• ciaa que 11os chegam de prepar;ltivos bellicos c11~süo dCl\te assumpto. 
que não condb!:(ltn com t\S p~oprins condições . . 
do proprio povo que a.s f<u? Den.ut~ deste~ St•. P~~'Sident(l, !igura-se uma hypothese, e· 
factos devemos nos conservar tranquillos e e a segumte: _ 
qu1etos. confiando que não está no iut.·res~e . Qmt! é "a. nacao que, entestando as _suas. 
daque!la pcn·o o vir perturbar a. paz QIH! tunto. f~out~J:~s c~m as nossas, que p~la SUil; stt~a
lhe é D<'CeSStlr.i~, COP.:o. tambem a uós ~ Paru çao pohtlca mtern.a e pela queshw t~~rllonal,. 
que es~~rs ll~trews, essas palurros q1:e nos 1 p<•ndeute entre nos, pód~ ter a velleulade da 
cbeg:.,m .de tao longe ~ Não serão iospinld;1s romper ns relações annstosas em que nos· 
pelo m ·JS puro patriotibmo? ~i nüo ,.ã0, s5o. ac~~mos 1 . . 
ao contrario, rle uma ieviandade condemna~ ~~gura~se a llypothese de ser a Republlca 
vel, oue de,ia ser casti,.ada porquanto a~s1m .Argeutina. H:c verã, p~rtentura, Sr. presi
seudÔ o resultado de t'fldo isto que nos' cheo-a <lente, confrontando a situação da armad''· da 
não s~ria outro sinão Jançar~nns em ur:.a cÓn~ ~{P-pu.bli?a Argentina com a nossa, hilverá 
flagra_çãoincouYeniente, que quandoni\o fos>e mferJond:vle da parte daquelle povo ou da 
matei'l.a!, seria pelo menos dos espíritos_ !Wssa parte '? 

Diante llestcs f~ctos, destes prepa!"ativos Volv~n<io a minha. n:tanção mais particu~ 
~odos~ qu~ eu não posso conceber que s• jam larmeote para. o materml d>t armada, ~u vou 
1m;1grnarJos, que não posso admittir qne se- <~2er a V. Ex. o que p11lé colher das 1nves· 
ja.m fantasiados, }mra qoe o gove1110 venha tlg:tçõasa que me ~otreguei. . 
ao parlamento pea!r credito, pergunto a v. G~osta,. Sr. pr.e~:deute, do relator10 do Sr. 
Ex., Sr. pre;;iclente, quat deve ser nestas Munstro oa Marmlla, que os nossos vasos de 
c~mdfções, a tto'ISa situação? Eotendo; Sr. pr~ gue!'l·a sã? ~f!l numero de 54. si não me en-· 
Sldef!te, q~;e deve ser simplesmente esta: pre~ gaoo. (Dzngmdo-.<e ao S1·. Mattos.) 
mun.Irmo-nos; p!'epararmu~nos, para a. eveo- Pois bem. Sr. presirl~ote, a Republic:t Ar~ 
tuahdad~ de urna. gue~ra, que n6s certa- geotin:t tem um material da armadll de 33 
mente nao havemo; de !r provocr.r, mas que vasos de guerra• a Republlca Arg~ntina tem 
nos de~e encontrar praparndos, pur-a. irmos t1·es encouraçadr:S, rom i 600 tonel~das, rOD 

:faze: f1eote n 9ualquer ataqu~; p9rque, ~J', cavallos nominaes, 26 canhões e 495 hümeus 
pres1dente, a vtdJ. d~ urna na._ao DiLo_é a vtda de tripol&ção. 
de um .homem ; a .Vlda da Dllc;J.O p;·ectsa. ~ta r Tem, àlém disto, quatro canhoneiras, ;.ele 
·~a~an~do_ p~r mel(\.s excepmonaes e (L sua. de- t~rpedeiras, qu<~tro tr4osportes a vap~r, set~ 

eza.E DõtO se 1!11Pdr:onsa. . . . dllreren.es nav1os a Yapor e seis navios ;; 
~. e~mo Ja JsSe, sou amJcJSSIDlD da paz, •~la. 

sou mehn~do por uma ,ror0 de •Ytnpathio O total, portanto, é de 38 navios com 16.612 
Jlara :o1os esses povos uo N.1o da P:dta; m:.ls tonel~das; e a tripol. ção é de 1.96 homens. 
eu d~~eJo que o governo de meu polz se pre· .._•, portanto, evidente, Sr-. presideote, que, 
-muna, Ieya.nte a nos~sa força armada, ,, eom relilção ~~o namero, a nossa superior!·· 
.classe m1Irtar, collocaudo-a no. altut·aem qut da.de não sotrre contestação. 
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MtlS, Sr. presirlente, do mat~rial defensi"I"O, naç.to. embora niio ten1tamns absolutamente 
jã aem digo nem reriro--rne à ilYJ•Othe~e rla iutuitos >~ggressh·os. (.1íloiados,) 
(rfl:eosrva, a sup<'riori<lade 11ão c, ti\ sórr:onte bto com Nhrr;ilo aos Y:l:Sl•s ue g-uena ; cai~: 
no numero, clepeno!e ela qua!irhtde. rel11Çii.O ao at•mrmtcuta rla tripolar;ãn, jrr este 

O rpw se dó. entre nós é que temos navios, p11rrtu i'oi af]Ul ltab:Jtl:cllte rJi~,mtid•• polo dis
n;o p·rm~e doS!'. Mimstro ua l\larmha. â;sv· tin.-to r·epr·e,;entantc ela Capital l·'etler:-.1, r·uj() 
fetos, navios que são incapazes de umtt, pe- nome p•·r;o lic .. rrç;~ par:. rlcclitwr·. o :-:1·. Fur
rc<;ii.o r1aval no Rio da Pr11ta, navio~ que, se- 'lllllll ,V,;rnP<·k. <'O!lliecedor compr•tcntb.irno 
g-uiid., ,;e diz, mas neste vonto cu cliocordo, do ;orzn>nnento molleroo. (t1,liwh.<.) 

se nr:ha:n m llrrrn>Jdos. r.u nii.o pretendo o.bsolut:tmente levar van-
l\fas. Sr. presinente, qna.l o facto que SB da teg-~m as opiniões emittill s ]10l' s. Ex .• 

Il(l. l{eput,licl1 Al'gentin<L? silnrlesme·•te venho corroborar aqu':l!o que 
Elles <'Stão munidos de cruzfirlores moder- ,;. Ex. di~~e, e Yenho f::.zel-o tah·e1. com ai

nos, >~Ui mudos de gl'ande velocidade, "'· Sr· .. ~urrm compe~tJ!JCi<l, poyque já. t.i•·e ne,·essi
presi•leute, nos combates navaes, embora eu I d<tde ele dedJcar a m:Dll.<L acttndade o. esse 
não seja prod81:'iUO<ll e não tenhtL e,;tnrlo.> e8- "~~umpto. . 
pechws, eu creio que um dos element'"' capi· O i'U>il 1\.ropatsclrek e um flml.qne n ost:t 
t~~ é a velocidade do movimento dos mt- t10ra !evia tigurnr nos museus mthtilres; é 
vio8. lll '·enr,:iio qt:e data de mais do doze ao nos 

O SR. FR~Ncrsco DE MATTos_ E' um do~ •·tl·á,, e. si nn re<rirdade mostrou-s~ u!n pr·o-
prillcip:oes fuctores. g-r,..s:>o no a.r·mn'llento em competenc!~ Cf!m 

outr·as armas ('lll c~mpos de expert,,ncra., 
o Stt. CAETA:'o10 Dll ALI:tJQ'UJ':P..(~C!l - E' o COliJO Kr' •8JJ08-S8IO e outr-os. si e \"orr~ade 

que ll•JS attesta. a llist,oria, Sr·. p1·e~i•lcmte, fJUe provou bem conl'ronta.:o 'com os typos 
de?•ie as t:nta~ltns c.l•!s~tca~ dos tamp·•S lle- Ant:io e:~:btrmtes, me parece que hoje n:io 
rmco~ r!~ Grew1 ate Ul> lllilts roode:n:1~ que se póde competir com ;~r mas d •3 calibre r··dllzio!o, 
teeru fertrlo nos mares quer amerrcanos quer como as de Mau>er, l\Innlicl~er, que possnem 
enrnpeu6. . sohre aquella. não só a va.ntagerr. d~ SP.rem 

E, ~r·. presldentc, m<. pnrece que co:n o ma1s lt'ves, mais portateis, ~omo de t,n·em 
materml du. tlrmad .. d~r-s ·-ha <) me~mo phe- rtmior alcance e trajectorh mais tensa. 
nomrmo que se da com os gran~e,; c pori"'- SI'. p1·e~idente, eu não pretendia e niio de
ro~o::; h~brtan~e~ do m•ll) por1) 1le sao elles por- ~(',jo mesmo along-nr-me nest:t lliSc:JSS5o. 
·~o tu;•~ os r·ets, os domm~dol'es daqucllus re· Simplesmente, vindo a tribuna, eu tin; por 
gJ1les ! intuito fundament:\r o meu voto ... 

NãLI é simplesmente por q ne as bnleins, . . . . 
os oo.chulotes e os tubarões sejam gr>m>ies O SR .. r\rr.~ PE~~.;'HA- E fumhmentoh-C 
mnssa.s, mas é ain<ia porque esses monstros com mmto brllhanLlomo. 
são anilllados de gran.li~sirnn velocidade, que O St.t. C.>.. ETANo DE Ar.t~rQ'I:iE!'.•~'Cf: - ..• e 
lhes da a vantagem que ~;empre teem nos qu.e é fa•·o!•a.vel a este credito. 
combates com LIS adversario:;. o SR.. FRA.NCJSco DE J'.1ATIOS- Fundamen-

0 Sll.. FRA~CISCO DE MATTOS- Apoiado. tou-o brilh<tntemeute. . 
O Sa. CAETAN'O DE AtBUQt!EttQt:F.- Esse O Sa. AL;IEIDA NoGmma- Menos na, 

facto, s~. presir!cnte, que ~e ••p<·r·• d~::ntro do parte fin:mceira, a respeito da qual o nobre 
elemento liquido com esses monstros mar1- uepu tado uão dbcutírr o projecto. 
nho~, eu cJ•eio que J:<ide ser trazido para a O SP •• CAETANO DE ALBl~QüERQrE- Venho 
t~nn da agu,L e apphcado ao choque dos na- fnn~amental·o, porque ente:ldo qtte !i uever 
v;rus. qrre pr·eci.saro ter velocida!1e, que pre- 1 nosso ... 
CJS:o rn ser agfnS nns seus mo~·1mentos para , 

1 
. 

qne na. ocr.asião opportuna saibam safar-se O Sn.. Aui~JDA 1'\oGJ:EI~L~-DGm.e _ trra; 
conveni<mtemente. remos essr.s 60.000 conto~ , De nnpc~tos ' 

Ora, é debaixo de;;to ponto ele vista que De ~rnprestunos ~ 
~n considero inferior a nossa armndt\ em re- o Sr... CAETANO Pll ALP.UQl:I::RQcE- ... não 
laçiio a. :orm:vla argentinH ; é p.:.rtanto opi- noSU'TlÍrmos attítude ag:rl'essivaJ mas nos 
nião rmnh • q·re. si e~se p .. iz manda ain•la. C1nt- pnmnrr1irrnr,s contra eventunltdt1des . que 
struir n "Vii•S ernzu.du•es em ~üiif,•rmidade possam appa.rPcer- Entendo que é dev<:>r- 1iósso 
com os typos aperrdçoa :os, da.ndo-lh€8 m"- collocarmo·nos na posição miltt:lr a, que temos 
cbina:~ poderosíssimas e vel<lcirlarie com direi!•> entre os povos amei'Ícan•lS do Sul, e, 
l\ qual oã.> podem competir os nos,;r.s V:J.SOS Sr. pl'e:;iriente, si a s1tu:•Çii~ fioanceira. deve 
de gn~rr''• é opinião minha, St·. pl'esidente, SPr nrgume •to em contrario ao que acaho de 
que nafta ha. de extraordinario t>rn querer- dizer, então eu pergunto ao nobr2 deputado, 
mos nos collocar no .mesmo parallelo dessa que ucaba de me bouror com o seu :!.p~rte, 
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por que razão esses povos, com os quaes por
ventura tenhamos de deslindar qualquer 
cousa, e que, se acham em condiçijes mais 
.apertadas do que as nossas, p01' que ro.;:U.o 
pergtmto, niio ollw.m parl'l. cS:::l\8 meom1s con· 
sider<tçõ~:> e fawm encornmonoln na l~nropa 
de material bellico equivnlonto :10 podido o!o 
credito que acalx• d•J s•!r olid;;iuo i1 Cam:.rn? 

O SR. FRA.NCISCO DE 1\I.\TTo~. - Re~l'ondeu 
va.ntajosamen te. 

O Sn. -l'A.No JJE ALBU'oWfo:ltQUil - Sr. 
presidem,. , sei que •i um graud(~ mal 
o exercito permanente, q~e é .ron~e de 
despezas, que pela sut> ma nppllcn.çao, no 
tempo de naz, não res:1.r~e os prejuízos 
que causa.: Mas isto não quer dizer que 
n1io nos !H'evinamos e não nl<ultenlu\mos na 
de;-icb a tur;c essa pe')uena armadn. e esse 
pequeno exercito. que tttntos phantasmas le
van t:un no espírito rlos nobres dcput:ltlos. 

O S1t. AJ~)IF.lPA NoGUiliR,I.. - 0 nobre de
putarlo air1<la não disse onde íremos buscar o;; 
30.000:000$000. 

O Sn.. CA.ET,\);O DE ALnl:QUEl~QU!l. - Sei 
qu~ esse credito é onus pesadi~simo, quQ vem 
sobtecflrregar o estado linanceiro do pniz; 
mas l1avemos de llcar impa~sil'eís deantc dos 
factos trazidos ;;o conhecilnento üa c.•.mara, 
simplesmente porque o estado do paiz não 
e prospero 1 . 

Pois havemos de sncrificar a integridade, ~· 
respeitabilidade da. Nação, appellando p •r(l. 
esse argumento, quando os nobres deputados 
são concordes em di?.er que o nosse p~tiz possue 
e dispõe de elementos !]Ue estão a esr·erl! 
unicamente de serem explorados para se tra~ 

. duriNm em riquezas puhlicas 1 
. Sr. president,~, dizia que tinha. resolvido 
yotar a. ((l.vor do cl'edito, peto meu dever de 
re-presentante da. Nação, de militar, e filho e 
representante de Matto-Grosso. Creio que 
desta maneira consulto bem os dict<emes do. 
minha conscieucia .•. 

0 Sa. FRANCISCO DE l\JATTOS, - Mostr~. 
muito patriotismo. 

0 SR. CAETANO DE ALBUO.UERQUE-... CUrn· 
prindo o meu dever com o mais rigoroso es
crupulo. 

liras, Sr. presidente, si porven tum esse 
credito, que se nos vem pedir, gravoso 
onus, pe3ada sobrecarga, atirada ao Iorn!Jo do 
puvo, for desviado, não for appllcado com o 
escrupTilo que deve presidir .:1 s.au emprego, 
a culpa, certamente, não será daqueHes que, 
consultando cs dictames da. consciencia, veem 
dar o seu voto favoravel, mas, .simplesmente, 
daquelles, que não so.bendo sopesar, devida· 
mente, o sacritlcio que fazemos, deixarem de 
cumprir o seu dever. 

Certamente que a culpa nãu serã. nossa; a 
consciencia nacional, esse tribunaL indefe
ctivel, ahi esta sobresaltadae alerta para fazer 
justi~:t a nós n áquel!es a qur::m cabe ·pôr em 
execução o voto do Parlamento. 

i\1as, Sr. presidente, si porventura., como 
rli~sc, o credito fà1· indevidamente applicado; 
si a sua :tp[Jiicação não consultar tJS •ii<:ta~s 
rio patriotbmo, a llistoria, que n;t phr<~se de 
Micttelet é a ro~ur-reição - ahi esta para. 
lancar :l sul\condemnação, não a nós, que pro
IHlgnamos e votamospara qne se mant.enha a 
integridade c respeitabilid<tde da Patrm.,. mas 
ilqoclles que fizerem porventura d~ssa mte
!lTidarle e respeitaL ilid.ade bandeira sagrada 
que abra livre transito a interesses_sini~tros, 
a intuitos inccnfess:. veis ; e, para Sfl.t1sfaçao da 
minha consciencia e honra do proprio paiz, 
Gn declnro à Camara, alto e bom som, que 
não considero o governo do meu pn.iz capaz 
•le scruelh:mto p:·ocedimenlo, (M"uito bem! 
-~fuito bem!) 

O SR. Nrto PEÇA~l!A- Fnllou com muito 
brilhantismo. 

o Sr. EHpirito Santo-Tomei a 
palavra na presente d.iscu~são apenas com o 
intuito de justificar o meu voto na. primeira 
votação ; c muito embora não tivesse intento 
de discutir, fui induzido a fazel-o em vilita da. 
assersão do illustre deputado pelo Paraná. 
dizenuo que a minoria não podia -votar este 
credito em consequencia de haver elle sido 
collocado no teiTeno da confiança do governu, 
r3zã.o sufficíente para que o credito Josse ne
gado. 

O S:a. NrLo PESsANRAo.- Foi um -voto pes
soal do nobre deputado • 

o Sa. EsPlRITO SA.NTO- Attenda v_ Ex. 
que, quando u.m companheiro de bancada aí
firma que a minorir• -vota contra o credito em 
eonsequencia de ter elle sido collocado no ter
reno da confia.nça, :preciso justificar o meu 
voto. 

O SR. JACQUES OURIQUE-E' porque não fo~ 
ram respeitadas as lorrnulas. 

0 SR..BELLAR."Mil'\0 DE ME~'DONÇA.-DisSe que, 
collocada a questã.o no terrene> da con1la.nç:t. 
política, a minoria não podia dar o seu voro; 
mas isto não quer dizer que algum membro 
da minoria não possa deixar de votar as-
sim. 

O SR. EsPnmo SANTo-Convencido de que 
na minha orientação política tenho conser
-vada sempre uma attitude correeta (apoiado) ; 
não existindo no meu animo o movel mais 
insigni1icante que~ arredar-me do intuito 
q_ue mantenho sempre de fazer opposição 
tenaz ao governo, para julgal-o desviado das 
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normas que lhe são traçadas· si, collocado [ E' possivel que o governo mantenha muito 
n$ posição, que mantenho se~pre, dei c:om- mitS intenções; ID:l.S, si elle t~ver mzão, o.p<;sar 
tudo o meu voto 1àvoravel ao credito pedido de não nos ter dito em q_ue e que va.e aJ.>pltcar 
pelo go'Verno, nií.o deve-me este a:..omdecet•, esse (linheiro, por não ter t~mpo para _tazel-_o, 
porque está longe de mim a idea da tJCrsona- on por qualquer outra ctrcumstu.ncm, nao 
lidade do governo, e apenas Yt>jo n(j ui os podemos !legaL'· li lO o _noss9 voto? . 
interesses da minha patria. V. Ex. compre· . Pela mm:,a p:u·t~ .• tlao 1\1 o negtu'c!, porque 
nende que, quando os membros da p:m:ia.li· nflO quero ver no 1hlL sc:;umtc a naça.~ a bra
dade <>overnista pretendessem collocar S<!me- c:os rom uma guerra. contra o estt-a~Jgen'O, sem 
lhante questão no terreno d11 confiançn. do que ~u llle tive:;sedado recursos pa.ra a sus· 
governo, não a. acceitaria. em semelhante tentar. 
terreno, porque ten llo o habito de enca.rar as Xiio quero ficar com esse remol'SO. Apesar 
questões pela maneira porque ellas se apre· do meu nobre colle,"lt de ba.ncu.da, o Si.'. 
sentam em meu espiríto e pel:1 impressão Dr. Seabra, dizer que a quest*l.o é politica., 
que ~eUa.s ten~o e pelo criterío que formo digo que nii:o posso negar o meu a.poio, >isto 
das c1rcumsta~Clas que. a.s cercam. como essa 11olitica não mtcressa. ao governo, 

Ne.>tas cond1ções, mmto embc:ra pretendes- intereS5.'\ á noss.'t pa~ia, e quando o in~resse 
sem todos afllrmar que a questa.o se ac~a va d::~. patria. se ergue, nuo olho a . couvemenctas 
no terreno da confu.nça do gove_rno, amda 1 politicas nem a. paixões partidart<)S, quaesquer 
votal'la a. favor della, mas ne:;a.ria ~empre a que ella$ sejam, e p:>rque entendo que todo 
contian<-a ao go:erno; porque, quando o go- 0 brozíleiro, todo o patriota, qu~esquer que 
verno vem pecbr. um credito para. prover _:J. sejam as lutas p.1.rtidarias e os odtos que o as
armad~ e o exercito n.fun de que poss..'Ull agn· saltem qua.ndo ve que o inimigo commum 
~e modo a .desempen1tar a m~io~que lhe> ba.te a 'porta, si porventura essa hypoth;ese so 
e tra~a, Impor~ dtzer q~e. ~~ I_l<t.? lhe f~r \der, tem obrigaç.iio de calar tooa;s as pa.uões e 
~nce?-tdo o cr.~to. essas mstttmçoes serao todos os odios e col'rer em de!esa dll. causa. 
mu,0ts, o a.uxi.ho que el.l.:J.s :podem prestar commum. 
serao nullos. . I Alle<>a 0 meu illustre com:pa.nheiro que elle 

De duas. um2- :. ou esta~ convencido de rerel'ít{:.se u. uma. in~tituição """: eJ~ercito e 
que_o cred1to nao e neces~rlO,. ou mant_en~o armada que são classes improductlVas. 
duv1dns de que elle seJa acceitavel. S1nao . . . n 
mantenho a convicção firme de que o credito Em aparte, pedi a S. Ex. lic:'nça para. ct · 
e pedido sem uma applicação justiflc:ml, não ~tar, e S. E:t. procurou 1~damenta ~· 
me é licito absolutamente ne,"'3.1.-o. ~1zendo q~e as chamadas classes armadas s<~oo 

Senhores, não tenho dados para poder affir· Imp'Oductlvas. . 
mar que o governo pretende lançar mã.o desse o SR. SEABRA - Disse que os capi~ 
credito para flm diverso ; de que não etistem aa.stos com a força. armada são capitaes 11!1· 
os risoos, os perigos ou a. conveniencia de productivos. E esta. é uma doutt"ina cor
prover o exercito e a armada, não estou con- rente. 
vencido; si algum re}lre~eutante da. n:ação me 0 SR. E sPrn.lTO SANTO _ Apezar de não ter . 
Rf~~ar, me con"Vencer d1sso, negare! o cre- a competencia que tem 0 meu illustre col· 

Mas não sei com que dados se póde negar o lega... . . 
credito, não sei com CJUe fundamento SE póde o. SR. SEABR.A- Não _apm.ado ; V. E:x:. e 
affirmar que o nosso exercito e:~. nossa. a.r- m UJto com:petente. (Aporados.) 
mada não precisa.rão agir. Não posso com- o SR. EsPm.JTO SANTO ..• para entrar ~m 
prehender.. . . semelhante discrímina.ção, entro em , duvuia 

O qu": sei e que,emquanto forem n~~ar1t;>s em saber si, porventura, podemos ter :um 
il exel'Clto e armada., eUes se torna.ra.o mte1- criterio afim de conhecermos qual o capttal 
ra.mente inuteis desde ql:!-e não estejam_ no pé productivo e 0 capital improductivo. 
~~~er prestar os serVIços que lhes sao ]?l'O· 0 SR. SEAllR...._ dà outro aparte. . 

Nã.o considero a. paz no Bra.zil e na A.meriqa • O SR. ESPIRITO SANTO - S. Ji:x . . 4ísse que 
do Sul inalteravel, apesar de que não tenbo o capiial empregado no exercito e lDlprodu
reooio, n em entro na. inuag-<1çã.o de conliictos 1 ctivo. 
Jlrov<\vei~; mas, entretanto, estabeleço, como Pois bem ; direi o s~"1tinte : ~D.S? que 
principio certo, que é }IOSSivel dar-se uma luta. a.hi haverá qualquer duvida. ~o c~~tel'lO ne
em que o Brazil possa. precisar de defen- cessa.rio a discriminar 9 que e ca.1l1ta.l pl'od.U· 
der-se.E é baseado nesse fa.etoque temos exer- ctivo e o que é ca~ital l!llproductivo_. · 
cito e armada. Julgo que se.ra cn.p1ta.l product1vo todo 

Em laes condições, como se póde neoo-ar. se- aquelle empregado com. o :fim de obter-se em 
m.elhante credito~ · correspondencia serviços, oupor outra : 

Camo.ro. V. VII 
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i1•abalbos uteis, capazes de sati>fazer as ne
cessidades rraes. 

O W('U iilustt·ado colle~ra. :li rmando-se nrsta. 
a~se~·~.ão. declarou que a cla~se militar era. 
improductira. 

O Srt. SE.mRA- Fallei economicamente. 
O SR. Esrtr:.ITO gA::;ro - Nüo posso compre· 

llendrr a sua asserção. 
Si S Ex. considera a di!.~SC militar produ· 

ctlva, não sei como coosidel':l. improducti,-o o 
rn.pital em1.regado nel'a. 

O Sa. SEAUP.,\ - CMsídel'O o ca.pit::tl em· 
pre,"\l.do par<L a manutenção da forç.a armada 
ú)ffiO capli;al improductii'O. Não sou eu quem 
-0 considera, são os economistas_ 

O SR. Esm::rro SAxTo- E' uma asserçiío 
que a$sentil. em um,, base movE>diça. 

Pretendendo provar que o capital empl'e· 
gado no exercito não é improducti\'O. peÇO ao 
nobre deputado que me dê as basPs, 0 .:ritBt•io 
para a- descriminação que pretende estabele· 
cer entre empreg-o productiYo e improductivo 
do capitaL 

O SR. SEMnu - Y. Ex. quer um di~curoo 
para.llelo ? Jti. pedi a pabn·a e re5ponderei a 

-Y. Ex. 

propriedade nã.o é mais do que o resultaqo de 
rervi<;os, representa o traballlo que esta ca
I"J.Cteri~ado no o jecto. O principal agente de 
vu.lor· em economia politicn. é e!I ctivamente 
s rvi~;os. Nesta~ condi,ões,dircrnos: ~ão cla•ses 
pro 1 u ctil"as U:das . aquellas _ que pt·~du~em 
s~rvi<:os reaes a soCledade; sao cla.<s;·~ Jmpro
ducti \':J.S aquel!es q ,,e não -pres nm serviçp. 
algum. Nesta accepção, niio sei qual é a classe 
improductiva, porquanto, em maior ou menor 
e:'cala, todas ellas são prod uctivas. · 

o nobre de, utado pela Bahi~ decl~rou que 
o capit<ll empregado com o exercito é impro
ductivo; entiio direi pela mesma •·MãO que o 
capital empregado· com os funccionarios pu
blicas e tambem improductivo. 

O SR. SEMIRA-Quando eu disse isto, nii<:> 
queria oliender o exermto. 

0 SR. ESP!lUTO SAKTO- Perdão; estou mos· 
trando a, V. Ex:. como che:J"::tremos n. conclu
sões absurcbs. Como jã di•se a. V. Ex , con
sidero tod<ts <1s classes sociaes p!'Oductivas. 
Não attendemos á parte m.,1.teria.l que 
constitue o lucro do capiM. O producto do 
capital não é simplesmente o .iuro, ê t mbem 
a acquisição do seno iço a que elle é destinado 
a obter. Isto é o que se chama appli~ão 
util. Ora, attendenrlo a que cada. umlL das 

O SR. E~-riRITO SANTO - Y. Ex. affirma que classes soci:-tes e d~tinada a fins dh·ersos. 
<l ca:piral empregado no exercito é 1mprodu· assim vemos que a policia. realisa 0 serviço 
diva e pet•gunto si a clas•e militar serà. destinado á paz interna.. 0 e:x:~rcito rcalisa o 
desoecessarírt, inutil, ser-:1 se!'ã uma classe serviço destinadr) a manter a. ordem, a tran
improductiva? Si ella fo~ necessaria. si for quillidade e (l. independencia dt~. nação. 
productiva, si for util, o capital empregado Es e serviço é tão grande, que constitue 
não é ímpl'oouctivo. uma condi~;ão essencial para o progresso das 

Parece-me, Sr. presidente, quA a. opinião sciencias, das artes e das lettras. emfim, para 
ExtPrnada pelo illustre representante da Ba- 0 desenvolvimento de todas as fo.mte$ prociu
lüa não está muito de accordo com os prinei- cti vas da sociedade. Si eífectivamente não se 
pios da sciencia. póde medir e aquilatar o valor IJecuniario 

·Entendemos, em accepção economica, im- deste serviço, podemos che. ar a apreciar
productivo aqllelle capital empregado inuti!- a grande irnportancia deUPS, attendendo à 
mente ou paralysado ; todo o capital empt·e· possibilidade de grande som ma de vantagem 
.gado. no intuito de se obter. em troca, servi· que se aufere Jlela p:J.Z, pch tranquillidade e 
ços uteis, é um capital producti>o. pela independeucia do Estado. Por abt bem 

Sr. presidente. no terreao economiro, ~ se põde avaliar a importancia. do~ serviços 
capital não é mais do que a materi&lisação, a prestados pela. clas~e que mantem a ~randfo 
accmnulaç5o, a mma.zer•ação do trabalho, •lo a.utonomia da nação, quando despre-vinida, 
serviço ; o capital represetlta serviço al'maze- é atacada. por qualquer in"l'asão inimiga. 
na.d 1. Mas pPrgunto: todos estes males que pro-

Em accepção economica., o fu.cto que effecti- vem de uma invasão estrangeira e que tantas 
-vamente constitue objPcto de troca e -per· perturbações causam não representam por
nuta vem a ser s ·rviços pr·estados e que ventura uma grande somm:1 de capitaes? Si 
.constituem as diversas t:r'mlsacções sociaes. ~sta garantia prostndr. pvlo exercito em defeza 
per:nitiindo o descn>oll"imento da. viu<.~. da honra e integriuad~- da patria não importa 
.commum pela troca de esfoços e pela c•>mbi- uma somma enorme de sernços importamis-
naçãn deste~ simos1 

E~tes Rerviços são trorados por outros e, st Porque razão querer collocar estes serviços 
110 esrado primith·o eotPS ser>iço~ ~ão repre- em condü~.õPs inf riores aos que são p1•estados 
llentados JlOr objectos materiaes e uteis, pelc1s magistrados, pelos protés.~or~s. pelas di
sa1·cmos que em economia politica o serviço I versas classes do func. ionalismo publico, 

.encerra >alor. Nessas condições, diremos : a quando ao contrario o serviço mais artluo, 
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mais nobre e o presta.do pelos militares que procrdendo ~1ltendin. pw:mr graudo 0 t•dc~ 
esquPce_m a famil•a e as commodid•des, e q11e vantes ~e_rv1~~o ao gO\"Ct'nD e [triucipttlrneull' 
<1té sopttam o prnprio instindo da conserva- a Repuuhca que uma vez consolitlada P" 1·~ 
ção ? ! ( _r,oia 1 os.) prosperar ~ !<~zer-se e~timada, p1 ecisu. apenas 
Po~tanto, si pret.enMm que () irnproductivo ~e. tran<Julhdade, <!llma e. ma;s que tuúo; .. 

o cap1tal empre;.:·ado com as cl:L~s· s <trmadas, Jtnzo, Cl!'cumspecçao, mu1to patr·íot:smo (} 
~eclaro que nii.o conheço C<lpital reprodu c- granú orienta-Ção política. nos homens q e se 
trvo empt·egado com qualquer rL:s outras a\:h_~m a t• ~ta de s •a adminbtraçii.o. 
cla.~se.~ ~o funccionalismo publico. \·e~, porem, romper ~;;e .compromisso pela 

E M~tm m~ pa:ece que o illustre represen- nece~salude que tem deJumflca.t• 0 voto con
ta.n_te da. B<1.lua na.o tem razão neste ponto; t: ano que vae da1' ao p1·ojecto em di8cus
creto que S. Ex. encarou de modo menos fa. sao 
-voravPI a moneira p<•l:l. q11u.l d;;vemos consi- . Kiio põde consêntir quo ~emelha·1te pro-.. 
utmr e~a. classe que tão bons serriços tem Jec1:o p~l..SSe sem o seu .Pl'Oie.sto, pri cipal
prestado. ment,• na quadra ca!uiD!tusa que atraves•a-

0 ~R. SEJAB~-~-Não apob.do; pelo contrario, mos, quando o <leficit é enorme e aimb se 
con,Idero mmto <t clusst~ militat·. quer augmental·o com mais es8u. despez;;. 

O SF .. EsPmlTO SA:\'TO- Sr. p1·esidente, não iabulosa. 
pretendo üetender o c1•edito. O orador nm ost!m~[\·amente combater o· 
. Sou OPiiO.~icion·sta. intransigente e i1·reconci- peuhl_o do g~vem~ que P?UC~ escrupulo~o 

havei com o governo e. ernquanto elle 11 ão re- t~m stdo no dtspendJO dos dmh 1ros publicos. 
conhecer os actos de arbitra.rieda(l"' que pra.ti- D1z que o g-overno do. União dispen e annu· 
cou, emquanto não reinte!!·rar os militat·~s almente com as 1bl'ÇO.S de tet-ra e mar
que J.:efor~ou inconstitucionalmPnte,Pmquan- ~pro:.;imadamente a quantia. de 50.000:000$. 
to. nao remtcgrar os lent.es, Pmquanto não tsto e a t~rça. parte de no,sas rendas, ca;;;o 
derx:ar de int,.rvir na organi~~ão dos estados, pa.sse o credito em discussJo que a.o cambio 
terá. adversarios tão irreconciliaveis como eu de 2i eleva-se a somm:t aproximada. d& 
mas n~o Wrâ maior ' 70.0UO~OOO$. temos_ que este armo o governo 

Mas qua.ndo um governo vem pedir credito da Unw.o dt~penderv. com as 1orç.as de terra e 
:para:a.mp:tr~rano_ssaa.utonomiaeanos"a in· mar a quantia de 120.0lJO:OOO$, mas da. 
tegrtdade, nao me JUlgo com 0 dirAto de rt• met·,de da re da geral qu'' c do 200.000:000$· 
cusa.r e.•ses meios. De duas uma. : ou 0 l'redito Censura o procedimento da forc;a. armada; 
é pedid1> por uma deploravel len<J.ndade do que tão patríotica se mostrou a l:J de novem
governo, ou o pedido é justo ; no primeí1-0 bro, como ambiciosa tem se mostrado nesses 
caso, tJ·mos pe-1'1. '·onstituição 0 meio de fis- ultimos tempos. 
~alisar a_ despeza. e o meio de prom•·ver a A~ta. ~tdmir-a. e ~al1e respeitar os galões de 
res:pons:t.btl dade do governo,no caso de desvio uma !arda, quando elles symbol Si.I!D o merito 
da JUst~ applica;;".ãO do credito ; no segundo e servi~os pr< ~tados à causa. da patria; mas 
ca~o. niLO se1 a que gráo cherrari:l. 0 remorso quHndo _ conqu~stados peJo _patronato, eo.n 
do representante da nação negando 0 seu v-oto pretençoes lii.!U~tas,_ nao constituem uma, 
a um pedido de credito para defender a honra 1 boma e uma drRtl[Jcçao. 
nacional. Analysa alguns to picos do relatorio do hon-
. Pó~e s.er que os perigos alle,oados sejam r-: do m_nistro da mai•inha e diz_ que S. ~x. 
lmagmarlos; mas. si não forem, a nossa. re- na~ esta na. altura de oc•:upar, amua que rn-
s:pons:lbil dade não ;oer-á immens11 ? ter.oa.mente a pasta da ~lplomaci'!-.Porque lla. 
·Entretanto, votando o credito. me>:mo p••d;Jços em seu rel<'ttOr!O, que !e a Camara, 

que nfto seja para .fim ,justo, teremos 0 'I ue . ~ ' verdadeira provocaç;;io á nação ar
remedto, o que não terá. lo,.ar em caso con- gentma. 
trario. o ~. Ex .• contínúa o orador, _para jmtificar o 

~estas conclições é que eu, ap~sarde ad>er- P'·dido de cre?lto extra~r~ii~ado affirma, t).'~e 
s~r10, ~ todo .tran~e. do governo, porqut> crmh•·c· wlo no> o ao.~so mtmtgo prova-·· l pt·t·cl-· 
amda nao deu srgnal de quer. r reconciliar-se samos acompanhar ()S seus pa~~os. sondar to
COJ?l a '!ação, apPsar· disLo, não Ie>o a minba dos os per•gos para com vantagens podermos 
eXI;;eneta ao ponto de collocar em pel'Í""O a combatel-os. 
autonomia ela minha patria. '"' Qual é -·sse nos~o iJlimigo proMrel, pergunt:1 
. O SR. C:A,.NTÃo-Obra. com muito patt-io- 0 orador '? 

tismo. (Mu:tu bem, ,,.uifo bem.) A Republica Argentma ? 
Não acredita. que essa nação vizinba pelo 

O Sr. Lamounie r Godo·f'redo facto de enc mmendar clous vasos de gn rra 
:-;-Não pretendi~ e nem desejava proferir uma na Europa, tenha. por íim declar:J.r guerra ao 
;so palavra mais na presente sessão; assim Brazil, quando as suas :finanças são pes:>lmas 
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e as nossas questões int.ernacionaes resolvidas 
pelo arbitramento. 

Ainda que o corpo legislativo v-ote o credito 
pedido pelo Poder Executivo, como se obter 
esse dinheiro 1 Por meio de emprestimo ex
terno 1 

Pot• meio do um emprestimo no paiz, ou 
por meio de emissão~ 

O _orador, depois de outras considerações no 
senttdo de combater energicamente o pedido 
do governo, termina. aftlrmando que a Repu· 
blica não precisa de balli1S, canhões, bayone
tas, couraçados c outros a.petrechos bellicos, 
que só servem para infundir terx•o1' ás crea.n
ças, precisa antes de soceg-o e tranquillidade 
para prosperar c que seus 'filhos tenham mais 

. abnegação, j 'lizo e pa.~l'iotismo. (Jluito !Jc,u, 
·muito bem, applat!so.t). 

O Sr. Sea.bra- Sr. pre$idente .... 
. ·O SR. AR.l'RUR Rros- Preci~a-se encerrar 
·esta. discussão ; já, ~e fizeram 18 discursos. 

O SR.. SEABRA. -Esta questão está bem dis
cutida, porque é uma. qn~tã.o grave e que 
vem exigir o ~acrificio do povo e nós, como 
representantes do povo, deve a. Camara tratar 

. . . dos 8eus interesses e dos seus direitos. 
(T..-ocam·se numerosos tqartes e os~·. Jlrcsi

de»te 1·ecl!tnw atteJ~Çfio) . 

O Sn. SEADRA - :Ellta. discussão deve assen-
tar em um campo mais vasto. . . . 

U:r.t Sa. DEPUTADQ - A occasião e de vo
tar. 

O SR. SEAllRA.'- Oecasião de votar ta.rnbem 
&""a aquella em que os seus collega.s estavam 
no desterro, e os nobres deputados não se im
'POrtava.m com isso. 

(Trocam-se muikls apa;·tes e o Sr. presidente 
chama a att~mçao). 

O Sr. presidente esta venda o teru:pOJa! que 
se agita no Congresso por que ha represen
tan~es da nação que se querem oppor a.o es
banJamento dos dinheiros publicos ... 

(Trocam-se muitos apartes e o Sr . presidente 
recla11Ul at•ençuo.} · 

O pom deste paiz está ouvindo, e a historia 
ha. de registrar que quando se trata. de gastar 
milhares de contos é que se pretende arro
lhar a discussão ... 

(T•·ocam- se: muitos apartes e o Sr. presidente 
'l'eclo.ma attenção.) 

; • o orador já ve que a. discussão era. neces-
sariaeindispensa.vel; é justamente por causa 
d~te creditO que os nobres deputados da mi
noria estão sofregos para que o governo abra 
os cofres publicas ... 

(Trocam-se muitos apartes e o Sr. presidente 
r_ec"ln.ma attenção.) 

Vê pairando neste recinto o espiríto bellic0 

do Sr. ministro da marinha, parece que toda 8 

as torpedeiras estão ameaçando os represen· 
tantes da. nação ... 
(Tro~am-se muitos apm·tes e o Sr. presidente 

reclama attençilo. ) 
O Sa. SEABR.A-0 credito d.â. pannos para 

mangas e e por isso que se requer arrolhar : 
é por isso que b;J. de demonstrar que a. ma
rinh a. que se quer montar além de ser impro
dencía. é um meio de abrir-se os cofres publicos 
ao governo para o esbanjamentos (apo iados e 
>l<ro apoiarias.) 

Pretende t·e~ponder aos oradores que o pre· 
Cl'dero.m, quot• a.ccompa.nbal-os n:~. mesma a.r
gum<:ntação, pa.ra. demonstrar que não ha. de 
ser com o chavã.o de antipa.triotismo que bã.o 
de concordt\1' com es..::e esbanjamento. 

O SR. PRESrnEl'I'TE-Observa.que l1a numero 
pi\J"i'l. \"'otução dns materia.~ cuja discussão foi 
encerrada. 

0 SR. ARTHtiR RIOS (pela ordem)-Fa.ltam 
apenas quatro dias para conctusãa dos tra.ba.· 
lhos da Camara; entretanto, a materia prin
cipal que determinou a. prorogação da. sessão, 
ainda penúe de deliberação. 

Venho lembrar ao Sr. presidente que o or
Ç<lmento da Nação foi collocado na ordem do 
dia apus de outras materias,e pedir ao Sr. pre
sidente que convoque uma sessão nocturna 
hoje, para txata.r-{le desse orça.men~. 

A Camara não pód.e continuar a permane
cer :por- mais tempo no r ecinto ; a Camara. 
está cant;ada e seus representantes teem ou
tros deveres a cumprir. Não podemos mesmo 
deliberar com acerto; coovém· pôr teemo a 
esta sessão. 

O SR. PR.ESIDEl'I"TE-A mesa toma. em toda. 
a consider(l.çií.o o alvitre sugerido :pelo nobre 
deputado pela Bahia. Pondera,no entretanto. 
que as emendas do Senado a.o ot•çamento do 
llilnisterio da Justiça, Viação e Obras Publi
cas estão collocadas apenas abaixo de um pro
jecto e uão de diversas materia.s, e abaixo de 
um projeclo de ma.:xi.ma. importancia -visto 
que decorre elle de duas mensagens do go
verno, uma apresentada com caracter de ur· 
geucia, pois que o foi nos ulti!Ilos diaa da 
corrente pro rogação. 

A. mesa entendeu que tratava-se de materia. 
ú:~dia-vel, de disc-.rssão adeantada. que não 
devia ser preterida por nenbums. Qutra. 

Entretanto, de a.coordo com a lndlcaçã.o an
teriormente votada e com os motivos de u r
gencia lembrados :pelo nobre deputado, a mesa. 
con-vocará uma ou mais sessões nocturnas, 
conforme a necessidade do serViço o exigir 
para que a Ca.m.ara possa bem desempenhar-
se de seus deveres. · 
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Entra em discussão u.nica a. redac<;ão do 
projecto n . 230. 

· São lidas,a.poiada.s e entram conjuncta.mente 
em discussão as seguintes 

Emendas 

A' redacção do projecto n. 2.30 A : 
Art. 8.' paragra.pho unic_o:-Supprimam:se 

as palavras-salvo nas cond1çoes do art. i)0 • 

Art. 2.• Redija-se : 
A reversão do montepio a qu~ tiver direito 

o contriuuinte fJ.llecido pa.s;ara .• na falta da 
viuva, nos herdeiros na ordem seguinte : 
tllho menor, mãe e irmü. solteiro. 

Sa.Ia das sessões, 8 de novembro de 1892. 
.Fhies da Cn~;. -Leovigiklo Fi('JMeiJ·as, - A . 
Litna. 

Não havendo quem peça a pala>TtJ. e en
cerrada a. discussão. 

E' submettida. a votos e ap:provada o. re
dacçã.o do projeeto n. 230. 

Em se"'uída é submettida a votos e appro· 
vada a emenda apresentada pela commhsão 
de redacção. 

São appt•ovadas sem debate as redacções 
dos projectos ns. 31 C e 199 B 2. 

E ' julgado objecto de deliberação e remet
tido á commi$ão de ínstrucçâo publica o se
guinte 

PROJECI'O 

N . 240- 1892 

Manda ·consi!kYar lentes substilu!os da.s {aC!Il
àacles de medicina. os actUt1tl$ preparadore.; 
que te;tlw.m prestado concurso nos te1•mos do 
regulamento de iO de janeit·o de 1891 

O Congresso nacional decreta : 
Art. I. o Serão consideradC>s lentes substi· 

tutos das faculdades de medicina os actuaes 
preparadores que tenham prestado concurso 
nos termos do re,"Ulamento de 1 O de janeiro 
de 1891 . 

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

Sa.la das sessões. 4 de novembro de 189'2.
B clla.rmino Mmdonça.- Manoel Caetano.
Lauro Mldler. - Jacgues Ot'riqtces.- Thomaz 
.DelphiJ~o. . 

E' julgado objecto de delibração e remet
tido á commissão de f~enda. o seguinte 

PROJECTO 

N. 239 -1892 

Autol'isa o governo ~~ mandar pa:;ar ao Dr. 
~faaoel Teixeira 80<1res o que se lhe e.1tiver 
a deve,., em vidude da carta de scnreaça que 
obteve cO>Jt ;·a a F a;eniÜt 1\7acioaal, na acção 
a e .~lct pJ·opC.sta pant in<lemnisaçuo elos riam
no.< causados em sua pl·oprierlarlc ''" cidade 
de S. SaZuador, do cslo.clo da Bahia. 

O Congresso Naciono.l decreta. : 
Art . 1.• Fica o Poder Executivo autorL~do 

a mo.ndnr p:ogo.r ao Dr. l\íanoel Teixeira. Soa
res o que >e lhe estiver a dever em virtude 
da. c:wta. de sentença que obteve contra a. Fa- . 
zendv. Nnciona.l, na accção a. esta proposta· · 
p!Li'a indemnisa.ção do' damnos causados em · 
sua propriedade de soora<lo na cidade de Sio 
Salvador, elo estado da Bahia. 

Sala das sessões, 11 de outubro d~ 1892.
Ga;·cia Pires. 

Continuo.çiio da. votacão, em discussão uni
ca, da emenda do Sr. Leopoldo de Bulilões, 
ao projecto n. 154 D, deste anno (addittvo des
tacndo em 3' discussão do projecto n. 154 B), 
sobre despez3. do Ministerio da. Fazenda. para 
o exercicio de 1893 autorisando o Presidente 
da Republica a providenciar sobre tarifas das 
ai!andegas, consolidação da.s leis das mesmas, 
confeccionar regulamento geral de repressão 
do contrabando e estabelecer, sem o.ugmento 
de despeza., nas mesas de rendas federa.es, 
caixas economicas de depositas particulares. 

0 SR. . PRESIDENTE declara. que a. votação 
ficou na ultima parte da. emenda, que manda 
supprimir as disposiçiíes relativas á lettra. E, 
do art. I•. 

Submettlda. a votos, é a. emenda appro
vada. 

Em seguida asssim emendado, é approvado 
e enviado â commissão de redacç-âC> o se· 
guinte 

?ltOJECl'O 

O Congresso Nacional resolv~ : 
Art. I.• E' autorisado o Presidente da. Re-·.: 

publica: 
a) a. rever a tarifa. da.s alfa.nd!'{fd.S, am-. 

plia.ndo a.s imposições sobre product.Qj estra.n •. 
geiros similaies aos das novas industr.ia.s-· 
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!la~irmaes, e a.s isençúes de impostos sobre di versos esclnrecimentos a respeito da mate
madtinas, instrumf'ntos, ferramentas e rodos ria, declarando que todos os documentos se 
os artigo.~ considerados indispensl•veis para. o a.chavam na secretaria da Camara a disposi
fun,·cionamcnt" das industrias e offi i nas, çilo dos Sl'o. D0putados e que a. sua pnblica.-

b} a t·efundir a r:on~olidaçií.o das Ireis das ção pelos motivos que então expoz, tornava
::~lfandega.~, introdU?.intlo as di~IJo,içiíes cons- SJ ímp •>sivel. 
untes das nossas leis; A mesa., não oc!.endo prorogar por mais 

. ) a <:onfeccionar um regulamento ger~l un !.empo o adiamento da votação çollocou opro-
'i'f'pr·e.--.<.i1o (lo contrab~•ndo sem o emprego de jecto na ordem do dia e não póde aceitar re
~oe..:urso ve.x:ai.orio, que attente contr-a a. liber- querimento :J.lgum a res:peico, porque a occa.-

. dade c ·mrnercm.i do> rnunicipios rntr<> si; s.iio oppot·trlna .à pa~sou. 
d) a. ampliar as tabeiías rle introtlucção que o SR. FRAli'CISCO DE MAnos ( pn·a uma tl>i-

·>egem as mesas de t·endas federaes; plic" ç'iop s.'o"t ): - Ji.L que o Sr. pr,'Sidente, 
r·) a. _:;ta.bell"'cer, ser;t augn_;en?J. d_;- d.~spez~. (h·clal'aque não póde con•ulto.r á Camara no 

na~ me~1s de r~nrla.s.l~dera~,carxo.~ 'conomJ- ~entido de haver 11mn, prorognção de prazo 
ca.~ de u~p~1to: ~~~ ttc~!a~e~. ._ •. _ · para. a publicaç-ão das diversas informações, o 

Art. :-· Re\ o,.,.tm-~e ,t~ tli~JlO;:.tçues em orador, como, na ull.ima vez que fal!ou sobre 
conLl"ar10. este projecto, declar·ou que hypotheca\·a o 

vota.ção, em 3• discus~ão, do prQjrcto ·e11 voto, si as info1·maçües 1bs~Clm fa.voro.· 
n. 155 B, d~Ae anno, a•Jtorisando o governo veis, e obrigado a fazer, neste momento, ou
a. coutro.ctar com o engenheiro Melvi!le H•lra l.ra cJ.e,·laraçiio. 
a;; ourJ.." que se propõe a executar. por ·i, ou Não estantl•l no conheci•nanto da commissão 
com •anhia que orgn.ni~al', na ilhas da< Eu- as intormaçõe;; e s •hendo o OI'ador que nã.ÇJ 
:xadas, no porto do Rio rle Janeiro, medeant . ha nenhuma. !b.voravel,vota eontra o projecto. 
condições que estabelece. O Sn. . .Jo.io DE SIQt,;EIIU. lp•la ol·rlem} ha;ia 

O ~R- FR-I."Cr~co DE MATTOS (pPia o>·rlem) pedido a p11lavra, para impup;nar o requeri
-Sobre este projecto apresentou um reque. menta do nobr·e dJPUtado, por·ém,aca~ ·ndo-se 
rimento perlindo para set'em publicadas todas d!' ~ar uma sO!~C'<lO acertada a. respe1to, nacla 
as informaC{ies tias repnl'tiç' es technicas, mar-) ma.1s tem a n~zer 
cando-se para es:;;;t publicação o pr-azo de E' em seguida mbmettido a votos o projecto, 
JO das Terminou este prazo, e as infurma- votando a fcnor ô4 Srs. de~utados e COfl· 
I.'ÓeS n~ • ., vieram publr~·adas tra 38. 

O honrado pr~-itlente da com missão de o SR.. PRESIDEt."TE-Não ha numero. Vae-se 
ohras pubLicas di~se que eram wuitas es.~as proceder á chamada. 
inf"rma."ii~"· e que, por ni\o !Javer· tempo paro 1 · 
cnpic.r todas. n;lo podiam ser pub!it'a.das neste Procedem o-se a chamada, respondem 113 

- prazo S1·s. depu ta.dos. 
· A-~im, pois, :pede que se consulte a casa O SR. PREmlEi\"l'R- Ha.vendo numero, 'V3e

so' re a proroga~-ão deste pl:'az:o, afim de que se proceder a nova votação do projecto. 
()seu des·jo seja satisfeito. visto como a ca- Submettüio a votos, é approvado p')r 78 vo-
mara d seja examin:tr estas inlormaç es. tos contra 35 e en>iado a. commissão de re· 

o Sr." Pr .. si•leute- A Cama.ra vo· 
ton o requerimento do Sr. deputado Francis
co de Mattns, moditicado por our.ro do Sr Ja· 
-cque~ Ourique, adianci.o por dez dias a vota.
l:.ã.o do presente prqjecto em 3• discus
são. ate que !bs;em publicados di versos do· 
cumentos, ou antes : inforrna.r:ões sobre o 
IDPSffiO 

· Na vespera. da terminação do prazo deste 
.adiamento, o r(·lawr da respectiva commis>ão 
vc:iu d;·~la,rar que n.s in!C:_•m:::.ç5es !1[0 podiam 
ser publicadas, a viste• da esca..osez do t.P.mpo, 
:~~ara tiraMil.a copia. das mesmas e enviai
as á typograph a, visto como a. urgencia. com 

. que el!Hs r.n-a.m solicitadas obrigou, nã.o ~ó a 
:rep~rti~;ão de Obras Publicas como as outras 
secretarias a envia.l·as em original. 

-vencido o pl'a,w deste adiamento, voltou à 
,-tribuna o Ulustre relator da commissã.o e deu 

d<~eçiio o s~guinte 

PROJECTO N. 155 B--!892 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. I.• Fico. o governo autoris~do a con

tractar com o engenheiro civil Melville Hora, 
para, por si ou companhill. que organisar. 
e::s:ecutar as seguintes obras no porto do Rio 
de J a.neiro: 

,. } :1 estender a .. ilha d!tS En:::a.d.as por fudos 
os lados ate al~nça.r a profundidade uniforme 
de 24 pés i11g!ezes, pelo menos, na maré baix~ 
ordinaria; 

b) a. construir na ilha depositas alfandega-· 
dos de capacidade total de 20.000 tonelada,s, 
de modo que os transatlanticos atracados pos· 
sam ser carregados e d~scarregados direcla.
mente dos mesmos depos1tos; 
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c) Construir d~• ilha das Enx:J.das até 11. tonelo.da, ca.rregnda ou desca.rregad11 na ilha. 
Prainha um viaducto de ferro (ponte a.dua- das Enxadt~s ou em qualq 'CI' de suas pontPS; 
ueira) e no ponto distante, mais ou monos de ú) Cem réis de 27 penC!'s pol' mil réis, pel:l. 
!'íOO metrO$ da Prainha, uma. ponte hydrau- tonelada. de registro _de todo e qualquer na'lio~ 
lica g:yratoria, com 40 metros de compri- cada vez que se abr1r seu regisrro para clw
mento. regar_ ou descarregr.r ao longo das obras d<J 

Em perp•ndicnlal' a esta parte do viaducto, supphc:wta ou da empt·eza que or~ani~ar · 
com.Jreh·mtlido entre a ponte l;ydraulicu. e a c) Os passag-eiros que transltarPm nos ca;ros 
Hha. das Enxadas. pod- rá. o suppl;cantl' con· da estrada n s diversos v!adnr.tos, ou pontes 
struir pontes auxiliares, de não menos de pugarão: trezentos reis (La classe); duzentc>s 
oito metros de lu.rgu:ra e não menos de 150 I réis \2" classe) ; cem ri!is, os trabalhadores da 
metros de comprimento. e~ti,· o.; os immigmntes, os snl!h1dos do <'X-

d) o supplicante ou empreza que organi- Preito e at•Jnu.d:t, <>mpre;;ado.; do correio e 
SJ.r. edificará em terr·enos, que para es e fim tdegr-.1phos &er5o tmn~pm·tados ~rotuita
desa.pr-opriar:i. nas immediac•·es da Prainha., r;v·nte; 
um deposito geral ele merca.rlori:~s com o unico d) ,\,; b-.lf.l-í:f'llS t1n p.1ssageir·os, uiLo exce
pt·oposito de en~rrar ao publit~J tudos os gc- d~orlo o pew do 100 kilos,pa g-..r.t•fto por volume 
neros devidamente desp:J.ch:túo;;; quinlu·ntos réis, de·,·cndo a llàg:tgem dos im-

c) os depo.>itos a.lfandeg'J.dos a construil·-~e mi;.: ;·:tnt. ·~ ~c1• tronsport:ul~ ~1\ttui t.u. uente. 
n:l. ilha das EnX<'\das .ser-lo li:mdos <~.os cxis- Art. 8." O concessiom~rio ou ompN>za. terá 
tentes nctlll\lmente na. Pro.inha. e Alfttml~~<\, o direito r!e clos:l.pt~)p t·i:tr. :::ec<unclo :ts leis do 
por estra.du. de terro a vapor, d:J. mesma bitola p:~iz. ns pt'1lp · iedadPs p:lt•ticulu.res que forem 
da. ctue emprega. a. companhia. Carris Ur- necessttriM para. ~Jl'ectuar as olJras, segundo 
l.;a.nos; os plll.tH\s aeceitos e n.pprorndos pelo governo. 

f) A tez' nn. ilh:t um deposito de carvão para. Art. 0." Rerog•un-se as ~lispo.siçi)es em con-
supprir os vapores. tt·ario . 

. Al't . 2. o As plantas e especificações pam 
levar-se a ~Jreito a e~ecuçã() de todas as Vota(~1o, em discmsão unica., do projecto 
obra.s menclonadtcs no art. 1• ser-5-o apre- n. 154 E. <l~stc anno (<tdditivo destlcado em. 
~enta.da.s ao governo dentro de seis me<:es, 3• dist:us::ão do pr~jrcto n !54 B sobre despe
a contar da data da sancç.ão e publicaçã.o za r!o Ministerio da Fazenda pa.m o exercício 
da lei que a.utome as obras do pz·esente pro· de 1893), autot•isa.nrJo o go>crno pat·a vender, 
ject~. in 'ependentf' de cont>urrencia.· ou propostas,. 

Art. 3. o A:pprovadas as plantas pelo gover- to tios os proprios nacionaes que nã~ derem 
no e antes de comer,:~r as ollras, o supp!icante ~rnda COl't'~pondente ao seu custew e os 
~1u em preza entrara para o Thrsouro Na- JUros elo c·•pttal que elles representem. 
ci~nal com a_quanti~ de qui~hentos <:<>ntns de O Sn PRiSlllE:XTE declara haver emendas 
re1s, que serao destmados l:. remoçao e con- ao proje::to que va.e su!Jmett:-r a. votog 
strucç.ào de edíficio ou navio p:noa. Escola Na- ' , ... · . 
va.J, devendo a mesma remOÇão ser feita den- . O SR. VI~:_IuE:s (pela o.d•?" ) pede preferen
t ro de seis ll!eze:;, a. contru. da. data do pa!!a· c1a. na votaça.o para a emenda do Sr. Chagas 
mento. o Lobato. 

A1't 4.• Todas as obras concluitl~ deverão Consultad~. a. Camarn concede a. preferencia.· 
ser entregnes dous annos dtopois da remoção requerida. 
da ~col:t Naval d~ ilha das Enxadas. Em seguida e submettida a .-otos e appro-

Art. 5 • O d~posito alfande,aado de 20.000 vadu. a s~guinte 
toneladas, da. ilha das Em::ada.s, será entrE>gne 
ao governo um m~z antes da inauguração 
officia.l, fica.ndo desde logo pertencendo ao 
Estado, independente de qualquer indemni
sacão. 

Art . 6. • O supplica,ute pelo e.'{la.ço de 50 
annos, a contar do dia em que forem o.tlkial
mentc eut.r··~ues ao servir;o publico toda.~ as 
obras, gozara das mesmas, e :findo este prazo, 
:revertera tudo a na.ção, sem direito á inde-
mnisação de especíe alguma . 

Art 7. • Durante os 50 a unos menciona(\ os 
no art. 6", o supplica.nte poàeJ'á cobrar as se
guintes t:\l'ifas maximas : 

a) Um mil réis de 27 pences esterlinos, pa
ga.veis em ouro, JX)r t-onel:u:la ou fra.cção de 

Emc;ld i! M projecto n. 15·1 E 

Ao art. 1', depoi5 das palavras-proprio~ 
nacionaes- accrescente-se: menos os ruraes. 

§ 14' 1 0~ pr•,:P1'ÍOS rU!.\1_e~ são divididos em. 
pequenos lotes, pa~·a serem vendidos IJOl' 
preços modicos, pagos por preços ,modícos, a. 
colonos nacioniloes ou estr<lngeiros, que nel!es 
estabeler.am morada habitual e cultura e que· 
não poderão a.loenal-os a.nres de sete annos a 
de estar plflo o preço. 

O pa.ragrapho unico passa a ser 2•. 
Sala. das sessêei!, 1 de novembro d~ IB92.

Chayas Lobo.to. 
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E' -t:>mbem submettida a votos e approvudlt São successivamente submettidos a votos e 
a seg ainte a.pprovados todos os artigos do seguinte 

Eme~ula ao p;·ojecto n. 154 E 

No art. ]O-onde se diz -independente de 
concurtencia. publica, ou ptoposta.-uiga~se : 
em concurrencia publica, ~ quem m<trores 
vantagens oiferecer. 

Sala das se...-=sões, novembro de 1892.-
0!i"tleim Pinto.-Jacqlhe.~ Ow·i:t!~e. 

As~im emendado, u a.ppl'CIVtl.dO e enviado á 
commi~~o de retlaCI<"io o seguimc 

o congl'C~$0 Nacioual re...;ul v c : 
Art. 1." Fica o governn ;,wtori~a,Lo para 

vender, independente tlc conütll'l'llll~Jn. ou JlL'?· 
postas, todos os proprio~ naciolll\es. !]UC ~~;1o 
derem rentlll corre,;ponclcnto ao ~cu cn~tCHo o 
os juros do capital CJUn cllcs J'Cp!·cs~mu~n. 
affrontando pruneir:unt~nto o~ :nTI•JHl:'I.W.rtos 
(dos que e;tivercm n.l•rcntlacl.os) Jll'.lo.pr~~·~ d•~ 
avaliação a que ;e pt•oceclerlt atlmtnl.Stram·a-
mente. . 

Paragt·a.pho unico. Quanto aos terrenos st
tua.dos uo estado do Rio e Capital Federal, 
fica o ""OYerno autorisado a tl'ansformar em 
emphfteuse os arrendamentos ainda existen
tes (art. 3' da lei de 12 de setembro de 1838) 
ou a conceC.er remissão, nos termos de direito 
aos emphyteutos, sob as bases que forem jul
gadas mais acertadas. 

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

Votação, em discussão unica., do pro.jecto 
n. 221 I, deste anno, (a.dditiYo destacado do 
project? da receita. gera:l da Repuill~ca para o 
exercicw de 1893), aboh ndo as 1oter1a.s. 

. Submettido a votos, e approvado por 70 
-votos contra. 35 e enviado a commissão de re
da.cção o :seguiu te 

PROJECTON. 221 I-1892 

l'ROJECTO N. 32 A- 189-2 

O Congresso N<>Cional decreta. ; 
Art. I. • Nas estradas de ferro da União, 

ficam reduzidos ã metade os preços das tari:fll.S 
actuaes de transporte do.; productos da grande 
la. vou r~ e reduzido.> ;\. terça parte os preços 
das tarifas <J.ctua.es de transporte dos productos 
das pequena la-voura. 

§ 1." O governo distinguira entre os prr>
ductos da pequena e grande hvourt~.s. 

§ 2.·• O governo umformisará. ns taxas de 
tr:~nspOL·te pelo preço mínimo actual das ta.
I'Í!i\~. 

At·t. 2." Sm•iio tmnsportrul.os livres de des
Jll'.1.as os instl'umento,:, m:tehinas de lavoura. 
~os reprocludores ele criaçii.o r1e gacio. 

Paragr:~llho unico. EstiLo comprel!endi
tlas na dispMi~.iio deste artigo as machinas 
1not.or:~s destinadas a estabelecimentos o.gri
col[tS. 

At·t. 3.0 O governo fará augmentarem-se 
os meios de tr:~.nsportc nas estradas de ferro, 
tlescle que existam :productos a serem trans
pm·tados, a.ilm de não depreciarem-se por 
tlcmora, ou estragarem-se por effeito do 
tempo. 

Art. 4.° Ficam supprimirlas as armazena
gens dos productos da lavoura e das llll\Chi
na~ e dos instrumentos destino.dos á prod.uc
ção agrieola. 

Art. 5. 0 A cal e outros calroreos destinados 
aos districtos r uraes serão iseu tos de despeza 
de transJ)orte. 

Paragra pho uni co. De igual isenção gosa.
rão os estrumes chimicos destinados á la
voura. 

Art. 6.' Ficam supprinudos os impostos 
aduaneiros de todo e qualquer ingrediente 
chimico, sementes, mudas, etc., destinados ao 
melhoramento da industria agrícola . 

Art. 7. •' O governo mandara demarcar im.
mediatamente os terrenos pertencentes á 
União em lotes de dous a cinco hectares, 
quando margina.es a estradas de ferro <>de 
rodagem, ou pl'()x.imos de estações e paradas 
de vias de communlcação pertencentes à. Re-
publica, e cedel-os-ha directamente ás fami· 

O Congresso Na.cicr::1!:- resolve : lias de n.acionaes ou de estrangeiros que quei-
Art. 1. • Ficam abolidas as loterias, respei- ram de~icar-se ~lavoura. , , . 

tadas sómen.t~ as concessões já feitas. § 1. A ~ao deste.s terreno~ sera ferta. 
Art. 2.. 0 Revo!!'am-se as disposições em con- pelo preço mm~o. da; l~z de ~rra~. 

trario o § 2.• Esta distr1bmçao sera fezta segundo 
· o numero de pessoas da. falllilia, validas para., 

Votaçã:o, em 2• discussão, do projecto o trabalho rural • 
. n. '32 A. deste anuo, dando diversas provi- Art. 8.• Serã.o fornecidas gratuitamente 
dencias, no intuito de anim.ar a.s industrias aos novos lavradores as sementes de toda a. 
agrícola e pastoril. sorte que reclamarem. 
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Aos antigos lavradores se fornecerão, tam
bem gratuitamente, as novas sementes, ainda 
não cultivadas, desde que as reclamem. 

Art. g. • Será. creado no Districto Federal 
um posto zootechnico para. o cruzamento gra
tuito das raças existentes, com estalões esC<J
lhidos e a.hi tratados, especimens das raças 
bovina., muar, cavallar, ovina, porcina e de 
aves diversas; constituindo isso uma granja 
modelo. 

Art. 10. Fica autorisiLdo o governo a crear 
11ma escola. primaria rural em ca.da uma <l:>s 
freguezia.s ruraes rlo Districto Federal; escol(l. 
que terà um profeS.SOI' primaria e outro de cul
tura pratica e os recursos necessarios a.o bom 
exito da institui~ão. 

Art. 11. E' igualmente o governo ll.ut~ri· 
sa.do acrear uma escol;~ de a.grícultum p:ati
ca., para prepttrnr opcr:trios do campo c p:tm 
o melhoramento da.s culturas existentes c üc 
outras novas. 
Parngl'~pho uuico O posto zootcchnico ;ct•

vira de elemento par<t o ensino pratico nesta 
escola. 

Art. 12. A Uniã.o auxiliará. os concurso~ 
regionaes agrícolas de criaçJ.o, com o fim de 
serem dados premias pclas commissões ruraes 
aos productores que apresentarem melhores 
specimens: 

a) :premio de um a.nim:tl de cria ao expo· 
sitor do melhor producto de cn.da rn.ça ; 

b) premio de 20$ até IOOS p~lo melhor spe· 
cimen de cada planta util dest mda a grande 
consumo publico, sendo demonstrado provir 
ella de cultura. regular; 

c) :premio de 100.~ ltté 200$ ao proprietario 
. do terreno que. em menor area, enoort·ar a 
melhor e a. rn:tis abundante cultura de cada 
planta util, sendo um quarto de hectare o 
miní.mo dessa ã.rea; 

d) premio de um instrumento dos mais 
a:perfeiçoados de lavoura, à escolha do la
vrador, áquelle que jã. em!lregar em sua 
cultura dos melhores instrumentos e metllo
dcs · 

e)' premios de medalhas de bronze, prata e 
ouro aos expositores que, nas condições aci
ma, preferirem estes aos premios em es
pecíe. 

Art. 13. S~rão constituídos premi os de 20$ 
a 100$ aos proprietarios de morros dcscalvo.
dos que os replantarem methodica.mente com 
florestas. 

Art. 14. Igualmente se constituirão ure
iilios de 2.0$ a. l 00$ aos proprietarios de rnat
ta.s que as conservarem, fa2endo os traballíos 
necessarios para o melhoramento e incremen
to das aguas. 
. Art. 15. O governo mandará estudar espe

Clalmente qua.es os au:xilios que :podem sel' 
dados aos primeiros occupantes de terras in
CUltas, Jlara. cultivaJ.-as. 

~a.ma.ra V'. V11 

Art. lô. O governo mandará estudar as 
bases para, a organisa.ção de um codigo 
rural. 

Art 17. Serão publicados gratuitamente. 
na Imprensa Nacional ou na Casa da. Moeda. 
trabalhos escolhido3, sobre economia rural. 
sendo destinadas estas obras ao ensino esco
lar, á propaganda agronomica ou i investi
gaçã,o de novos recursos ruraes. 

Art. 18 O governo mandará. publicar e 
distribuir por todas ns escolas publicas dos 
estados e do Districto Federal, por in ter·medio 
dos presidentes e governadores dos estados e 
da Intentlencia da Capita.l Federal, bons livros 
elementares ou fund:tmentnes sobre n. agrkul· 
tura e criaç:ií.o de garlo. 

Pat•agt•a.phn unico. A distribui<flo destes 
Iivr1);; se f:Lr:i tunbe1n a associn.ç•!es tle b
vourn.. 

Art. 10. Fica. crcada umll. commis$f\o te
clmicn. de t•inco membros, que ~e íncurnba rle 
imlicar a ca,l;t momento aos poderes pnhlicos 
tolla e l]tul.lrJ.ucr medíilll. ne~cssat'it\ :to incre· 
menta •la lavour:t e CI'i:u;·ão. 

§ 1.• Est:~ commi~:;:1o funccionari\ na Capi
t.'tl Federal e serã incumbida, sob conlle~>i
mento proprio ou inform:J.Ç<jes dos comícios 
rumes, de totlos os assumptos ~• que se refere 
esta lei. 

§ 2. • Aos membros rlesta commissão, que 
setTir;'io gmtuitamente, abommi a União 
passagem em toda.s as estradas de fet-ro. 

Art. 20. Não serã.o considerados no caso 
cie recebet• os auxilias dispen~ados pela pre
srmte lei os proprietarios de qualquer distri· 
cto que não tenham constituído a sua com· 
mis~ão rural. 

Art, 21. Fica o go•erno autorisad() a fazer 
as operaçi:ies de credito necessarias p;u:a. a 
execuçào da presente lei. 

O Sr.. PIRES Fli:RREIR.A. ( peUL oriem) requer 
dispens~t de interstício para o projecto n. 32 A 
entmr na proxima ordem do dia. 

Consultada a Camara, é concedida a dis
pensa requerida. 

0 SR. PRESIDENTE- Não havendo mais 
nenhuma materia em votação, continúa a 
discussã.o interrompidil do projecto n. 231. 

Tem a pala. vra o Sr. Seabra, para concluir 
seu discurso. 

O Sr. Sea.bra pede permissão à Ca.
mara pat'a continuar a discutir o credito 
que se pede para a marinha brazileira. 

E' inacreditavel que o parlarmento bra
zileiro esteja aberto ha seis mezes, sem que 
nesse tempo tivesse eruejo de votar os orça
mentos. 

A culpa é do governo e da propria maioria 
que recusou votar o amnistia para os mem· 
bras do parlamento. 
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· Entra. em materia. Jil. diSSe que YOta contra 
o credito em discu,:são. 

vae muito longa, como tambem pcrque acho· 
desnecessaria qualquer outra consid~ração no
intuit.o de justificar a medida ahi proposta. Respondendo a a.partes, affirma. que, si du 

o seu voto contra. e:;se credito ti.e 30.000 con
tos pedido pelo gOI' Prno. é porque esta con
vencido•le que elle redundará em um enorme 
sacrificio para a. na~. Os dinheiros publicos 
não devem se1· despe11 !idoimpJ'()(luctiv:tmente 
sinão quando isso fo!' absolutamente indis
penS<\vel. 

Ouviu um nobre depntn.c.lo pela Bahia. re
querer lla dias que se votasse n•,minalmente 
o crNllto para que a marinha f1cal'Se sahendo 
quae~ são os seus inimigo.~. De modo que, na 
opinião de S. Ex., votar eontm o cr~ .. ito ti a 
mesma cous.1. que ser inimigo da marinha 
nacional. 

O omdor prccis..1. dizer á Co.m:tra. IJ.Ue não 
:>e n.rre·c•h\ dos a~umento,; (lcl t cJ'l'OI·c·u que 
tem '"isto empr1~:rm· para. ohter a :llllH'Ontcão 
do crl'!lito em debate 

De \lua~. uma: ou esta.mos m\ imminctlcin 
de uma campunha exter1or, e nesse caso o 
governo eleve c.lizel-o cla,1·amente ao Con
gl'e..-<W Nacional, ou não estamos ab>o'uta
mente na immincncia de uma eampanha., e 
nesl'e rll.<o o orador uão sabe para que se 
quer de>pemlet> uma. tamanha. SQmma em n.r
mamento que se h:t de ir aos ]loucos enferru
jando nas miios rios soldados ou nu.s a.rl'€C.:'l.· 
daÇI'ies dos qua.rteis. 

Tem-se affirmado que não c patrlot:c-o ne
gar est<l credito, mas o que não é patriotico 
é Yir S(lin·ecarrCl,Tíll' com elle umn. naç~o cu.jo 
orçamento se vae liquidl~r com um d !'fic:t ex
traordinario, uniC;Lmente porque o go>·erno 
entende que ueve augmeutar o numero de 
ba.yon<·t.3.s com que dissoh'eu os congressos 
e rasgou as constituiç.ões estaduaes. 

Os proprio~ deput<\liOS ul\ m::..ioria negam 
que esteJamos na imminencht de um:t eam
l'la.nha exteriOl". 

·~ntretanto, tendo ouvido de diversos ora
dores. que até o presente momento teem-se
occupaclo do assumpto, frases nada bo,oro .. 
sas pa.ra. a. cla...ose a que pertenço, isto il, para; 
a armada e para. o ex.erélto, tendo ouvido 
mesmo de outro. não mjurias á classe mili
tar, mas ao governo, começo demonstrando a. 
casa que, si o 1overno do marechal Floriano 
Peixoto assim deliberasse, não iria da. r sa.tis
fação i~ Ca.m •ra nem ao Senado para obte1· 
t>Sses 10 mil contos : elle lançaria mão de um. 
decreto elo Sr. Lucena e marechal Deodoro. 
por el!e annulln.do. 

O SR.. Jo:\o DE SIQ1:Ern..\- E, no emtanto •. 
utilisou -se ddle. 

0 SR. BAPTISTA D--1. :'.!OIT.\-l\'ào ~e uti- · 
Jiscu. 

O Stt . .lo,\o DE S!QL"EmA-Peço a palavra. 
O SR. BArTISTA !JA ~IorrA-0 decretu <L 

que me refiro tem o n 654, ê de 7 de no- · 
vembro de 1~01 e acha-se concebido em ter
mos qua autllrisavam a. de:::peza. (te 10.000 
contos, Jl:tr.a reparos do material naval. 

Pois hem, senhores, o g-overno do marechal 
Floriano Peixoto não quer lan!,'a.r mão desso. 
verb:1 ille~lmente aberta e annullou o de
creto, vindo u.gom pedir um credito uo parl<~o· 
mento. 

U)r SR. DEPtiTADO-'ill<1ndo annullou o de-
creto? 

O SR . RArTIS1'A DA. Mott.-1.-EI!e annuLIOlt 
toclos os uecretos tt ue abriam credltos espe
cia.es. 

O Sn. Jo1o DE SrQt:EIR.\ - t;tilisou-se· 
delle. 

O Sa. B,\Pl'IS'l'.\ DA ~rorr,1.-Emprazo o no
bre deputac.lo •~ vir proyar isto ; si nfw o fizer, 
terei o clireit<l de dizer que s. Ex. est;i. fal-· 
ta.ndo :i. Yerda.de . 

O Sr~ . Joio SrQt:EffiA-Ol·a •.. 

Si é assim, >i o exercito e ;t ;n'm:\dtl. não 
teem a quem comhatel' em defeza da integri
dade oacional, pa.ra. que ha. ele o Congresso 
autorisar um:~. despez.\ extraot·dm;lria com 
armamento que daqui ha a.nnos. !JU:lndo for 
necess-uio empreg<\l-o, estarú, tt~h·ez . con
demnado pela ~cicncia militar e ~uh-.stii.uido 
por outro que melhor se adapt~ á;;: exigencias 
da. to.ctka. moderna ~ 

Pede aos Srs. deputados que ~~ttl!nÜ•Im bem 
para as circumsta.ncias finan~iras d;~ Re_pu
lJlica, untes de votar o fabuloso cl'edito pedi
do pelo governo. 

O ora.dor vota contra. elle : pro eNtendo as
sim, acredit;t que tem cumpt•ido o ~eu de
ver. p!l!;to bem; mtdo bem.) 

0 SR. BAPTIS1'A DA :?lfOTTA -Não fiz re(e
renci:~s ao decreto reJa tivo a este credito, com 
o intuito de cen,urttr a quem que quer 8ej:L ; 
fil-o sõmente para mostrar que não foi porque 
receiasse 1.1ma guerra q_ue Sr. minütl'o da 
ma.r innil. veiu pedir este credito. Em 7 de se
tembro tle i89< não ha.•ia. estes boatos e j<i. 
se reconhecia :t necessidade desta relorma.. 

O Sr. Baptist..."l. da. 1\.lott.a
Si·. presidente, não de..<(ljaYa tomur parte na 
discusoiío deste projecto, nl o sü porque ella já 

Com real exce~ão, devo 1hzer justiça, vejo 
o S1' deputado, o Sr. Espi.rito Santo, que, nã:ô 
pertencendo á5 mesmas fileiras que eu e não 
tendo amigo do gover no a.ctual, accu~ 
aquellcs que levia.nwente se manifestaram. 
contra este credito . (A.pa~·tes e p;·otc$tos- ) 
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O credito pedido está justificado. não pelo 
governo actual. não pe o governo que plantou 
o legalidade e a moralidade no Bra:zil, mas 
pel" gover• o <JUe abrin os cofres do T!Lesouro 
c esbanjou os dinheiros pul•licos. 

O SR. JoÃo DE SrQu"EIRA-Go•eruo que del
xouôO.OOO 000$ no Tlle; •. uro <! que osse
llbores nã.o conte3taram. 

Em menos de um anno consumiram este di" 
nheiro. ( BrL out. os apartes. ) 

0 SR. BAPTISTA DA 'lúTTA -Pro;ada por
ta.nro, ~~ necessidade do petl.lclo de credito d~ 
lO 000:000$ para a a:•rna.da nacional, devo 
um:1. r~spostil ao nobre depu tado que accnsou 
a classe a que p ·rtenço e que censurou iLl

gunscolle<ras. membros desta camar:t que, 
após o golpe de Estado se apresenta.ram ao.• 
sen.q·espedi vos q ua.rteis generaPs Quanto :1. 
mim, de \·o d zer: não fui do numero d.lqUel
les qtw $C' npresenturam no dia 4 de no•·emiJro 
ao Quar·tel·fiencral; pre:er·i que me toma.~sern 
llO~ <leserto1• p:u•o. set• preso e l'ecolhido ao 
e:;tndo-rnaior. 

Portanto. esta accu~aç~o não recae sobre 
mim, ffii),S sobr ~ a.quelles que se apresent;tmm 
aos r spectivos quaneís pa a melhor poder·em 
tral,alh,tr, para fazer <H[Uillo que o nobt'(· 
deputado por Minas o Sr. Lamounier nunca 
far-à. 

o SR. .JACQt"ES OnuQt"E-Este e um dever 
miiitar. 

0 SR. BAPTISTA DA MO'l'T\-S, Ex. UiiO teve 
3. cora.gem de reagir contra o golpe de Estado, 
t11nto assim que negou-se a. assign<1t o n~so 
manifesto,porque receíasa as suas consequen
eias. 

AqueUes que se a.pr~ent,1ra.m aos qua.rteis 
obede,:eram aos preceitos das leis militares. 

0 Sa. BELLA.lUU:\0 DE MEKDO!);Ç'A da um 
aparte. 

0 SR. BAPTISTA DA. MOTTA-Y. Ex. e um 
dos poucos ·rue póde fallar 

Respondida a accusa.çiio feita pelo Sr. La
munier Godofredo aquelles que se apr~senta
ram aos qu. rteis generallS e tendo demon
strado que o credito pedido pelo Srs.ministt'Os 
da guerra. e da marinha ê necessario e urgente 
:para occorrer às despezas da. armada e do 
exer,·ito nacionaes, sente-mo dizend • que 
aquelles que veom aqui declarar que votam 
üont.ra. este credito e pedem que os os accm
llanhemos, estão enganados 

Nós, que votamos pelo credito pedido, que
remos manter a integridade da patria e o ben,. 
estar da Re_publica.(Muito IJem, muito bem.) 

A discussão fica adiada pela horn. 
Pa.~a-se it hora destinada ao expediente. 

O SR. l' SECP..ETAP.lú procede á 1 eitur-a. do
~e.,ouinte 

EXPEDIE:\TE 

Officios : 
Do Ministerio do;; Kegocio~ da Fazenda, ue 

;} do corrente, em r·espost.."L ao dPs\.a camara~ 
n. 348. de 22 de outubro proximo findo, decla
r·;w,lo qtle. Qllanto ás i· formaçües relativa~ 
ás novações uos contractos celebrado~ em 1889 
para pr·estaçâo de nuxilios <1 lavoura com 
diversos estabelecimentos bancarios, cm·ou-se 
·~ regular o meio e o modo de restitui(,'.iio das 

quant:as adeantadas pelo Tbesouro, e nesta. 
pal't(l hou•·e verda-deira novação d:1s obrig:a
çi\es reciprocamente contra[liúas nos actos 
anteriores, vigoran !o :•s novas ~:stipul<tções 
fi rma.das: e que, sobre as clausulo.s referentes 
á.s prest~es de auxilias. entre as quaes 
fi)lura n. inserida em todos os contractos - de 
uão s~r·em os juros das omtntias mutuadas 
ao~ lltvradores superiores' a ô "lo annuaes
ficaram in~ubsistentes, porquanto ne.--tn parte 
loram os contr,1ctos anteriores di.>solvidos e 
declaradas de nenhum e:ffeito as suas clausu
las. Finalmente, que as relações actm.es dos 
bnncos com os la vraderes regem-se pelos pre
c•·i os do dee:reto n. l69.A de 19 de janeiro de 
189 '• que dominam o regimen das· operaç5es 
de credíw real.- .\ quem. fez n r•equísição 
(a cnmmis..~o de orçamento). 

Do Ministerio dos Kegocios da. Guerra, de 7 
do corrente, enviando o requerimento em 
que o ai leres do 32' batalhão de infantaria. 
Edl"ard Enrico Dremoml pede que a. sua trans
fe;·encia da arma de cavallaría para a. de 
infantaria seja cons•clerada sem nerda de 
amíguidade.- A' commissão de marinh:l. c 

RE>querimento de Lauriano Rodrigues de 
Andmde, pPdindo diversos auxillos para le~-ar 
a elfeito a construcçao de um edificio que 
;;irv-a de centro de desen>ol•imento de um 
me1·cado central de cale.- A' commi.-.são de 
tazenda. 

o Sr. Jacques Ou.1•ique
Se. Presidente, começ~rei fil.zendo JJID<\ decla
raç.ão de voto. Venho dizer <l. V. Ex:. que 
vwote:i contra o pi,oje~to n. i54, hoje submet
tido it votação, porque o arL 64 paragraph() 
unico da Constituição diz claramente que os. 
pr·oprios nacionaes que niio. forem necessari?_s. 
para. o serviço da. União. passrtrão ao dom imo 
dos l·.stados em cujo territorio estiYerem si
tuados. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRo-ApoiadO. 
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O SR. JACQUES Ot:RIQL"E-Justificado o meu v. Ex. , Sr. presidente, deve ter lido llQ 
voto, entrarei no a$SUmpto principal do meu Jor,1al do Commereio de domingo,um violentu 
discur$0. . artigo yolitico assignado por um official do 

Sr. Presidente, torna-se um pouco irrisoria e:xercito. 
a posição do deputado da minoria que vem Esse artigo, de começo a fim, não contem 
a esta Cam;u•a apontar mais uma infra~o uma palavra. que se dirija a um dos superio
da Constituição teit;~ pelo governo que n~ res hierarchicos do official, em objecto do 
felicita, pelo governo que ainda ha pouco serviço milita.r. Por consequencia, Sr . .Pr~i
foi chamado o governo da legalida~1e de 23 dente, este artigo acha-se perfeitamente co~ 
de novembro. prehendido nos ter·mos da. consultá ao Con-

A infrac~-ão que se dá agora é uma da~ sellto Superior Militar a proposito da questãQ 
maío gmvcs que o governo poderia f:;zpr com militni",qne teve á sua. !'rente os Srs.Cu~tOdio 
relaç;"io á. orga.ni::açlo tl.:~ I orça a~·ma(h do .Tose de Mello e Serxrdello Corrêa.. 
noss•) p;Uz. Pois l>em, este officía.l que garantido por 

Quando ~e tr;to~ de ,·oto.r creditos, para dat• nm~t lei it qual sempre me oppuz porque a. 
armamento ao exei'Cito, quando se trai., ele julgava prrniúiosn., garantido por esta lei foi 
prep;trar a. m1.ç.fio pm•:t smt defesa, que tOtl~ à i mpren~ discutir questões re!ath•as ao seu 
<le,cj;unos, vem o ministro da guert-:.t p •I' 11111 est:u.lo e f·ertnmente guiado por patriotismo 
::teto seu, vrov:w que elle, mai~ do que nunca lle moço, q11e ,.G o estado comp1·omettido pela 
concorre par':l. a llcsoi'gani:<a~fUJ, iml isciplina polí tica. ; este mo•:O que julf,"ll.ra que a lei só 
e desrnora lisa.<;ã.o tl.o exercito. est~w:t rota no seu estado, mas que ainda 

Li com :L maior ~Ot'presn. no n;, ,·in 0(/ici,f. e-:.:i,tia nesta capital. veiu a imprema fazer as 
<le 30 uo pa.s.o;auo um a. riso do ministro dn. suas pondera.çües. Hoje, com o maior peza.r, 
:;uerm communicamlo uo tia fitzemh que lt>i" nos jornaes que consta que esse official 
fo1·am expetliul\S as neces.."ll.rias ot·dens pa-m •·ac ~cr pl'eso. 
que o parque do. Bo:\ Vista. seja ron• lado •lia Dit·-me-ha V. Ex. que precipito r. minha. 
e noite por patrulhas timdas do corpo d~ <'U· consídera.ç;io, que a prisão ainda não está 
vallat·ia. existente nas proximidades daqudle efl"ecr.uada e que de\·o esperar por ella para. 
proprio nacional. vir censurar o ministt-o . 

Sr. presidente, um~t das m:tiores causas da !\Ia.~ nã.o l'enho censUI'at' o governo; venho 
decndoncia !lo exercito entre cós, foi sempre ver si o meu esforço ainda pode concorrer 
o emp1·cg-o da lor(-a. de linha no policiamento para evitar este abuso, esta. illegalidnde, esta 
da ciuo.dc. v ioleneia; venho vet• si o governo recua., si 

V. Ex. ~>nue que isto -prejudica o ~spirito pela coherencia que deve ter, não pela sua 
militar, abala ate mesmo os brios d:~. col'pcra- rnomlidade polít ica. mas por serem militares 
ção, que não póde fazer o serviço do policia- dous ministros, por ser um marechal o Pre
mente, que exige uma certa. pa.cienda e sitlente da Republica, venho ver si o governo 
tolemncia da parte tl.os individuos que teem m:mtem uma. lei militar que nos custou tan
de exercei-o. tos desgostos, contra a qual protestei sempre, 

Todos o;; governos teem afastado do policia- mas hqje respeito porque é lei do paiz. 
mento os diffcrentes corpos de linha. E ' por i ~so que venllo procurar conseguir 

Na questão militar era este um dos lemmas elo governo que elle nã:o realise essa prisão, 
prineipa.es da bandeira daquelles qu P- tra.b..'\- que vae mancba.r um otllcial, prisão que cer· 
lha.'l'am veto. liberdade do exercito. E a noss.t tam.e•; te não enodõa o individuo, mas que 
Constitmção no n.rt. 14 diz claramente que as prejudica a fé de olllcio do militai', que com 
forças de terra e mar são instituições nacio- uma hombridade que o honra. veiu censurar 
naes .perman!\ntes, destinadas á. defes:.t da as violencias que se estão praticando no Rio 
pa.tril\ no exterior e à manutenção das leis no GrMdc do Sul. violencias que não sei até que 
mterior, determinando claramente que á po- ponto chegarão . 

. licia compete ã. manutenção da ot•dem. Uma out-ra communicação venho ainda 
Não posso-, portanto. deixar de wr.signar o apre~entar. Como V. Ex. sabe não ha ma.is 

meu protesto, eu que sempre tcnbo ''indo ú imprensa lirre no Brazil. 
.tribuna protestar contra todas as medidas Aqnella imprensa que se levantava arisca 
. que levem o exercito a sahir da sua. verda- ao p r·imeirochoque, nos tempos idos. hoje vive 
deira orbit:1 de ~o, quer introduzindo-o nas a~susta.da, aterrorisada e assalto.rla oP.Ioo 
luctas políticas, como faz o Sr. Vice-Presi- sequazes dos ~overnadores dos estados ôu do 
dente da Republica., que, levando para o poli· Sr. Vice-Presidente da ReJ?ublica. . 

. cia.mento um dos principa.es elementos de Nós cooh€cemos porque e publica a historia 
sua desorganisação. de todo o jornalismo do norte a. sul da Re· 

Um outro ponto do meu discurso refere-se , publica.. 
a. uma. questão não menos grave, attioente 1· Entre este foi obrigada a. calar-se por um 
tambem á moralidade do exercito. acto de víolencia a imprensa do Ama.zonas. 
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o redactor do jornal mais directa.roente I O Sr. Bella:r:mino de Meu
atacado, o Sr. Rocha. dos Sa.ntos, teve donç~-.. -Sr. presidente, começo as · cim
de retirar-se foragido para. o estado do siderações que vou ter a honra de apresentar 
Pa.rã. Pois bem; e~se homem que é pobre, a Camara com as palavras com que terminou 
que é honesto, que vive do seu trabalho dia- o seu discurso o ultimo orador que se oc
rio de jornalista, pede-me em tetegr-,.unma cupou hoje com o credito extraordinario, pe
que providençie anm de que lhe sejam dada~ dido :pelo ministro da marinha. 
garantias de vida e propriedade para voltar Disse S. Ex. que esta vamos no domínio da 
para a capital do seu estado. moralidade e da legalidade ; Yüu agora. expor 

Na realidade é bem triste para mim, que à Camara as causas de moralidade e de lega
ha tantos annos tenho tido o dir·eito de dizer !idade praticadas recçntemente por ~te go
na imprensa tudo que -pode dizer um homem vemo. 
digno equesal.re respeit,n·-se, sem que jamais N'o ultimo dia em que occupei a tribuna na 
viesse a violencia impedir- me, l: tloloroso \'C!' hora. <!O expediente. tive occa:;iâo de referir
que um jomalista., nest:t republica que com me à. dernissii.o do honrado e illustmdo cida
tanto sacrificio fizemos, e com tanto sacrificio d:i.o que occupava o cargo de dil'ector• rla 
estamos mantendo, veja-se na triste contin- Bibliotlreca Nacional. 
gencia de recorrer. a um d~putRdo p<Ua. pedh· suppunha, Sr. presidente, que es:<a de· 
ao governo garantiaS lle YHla. e I>J'O~r1 ed:vte mi>;àu niudo. não estivesse realisada, taes são 
para voltar ao _estado onde e propr_:etnl'IO e os títulos de uenemerencia llesse cidadão, tal 
r~cwrde UIDJOrnal1. Isro de cer-tumw abona eo ,eu talento, o e~crupulo e o zelo por elle 
a. liberdade da Repub.Ica. desenYo[vidos no desempenho de seu honroso 

Eu, sem. elemento p<J.ri1 a.lcançar do governo cargo. E eu não suppunha que 0 governo 
as garant1as_ que se. me :pedem, entre.go ~ [ússe ctLpaz de commetter esse acto de tles
ca,.usa nas maos de V. Ex • pam que ve~a SI <tCerto. Entretanto, Sr. presidente, venho 
~de aklllçar do pundonor d•• R?pub1!~.0 trazer ao seio da Cama.ra, uão só a. confirmação 
livrar-se desta nodoa a nossa bandetra de ·I- de~sa exoneruçilo, desastrada, a meu ver, 
ber'dade e ,progre.'lso. _ , . , como ainda. a noticia. de novos actos de pre-

YJma. ul&tma q_:Jestao ten~10. a tratl.r e e r e- potenc:ia praticados na Bibliotheca Nacional 
Iat1v?- a nol!l~açao do .Pr~ferto para. a Inten- pelo Sr. ministro do ínteri~r. cumpl'indo sem 
dencm. .Mumctp!l_l do DIStl'!cto Federal. . tluvida, as ordens do Sr. Yic~·Presidente da 

Como todos nos sa.bemos, finda-se ~o dl<l Republíca. 
12 do corr!nte o pr~o da p~orogaçao das Sr. presidente, o illustre Sr. Dr. Bittetl
noss~~ ses~~fes,e IJela lei, os:. '_Ice~1)restdente court Sampaio só commetteu uma iàlta, por
da Repuhlrca tem d~ apre~cnta.r : 1o Senado que nao é pela legalidade, nem pela morali· 
a. pro pose~ da DOJ?~açao do prefeito para a da de que tem brilhado o governo do Sr. mare
lntendencta. Municipal. . chal Florhtno Peixoto ; o Sr. Dr. Bittencourt 
. Esmmos a: . 8, quô1tro dias nos f~lta~ Sampaio só commetteu uma ütlta : foi o de 

so!llente e at·3 agom essa propostJ. n«o foi quet·er na sua repartição só a moralidade e 
~elt3. V. Ex. e a Camara comprehen~em q~e a ordem, foi exactamente a de querer respei
e neces~ariO que o Senado estude e~ta PL o- rara lei, e sí desagradou 3.0 Sr. miniStro do 
posta, me~ltc, para dn' uma solu~":o como interior foi porque não quiz por-se em con
ella. deve :>er da~a,, ~orque o .Prdelto tem ílicto com a mora.lidade e com a legalidade. 
umas certas attr1bmç:.oes pela le1 a qllal llle .. 
entre"'a o progresso e o desenvolvimento da Admoestado um empregadodesidiOso e que 
Capit~ Federal. tinha. commettido diversas faltas, no desempe-

. . , , . . nho do seu ca.rgo e no _cumprimento do ~eu 
O Sn. BE_L.'..R)IL'iO D~ 1iE~'WONç,I.-Ja se falia. dever, e~se empregado for a.cobert3r-se com o 

numa sessao ex:traordmar1a. p1·estigio e com a autoridade do Sr. ministro 
O Su.. JA.cQtiES Ot:RlQUE - Só mente quel'O do interior, para vir, no seio da propria re

deixar o meu protesto, de que um deputado partição, desmoralisar o seu chefe. 
da Capital Federal veio perguntar ao Sr. Alca.nçou de s_ Ex. uma portaria cllaman
Vice·Pl·esidente da. Republica da tribuna do do·o para. uma secretaria dirigida mais imme
Parlamento, pa.ra. quando guarda elle a pro- diat<unente sob as vistas de S Ex.., e trouxe 
:post~, na.ra a nome2.ç·ilc do p::efeitu da IniA:m- aberta essa portaria, como tive occasião de 
dencia" Municipal da Capital Federal, si a dizer, como um a.'lsinte ao seu chefe ; foi mais 
guarda por acaso para <L vespera DU para. o galardoado em seguida, com uma. promoção, 
proprio dia do encerramento, quando não quando o Sr. Dr. Bithencourt Sampaio teve 
baja tempo do Sena.do estuda.r a questão, occusião de mostrar ao Sr. m.ini~tro que não 
acceitar ou recusar o proposto, ou nomear podia recallir sobre es>e empre,"'ado um premio 
ontro mais ronveniente. dessa ordem, sem que alé o codigo penai fosse 

Tenho coucluido. víola.do. 
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Sr. presidente. estatue o cod.igo penal. qua.· 
lifrque mesmo um delict.o o dissimul~r ou to
lerar os ct·imes e (leleitos de 8eus ~~~ bordi na 
dos ou suhaltemos, de xando d · proced~-r eon
tra elles e de i fot·mar ~ :J.utoridade compe· 
tente. quando lhe falte , ompet.enc•i:t pa.r:J t•!'· 
:na.1• effccti V:l. a responsabilidode em que ell<:>s 
houverem incorrillO 

O il!nslTe republicano. o illustrarlo I tte
rato e distincto funcc•ona.rio Dr. Bittencoul't 
~mr>U.io. teve o cuhlado d~ lev;.t.r ;di! S Ex 
umã in!êmnac;iio doeurneowrla. a. re::peito do 
\)rllCNiimento irre!-!ul: r do officiat a. q\oern S. 
Ex:. qua-i;~ gal;~nlo<u·. 

S. Ex .. depois de examinar os <locumPnto~ 
:tffir·mou (rue i;" a.ind;• <'OllHlt'encial' com o Si' 
~v'ice·PI''"'identc u;\ Republica; mas, em ve:r, 
d~st<t con lerencia veiu ;\ promoção do official 
o po~· !s!;O me~mo a. desmor:.\lls:Jção do 
1:!tf~fc. 

Dil'i;.\'iu-sc o honmdo Sr. Dr. Bittencourt 
·,~a.mpa!o !lO ministro e Ji~llte <JUP. não poclin. 
• ]õl.l'))1&;c ;t esteempreg:\do pi'omovido re;cute
lne!lt~. !'R.m f<utar aos deve.res da moralidade, 
-sem (hHar :10 cmnprimento de seus proprios 
deveres. 

O ::::L SEYERL'io VtEtnA - Honra. <t este 
funccíoun.1·io. 

() SR . BEILAIUII:\'0 DE :I>IENDO:;'ÇA - Agra· 
-de.-:o 1111.1ito o aparte do nobre deputado -
honm, a. rste funccionario 

Mas veja V. E..'{. quão d'iferente dos intul
t os nobre:; que V. Ex ·acaba. de dPmonstr-.J.r 
á Ca.mara. foi o procedimento do honrado mi
n istro do interior. 

A resposta foi a demiSSiio do Sr. Dr. Bit
tencourt Sampaio, e niio contente 1om e....-n 
demissão, o Sr·. minisrro do interior, ~em pre
,ceder o s~n1 acto de uma nomea.c;ão, mas s1 rn 
uma ~imples designaç;io, mandou ~ssum ir a 
direcc:ão da Bibliotheca. Nacional o cLeíede 
secção mais :cntigo. 

E:;:;a. designação foi feita por intermed.o do 
u irector da Secf'f'taria. do Interior, 

Este i!Itcdido foneciooario que já tem 11m 

nome feito no pa.iz, o Sr . Dr. JansPn do Pat;o. 
. ,oã.o.rJOdendo a:trast.a.r-se tlaquelles mesmos ~s
crupul(fs, daqueUes mesmos n !PVan! a~ los S('D
timento <iUe !:•varam o Sr. Dr. BiLhencu' 
.Sampaio a nii.o dar po~se o 1·, otlicia.l pro o-

. . vido, este mesmo iitustre cidadão fez ident.i
cas ponderacões ó.qut>Jlas que seu e:x -chl'Í~' 
havia feito ao Sr. rc;iuistro do interior : 

. Foi alem. disse a S Ex. que tratándo-se 
de uma mera. comm s..c:ão e não sendo elle 
obri.g;Jdo a aceitai-a, pedia permissão para 
.que fosse di~pen!'ad.o della. 

Quer V Ex. ver como o ministro soube 
_çoUocar-~ acima da moi·alidnde. violando a 
Constituiç-ão que garante aos funccíonar ios 
publicas com um certo numero de annos o 

direito a vitaliciedade, violando as leis ot•di
nar.as que gnrantem o empre:;o. salvo caso 
de crime. salvo o caso de faltas gra.ve3 com
met.ti 'as! 

O St·. ministro demittiu ao Sr. Dr. Jansen 
o Paço, não do Jogar para o qual fora de~i

gnado, ma$ do corpo de chefe de s~c('ã.o. 
Assim V. Ex. vê per!~itamente como 

eslào enthronad>~s l10je no gover·no a morali
clade e a leg tida.de. A mor-alidade. ainda. que 
exigiàa. por uma corpor-.1~·ã- .inteit·a. ê desaca
tada pelo governo; a h·galida.de ê uma pala
vm vi!., uma palavra frivo!(). e uma p lavra 
m~ntil'osa, P"rém, ísto que pam o Sr. mi
nistro do int.erior e naturalmente para o SL'. 
Vice-Presidente da Republica. em cujo nome 
a.ge o Sr. ministro, não existe 1· i ne~tc paiz. 

Venho a.penas, .~r. pr~sidente, lan·ar um 
prote:<to eontra estas vit)ltmcias que e~tão 
~entlo praticadas na Bibliothec·a XacionaL por
que e.<tou cerr.o de que o Sr ministro não 
encontrar~ um cidadão que pos:;a pre:;t<tr este 
:<ei'Viço com tanta competencia como os Srs • 
Bittencuurt Sampa-io ·e Jansen do Paço, que 
nú~· S<l prestam a !'Ste triste pa p 1 h<·m como 
oor.ros runt"cion:lrio5 que não obedecem ao 
que illegalmente lhes impi'ce o Sr. miui;;;tro. 

S. Ex. teve o exemplo disto no procedi
me to digno e altiVO dos Srs. Bittencourt 
Sampaio e Jansen do Paço. 

De v o d iz!'r a. V. Ex. que folgo de ver est~ 
r-J..<-gos de virilidade e de caracter. 

O SR. SE'lEIUNO VlElRA - Apoiado, e de d 
vismo. 

0 ::->ll.. llELLAR.~lli'W DE ~1E.,DONÇA-:-E de Ci
vi~rnO. purque elles dão a s gu raru,:a d!' que 
nem tudo está perdido nesta Republica. 
(.iJ?Aito /Je>n, mtti!o betr•.) 

O !'óir. De1netrio Ribeiro
~ · · · preshl•·n le. par·a •q•rove it .. r ··~ ult >mos 

• mllntr>~ da Sf'~~ão. e p:o rn cnmpdr o ci<>Vel' 
.J,. niio deixar Tia »Sal' por m;t is t .-m l'" enc si
!llc•cio nc·sta ca:sa. novas or•·llt'rt-nc:i:os qne se 
•1>10 em . meu estado. eu. (]lle ú 1 ept·c-sento, 
., pP.za •· d~L oppl'es~ão em que se ach • p••ço o. 
'>e" ''vol!l!:lcio. (I e V. E:t. o tlos m~us coile
gas .•. 

O SR. RETU~IllA- V . E:~:. tem direito u. 
··lla . 

O ~R . DEMETtuo Rn~r:mo-... qne estão 
..:upp ! ~J·t:!.:ndc c;ta. ultinia hol'i) .:lo expe .. 
·li~nte. 

N:iorli rei.s<'m nuvida, tanto quanto preten
rl t>, expor si me r..-1r dwlofallxt' !;n hr P. as.-<!Hll· 

lo interessante e ;m~C>rtantA. qual • o orça
mento d« Viação, erneodado no Sl'n,.do; 
não direi, agor;l, tanto quanto llPvP.rei re- . 
reri•· em occasião em qne t•epl'&.~e• • ta ntes do 
Rio Grande do Sui,ligados,intirnameDte, pelos 
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"interesses políticos .~o mesmo estado, ao nc-1 ~lgre~J?;lç;ão ~o.cion<~l donde suira. e que c~m
tual gov<?rno d:L Unrao,neste momento ausen- slitmrta a Jeder"ç~o Lrazilell"J.. T~l fo1 o 
te5 du recinto, me po>s~•m informar, em norue · pliH::o elos rcdi>·ivo!; ! 
do governo e em nome daqwJlle~ intr:res~t~s, I E~t<L tradiç-:to, penso eu-, estudando sem 
tudo que se e_~tá .passun~o .eill n:írr!l" ~~r·· a lll<J~lürpaix:lo plLrL!Jar·lu. os acontecirneutos 
·ra. com de;wesperto a ConstJtUlçao Na.cromu e, da unnha terTa -,e a um tempo o ulicerce 
com tle~;ttteoçilo n_m~if_:sta as g .• ranlias que 1 em que se upoiam todas a5 a6pira~u.·s rio ;.ovo 
esta mesma Con;;tllurc:to estabeleceu e pelas I'IO-gl':. nden~e. e o r·esulllO elo~uent<~ rlos mo
quaes nós, o,; repr~eutantes dct nal)ào, tem()S, tivo~ que lhe u:io dil·eito i:t alta con>íder:•ção 
o d~ver imprescindível de vehu•. (,11;,o:a-~' em qne é tido JlOI' toda~ as pOJHrla,ou. es irmf\s 
dos.) qua occupam teiT)torío brazileiro. 

V· E:r. conhece.~ tradição r!o POYO riO: Quem ccnhecer, pois, Sr. prr:sidt'nle, essv. 
granâense ; e, por_J>so, com~l!·e!19nrlBr·a qlle e oai!tna .Q·!oriosc1 dt> uossa hisloria, lia dt1 repel
extr,~mamenle rtdtcuto arlm_rttlr que em seu itr· e:;tÓu cert· ,, as iusiouações pertitlas que 
sc1o _se ~:·s,am e~cont:al' ralze~ ch ~u~lqueJ· ,;c' teern feito nesta caJ,Jitat. assot1lhanrlo-;;e 
~?v:rm~~~-~ rea.c.cwm;rlO, ~2ara rP~t.:uraç,•~ obs qne pó•le su;•g-ir• no Rio Grande um movime11to 
m~tltllJÇr!,.,s que a. rewluc,wde ln d~ DO'\' em- revolu':liou rio com caracter reslanr;·dor· das 
bro der·rtbon. in,t.itl1ições rle~ahioia,;! Como ê l:mn~l esta. 

(l Sa. Rerr;)!DA.- Apoiado, e pÕile dizer c,,nj:.ctm·:l. ( A7w;ado,; ). 
isso em l'elação a todo~ os estudus da Rc- Si é da plml'J <j\>e nssim se insinm< :~ cr·e lu-
.public r. lirlacl2 pcb!ica. é preci~o reconhecer qne esse 

O Sa. DE;~IETRIO Rumn~o - v. Ex. salJG pl:lno rrweia muita inepcia e muita ~erver·si
·que ~nt•·s, we~mo, d:os primeir<lS épocas d;< d~de ( Apoi<!tlo$.) 
prop;>g nda ot•g,Jiir!a da P..epuhlica, j:'L o Rio Desconh~ce;n..;;e, acaso, os feitos d~s ,(tera
Gr;.n de do Sul mamf·stava tr sua e1wrg·ia soh çêles rloncle provi:nos e por i~~o não se com
uma fei~:ã ... mrlito especial e CJ.racteristka do !·r·eherll10rn os impuls' s pr·e:•onrl.~rant-•s de 
civismo r~puhlicano. toda a ev()lnçüo ri.,·gronrlensr~ ~ Eis o que é 

O Stt. SG"ER:No Vmnu _Apoiado, pórle- po>sivel. ffi(:S eutlo votvei. de 11tguns pa~5<JS 
se dizer qne rhts províncias ~tntigas era a a pe!l:l.S, illlistor'ia recente, à historh de hon
muis repu!1Jicana. tem, e examin:•i a agit:•çã.o que se o;~t•l"Olt no 

!<io <<mnde J() Sul com o I1m de rest ituir· a 
O Sa. !JE~rET!liO RIBEIRo-••• V. Ex. sn be 11~cão ao regtme~ lf•ga.]. que fUra sacrificado 

.que em tPm t>OS remotos, qu:: n•lo a mona•·chi~. pelo p!'Olwio guvet•no do paiz ! 
.ain!la •·ncon tr·ava. rlifficuld:ldes P"ra imp!an-
tar-;;e P.o so·o :•merlc;•n", foi no Rio GJ·ande Es!ii. <'amam, espec!::rlmente, que si func
do Sul r;ue se verificou um n;o•imc•nto essen- ciona hoje deve-<• á intervcr·~·f.o n"triotic:t do 
ci~l ment« hntzil€ir,., e essP.nci~lment~ rep11- l~io Gn;nrl.o do Snl, nã'' pó•le e~quteer, por 
b!li"Jl nD, m•·vimento que passflll á historia sob certn, um p;o~snrlc tiio J'ecente. 
~ rle11omin:.ção de revolução dos Fo.rra.pos. F· •i cmtre 4 e 2;) de nov-~mbro de 1891. Htl.. 
(.-1p?iaà.o s.) um an'"' apma~ que o br~rlo da revulta em 

nome c!:t. lei se tez ouvir, vihr<~nte rl~ p"trio
li~mo, rl ~sde o. morada do rico atê it cil,np··na. 
o!n proletario op•3l'OSO ele minh<1 terra! ( J[uito 
bem.) 

Si, de f>lcto, nilo h-via, Sr. president<". no 
começo daquella ro:Jtenrla , m:on'fe.st çiio 
"-X\Jt·e·sa dA .rne e! la se feria. jlPla ir!êa J·epu
blic"n'', implicita.mente, nns ni<.Jtivns ~,, revo
luçiín, se "llcorrtrava. es;e pen»Lmento, pre
pon•iM» vrt ess<t ~·l'llnrle ~sr,ir•ação. 

Lndon·S" . nos primeiros tenrpns, cont1·a as 
tentntiv"s (te suffo•;•(:ão rla autonomia rhr
q:lellP povo. que pret~n--leu mnnta.l-;t, a prin
C!pin, dentrn da propria constiflliç;'io do im
peri•, : e •tu e, não po•len!lo a~sim conse ··oíl-o, 
app.·llou fl"ra o re"lli'SO deh:~stear uma divis11, 
quc er~. f• um tempo lm.n·leim de luta e f'ym
bolo da vi~toria definir i v • rle prim.,>pios 
conmllrarlo~ pelos potmtado, sustenWiorP.s rla 
centr,li><;,ção : appollau para a Republie>1 
FedPrativa. 

Proclamou-se então a Republi~a Rio-Gran
dense. 

Far·s·~·hia a separaçii:o provisoria daquella 
provineia, para mais tarde vo!ta1' á mesma 

Quem naquelle periorlo rle preorcnpações 
tu>uultn~rias, ou <.le c•onj~ctur.!S de torl:1 na
tm•ez,l, põ !e t:•~ternunlmr nm>l qno-ixa ou nma 
victeocia, per 111'lis ins; •ni11c:>nte que fosse~ 
l\'c:n um•t. só g-otta de~anguA! B' fJUe era. o 
poro rin-gmndrn;;e em m~ó'Sn que se er,zu1a, 
soli<iario c•.om tono o p:ti7.. fi" sentido de re
sr:mril.T'<l.lei e n.orrlem, conditõAsrl~> pro!l'l.~sso, 
om uma. palttvra, a. R<'lpublica. ! (.4.poiadi>S.) 

Pois hem, estes ::tcontecim ·ntos, p;~rece• 
~edo ~ão sen~o esquecirlos! Jã. percr.ho que 
:ll:.'uns rlos illtlSir•es collPg-as vãn rlPixaodo 
correr, sem protesto. essPs hoa tos per·wrsos de 
Qll'!. ag-orn, o Rio Grnnde rlo Sul ê th1>.1tro de 
movimento I'eStlllll'ndor ela ID0Darchia ! 

r.oma e torpe essa. invenção dos novel
leiros! 
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Devo protestar, e f11ço-o com toda. sereni
dade e confiança, contra. estas infamantes 
a.ssevcl•ações. (Apoiados.) 

O que se da actnalmente no Rio Gr•.,nde do 
Sul, é o resultado de uma politícaapai:xonad~, 
anti-republicana; o que se dO. n~ Rio Gran~e 
do Sul, é <t consequeneia do mov1mento :mL1· 
patriotico, que se operou a li de ju_nho, e que 
por mim já foi largamente nprecta.do dest:t 
tri~una, movimento desastroso para. o go
verno d& t'niào, por isso que veio quebrar 
toda. :1 logica e coherencia. a que deveri:~. 
andar elle sujeito, afim de jáma.is ser posm 
em duvida a leald:ule de SU<'I. ])Olitica, os in
tuitos republicanos de sua origem. A isso 
prefel'iu a solidariedade ephemera que o 
prende ao governo que surgiu, no R.io Grande 
ao Sul, da embosro.da e do cooluio. (Ha. um 
apa•·lc do Sr. MareiaM de Magalhr.tes .) 

Sr·. presidente, não desejo discutir com o 
DObre depulado. Si, porém, S. Ex. lizer 
declar-açiío prévia rlo que esta autoris:ulo a 
dizer o que faz, neste momento, a. força 
publica no Ri.o Gro.nde rlo Sul, poderemos 
entre!ct• elucidativa controversi,,. 

0 SR. RETUl1llA -i\ poiado. 
0 SR. DEUETRIO RIBEIRO - Nestas ~.on

diçües di5cutlrei com S. E:-: ., do contrario 
prose""uirei dhendo t odo o weu pensameuto, 
subord'ioado ao ob}:ctivo especial de protestar 
contra a affirmação, que chamo perver;>a , de 
que no Rio Grande do Sul, haja mol'imeoto 
com intuitos de re>hturac;ão JOOnarchica. Si 
em tal alguem alli cogitasse, as rencções na
t uraes e proprias daquelle meio refractario à 
retro~radação, seriam sufficientes para de 
todo rnvali<hl.r doudas phantasias. Ris o que 
sustento sem receio de contesta<;ão. nssim 
como uão me podem contestar que ·a que sr: 
observa no Rio Grande é o resultado de>se 
anti-patríotico movimento de 17 de ,iunho, 
mascarada de feição repulsh·a e io tolel'<n-el, 
reali;nda ao iofiuxo do governo fedet'ltl, 
e exemlJIO de incobel·encia e ingratidão ! 
(Apoiados.) 

O que, então, se rez no Rio Grande do Sul 
· foi a restauração da situação anterior ao 

contr:t- golpe de 23 de novembro, foi n. r epo
sição do mesmo governado1• que ate 11 de no
vembro, como é do dorntnlo pulJlico, pelo que 
corre impresso por todo o paiz, estara soli
citando e1 o marecbal Deodoro recursos para 
sutrocar a. rebeliião ! 

A Camara. resolveu,- e o nobre deputado 
sabe perfeiiamente, porque aqui estava e aqui 
votou, - saudar e agradecer ao go•erno do 
Rio Grande do Sul, representado no Sr. ge
neral Barreto Leite. 

Foi o ar. Sampaio Ferraz, weu estimado 
amigo, quem o propoz na primeira sessão, 
após a restauração do Congresso: qu.e fosse o 

governo do Rio cfrande do Sul comprimeu
tado pelo reito heroico da gr:J.nde revolução 
reiviridicadora. da lei e honra nacional - in
dicou o nosso digno collega. E a Camara 
applaudiu. 

E feito o comprimento foi elle retribuid5J 
em telegramma que recebemos, eu e o Dr. Vl
ctorioo' Moot eiro, pat•a ser lido perante esta 
assembléa. 

Foi o Sr. Dr. Victorino Monteiro quem veiu 
ola.r coohecirnento á Camar:J. desse tele
"'ramma ; e para rememorar os sentimentos 
de que estava. então imbuido aquelle meu 
patricio e avivar a memoria dos illustres 
co lleg<IS. que :ne escutam coro tanta !Jenevo
leocia, vou ler um tr<~cho expressivo do seu 
discurso . Dir.ia o Sr. Dr. Victorino ·Monteiro: 

« O Sr. Victorino Monteiro, em nome do 
estado do Rio Grande do Sul, que tem a honra 
de representar, vem dirigir-se ao Sr. presi
dente pa.ro declarar que o orador e o seu coi
lega o Sr . Demetrio Ribeiro acabam de rece
ber um telegramma do illustre governador 
provisorio da.quelle estado pedindo para, se 
transmittir saudações a esta. camara pela ma
nifestação enorme que na sessão de insta.Uação! 
a requerimento do Sr- sompaio Ferraz, fot 
feito em um voto de louvor, não só áquelles 
compatriotas, como ao exercito e á. armada, 
que ~oubera.m alevantar o nome do estado do 
Rio Gmnde do Sul, que jâ tem nos fasto~ da 
nossa histeria. dado grandes provas de energia 
e valor. (.\ftlita.ç apoiado.~.) 

Em nome, pois, desses compatriotas, rio
grandenses, do exercito e da armada que to· 
mnram parte naquelle glorioso movim~nto 
que reivindicaram para a nossa J><'ttria a.hber
dade e a propria dignidade abatidas, tenho a 
honm de iransmittír á. Camara sa.udaçõos pela. 
satisfação que esse voto de lou~or inspirou 
aos rio-grandenses. 

Este voto tem a grande significação que 
todos compartilham de saber que a.que!le 
movimento teve por fim, não sómente a depo
sição de um governador impopular, mas a 
reivindicação da nossa lei const.ituciona.l con
spurcada., a.fiirma.ndo assim que os estados 
niio devem ser governados a capricho do po
der central, prevalecendo-se da ambiçã.o de 
governa.dores, que, como o do Rio Grande, 
clevo.ra.m o apoio official á altura de um 
principio. 

0 SP.. . C.-\SSL\..1'W DO NASCI.bmWO - NâO 
apoiado. 

0 SR. VIC'l'ORINO MONTEIRO- E' uma. triste 
verdade que está na. consciencia de todos !$ 
ri~rgrandcnses e estou certo que o proprio 
governo que submergiu-se a 23 de novembro 
a confirmarà. 

Portanto, affirmo ao Sr. presidente e á Ca
mara. que aquelle movimento não se effectnou 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 13:02 . Página 23 de 41 

Sesslio em 8 de Novembrv de 1892 153 

em nome do egoísmo, mas sim em nome da. 
sal va.ção da patria.. 

VozEs-Muito bem» 

0 ~ll. . FRANCI SCO GLICERlO-Quem primeiro 
protestou foi o nobre deputado contra os acon
t eciment os de Bage . 

O SR.. DE:.\IETR.IO Rn:mm.o - o nobre depu
Deste modo o Sr. Dr. Yictorino Monteiro bdo sabe que não comprehendo a existencia 

dava t estemunho publico de que, nas informa- de partiJos sem a communh>i.o de idéas. A 
ções de que dispunha, tinha provas iocon- bandeira do pnrlamenta.t•ismo, inopinttda
cussas de que o governador do !Uo Gmnde, mente erguida , precisava ser combatida,. 
deposto a 12 de novembro, bwia adherido ao Voltarei ao assumpto de que me d• , .. iou o 
golpe de Esta.do. Pois bem : as circum:.tan- nobre d&putado . 
cias t!Ôlm variado, e . . • os hmuens v~1ria.m o :::iR. Fru.NCICO GLlCEltiO - o meu d~ejo 
com e!las. · não et';\ Jesviar o nobre deputado . Affirmei 

O SP.. SEVERINO VIEI RA - Felizmente. ãs j fJUe roi V. E:~: . o primeiro que rompeu com os 
vezes va.ri:lm para melhor. · pai·_lamentar•istas ~m docu mento publico que 

O Sa. DEME'I'RIO RmEmo - E ás ,·eze$ multo o honra. 
para melbor, diz o nobre deput:tdo. No con- O SR . D E::.IJ>rR.Io RmEmo - Perfeitamente, 
ceito de V. Ex. é provaYcl que essa evoluçü.o <tCCeito toda a. responsabilidade deco,·rente 
fosse pnm melhor . .. dc«se acto, m:-~s no qne não posso assentir é em 

_O ~a. S~VERtNO VIEIRA. _ o meu aparte qu~ .. se :\.rv~re~ em t ut or_es da activid~de F
nao tinha 1n tenção alguma em reht~..io ao l.bc,, no R10_ Gran~e, ~ ~1tulo de cornL.t~et os 
discurso de v. Ex. put'htmentarJstas,_ !ndivrduos q~e lh e sa.o es

tt~tuhos e que n:;tvelm ente nao podem ter 
O Sra. FR.A'1<Ci sco .G.LtCERIO_ ~E o .orn.dor lld~ uiri•:lo a competeocia de que se .jactam 

tem a sua responsabthdade h:Uttadn, a tal'de pelo cnsual accesso as alturas do govet·no. 
em que ? general Jlarre~o Lerle entregou o (.4poiaclos.) 
governo a gente de B"ge. A es:ses não reconheço como mestres, nem 

O SR. DEll.lllTR.IO RIREIRO - Pcrdôe-me o pos~o ad:nittir que ~o colloquem na posição 
nobr .: deputado: e ceJ.o ainclt' p::tra me in- tle arbitro~ do que seja tt fe,ier~ç.\o rep?bl~
terromper f~llando 0u de causas do Rio e<1oa, ma:m ne quandQ se preteoae o sacrllicto 
Grande, salvo si tem procuração para com - tluautonomh\ do meu Estado. (Apoiados .) 
mig-o discutil-as... Tenho dito e repet ido, nesta casa : S9u 

o sa. FR."-Ncrsro GLrCEP..Io _Não t~nho ad\·ersario, nã~ por adio , m~ por convic~ão 
nenhuma pl'ocuração, 0 que digo é que 0 uoln·e r~a.duro.meo~.e. feitt, dos que co~~~em p !~ 
deputado e seu· ami"osentreg:tram 0 "'overno 1)} rlameotan~mo. e o 9uerem au .. a exper1 
· t d B· ~.> " ., 1· ; .. · . , menta r no Bra.ul. ?l!a1s do qu.e ISSO, como a. _gen e . e !\": ' qlle era 1 ar ,lment:\ Ist,l e ll"' 'le·J·o omo r<:nublicano sou t'evdo-nao ot•esldencmlrsta.. 1 ... zt l e c . . _ ,. . , ~ 

· n•stn d>L ConsbtutÇtt.O, no sentulo de, pot' um 
Vou até ao inferno com o nol.Jrc deputado ; lado, r estl'in"'ir attribuieões leg-isl;Ltivas das 

mas com os pa.rlam•mt:tl·ista», não. nossas ,,ssembleaE, e. por outro: ampliar suas 
prerogativns vrçamentarias, conferindo-lhes 
tl alta att!'ibuição de interromper n. execução 
oto:; orç;tmentos quando dos dinheiros publicos 
os go.-ernos us..1.rem e abusarem p:tl'<t cor
r·om p~r ou opprimir . .Assim os governos se 
in>pir·arão nos elevados dictames rio bem pu
blico e t erão mais zelo na applicação dos sub
sídios arrancados ao suor-do co,Jtribuinte. 
(Apoiados .) 

() SR. DE)rErR.tO l~tnF.l l\fJ - F:t r. muito 
bem, V. Ex . (pausa). En t t•etanto, cumpre nã o 
esquecer que ~ esses cidadão.;; que hoje 
a.coim:t de parh,mentar isln:> e, t d vez, ,i nl f;ue 
criminosos, por que têm aquella op:nião .•. 

0 SR. FRANCI SCO lTLlCERlO - Não OS julgo 
criminosos. 

O SR. . DE~!ETRIO R.IBEIR.o-... a. esses cidll.
dãos, V. Ex .não negou, almolutãmen te, soli· 
da.riedade inteira e apoio incondicional no dia 
em que, dignos de todo o respeito, pelo exem~ 
p!o edificao te, estiveram a.o nosso lado, se1n a 
preoccupa.çã.o estreita de partid:~,rismo pessoaL 
mas cedendo ao impulso pa.trio tico de r estau
rar a Constituição violada, o Congresso disso l
vido, e, dest'arte, o nob1·e deput.a.do na C<L
deira em q ue iloje se encontra como tcader 
dessa ma ioria que, antes de mim, já devia 
ter protest ado contra. os at tentados que se 
praticam no Rio Grande ! 

ól.C"-"m~ V, VII 

E é porque entendo qu·\ d~s funcções con
feridas f\0 Congresso, :1.;; mais efficazes são as 
q11e se u~ram á despeza. e receita publicas, que 
acornpanno o conceito dos que julgam qll:e a 
questão aqui j iscutida dos creditos espec1aes 
para o exercito e a armada , encerra uma 
importantlssim<t questi1o po!itica . (A poiados.) 

~1<\S, dir-se-ha., este ponto de ~ ist(... póde 
realmente permittir abusos e e~lli!JUlar as 
opposições caprichosas e sem patr10t1smo. 

&eda.rguirei que, nem por isso, nem porque 
esses abasos se pratiquem, se deve pretender 

20 
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11ne uma assemble;l. co·no e~t" não cl,~v;-. r~z~,. 
qrJe,tiío po!W~a. quan•ln .;e tr·•ta de :'ssum
pto •lesta IW.tn~ez:t (il1tcilos opoi•ulos .) 

r~l:Ls. Sr. presi•{8n: e. niio q11.-rn al~oluta
:;neiJte ole,víar·rne d•1 meu prop<osito. 

O nobre <lep:1ta.<lo por S. ~\mio tc:n, renl
mente, inclin·•ção indornavel ftr·a e>tns qne~· 
.tÕP.S dn lU • Grurdr. do Sn l ; e não n;,~ J!Cl'
doM·,~ llltncn, mostra-o sempr·· q11e tem op
por·tn ni,.hrle, o gm11'le CJ:ime r!.·_ h"ve1· ,..11 
dt;;,~nPda•b, sendtJ :-wn armgo pn't<cuiar, rb 
pa'itiC-1 do ao~'er·no prnt."i:o-n;•io, a qnê~n e01H
b:lti, pm·que a~~hll o e~igiu o meu pall·io
tbmo. 

O "R. F'aA:'iCI>C• GL:GEHHl- V. E". rlb
r.orclnn cav:lilteit·esc:\mf!!lle, lllllito .fr:wca
ment~; ::s,;nmin :t t·cspon,;ahilidnl!e n:1 tl'ibl1-
na, rlisca1 iu a:npbmellte; o d .lü nito m::: Yclu 
qucjxa nenhuma. 

O Stt. nmwT.;ro Rmr~mo- Será :lCi1~o 
JJM'Qit•• V. ,, x. pre~llmn qu,; é pr•'l•is'l r·ecorr·('· 
âo m.-n rlesprAII•lÍ IIlellt•> ,,c,so~. l p"r" o ii111 
;le JlÔI' t•·l·mo ;1; 1uctas v•u·tidaria~ tlo !tio 
Gran.le ~ 

Ser·i• nllr isso qne semrro proc·Jl'a cn.ttstl
ear-rnP. ? 

Ncmhu•nn. prct.:m,·ão miub:~ e>ta Pn1 qne,. 
tl·•. V_ E:c. o S<tiK'. nem p:e,so:tl, ne:u p:·rti
dtu•h_ 

fJ,":>lTI•li-;. 3. rr.in1\:1. prP.·enç·t t)) Qnn~r·ps~n 
LllQ"ÍS!ntivo do poliz, tem utn<\ :só explic:I·~<L< 
real: 

RP.sponSO\PI pt11' nrtos pfllitie;)~ fJDe i•· ic[Pi, 
mr :<<•verno rwrovis·•l'io, P. peh Q'{)~bl o d!' um" 
JXUI" tiO' ne;wcios pnhPco-, d.n':tnte o> p(111-
c .. 8 di"" de mmlla ad:nini<IJ•·çii.o. l"nt.~nrli qne 
!fi o rne pn<iia e;;'l i v·.,. ~ Jl"~iG1i.O q ·o aqui 
Or'CIIpll o clr 'Jilol, a. <Jn:d<Jner• mom ntn, r-st.(• lf 
JII'O ··pio semi•r•c, j'l<\r' dizer· 'nilre t01!"' ei ir>· 
e :I.'Sll llir" :1S reoj10n•·ohil 'd<Vi8S ']lle 1le1Je~ oli
ID:ill' l m " ,1,, que 111<'! lv>n ro. 

:'oliio fti a iWl e V. Ex:. 11ã•IS~rb imrortu
na lo. comn e.;tã ,;e·~<f ... 

E' a m:1ior fr<1nqnez:t, e en não fn.ço aljui 
m;tis llo <Jll~ r<~vrodn~ir o qne a V. Ex. l.tmi10 
dito em parN~u!ar. (-4poiarlos ; 'rltu~!o bem.) 

0 SR. DK\!ETRl(• RIBEIRO- Vou t'eRp0nder 
'' V. Ex. olo rn,~s:;.o modo pot' que o tenf10 
r"eito, t;lrnbr.m <lffi p>1rticutn.e. 

Em primeim loQ"ar, estou mnit<1 Siltisfeito 
e lllllito contente com a. posi~fic c.bscnr·a qne 
ocenpo na politica brazileira.; ~ci que real
!rl<' l'tl) deil::t nü_o pos~o sah.ir, e nfln o pos~o 
por()ue nar:1 is"o m" taltarn todas as condiçõe;; 
" r I~11io, que só o nolwa doput>:do, poP {!9-
n ·:·osidad-,, pude conceder. (Nao apoi•rdas 
r!~>VWS .) 

O Sr.. Fr:..\~crsco Gr.Ir:llP.ro- R' a. justica 
[llf>n<l. ({Ue todos lhe fazem. (tpoiados r;e
ra<!s.) 

O SR. Dll~mTmo Rmr.mo - Mas, quanto 
iL J·esponsabiliduJe que t<·nllo uas cou;;,s pu-· 

llcas do puiz. V. Ex. ha dl'l pr,rmiltü• que 
oh::;eJ•ve : <L essa r:>spon,;,~uilidade tenhn sa
bido co:·tesponrler, já iniciaotlo ou propu
g'llilnllo peio1 JW!.lísação da politic·1 reputJli
c 'na, jn recus:~n,1<> a }Joio ou a~sentimento is 
nwdi<h; go,·ema meut~es conlr<~rias <tO bem
e.:;t;Lr (lU I~Gp!lhliCit 

Neste p:trti,·ubr tenho trnuquil!a e inte
gra. a minha. re patriotic:l. 

E o::..alá 8S minllt\5 previsões feitll~ nos 
primf iros 1em~1os d, Kepublica. ainda quando 
" quasi t<>talídade dos m,ües que nos a.ffii
gPm ern. evit"'"<'l, oxalá, J•epíto, as minhas 
1wevi~ue hon vessern l'~cebido o mais solemne 
d":;mc··tido dos suc~e~sos ! ... 

l:l feliz:nMte, o contrario se tem dado. 
Q•1anclo ogoverno da Rrpuhli~a ('Omecou a 

·l • sviar-se rlo C;' minho verr!;1deira.me• to, re
nnlJlicano. ham·i em meu eng-enho e P"trio
ti,mo inspi<'<>CÕHS que me conduzis~'ll a urna. 
;1ttltn 'e PTf\ qt1e, a um tempo, intlnisse para 
• snst<>nt'1~ãn ria ornem c t1nn~orr .. sse para 
, "'"•·d:t·i.•ira insta llnciio da Re-pnhlíc:~.. 

Foi por essa ac .. ~~iiin ')ll~. vencitl;t a ques
t5.n bane, ria. d·· 17 de .i ~n~il'o, "llt.,ndi ~ue 
lt;t v in rle torlo ce,s.Hlo a efficacia <le miuha 
aceito republ!C<tnn. d <>ll!t'o do governo. 

Confiante na op\niiio fio m~>u ']l>~iz, ~ ella 
ent~ei.."uei o julg->,mento definitivo rles,n Clu
~" nar.ional e pr ·parei u ruinll>~ suhstituição 

IJ <;R. FR.INCI!'CO GLICEluo- V. Ex. per. no governo por 1111> cithldno emerito rb. pro· 
mitt<'! um ap;wte? agnu•la, e QliP. conquh<tat'a. no pa~s·•rlo todos 

O SR. ~·R..,l'CIS<'O r:Ll ~EllJO- Niio apoiado. 

n :-;;L f)l':~IETP.IO RmEm.o- Ni'io fó~ .. i~, .. 
e ns: a c:tdP.ir:l. qn" nc ·:1n'' e-t ~ri .. fll'"""'rhi ,, 
pnr outr·o mais comp,,tenie. (Nilo a:Joiados f/C· 

.,·ae.<.) -

0 s1t. DrmETRIO RmEmo _ Com ·r :1, I"~- r::Gtivcs de a-l~ir·:·ção e _respeito dos r•epu-
nrn~r. . ' • .u. hllc:mos, sem drscrepancuL e sem resel'-
1 vns. 

fl StL F'aAxcr~co GLJCERIO- A n•7.ãn 1ln Rr.aliv.1rla a sqbstituição tão insistentPmen~ 
minh:t qu~>i'a é Psra · - nfí,n lJGf·tlón " te •nrlicarh pelo.; "lltPcedante,:; rln meu suces~ 
V. ~: ._ n lliio ocr._npar, na politic·a hl'a7. ilfc' il·a ~or, ~um f'ri o de ... er rl" ir predicar "outra ;1. 

a po~r()'.J.O qne ns~r!.:-n·•lil o ~~u talento , o ~en mtemposfiva. reforma bancaria, fonte, que 
saher, s 'll~S vi1·tn•les p- ·s~ es e a ~ua res- u· g:e e~tanc~r, de nossos actuaes males eco-
pt.•n:>abilidarle na obra da Repnblica. nomicos e dnanceiros. 
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Coml.ati extensa e inteos~~nente esse g-ra
vis-;imn et'ro g-overnament<!l, não tanto pelos 
:l.l'~\lOieCJtOS que I•S p:·opriOS f lgari~ntOS f.,r·
ne<'Ía!H contr·a o J.!l" oo mal concebido. t:"m" 
porl') ·•e n princ>ipio r~vultlic;l!IO er·a, cnm sr. 
mdhanh ret'or·mn, r•rortludnmenre g-olpe .. do 
e a a•lntitrish•.,çü.o pnbric" terü de abanrlo 
nar :1 t'uiiia•losn pourle i<1ÇITf1 IJUe ia recommeu
•lúnrl<.•·a. t1os primeiros pas;o~ d0 regime" 
novo. 

lli.1s nnt<!S, o goowrno <lecr~t;u•n a proro
g,~ção rlos or'G<1ment"s votados pelns n.s,em
bléa~ <l:~s instirukõe~ decahirlns, d .. ndo ;ossirn 
provas dn <':<CI'Uimlo laiJ'. ~1vel 1:001 qt;e pre:;i
dir·ia ao ··m~r·•go elo$ .!inb.eiros t'ublicns. 

Bmt on m!l, a lei or·ça "cnt:u'i:t lta·vi;l, em 
todo c~>n, sido ex~mínad<~ e c: Ja~oi·aU.a. por 
uma ,. ,.sem!.léa. 

As,irn, evita-vn-se o al'hitrio finatJCeiro. 

nm homem perigo~o ao3 olhos do mesmo go
veruo ! 

O SR. BEVILAQUA- V. Ex:. 1oi alvo das 
mais iujusr.:s e iurquas iotrrg,tS. 

O SR. Dr.mETRIO 1-tnJEmo- \Iantive, en
tr·Hta.~rto, :•s nutr]l"S _opnliõe:;, vpe;mr dos ca
lnmmadores e _lrltri7a~ttes, qne de>prez,J; e 
curn ell:rs vou mn·la atravessanrlr. e~l" pe~ro
·lo de lnr:ortézn:; p:H'' a nossa patri:•, cuias 
·lilficnldade:s tlnanc:t<iras :•tl'ect<!Tn tiiu tumla
me: •te as espento~ •:S. rt·publicanas. 

?\Ia~, nem ns in.iustic:rs, nern as agg-rQSsões 
dus rt•lver~al'ios cou5t~Fuir"m u.t'.r,ir·-me no 
r:onto rle lli;tn. cn.prichoso de neg-ar·. p~stc
r·i:rr•nente, meu ·sr·or·ço iusi~nilicant•• no 
•·x"m'; dest:L que:;tii.n. Ainda n ;,nno fJ"~~arlo, 
condi i •ntlo :c re .• li• 1arlc dos (',elos 1; ioV•resses 
•:nnserp1mltP.S ria. lei ti• li rlojn.n·iro, com as 
•tSpiruçües lo;eitinra;; tlot l"~epuiJii • :a, SII~;:"Ol'Í, 

l••·m"i~, os ministros po:krhlm, se111 <>~re- •·m ju.Jicaçüo fJili~ t.tpr·.,s:•ntoí, lll<l !idas pl'a-
deJ' o tnta.l ,b, conSig"l);•~ü?.s votadas, appli •) •t·~rn'"" 1l:. S•llll r~ã" dc:llliti \':1, 'Jital ó a co~m-
cal-:~s com m&.b pr·ovPi!o p<:~,ra o p:~i:r.. qr11• pl<:t:~ li!J~ro!ade banca:·ia (.-tpoo•<..!•J-'}. 
u•·S h~ log-o teJ'Í;I, por e~b fi)I'IJJa, m··irs 1'·11'<1 E, "o t•·l'lll ÍIJ:Il' a S<'~,;:i.o extl':tord initl"Ía t)lln
COllfro nlar o,: proc<"»i0 S (> intrut•·S:ldrninistl·:•- \'I1CH•la II[IÔ' 1 ,s ah:tlos Jlvlilicos llJt)(l;OI'nVI'ÍS 
tivos d" antigo e novo reg:m n. .]., !10\'0IIIlll'o, l i<•rn me l'cC;Irt!o !Jlle d•·>ta. 

A r••liwma. porérn, era um acto decisiva- ,11e~ rna tdbun<t · til ruei 0 con•·aito de qnc 0 mr.nt•• Cl·n t1-ari" "es~~ ponto rJ,~ vista. Cr .,,_ 1 · · · 
·~ itl~tit rri Õ"S hanei•ri"s e ;muladas rle litvo- ·JilC o\t.;er·va\·:unu." 11<1• a Jtl;lJS em cpe o llliClO 

•la apmw:ão rinl't·eco 1!üs don•fn.s experienci:~s 
res e e pr·i,·ilegio-;. rpt,ndo o paiz esparava e rei ta~ pelo govet·rw da JtepniJiic • 
de"i" e-wH·~r qneog-ov·l't!Orilpuhlic;IIJo fo~s" ••mwo,;:•~ t',\fl~t·ier.ch~! Mas hoje 0 (JUe nos 
<mmm• 11!1 r1ilo os n•·godo~ publicas no sentitlo resta ti litz~r ,. contcL cet·t:t rins prt).Í uiz••S d() 
de r•'·t• i"g-ir mai~ e m~is essQs favo1·es e es,e . .; h•·:<ant•n, allivi;tnrio-o bnto qn·.ntn i'"Ssivel 
n,rivil•-g'ro;. qne inf,..!izmente nem sempre · d 1 · la c:u·g<J. pesat.lts~inm e uma iqui.lação ur
<'P~"""'''it:•rn nos c~>nce:;-i,n·• r·ios. mn:; qlle, in- feliz. 
var·iavpl;n<>nte. cre::m dP.V·~res tutelares, e, Consi·ler:wn. con~i•lero ninJn. co•~>O :t m~is 
por·tar.to,nnti-republicnnos. !r:He de no~s,~S'lllest1)8sintrrr.as." cham da. 

Er:. P.X~Ili~ito qne ~e l•rivil"gins~em pr·r 511 •jll<>~tiio iin.qle••ir·a ; rm•:; sempr·e a. ~on~idet·ci, 
:mnns io•- r:1:n~ d<! •·mi~s~o rie ]J<•pel inconver- ,; <tÍIHl, 11nje, perfr·it •ment() ~nluvel. 
si rei! R i~to nos peimeirus ruornent"s tio htr:t t .t tl to liastn. ,rne tr.nl,tm"s g"overno 
novo r·~~·1n1"D. . ·om t•pin'ii.• • rlr:ne e orientada pelo be:n prt-

Exqni>itn e ÍilP.Xplic,vel ainda ncllo ~goora ttli :·o ~"ltre., n~Sllmpto, e 'lue nfio m i:; C·•ll
·es~<• I· 'OP"'ito. em QllA <'st"m(l~, ·le legi~h•r ···md:~mos com :~s crençlie~ da Repn ' ·IÍC;t PS~es 
sohre n rtH>>'m~"l. mater-ia. prec<-itunrdo-llt" m•tltnV·s b:onr·m'itt;. lilho~da ine!p:lrr,•r~t·in.dos 
reg-r"s 1l · vida ou de;env:>lvimPnto, po1· l1om~t1s e :!o. S•'llS erros em ~uu. rapid" P·•S
esp"··o ::e GO :~nno,;, em nrna épill'.a cnml) a ·<•!-<"'l' p<"ln pod~r. 
qu" v' 111 0s a.tr:-IVr.~s:~ndn A em que os rwti- 'f,1 foi n qne.tU.,l m:tis ac,·i<lent~rla do pe
mor! rostr:s •' :r vis dns eirlad[i,os não tem s1·~u- •i .. rl.n dktatori:•l. A sau rQSpeito. cnmo 
rançn •:e ~uas Hmrnç •s 11n olia de am;~nhã.~ ;rrjJ.•rc • 1le outras, qne tl'llhl) >iil·, lev;rdo a. 

D,.rJ, .s ns rono!içõ~s de nosso p;•h e est· d - •·nfrcnt:n·, ~emJ•l'e mantive attitn.J,. i.·ual e 
do~ os IIU•>OS precedent•·s, bP.I!l pnd;;mcos :;ute- invaria.vr·l rnPDtP sabordin:Hltt i ,~onvic~·õ~~ ou. 
-vet· c:nmo a post•'ridadejul!!ará de nossa c .. - 1rléa~. cnjo ~nf'riil!-,in o nnhl'e deput:~•l•.' (rlii'i
pacid:lrie I•olitica. ' " giV<rio-se pomo 81·. Gli~e;·:,,) nü.o po•l•• pre-

0 SR. SrwEmxo Vmn~A _o que se que•· '_~n.neJ' .CJU" ;~1 raça em trom tle po:;ições e 
·é sncar contra ., pnsterid~de. ,,1llencras o.fic1aP.,., 

0 <.:R . n1DIE'T'RIO RmrnRO -CnmnatPn<io .() SR; FRANCISCO r,L!CEHIG- A CO]lflf<lD
estn refnrm,., sahfl-ll" nohre rleput~rlo (d; 1.;_ ~la de V. Ex. e mat~c;)Vel. 
_ginrlo-'e ac Sr. Glireria) fui 11a<Jnefl~ .,.-pncn O SR. DF.lrF.TRIO RrBEHW - F:' pnr isso 
.co.rrLII r,1w o centro de tocha "7it~<:>ão quP. lhe I quP- e~tnu -rcrf~itaml'nte tranqnillo com a po
fo• ~: ·n~r~ria; sn:II!'i ~ccusações que partiam ~içào qu .. oc~·upo n<l polit_ica brnzileira, sem 
dos mt1mos do goveruo; e cheguei até a se:r jJretender, s1qu~r. approxtmações do governo. 
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No moio da.~ duvidas do dia, o que aspiro e o /sump~iio insensata. de que em oou bõjo haja 
que quero éter a nitic.la cmnprehensão do mo- um object!vo de restauração mona.rcbica. 
mento bistorico em que estamos, !Jlll':l que, na. Attenda-se um pouco para o que alli oc
hora em que fôr solicitada a minha collu.bo- corre, e examine-se com animo desprevenido 
ração activa, eu não a recuse, sem compro- aquelle notavel incidente -e mais uma vez 
metter jamais nos incidentes da tormenta que se sentira o e.ffeito da lei natural, de domínio 
vamos ntra vessando a linha recta do dever. univer3nl, qual é a. da equivalencia entre a. 
(Muito bc1n.) acção e a reacção, sempre que a intensidade 

O nobre deputado não tenha, pois. pezn.r pela dos esforços póde ser medida de accórdo com 
posição obscura que occupo na politica bra- a~ coadições de cada eonfiicto. (Apoiados.) 
~leira. Ne1u semp~e o q11~ luz é ouro, e As autoridades do Rio Gr:tnde, autoridades 
•• _E.x:. s.abe ~~e, .s• ha mUJta gen.te gue se que nem 0 Sr. Marciano de Magalhães, nem o 
sa~1enta as vez .s,. e_ po:qne ~ toler.u1c1a pu- Sr. Glicerio ou o Sr. Bevilaqua, podem suppór 
blica tem destas ~dlos:~.ncmsws. De . tempos legitimas, comprimem e perseguem, l!gmdo 
a tempos as nu~hdade~ pa~ecem_ pa1~ar nas sem ponderação p~triotico. e sem critel'lO. 
alturas, nl!lesquHihando as:sJm a~ s~cwlades Levam á cadêa os mais insuspeito~ cidadãos, 
e. os proprlOS homens de talento e de capa- m\jos nomes são arrolados primeiramente em 
Cldude. . . listas organizados no Palacio do Gov<.wn;~dor, 

Talvez esteJamos atmvessãndo uma epoca para orientação e guia dns dili:;et:~cias poli-
como e~s~ . ciaes qne se multiplic:\m e se est1mula.m no 

O SR. HETU)IBA da um aparte. farej:u• de novas victimas! 
O Sl~. DE)lBTRlo l~IBElRO -Demais, in- E' preciso pôr termo a isso, Ainda ha 

competente como sou, nunca tive e nunca poucos dias fui, a~ui nesta Camura, avisadCI 
terei a Ill'eocc:npacão de servi e ;to meu paiz do que dous patrícios meus, irreductiveís lu
em umn. posição otlici , l, só por'lue me ~~~ sa.li- ctadores republicanos, se acb.avam detidos nos 
enci<t ou pr·oyeJto pessoal. xadrezes úestt\ ~t\~ital como deportado~. l!p.-

0 Sa. FH.A:-;-crsco GLlCKRio _sem dllVidn. mediabmente fm à Secretaria da PoliCia, 

O Sr~. DE~!F.TJUO R.lnE!Ro-Eu entendo que 
o dever <lig-nitica o CJda.lão qne serm leal
mente á saa patria, seja~ual tora poBição em 
que S? encon tr·e. Hoje temos neces;idadtl ele 
defen,!er a Republica; uns entendem que 
para cumprir esse dever é nece~sario manter 
inquebrn.ntavel solidariednde com o g-overno; 
outros julgn.m que é preciso fazer critica s:
vera e patriotica dos erros pO!' elle prnticados 
em nome da Repub\ica. 

O SR. RETUMBA- Estou nestes ultimes. 
_O ~R. DB~IETRIO RIBEIRo - Não jalgo pa

trwtwo tentar a substituicão da primeirn 
autoridarle da Republico., e V. E!. saLe 
que costumo externar sem rebuço as minhas 
opiniões em casos ttes. E' uma historia re
cente, que V. Ell:. con11ece. Estou, porém, 
effectivamente convencido de que o primeil'O 
magistrado da nação ha de atravessar estes 
dous anno· que lhe restam, apoiado, ora na 
sua o.gilida.de, que vai se tornando incon
testavel, Drã na tolerancia, n:t bonhomitl do 
povo brazileiro ou na convicção generalisada 
de que é preciso evitar a todo o custo que 
mais uma vez se susceptibilise de leve a nossa 
Constituí~.ão:; ft Lei Fund:lment;.~t dr.. RGpu
bli~a. (Apoiados.) 

Mas, Sr. presidente, interrompo esta di
gressão, para retomar o assum~to, de que 
me afastou a an'Lvel exigencia do nobre 
deputado por S. Paulo. 

Dizia e repito que os successos do Rio 
Gl'ande não podem ser maculados pela. pre-

onde, depois de pequena demora, consegui do 
Sr. Clle r e de Polícia ordem de soltura para 
esses banidos de sua te1•ra,de sua propriedadB, 
do seu lar, só pelo (<Jw crime de não endeo
sarem a conducttt irregular dos governantes 
do Rio Grande. 

Presos a 26 ou 27 do mez passado, foram 
recolhidos incommuoica. veis à cadih de Porto 
Alegre, donde foram retíru.dos, depois de 
algans dias de detencão inj usti fica. ve l, para. 
bordo do paquete lrene, que até esta cidade 
<E conduziu. 

Nenhuma formuh de processo prece1eueste 
gravíssimo attent:vic, e o commnn•lante do 
navio, por inexpsriente ou imprudente, as 
recebeu sem um't resalva, siquer, de sua 
responsabilidade. 

0 Sn.. SEYERINO VIEIRA - Não acom
panhou algum officio ! 

0 SR.. DEMETRIO RIBEIRO- Absolutamente 
nada. 

Foram aqui entregues a um delegado, ~ue 
os enviou à presenca do Dr. Chete de Policia, 
sem outm explicação que não fôra a de lhe 
haver· declarado o commanda.nte do lrene que 
os bavir.., conduzido cc:no deportã.dos politicos l 

Ainda mais: em Porto-Alegl"e requel'eram 
nota de culpa, pa.ra o fim de fundttmentar o 
pedido de habeas-corpus, e esse requerimento 
não teve despacho, e os seus perseguiuoNs se 
apressaram em fazel-os embarcar, occultan- · 
do-<ls, no tra.jecto para bordo. ás vistas dos 
amigos indignados. Tal ..; em resumo o feito 
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criminoso e attentn.torio das garantias e 
liberdades constitucionaes. 

o SR.. MARCIANo DE MAGALHÃES- Mas 
isto é por coota do proprio partido que la 
está governando e não por conta do governo 
da t:nião. 

O SR- DE~rETRlD RIBRlRo - O nobre de
putado sabe que o governo li'\ União só pode 
Intervir nos Estados, ou a requisição do go
vernadtor, ou pela declaracão do estado de 
sitio, ou para garantir as leis e as sentenças 
t'ederaes. Ora., eu pel'gunto a V- Ex. si a 
Coostituiçi\o do p:tiz é ou não é lei no Rio 
Gron,le ,Jo Sul~ Si as garantias individuaes 
on·c!"l~cidas ao povo brazileiro !levem ou não 
vigorar no· Rio ürande do Sul1 Estão ou não 
estlio vigor~\ntfo 1 Eu acabo de provo,r, pelos 
Cactos incont~tavois, que essas garantias nii.o 
e:d;;lem no Rio Grande do Sul 

Que f:tz , pois, o g1>veroo federal~ 
0 SR. MARCIA:VO DE MAGAt.HÃES- Mas 

~ue r~medio oll'ereco V. Ex.'! A dcposiçfLO 
do governadod 

O SR. Dr;:~rETRJo &!BEIRO- Estranho real~ 
mente o modo do argumentar do nobre de~ 
p nta~o. Ou V. Ex. ui1o tem sinceridade, ou 
oãll tem logicn.. 

Si V. Ex. vem fazer observações ,]esta 
especie, colloca-me na situnçito de rebatel-o, 
victoriosamente, e eu desejo poupar~me ao 
deõgo;to de discutir com V . Ex. 

. Ou o. Poder· Ex.ecutivo é solidario com as 
Vl.oleoCJas. que alh se pl"aticam, ou 0 nobre 
Vtce:-Prestdeote da Rerublica é ainda uma vez 
victlma de sua credulidade e nada sabe de 
positivo sobre as condições daquelle Estado. 

O SR. 1\h.RCIANo DE MAGAU(í.Es dá um 
apal'te. 

O Sa •• D!!.llETRI~- Rr~Euto - Como? A 
forç~ publlc.'l. da Utuao póde inten·ir nesse 
sentido? 

0 SR. MA RCIAN"O DE :i-IAGALHÃ.ES- Certa
me~ t e, pam manter a ordem. (Troc~rn.-s~ 
lituttos apw·l~s .) 

0 SI~ . D_IDIF.TRIO RIBEIRO - Para manter 
a ordem, <!Iz.o nobre deputado. ?tfas s. Ih:. 
ncha patrrutrco o ~c to do goveruo, que faz 
d_est.1c;1r trop<t.de lmha para ir :to intorior do 
l~stado reprrm1r oJ.:pan~õesdeciYismo quando 
o ;;"O\'ct•no local attenta violentamente contra 
« Lei Fundamental do paíz 1 

o Sn.. :\1.\RCIAXO DE MAGALHÃF.S - o 
Poder Federal tem de dar apoio a.os "'overnos 
dos Estudos, sempre que elles representem a 
autoridade coosti tu ida. • 

O Sn.. DE~!ET~JO RmErn.o - E v. Ex. 
aeha qne a. nutor1datle que domina no Rio 
Grande é uma :mtoridade coostitucionalmente 
instituiiln, ,inlga-a legal? 

0 Sn.. MARCIANO DE MAGALHÃES- E' um 
governo de f!\clo. 

O SR. DEMGrruo RtBErao - E' um go
verno da ft~cto, um governo revoluc1o
mtrio . . . V. Ex. faz hilm em reatificar . 

O SR. RETUMBA. - Em oito dias houve tres 
gover·nos de Cl\Cto, no Rio Grande do Sul e 
todos elle3 tiveram comprimentos do Marechal 
Floriano. 

O nobre deputado sabe perreitamento os 
casos em que a intervenção do governo fe
deral se pôde dar nos Estados. Ora. si a 
Constituição preceitua a intervenção do go
veroo da União uos negocias estado,~es para 
!?:lrnntir a execução das leis e das sentenças 
~dernes. pergunto: tem ou não o governo n 
obrigação de ir: teL"vir no Rio Gra nde do Sul 
par;\ gnrao tír a execução da. Constituição da 
R.epublica, ali i ~rosseir-amenle violada 1 O SR. DEl~I!'I'RIO RIBEIRO- E' o que 0 no-

Esta é a qu~tão. bre ~eputad?, o Sr. Marciano de Ma.,<>alhães, 
Demais, pelas noticias, quecorrern imp1•essas prec1sa adm1tt1r, porquanto do contrario não 

em fo lnas<Jesta c.,pital, como sejam o Jornat mais poderia continuar com assento nesta 
do Commcncio, Tempc, >L Ga:oeta de Noticias, Ca.mn.ra o meu patrício e nosso collega o 
Paiz e Diario de Noticias, neste, especial- Sr. Julio de Cnstilhos. De filcto, si elle 
mente, que ê confidente preferido das ocenr- houvesse exercido a 17 de j tmho uma, fuoccão 
ronclas do ttio Graude, - por essas noticias constitucional no governo do Estado, S. Ex. 
se denuncia nm movimento ilelliooso genera- mlo poderia continuar entre nôs como repre
lisado. sentnnte da Nação ; si, porém, foi apenas 

Referem essas noticias, sem duvida de o orgi\o de um poder revolucionario, S. Ex. 
cunho otllaial, que a capital do E~tado, a tem a seu favor o julgado da. camara, no 
cidade 1h Crm:-Aita. Caoella de Viamã.o. e ca<;o do. ~~. Meira, de Pern:J.IUbuco . 
.kosarlo, são prezas· de àgitações profund'as, O nobre deputado daqui não póde sahir : 
de encontros de guerrilheiros, de verdadeiros é flircoso admittir que la existe um governo 
combates. Uma evidente conflagração in- revolucionaria. (Apoiados.) 
teron ! Poderio. ainda accrescentar que os proprios 

Entretanto, que fa~ o Governo~ actos daqoelle governo encerram depoimento 
· O Congresso está fnnccionando, - por que I incontrastavel iiessa verdade. Não respeitam, 
não lhe ,Jiz o governo, em men~gem, qual a não executam a. Constituição em nome da. 
situação real ao Rio Grande? qu.a.l lâ. fizeram, os adversarios do marechal, 
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subitamente tr:msform:~dos em seus a\!iauos, o seu civismo uã.o s~ aho.te. , OI!Cilra é 
a revoluc;a" heroica de 17... tentar aniquilal-o" Compl'im:llll·t\O tanto 

o SR. MARCIANO DE ~L>..GALHÃ.ES dú. um quanto quiz.erem, elte irromperâ, eu COI\llo, 
aparte. com inten~id<l~ecorrespolld•<nte à cum1n·essão 

co1n que o r~t·trem. A:s:soalhem, ern1Jora. que 
O ~R. DE~lETRIO ·R.reErRo- •• ·mas o qne nn Ri" Grande (l.nima-se um movirwmto re

est.a fdto, e~~il. reito -_cUra o n?b~·e_d~patu~o stauradot'. Alli ~ó ha um:~ restaur,Lção !Jo~si-: 
e elles l~ estao govern,tudo, son a lll~!Jir.tç.to vel, e por ella na.o ce:;s-·rão fl ... Iut:lr o~ meus 
da. autortdnde fe·leral, .a qu.em cumpre, p~lo p~.tricios: é a rest>~uraç;l.o rios dir·eíto~ e "'a
ma~··~· u~segumr. a ~·1gencm :-;das ~~ritlltJ<>:; i' t·antias i';l•}ividuaes, ~,. pro~riedarh;. dn soC:go 
con~lltuclOnaes. Entr•.t.mto, n .. o o !,tz. rliiS r.mlllas, da YJ.Ja. paClllca dos cída•lãos. 

Ciria.d::i.os que escapam ubsolut,tmente :i {;liltito bem.) 
ridiciÜi\ su~peit<L Je ~o.l'l.:unenta.ris!llo re- O t~io Grande sabe apreciar a liller l••de, é, 
staur •dor, la cstãcl ~o!Tren•lo nos seus Liireit"s pol' ns:;im dizer, a mais viv:L tl'lldkão re
e tranquillidarle. 1:!: ucuso ns leis poli ti ·as pulilicana de nossa P"tria, q1wr ~lt:l auto
foram •l() todo subn~rtitia~ ~Porque snppliciar nomia, e par<t mantel-a esta di:>t•o,;to, hoje, 
aO!< quo rliscord.1m do llO:>~as itl~;. ainda corno ~empr~. 11 viver nu m<>rr·er pel~ 
quan<lll s·• liLtlatismn pelas mais exdrnxulas l{~J•llbliCI\. (}Juito bem, muito bem. O wado•· 
pbantasias 'I d f~licitatJo.) 

Por que ossa f<.wnz llltlllerancia. ? Yeem ú. mesa as seguintes 
E o g'O\'erno redornl, porqne não MS raz, ao 

mcmo~, o set•viço, que é tüo ~ímplcjs, de nconsr.· 
!bar e ndiJJOest.u· <tqllell(lS hiJmens que d~lle 
rooeber·nm a inv~stidura do poder no Rio 
Grande? 

O Sr. ii!Ar.cuxo DE ~f.\GA!.l!:its- Tem 
feito constu.n temente. 

0 SR. DE)!f>TRIO RmEmo- M11.s eutiio 
elles se rebellarn, e ao governo Ctlmpre 
or(leno.r·lhes a mu.i.s rigoros '· o h~er~·nn cb !la 
Con~titllÍQão. Para isso o governo de\·e ter 
forcot. Nã•} desconhecD os embataços em quo· 
se encontra. o Sr. Vice-Presidente da Repu
b!iea : desta tri'bunn eu os pr·edissé>, e :1.ffirmeí 
que S. E:t. seria. impotente par~t dar- solu<,itO 
a politica do meu Estado, quando o Sr'. Valla· 
dão, como o disse 01n pb.rase hilmoristica. 
·veio, nas discussões da cam<~.ra. rk<coh,·ir " 
CCJ!'Ó:l.. Mas, o que reclamo ngor;t é tão sim
plesmente que S. E:'\. faço, valer sua auto
rid,,de e ponha termo aos abusos n,frrontosos 
que se praticam, lentndo (l. consterll,L({(to ao 
seio lla família rio-g?,mdeus". o os incita
mentos da vindicta à alma oppressa do~ 
meus compatrieios. 

Basta de olhar friamente p~m o ~sphacela
mento l!e um povo digno, cujos antecedentes 
não autorizam o conceito Í<\C<tnho de que sulls 
ll_erturb,lçt'les políticas são npenas sytuptoma-
1Icas de um tempera.rnento irrm1ediavel· 
mente irrequieto e bellieoso. F:~.cil e.xp\icação 
é essa, a. que se abriga a.lndifferenca e :1. que 
alludo intencionalmente, porque suas ori"'ens 
não distam muito do Itarnaratv. ~ 

Repillo esse conceito. Os rio-~rnndMses 
não somos um PQvo iugovcrnavel e que s·• 
apraz _em agitações esterei_s, m'1s um povo 
em CUJas evoluçaes se aprecm a toda eYiden
~ia. a lei uni versa!, que citei, da equivalencia 
-entre a t~cção e a reacç.ão. (Apoiados.) 

DECI •• ~RAÇÜES 

Decla.T"amos que votamos contra o pt•ojecto 
n. 154 E, que autori$a. o governo a vende:· 
todo$ o:; proprios n<~.donaes.-A J[u .. te. cgro. 
- Ca ·t•7u.-il!altq Baccllar.-btrUa 'lo Bra=il. 
PedJ'() Ch~rmo11t. 

Declaro que votei cnntl".t opro.íecto n. 155D. 
-Sala d::r.s sessiím, 8 de novemlJro tle 1892.
l'l·aHcisco de luattas. 

Declaro que votei contra o projecto n. Ví4 It 
qne a utori~a o governo a vender t das o;; 
proprios nacionaes que não d ·rem renda. cor
respondente ao seu custeio e juros de capital. 

Sa.ta. das sessões, 8 de norembro de 1892.
AI·th~w Rios. 

Declaramos que votamos conira. o l)rOjPcto 
n. 154 E, auuHsando o governo a vender o:; 
proprios nacionaes que não derem r~nda c.•r· 
respondente ao seu cust-eio e juros do capit..1.l 
empregado. 

Sala d::r.s sessões. 8 de novembro de lSS':?..
F,·mlcisco Veiga Palleta,~D. Rocha. 

Declaramos ter votado contra o projecto 
n. 155 B, que autorisa o governo acontra.ctar 
com Mel ville Hor·a. obras na llba. das Enxadas 
e Porto do Rio de Janei: o.-Ciwyas LJbatu.
~[,.moet Falgen cio. 

Declaramos que votamos contra o projecto 
n. 155 E, em se3!>ão de 8 de novembro de 1892 
-Se-oe•·i>w T:eiJ'a,-J,[om~s Barros.-.4.rthur 
R~os.-Fm.nta. Carvolho. 

Daclaramos que -votamos contra. o projecto 
n. l54E, que autorisa. () governoa. vender 
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todos os propric•s uacionnes, q tll' não derem 
renda correspundente ao seu cu:st ·io e os 
juros do capital que ellcs r·epreoentam. 

m'ncionadas no art . 1". ser-:io ap1•esenta.das 
ao governo dentro de s i.~ mezes, a cont.·u da. 
d_Ma do. san ção e puiJlica(".do da lei que nuto-
l'!;e as obras do presente pro ecto . Sala das sessões, B de novembro de 1892.

Ep"t .. cio Pess~-..-Jacque.! 0uJ•iq1'C.-.Irfa.rlinho 
R;;dJ·ir;ues.-Bastos dCJ ]l'ascimcnto.-J. Re· 
tumba. 

Yae a imprimir a seguinte 

Redac~iio 

'K. 155 C-1892 

Reclacçüc úo w ojectó 11. 1Sú A clõ 1892 

O Congr~o :\acionai dec1•eto.: 
Art. 1.• Fica o governo autorisarlo <t con

tractar com o engenheiro civil Mel \'ilie Hor<l, 
para por si ou comp:mhia que ot•ga.niSür, exe
cutar as seguintes obras no l>Ol'to do Rio de 
Janeiro: 

(I) A estender a ilba das Enxada~ por t odO>' 
os !!'dos a tê al~n~.ar a p"orundiclac.le unifor·mc 
1le 24 pés inglezes, pelo menos, na marc b:J. ixa. 
ordinaria. 

b) A constrllil' na ilha depositos alfande"'<t· 
dos de cap:tcidade total de 20.000 tooeladas, 
de modo que o:. tra.nsatl:mtico$ a1.1':tc:l.dO< 
possam ser c:u- re,.,"'3.dos e desc-<l.l'rego.dos di!'ec
ta.mente dos tnesmos depositas. 

c) Consti•uir na. ilba das Enxadas ate á 
Prainha., um >iaducto de ferr.l (ponte adua
neira) e no pollto distante mai$ ou me11os de 
~00 metros ~a Prainha. uma. ponte hydt•au
hca gyra.torm.. com 40 metro$ de compri
mento. 

Em perpemlicnlar a esta parte do viaducto. 
~~prehendido. entre a ponte hydraulica e a 
llha. das Enxanas. poderá o supplicante con
strutr pontes auxiliares, de não menos de 8 
metros de lar2:ur<~ e não menos de !50 :uet;•os 
de aompriment(). 

d) O sup]llicante, ou empr·eza. que organi
~r· etlifica~ em terrenos, que llara esse fim 
desa.propriar:1 nas immedia·:õPs da Prainha 
um deposito geral de mercadorias com () unic~ 
proposito de entregai' ao publico todos os ge
neros d••vidamente despacllados . 

e) Os depositos al!à.nckga.dos a construir-se 
na ilha das Enxada.s ser-Jo ligados at">S exis
tentes actualmente na. Prainha. e A!f.>nde"a 
por estrada de ferro a vapor,da mesma bit~~ 
õa que empeega n, companhia Carris t:r
b:mos. 
· f! A: ter nv. ilha um deposito de ca.rvüo para. 

snppr1r os vapores 
·Art . 2.• A~ phnt1.s e especificaç-ões para. 

[(l'<,·a.r-se a etreito a execução de todlls as olmt~ 

Art. 3 " Approvad<J.s as planbs pelo go
vPrn • e antes de comecar as obras. o supli
<'ante ou emprez:t. entral'á p:~r~~ o Thesou1·o 
Na~ional _com a _quantia de 500:000$. que. 
st>L'ao destmados a remoção e con..;;tr· :cção 
de edificio ou navio para Escola. Naval de
v•·ndo a mesmn. remoção se1· fe tb, <i ·nt;o de 
G mezes, a conrar da data do pagamento. 

Art. 4." Toda.s as obl'as eoneluidas d:•Yerüo 
5er entregues dous anuos dt·pois da remocão 
da Escola l'l;;tval ela ilha das Enxadas · 

Art 5 o o depo<ito alfande,n-ac.lo de ~.000 
tone!aclas da illta das Enxadas, serà entre•'UC 
ao !!Overno um mez ante:> da inaug1mcihJ.. 
officia.l, ficando de>de logo pertencentlo a<> 
Est~do. independt:nte de quulquer indemni-
8a.çao. 

At't. 6. 0 O SU{lpHcante pelo esp:wo <le 50 
annos, a conr.ar· do dia em que 1brem official
mente entregues ao servit;.o publ co todas as . 
obr-.tS. gosará. das mesmas e, findo este prazo 
re vertet•á tudo á. Nuçiio. sem direi to a inde: 
mnisação ·de e5pe. i e alguma. 

A1•t . i. • Dur:tnte os 50 annos mencionados 
no nrt . 6•, o supplicanto podcrit cobr•ar us ~e
guintes twifas mn.ximas : 

a) _um mil reis de ~· p?.nre; esterlinos, pa
gavets em ouro, por tonelada ou fracção de 
tonelada, carregarlM. ou descarregada na. ilha.. 
das Enxada~. ou em qualquer de suas pontes. 

11) c~m re1s de 27 peaces por mil réis, p9la. 
t~nelada de registro de todo e qualque r n"
no, c::d<t vez que se a urh' seu registro p·• ra. 
carrega.r: ou d~car·regar ao longo dD.s abrase 
do su ppllcant.e ?U da ~mpre-..:a que orga.nisar. 

c) Os passagerros que tl'a.nsita.rem nos carros. 
da. estra da n .. s ·:iversos •iaducws, ou oontes 
p~arii.o; trezentos r•éis (I• classe\ : diizento~ 
rets (2~ classe) ; t·em réis, os trabalhadore.~ 
da csti v a ; o" i m migro.nte<;, os soldados do 
exet·cito e armada, empregados do , orreio 
e telegra.phos serão tt•ansportados gratuita
m··nte. 

á) AS baga.:rens de passageil'os. não exce
dendo o peso de lUO lü ios, pa""arão por YO· 
lume quinhentos reis, devendo~ b3lrft"'em dos 
immigt•antes ser transportada gratuit~mente. 

Art .. 8." O conce&;ionario ou em preza tera. 
o d1rerto de desa.propt•ial', segundo as leis d(). 
pa.lz, as propriedades pa.rticulai·es que forem 
necessa.rrà:l para. effectua.r as obras segundo. 
os planos acL-eitos e approvados pr.lo governo .. 

A~t. 9. • Revogam-se as disposições em con
trs,rJO. 

Sala das commissõe;, 8 de novembro de 
193"2. -.Fi·Jcs da O·H~. -L. Filguci1·as. - A. 
Lima. 
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O SR. Pl\ESIDENT'E dEsigna par11. 9 a se
guinte ordem. do dia: 

Continuação da 3• disou.;;são do proje()to 
231, deste a,nno, concedendo ao Poder Ex· 
ecutivo um credit.o extraordinario de .... 
10.000:000$. ao cambio de 27 d., para ser 
empregado na renovação, reparos e novas 
construcções de material da esquadra nacio
nal. 

Discussãounica das emendas do Senado, ao 
prQjecto n. 192 G, fixando a despezado :Minis
teria da fndustria, Via('.ão e Obros Publicas 
para o exercício de 1803; 

1" 1liscussilo do projecto n. 238, deste anno, 
autori~ando o g:overno a conceder u. Luiz Go
mes Pcrcim, ou il- companhia que estallelcc~r. 
a constt-ucção, mo e go'o de uma estt•atla de 
ferro de Kictheroy ao Recife, sob as bases que 
estipula; 

3·• rliseussã.o do ]ll'Ojecto n. 105 A. uestc 
(!.Uno, cl~vaudo ti. categoria de alfandega. :t 
mes<J. de rendas ue Sant'Anna. do Livramento, 
no estado do Rio Grande do Sul; 

3" lliscussão do pro.iecto n.3-2 A, deste anno, 
dando diversas providencias no intuito de 
animar as industrias :tgL•icula e p:l.'>toril. 

Discussiio unica. do projecto n. 22.1 F, deste 
a.nnD, (adúitivo destacado na 3• discussão do 
prQjecto n. :221 B, OL'ça.mento d;t receita g-eral 
da RepubliCL), que esta.belece o deposito de 
30:000.) para. os estabelecimentos que vende
rem «poules» ou quaesquer outras accumnla
ções. 

Discussão unica do projecto u. 237, deste 
anuo, autorisando o Poder Executivo a rele
var a D. Guilllermina. Gonçalves Amaro Car
doso o restante do. divida contrahida com a 
fazenda n11.cional l)Ol' seu tinado tnal'ido o te. 
nente Fernando Antonio Cardoso Junior. 

LEmmta·se a sessão il,s 5 1/2 horas da tarde. 

147• SESSÃO EM: 9 DE :\O'lE~lBRO DE 18112 

Presidencia do Sr. Jor!.o Lopes 

dra(\e, Retumba, Tolentino de Carvalho, C.Ml
~alves Fe.rretra, Juvencio de Aguiar, Andr'ê 
C!kvalcanti, Raymundo Bandeira João de 
S~queira, .João Vieira, Luiz de A0:drade, Es
pmto Santo, Rellarmiuo Carneiro Oiticiea 
Rodrigo de Araujo, lV'o do Prado,' August~ 
de Freitas, Paulo Argollo, Tosta, Seabra 
~ama, Artbur Rios, Garcia Pires, Marco~ 
hno ~~oura, Seyerino Vieira, Santos Pereira, 
Francisco Sodre, Leovigildo Filgueh·as, Barão 
de S. Marcos, Sebastião Landulpbo, Manoel 
Caetano, Francisco de Mattos, Homcio Costa 
Nol"aP.~ Mello, Fonseca. e Silva., Nilo Peçanha: 
~1anlmes Barreto, Cyr11Io de Lemos, Vir~ilio 
P('~"oa, r'rança Ca.rvalho, Luiz Mttrat "Ba
ptist:t da Mottt, Fróes da Cruz, Alcindo Gua
nalxtrn.. Erico Coelho, Sampaio Ferraz 
,JacqUl;s Omique,Furquim Wernecl~. Vinha.es: 
A~tomo Olyntho, Badaró, Gabriel de Jl-f~ga
llmes, ~hagas Lobato, Ale~a.ndre Stockler, 
L~tmonmer, Alv;cro Botellto, Manoel Fu!.ren
~io, At•istide~ 'M:1~:1.. Gon~.alves R:unos, C;dos 
li<\~ Chagc.s, Domwgos Rocha., Costa :'.Iacha.do 
F1·anci$cO Veiga. Domingos Porto, Ferreir~ 
Jhb~llo, Rod~>lpho de Abreu, Arantes ~~ce
sio T:;W;tl'es, Francisco Glicer·io, Mv~s Bar
ros, Jiurstt, A!Jl·edo Ellis, Almeida No••ueira 
LeOJ10ldo de Bulll•les, Alves de Castro Urban~ 
de_ Gouvêa, Caeta.no de Albuquerque: BeUar
mmo de Mendonç;t, Marciano de J\la(Talhães 
F'ernando Si mas, Lauro Müiler, S~lunidt • 
Ln.cerda Coutinho, Pereira. da Costa., Julio de 
Cn.stil!lOS. Borges de ).;ledeiros, Alcide,; Lima, 
~homaz Flores, Homero Baptista, Cassia.no do 
Ji·a.scnnento o Demctrio Ribeiro. 

Abre-se a se~são. 
Deixam de comparecer, com causa partici

lladn., os Srs. Jm'i.o (le A vellar, Uchôa Rodri· 
~ues. Rodrigues Fernandes, Justiníano de 
Serpa, Jooe A velino, Miguel Castro, Amorim 
Garcia., Pedro Americo, Couto ca.rtaxo Rosa 
e Sil\"a, Jose Maríanno, Joaquim Pernambuco, 
1reira de Vasconcellos, Theophilo dos Santos, 
Pontes de Miranda, Euclides Malta., OliV'ei-m 
Valla.dão, Leanclro Maciel, Felisbello Freire, 
~mton, Prisco Paraiso, Fonseca Hermes, Ur· 
bano Marcondes, Viria.to de Medeiros, May· 
rink, João Pinb.eiro, Leonel Filho, Matta. 
Machado, Gonçalves Chaves, Americo Luz, 
Viotti, Dutra Nicacio, Palleta, João Luiz, 

. Ao meio-dia pro~de-se á chamada, a qual Benedicto Valia-dares, Cesario Motta. Junior, 
respolldem os Srs. JoiW Lopes, Antonio Aze- A.dolpho Gordo, Carva.lhal, Angelo Pioheil"o, 
redo, Athayde Junior, Paula Guimarães, Carlos Garcia, Moreira da Silva., Julio de 
Carlos Campos, rndio do Brazil, Cantão, Pedro Mesquita. Brazilio dos Santos, Eduardo Gon· 
Chermont, Ma.tta. Bacellar, Augusto Montete- çalves e Pereira de Lyra. 
negro, Costa Rodrigues, C~.simiro Junior, Hen- Deixam de comparecer sem ca.usa. partici· 
rique de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira pada, os Srs. Annibal Fa'lcão, Dionysio Cer
Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Martinho queira, Villa Viçosa., Alberto Brandiío Oli· 
Rodrigues, Frederico Borges, Jose Bevilaqua, veira Pinto, Joaquim Breves, Lopes Trovão, 
Gonçalo d~ Lago~. NasciJ?len:to. Alfredo, Bar- Jes~ino de Al?uquerque, Thomaz Delfino, Fi· 
bosa., Almino .Afroll!lo, Ep1tac10 Pessoa, Sa An· guen•edo, Pacifico Ma.scarenhM, Jacob da Po.i-
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x[o, Ferreira Brtl.ndiio. Costa Senna, Fe1•reirn.l a:'l festas populares de que aquella ropublica 
Pires, Monteiro da. Silva, Martinho Prado I foi theatro quando ;;.bolimos a escravidão e a 
Junior, Lopes Chaves, Domingos de Moraes, monarchia. 
PaulinoCarlos, Costa Junior, Cindna.to Bra.ga, Si se quer faze~· do Brazil um povo polie· 
Fleu~y Curado, Victoríno Monteiro, Assis roso e respeitado, procure-se vencer as outras 
Brazil, Rocha Ozorío, Fei'nando Abbott e/nações, não no vigor das armas, m~s nas 
:Menna l3:ureto. l uctas industriaes e scientiflcas, que são os 

E' lida e sem debt>te n,pprovada n acta da uni~os comb.ates dignos do seculo. 
sessiio antecedente. ~las adm1tta-se u hypotbese de que hu. um 

ORDEM DO DIA 

Continuação da. 3• discus~ão do projecto 
n. ;23], deste amw, concetlentlo ao Poder 
Executivo um credito extraordinario de 
10.000:000$, ao cambio de 27 d., para ser 
empregado na renov;tçiio, reparos e novas 
construcç0es de material da e>qmvlra. na
cionu.l. 

perigo imminente e nos armamos e vence
remos, o que acontece~ Acontece que teremos 
de ma.nter per tempo illimitado um grande 
exercito, quer dizer, ter uma paz armada, á 
~era de repellir qualquer represalia. d<t 
nação vencida. A paz armada. é o grande fta.
;.:ello da Europa, e este fiagello e peior que o 
da guerra. Em vez de armarmo-nos, dír~ja-se 
~t nossa politica diplornatica para tornar 
mais estreitas as nossas relações com os nossos 
visinlJos. 

O Sr. Cassiano do Nasci-
O Sr. A.llneida Nogueira não tnento 3.proveita. a largueza do· aparte 

acha justo que os nobres deputados que par(\, explicar i Camara, e ao paiz a sun. atti
apoimn o pedido do credito digam que o fa.zem tude em retu.ção ás questíJe.s politicas que se 
por mui!Al patriotismo, porqu~ inversamente teem succedirlo. 
isto quer dizer que os que o contestam são :Membro da minoria qlle na casa fazia opa
movidos :por um sentimento não patriotico. si~o ao> desmandos do governo, divergiu dos 

Acha que un~ como outros procedem im- seus amigos, votando contra a reorganisaçãô 
:pellidos pelo maior patriotismo. do Banco da Republ.ica e agora a favor do 

E' a,,sírn que, combatendo o credito, pensa credito pedido pelo governo. 
o orador que esta servindo os intere~s~s do Neste procedimento, não ha a menor incohe
paiz. rencia; ao contrario, o oro.dor mantem-se o 

A questão em debate tern dous a.~pectos, diz mellmo; :por isso que em ~ssões solemnes dos 
o 01•ador-um economico. outro politioo. membros da opposição assentou.se que as 

Por qu&lquer destes as-pe.ctos, a cotwessão questões referenteil ás finanças e aos interesses 
do credno pedido e um de~tre. · capitaes da Republica seriam questões abertas. 

Adtnitta·Se a l1ypothese de que a Ca.mara Pois bem; nenhuma questão é mais capita.l 
· concede o credito. do que a que está em debate. 

Que op~rações fara o governo para obter a O orador não perdôa ao general que, ven· 
somma pedida ? cido, venha dizer: eu não cuidei. E mais 

No estado actual de nossas tinança.s só !Ja. culpado ainda, mais criminoso e indigno de 
dons meios possíveis~ o emprestimo externo perdão publico, seria o governo si, depois de 
ou o interno. ver a patria invadida e humilhada, viesse di-

O emprestimo ex:temo é de impossível rea- zer:-eu não cuidei. 
lisação, porque praça nenhuma estrangeira Pedindo. pois, este credito, o governo cum
se prestará a fa.zel-o, attendendo ao est.ado pre o seu dever; e o dever da Cama.ra é wn
do nosso credito e a.o :lim a. que se destina o mdet-o. 
emprestimo. A Republic!l. Argentina u-ma-se; e seja. ou 

Internamente este emprestimo seria uma. nü.o para nos declarar a guerra, a obrigação 
lesão á fortuna pubiica, porque Iancando-se. do pa.iz e preparar-se para. se f<lzer re
supponha-se, 6:).000 alJOlices para esse fim, as speita.r. . 
rtpolíces existentes bai:x!rão immeiliéi t:..mente O Dra.zü estia. destir.w.do 3 um pa.pêl p.toemi
de valor, e seus propr1eta.rios serão :prejudi- nentissimo na Amcrica do Sul e delle é que 
cado~ em sua. fortuna. depende a paz sul-americana.. · 

De::nais, não ha razão pa.ra esse credito. E o paiz não póde exercer as funcções que 
O palZ não corre o m_enor perigo. A Republica I lhe impõe a natureza e a histeria. sem se 
Arg~ntina, que é o inimigo prova.vel de que l impol' ao respeito nacional. 
se .fulla, não tem, não póde ter más intenções 1 Diz o nobre deputado por S. Pa.ul.o que, 
contra o Bra.zil. Ao contrario, tod.o o seu mesmo concedido o credito, o governo só po
procedimento anterior a.ttesta. as melhores 

1 
deria. obter a sommn, pedida. por um empre-

1 mtenções põ.ra. nós. Para. pro-val-o ahi estão stimo interno, o que não sería. honesto, por--
Camara V. VIl 21 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:03+ Pág ina 3 de 30 

162 sessiio em 9 de Novembro de 1892 

que este emprestimo lesaria. a fortuna pu
blica. 

O orador confia muito no patriotismo br"'· 
zileiro para duvidar utn só momento que este 
povo não faça, com entlmsiasmo, convergir os 
reu.s haveres para saJ.var a honra. e a inte
gridade nacional. 

O orador faz outras consideraçlíes em defesa. 
do projecto e conclue dizendo que, ni>o só quer 
QUe o seu paiz se m~nifE:",ste grande e forte 
nas lutas scientillcas e jndus. riaes, como no 
va.lor das armas,quando for preciso apresentar 
essa face do seu prestígio e de sm1. grandeza, 

0 SR. FRANÇA CARVALHO (pela ordem)
Sabe a casa perfeitame11te que este assmnpto 
tem sido amplamente discutido (apoindos) , 
tendo sido pronunciados mo.b de vinte dis· 
cursos. 

Estando em uma. scssii.o de prorogaçii.o, creio 
que interpreto bem cs sentimentos de toda ;1 
Camara. requ~rendo o encerramento desta uis
cussão. (Apoiados.) 

Submettido a YO~o~ o requerimento tle en
cerramento da di cussilo, e approvo.rJo. 

O Sa. PRE.~lntNTE o.nnnuncia o. votação, em 
3• discussãn, do prujecto n. 2:31, ilt>st.e a.nno, 
concedendo ao Podee Ex:ecutiYo um credito 
ext!'lWrdinario de 10.000:000.::, ao cambio de 
t7 d., }la.ra. ser empl'egudo mi renovação, re
paro5 e novas construcções de material da es
quadra nadonal. 

O S&. GARcr,\ Pna:s (p,•la ordem) pede pre· 
!erencia na. votação. de accordo com a com
missão de orçamento para o substitutivo qu~ 
apresentou com o Sr. Va.lladão e outros. 

O SR. PRESIDEXTE-0 projecto n. 231 versa 
!obre um credito eitraordinario, pedido pelo 
gov~mo, no orçamento da mariuha. Durante 
a discussão, foram apresenta·las diversas 
em~ndas e foi apresentada uma. mer.sa.!{em do 
governo, pedindo o credito de 20 000:000$ no 
orçamento da guerra. 

Remettida. a. mensagem it respectiva com
missão de orçamento, esta. apresmtou um 
su!Jstituti>o ao orl;amento da marinha e 
guerra, ao qual foram apreseni;.;'tdas ainda 
varias emeudai,entre a.s quaes existe uma dos 
Sr, Pires Ferreira, Valladao e outros, con
sigoa.Jld o o credito de 18 000:0008 no orça
mento do Ministerio da Guerra e de 12.000:000.~ 
no orçamento da marinha. E' para esta 
emenàa que o Sr. Garcia Pires a.caba de pe
dir preferencia. · 

O Sn. JoÃo DE SIQUERA (pd<t ordem) com 
ve1•dadeira. sorpreza viu a exposir;-Jo do Sr. 
presidante declarando que havia um substi
tutivo da commissão de orçamento abrindo 
um c::redito, não de 10.000:000$, ma~ de 
30,000:000$. segundo o pedido do governo na. 
s-ua men.."agem. 

0 SR. GARCIA PIRES-Mas jã. foi publi· 
M-do. 

0 SR.. JOÃO DE SIQUEIRA- Entretanto lL 
ordem do dia apenas faHa. do credito extra.or
dinario de 10.000;000$ ao cambio de 27 d. 

0 Sn., ALFREPO B.ut.BOSA E OuTROS-Este e 
o projecto primitivo. 

o SR. Jolo DE SIQ1JEIRA-Nâo, isto e irre· 
gularissirno, isto foi uma verdadeira. sur
preza. 

VozEs-Oh! Oh ! 

O SR. Jo.\o DEl SIQUEIRA- Encerrada.~ diS· 
cussão, ,., maior p:J.rte da C~.mara ignora da. 
exi$tencia de semelhante substitutivo, por· 
quanto a ordem do dia. não tà.Ua de outra 
cousa. siniio do credito de 10.000:000$000. 

Em o que queria dizer• e declarar que 
vota contra este pt•o.iecto. 

0 Sn.. PRESIDEXTE-0 protesto de V, Ex. 
não peide ser tomado por termo, porque não 
tem fundamento. 

Subrnettidoa votos o requerimento de IJre
í"erencia, ,·ot<tm s. fa~·or 55 Srs. depu
tados. 

O Sl'l.. RETu~lllA (pela o1·dem) pede que se 
vel'ifiquc a votação. 

Procedendo-se a verificação, votam 3. favor 
50 Srs. deput::Ldos. 

O Sa. Pru;swENTE-Foi concedida a. prefe. 
rencia. ao subst'tutivo apresentado pelos Srs. 
Garcia Pires, Valladão e outros. 

O Sa. RErmmA (pela OJ'dem) pede que :t 
...-ota.ção do sn bRti tu ti vo Sf'j :J. feita por partes, 
votando-se em pr meiro loga.r o credito d:l. 
guer·ra e depois o da marinha,, 

Submettido a votos o requerimento,é appro
vado. 

0 Sa. BAPTISTA DA Mo1TA (pBla oráem) 
requer votação nominal pJ.ra o substitu
tivo. 

Subm&ttido a votoli o requerimento,é appro· 
vado. 

O SR. PRESlDE~TE annuncia a votação no 
minal da seguinte parte do substituti~·o: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . • E' autorisado o Poder Executivo 

a despender, a. proporção que for se torna11do 
n~cessario. e r,,.z;en~o naro. isto as precisas 
operacees de credito, a quantia de 30.0ôO:ODV$. 
ao cambio de 27 dinlleiros sterlinos, com a 
retorma do matel'ia.l naval substituição do 
armamento do exercito e compra de outl'os 
petrechos bellicos, sendo ;,1, dita quantia distri· 
buida do seguinte modo: 

Ministerio da Guerra, 18.000:000$000. 
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Em SS.,"llida. decla.ra que· aquelles do9 Srs. 
deputados que votarem a. fa.vot· respo11lerão 
ii. chamada-sim-e os que votarem contra. 
responderão-~tao. 

Procedendo-se à chamada, respondem sim. 
os Srs. Ca.ntão, Matta Bacellar, Cos a Rodri
gues, Casimiro .Junior, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fia.lllo, NogueimParanagua, Nelson, 
Pires Ferreira, Frederico Borges, .lose Bevila
qua, Gonçalo de Lagos, Alfredo Barbosa., Al· 
mino Aft'onso, R.aymundo Bandeira, E~pirito 
Santo, Bellar-mino Carneiro, Oiticica, Rodrigo 
de Araujo, Ivo do Pr:1do,Paula Argo!lo,Zama, 
Ga.rcia Pires, Marcolino l\·foura, Severino 
V!eira., Santos Pereira.,PaulaGuimar-d:es.Fra.n· 
cisco Sodré, Bar-;«, de S. Ma.roos, Sebasttã.o 
Landulphn, Francisco de Mattos, Athayde Ju
nior, Hora.cio Costa, Nov~es Mello, Fonseca e 
Silva, Nilo Peçanha,França. Ga.rvalho,B<lptist:l. 
da ~fotta, Fróes da Cruz, Alr!indo Guana.baro., 
EricoCoelho, Sampaio Ferr•az, Furquim Wer· 
neclt. Vinha.es, Antonio Olrntho, Badaró. Cha
gas Lobato. Alexandre Stockler. Alvaro Bot.e
lllc, Aristides Maia. Gonç-alves Ramos, Carlos 
dilS Chagas, Costa Machado, Domingos Porlo, 
Ferreira. Rabello, Rodolp~o de Abreu, Aran
tes, Necesio Tavares, FI'i\ndsco Glicerio, Al
fredo El!is, Alves de Castro, Urbano de Gou
~êa., Antonio Azeredo, Ca.etano de Albuquer
qu~. Marciano de Magalhães, Carlos Campos, 
Lacerda Coutinho. Julio de Castilhos, Rorges 
d~ Medeiros, Alcides Lima., Thomaz Flores e 
Cassiano do Nascimento. 

Di ver~~ emllndas enviadas à mesa referia.m· 
se ao pro_ ecto a. 23!, ao passo que a. emenda 
do Sr. Severino Vieira diz : emenda. ao sub
stitutivo que merecer approvarão da. Ca.-
ma!'a. 

A mesa. suppõe que esta emenda não está. 
prejudicada. 

Os SRs. MOltAES B.umos E ot.lTRQS Sas.DEPU· 
TADOS-Apoiado. 

O Sr. França Carvalho- A 
Camara votou a preferencia para o projecto 
que consignava. 12:000$ para a marinha. e 
18:000$ para o exercito, 

Dei oi., foi l'esolvldo que se procedesse â. 
vot1ção separadamente e de a.coordo com esta. 
deliberação sujeitou a . vofJJs c credito de 
18 mil contos. 

Ne.stas condições, tendo :t Ca.mara a.pprova.do 
esta parte, parece que a. emenda. \l.presenta.da 
est.-'1. prejudic:ml:~.. 

Esr.a emenda. e francamente inftoíngente de 
urna resolução da. casa., e por isso p~rece·me 
materia venciu:t. 

0 Sn.. PRESIOENTE-0Uvi com toda. a. atten• 
cão as o!Jser~·ações feita.s pelo nobre depu
tado, obsei"vttções que seriam muito proce
dentes st a mesa nilo pudesse in voca.r prece
t€s recentissimos em relação aos orçamentos, 
nos quaes, depois da votar-se verbas pedidas, 
fora.m votadllS emendas restrictivas aos diffe· 
rentes ministerios. 

Re~:pondem nao os Srs. fndio do Brazil, Pe- O Sa. ZAM.o~. (pala m·dam) acat:.. como 
dro Chermont, Augusto Montenegro, Ma.rti.- devo as delibet·ações da .mesa e sujeitar-se-hia. 
nho Rodrigue~. Nascimento, Epita.cio Pessoa, sampre a ellas. 
Sá -~ ndrade, RetUlllba, Tolentino de Carvalho, Euretanto toma a liberdade de ponderar a.o 
Gonç.a.lves Ferreira., Juvencio de Aguiar, An- Sr. pr~idente que a Cama.ra. votou uma. 
dre Cavalcanti, João de Siqueira., João Vieira, despeza para credito e:x:traordina.rio, o que 
Luiz de Andrade, Augusto de Freitas, Tosta., uã.o é a mesma. cou..oa. que votar o orçamento 
Seabra., Arthur R.ios. Leovigildo Filgueira, ordina.rio, no qual ba de..~za.s que podem ser 
Ma.na.el ca.eta.no. Cyrillo de Lemos, Vir- reduzidas em determinado exercício. (Apoia
gilio P~a.. Luiz Murat, Gabriel de Ma~- do~.) 
lkã~. Lamounier, Manoel Fulgencio, Dom1n- Dirà. mesmo que hoje, pela votação nominal 
gos Rocha, Francisco Veigo., Moraes Barros, da. Camara, esta auestão assumiu ate certo 
Mnrsa, Almeida.. Nogueira, Leopoldo de Bu- ca.racter poli.tico.:, 
l'nõe~, Bellarrnino de Mendonça, Fernando Si-
lllas, Lauro Muller, Schmidt e Homero Ba- O SR.. R.oDOLPHO DE ABREu-A guestão não 
lllista.. é politica, é _patriotica. 

O S:a. PaESIDES'l'E-Foi approvado esta pa.rte O SR.. ZAMA • •• a Camra, votando um 
do substitutivo por 72 votos contra 38. credito de 18000 contos para a. despezas do 

ed · exercito, de facto deu uma prova de con-0 SR. PREsiDENTE-Tendo de pro c er a fiança. ~ n o-o""'""" 
votação por partes, entendo que dt?-Ye ~er ~~b- " · "' ---·~ - _ _ . 
mettido a votos i mmediatamente a umca · O SR. :MoRA.ES BARROs- A questão nao e 
emenda que não esta prejudicada, que ê a. _do politica; eu, que sou governista -vow eontra. 
Sr. Severino Vieira, porquanto nella se diZ ; O Sa. Z.üu.- Acato a. decisão da mesa., 
em~nda ao substitutivo que merecer appro· mas declaro que votarei contm a emenda, si 
vaçao da Ca.ma.ra. 1 e!la for submettida ã votação. (Mllito bem). 

VozEs-Está. prejudicada.. o SR . .Ar..FREOO EtLrs (pela_crdem)-Não 
O Sa. PitEsxoENTE-N'"ao está. tal. mncordo absolutamente com o illustre depu-
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tado pela. Bahia que acaba de dizer queesb1 
questão é uma questão politica.; não a. consi· 
dero assim. 

Acatando, porém, a resolu~.ão da mesa, 
devo declarar que a Ca.mara niL<l pode deixar 
de rejeitar esta emend:t, porque si acceit.asse 
seria. incoherente, visto que ja votou uma 
emenda estipula.ndo a. quantia do credito . 
(Muita bem). 

0 SR. SEVERlNO VIE.lR,\. (pela ordem)- A 
emenda que teve a honra de submetter á 
consideração da casa. exprime apenas o seu 
modo de penso.r ern l'el<J.ção ií. questão; não 
tem outra. significaçüo, síniío exprimir que o 
seu voto era. não nega.r em ;1bsoluto o credito 
pedido pelo Mlnistei:io da Guerm, ma.~ re
!!tringil-o a. uma somma. que seria convcnien· 
te para <lur ao nosso exercito uma. amostt·a 
do arma.m~nto moderno. ( ilpa.rtc.~; . 

A emenda nã.o tem outra significa.('ão sini'io 
a. manifesta~·[o uo seu modo de pens;:.r e os 
seus escrupulos em relo.çií.o i.W estado fimw
ooiro do paiz. 

Desde, porem, que vê q_ue ella. está produ
zindo esta. celeuma que pode até influir para 
obstruir a votação do orçamento de viação 
publica., a Cama.r:t tem o dil•eito de r<>jeita.l' a 
emenda. 

Mas, si a Cam~J.r[l, nilo quizer usar deste 
direito, pede ao Sr. presidente que consulte •~ 
casa. na. sua retirada. 

VoZES- Muito bem, muito bem. 
Submettído a votos o requerimento do .Sr 

se.-erino, pedindo a retil·ada de sua emen:.la, 
e regeitada por 58 votos oontJ'a 55. 

Em seguida é a emenda submettida- a votos 
e regeita.da. 

O SR.. PRESlilENTE annuncia a votação à:> 
~eguinte parte do substitutivo: 

Ministerio da. Marinna.... lZ. OOO:OOOsOOO 

Em S~"'llida declara que os Srs. deputados 
qne votarem por esta. parte do substitutivo 
responderão á chamada sim-e os que votarem 
contra-nãa. 

Procedendo-Re á chamada respondem siii! os 
Srs. Indio do BroazU, Cantão, Matta Bacellar, 
Augusto Montellegro, Costa lWdrigues, Ca.si
miro Junior, Henrique de carvalho, Anfrisio 
Fía.i.ho, Nogueü-a Paranagu<i., Ne1iorr, Pires 
Ferreira, Frederico Borges, José Bevilaqua, 
Gooça.J.o de Lagos, Alfredo Barbosa, Almiuo 
Affonso, Retumba, Raymundo Bandeira, Es
pírito Santo, Bellarmino Carneiro, Oiticica., 
Rodrigo de Araujo, Ivo do Prado, Augusto de 
Freitas, Paula Argollo, Tosta, Za.ma, Artllur 
Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura,:>everino 
Vieira., Santos Pereira, Paula Guimarães, 
Fr&nciso:l Sodré, Leovigildo Filgueiras, :BarJ:o 

de S. M:trcos. Séba~tiilo Li'.ndlllpho, ~fanoel 
CactanCo. Francisco de Matk1~,Atlw.yde .Junior, 
Homcio Costa, ~o\·nes .l\Icllo, Nilo Peço.<J.nlia. 
Fmn~·a Co.rvalllo, Baptista da ~lotta,Fróes da 
Cruz,:Alcindo Guana bn.ra,Erico Coelho,S<J.m paio 
Ferraz, Furquím \Vernecl~. Vinhaes, Antonio 
Olyntho, Badaró, Chagas Lobato, Alexandre 
Stockler, Alvaro Botelho, Manoel Fulgencio, 
AJ'istidcs Maia, Gonçalves R/l.mos, Carlos das 
Chagas, Costa. Machado, Francisco Veiga, Do
mingos Porto, Ferreira Rahello, Rod.olpllo de 
Abreu, Ar;tntes, Necesio Tavares. Francisco 
Glicerio, Mursa, Alfredo Ellis, Leopoldo d~ 
Bulhões, Alves ue Cil.Stro, l!rbano de Gouvea, 
Antonio Azeredo, Caetano de Albuquerque, 
Marciano d~ 1\Iug-alhães, Carlos Campos, La. 
cet·.la Coutinho, Jnlío ele Ca.stilhos, Borgeg de 
~fetleíro.<, Alcid~s Lima, Thomaz Flores e Cas· 
siano cio Nascimento. 

Responderam n''o os Srs. Pedro Chermont, 
M:~rtínlto Rodrigues, Nascimento, Epitacio 
Pesso•1, S~i . Andmde, Tolentino de C•n·valllo, 
Gon<:alves Fet·reil•n, Jm·encio de Aguiar, An
<lré Cu.valcnntL João de Siqueira, João Vieira, 
Luiz de Andrade, Seabra, Fonsec.1. c SilY~, 
Cyrillo de Lemo~. Virgilio Pess:Ja, Gabriel de 
i\-b~lhiies, Lamounier, Domingos Rocha, Mo· 
raes B•trros, Almeida Kogueim, Bella.rJníno 
de Menrlonr;a, F:::rnando Sim~ts, La.uro .MiUler 
e Schmil.lt. 

O Sn . PnE;;JDENTE - Foi a.pprovada e;ta 
parte do art. 1• do substitutivo por S3 votos 
contra 2.'5. 

Submettiuo a Yotos, é ().pprovado o seguinte: , 
Art. 2.0 ReYogam-se as disposiç~õ~ em cou- i 

trario. 
Em seg-uida e o projecto adaptado em 3• dís· 

cnssáo e enviado á commissao de reda.cção. 

O Sl.·. Francisco Veiga (po1a. o;·
tle;n) pedin a palavra para solicitar do Sr.:pre. 
sidente a fineza, de incluir na ordem do dia, 

1 

"J.pezãt da estreiteza do tempo, o projecro · 
n. 201, organisado pela commí:>s[o de 1\IJ.enda 
em setembro do anno pi1Ssado, deferindo a 
petição de Agostiu1w Jo>e Cabral, em rela~o 
a uma. quantia com que elle loi injustamente 
obrigado a entrar no Tltesouro Xacioml. 

Qualquer que seja a decisão da Camara ~ 
este respeLto, e preciso que e lia s~j11 dadn. 
sem d€'mora, pura. evit~.r prejuízo~ nuo só :til 
.Peticionaria, como até aos cPeditos desttt Ga
mara, que nil.o deve faltar com a justiça. ~ 
todos os supplica.ntes. . . 

Pecte, pCiis, ao Sr. preúden te para. inclwr' 
na, ordem do dia o projecto n. 201. 

O Sr. Leovigildo Filguei
x-as-A Camara acaba de votar uma emenda 
apresentada em 3• discussão ao projecto que 
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concedi:l. o credito p3,ra o Ministerio da :Ma
rinha. Es.'a emenda relere-se a um ore · 
dito extraordina.rio relativo ao Minisrerio 
da Guerra. . 

Membro da comaússlio de reducção, se. com
prebende que desejo, saber do nobre presi
dente da Camara como deve ser redigido e$to 
projecto. si de accordo com o a.rt. 129 do re
cimento. si englobadamente. comprehendendo 
õ credito pa.ra 3,mbos os ministerios. 

O a.rt . 129 do regimento diz (1<1) : 

«Ar t. 129. Adl)ptado definitivamente o pro
jecto se1·à remettido, com l\s emendas appro
vadas, á. com missão ele red<.l.cçilo para retluzil-o 
á devida fórma. Lida em i;:eS&i o seri a re
dacçiio final do projecto Impressa no jorn:tl da. 
cas.1., · s;>l vo o caso de nr~cnei:t r <'.r.onhcehb 
pc1l11- C:unara, a rcqncrilnr-JW• i!c :lignm rlcpu
tatlo. Submettida ú rcvis;ío tla. C;i. lll<U'<l , f'l' t:t 
só 'QOdePá etneiJ(Jal-n. si l'CI'OIIh~er•t• '\no t•n 
l'Olre incohcrencia. cotJti•:ulic,::io em a ·~llt'r.l'-' 
lll<lllifesto , caso em que :-;c <lllrlt~·~. 1\i :;cu~:<itn , 
que serú breve. l> · 

consulta, pois. si como m~mbro <la. eom
mLc;siio de redac~:i.o 1\c\'e l't~lig-ir o projocto 
sep;~ro.do do suiJst ituti v o que ;~~alJ,"t de .<Cl' 
'VO\ll!lO pela C:Lffil.l.I'i\ 1 OU si deve SC I' ~llh
mettill!l. a votaçilo ;1 rechcçno eles~ prn.iedo. 
en:;::obttndo a::; dUU$ Jun.tcl"ias. embot·;t tl\! igu:tl 
no.tureza, mas umn. das rtuae;; fui :tpresentn.d:t 
apena.s nn. occa.sitlo da discussiío. 

O SI:". F.1.•óes <1:). Cruz não está. 
abslutamentc de accordo com o seu illustr(Ô 
oompanheiro da commi~&ío rle redaccfío. 
po1•que a lei deve ser entenilid<" em termo:> 
lla.beis. 

A. C.a.mn.ta. sa.beqtla.! foi o motivo : foi pa.r<L 
que não forçasse a missão do executivo na. 
~il!lcçáo, :por· isso que o executivo não póde se
parar parte~ de lei pari1. dar saucção a. um~ e 
negar a outra. 

Aqui não se t,rata. desta hypothese. Quer 
crer que o credito se refira a marinha, quer 
ãguerro. ' ão pt'Opo~ta.s llo executivo, porta.nto 
não póde-se ir esl.J<\!'tar na hypotllese de forçar 
o Poder Executivo a dar ou negar sa.ncção. 
Todavia. como o tempo urge, o orador e o 
Dr. Alcides Lima, membros dtl. commissiio, 
pat-a cortarem a questii(I, redigiram já os dous 
projectos em separado. 

cedtl aS3im por desattenção á. sua pessoa que, 
aliás, llle merece a maior consideração ; roi 
simplesmente para poupar tempo. 

Dada esta explicação, nada mais tem a 
dízer. 

o SI:'. Presidente- Julgo que os 
creditos podem ser redigidos em dous projectos 
separados, não por absoluta exigencia regi
mental. mas por conveniencia da; serviços a. 
que são destinados. 

P:J.rece mesmo mais de a.ccordo com as pra· 
xes da Gamara o alvitre suggerido pelo nobre 
~eputado pela B<~.hia e uma vez que os Srs .. 
membros da commissão esW:o nisto de accordo, 
suhmettet·ei á Ca.mara a. red.acçã.o em dous 
pl'Ojoctos especiaos. 

(l Slt. Go~ç,\Lo os L:\GOS (pela ordem) pede 
tliSJWil><:l de impressão po.ro. os projectos ns. 
:!:31 B e C que se acl1am prom}Jtos. 

Snhmettldo a votos o requerimento é &.ppro· 
m !lo . 

Sito em seguida a.pprova.dns sem debate as 
seguintes reda.cçüo:~: 

N. 231 B' - 189-2 

[í.C'iacçcio do projecto t~. 231. B de 1.8g2 s-ullstí· 
l tllivo ao (le n. 2.']1 do m esmo anrzo que con· 
Ct'A e o ct·cdito de 10.000:000$ ao cambio de 
27 cl , )illra renav~i<o, reparos e novas can
stn!cçüe.~ do ma! cria~ da esquadra. nacional 

O COngresso Nacional decret~ : 
Art. I." E' autorisado o Poder Executivo a. 

despender, á. proporção que for se tornando 
nece5Sarío, e íà.zendo pitra. isto as precisas 
oper3.ÇÕes de credito, a. quantia de 18.000:000$ 
a.o caml>io de 21 dinheil·os sterlinos, com a 
substituir;:iío do armamento do exercito e com
pra de outros petrechos llellicos. 

Art . 2. ' Revogam-se as disposições em 
contrario." 

Sa.la. das comtnissões, 9 de novembro de 1892. 
- Fl'ões d a, Cru;.- Leo'IJigildo Filgueira$.- . 
Alcides Lima. 

N. 231 B3 - 1892 

Rcdttcçt1o 1-c prc}ccea n. 231. B (le f 89~, ~ub
stituti11o ao de n . 231. do mesmo anno que 

. cancelk o credito de J.2 .000:000$. ao cam
bio de 27 d . para reforma cU:> m~tteriat 
11aval. 

O SR. . LEOVEGlLOO F!LG"UEIRA.S - Tenho o 
direito, como membro da. com missão de as
siznar o meu >oto como vencido. V. Ex:. não 
póde dizer que redigiu já. os dous projectos 
~m outt•o companbeiro sem dar importancia 
a minha assignatura. visto como me usshte 
e..~e direito. O Congresso Nacional decreta : 

O Sn. FRóEs DA CRuz - Não dá. menos im- Art . I• E' autorisado o Poder Executivo a. 
pot•tancia à a.s,i.gnaiura de S. Ex. ; não pro- despender. ã. :proporção que for se toroa.ndo 
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necesS<J:I'iO, e faz~ndo para isto as precisas 
operaçoes de cred1to,a. quantia de !2.000:000$ 
ao cambio de 27 dinheiros sterlinos, com a 
reforma do material naval. 

Art. za Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sa.la das commissões, 9 da novembro de 
1892. - A&cides Lima.-Ftóes ela Cruz.- C.. 
Fitgueil'as. 

E' em seguida appl'ovado sem debate a re
dacçãodo projecto n. 155 C. 

O SR.. P ttESIDENTE - Não havendo ma.is 
vot ·ções continúa a. discussão das ma.terias 
indicadas na ordem do d ia.. 

Discu•são unica das emenda.s do Senado, ao 
projecto n. 192 G, fixando a despeza do Mi
nisterio da [ndustria., Viaç-iio e Obras P ubli
cas para o exercício de 1893. 

O Sr. Dem.etrio Ribeiro
Sr. prosidente, sou obrigado a tomar a pa
lavra sobre as emeodas o.trerechLIS no s~nadv 
ao orçamento da. Viação, para solicita r d~~ Cil• 
mara a conftrmação do voto que pt'ofcriu 
àcerca do melhoramento do. !.Jorra do Rio 
Grande do Sul, por occasião da.s~ di~cussiio d~ 
mesmo orçamento, nesta ca.sa.. S<Jrei bravA. 

Em virtude de prorosta da cnmmissl\o de 
orçamento, a. Ca.ma.ra :fizera sob:·e a t <tbella do 
governo uma redncção importantíssima na 
verba destinada àquelle serviço. 

Depois desse voto ccmsegui que~\ commiss~o, 
á vísta. das justis;;ima.s ponderações que então 
lha fiz sobre o assumpto, reconsiderasse o seu 
'Parecer e acceítasse a emenda por mim apre
sentada. l'êSlabelecendo a verba, cuja sup
pl'eSSâo fôra indiro.::la . A cam.u'él. aprovou o 
parecer da co:mnissão assim modificado. 

Agora, o Senado de novo supprime ou reduz 
a verba., e é no empenho de contrariar o seu 
-voto que fa.llo. 

Peço a attenção dos meus oollegas para o 
easo questionado. 

As obras da barra do R.io Granda do Sul, jil. 
o tenho dito muitas vezes, mas preciso repa
til-o ainda, não constituem, na. realidade, um 
onus para o Thesouro federal. Essas obras, cu ja 
decretação definitiva. foi feita pelo goveri10 
provísorio, serão, em ultima aoalvse, cus:ea
das pelo proprio esta.do do Rio Grand~. Elle 
pa.~ar~ juroo e amortisaçã.o d~ ca.pitu.l em pre
gaao. 

Do Thesouro ba, -pois, um a.deanta.mento. 
apenas; o que é mais qtte justificavel, visto 
como trata-ó>e de Ulll. porto de mar - obra 
punmente federal-. pa.ra não fallar no alto 
interesse politico que se prende ao melhora
mento do trafego commercia1 do Rio Grande, 
trafego que, semaquelle escoadouro da barr.<~, 
sem aqueUa valvula. de segara.nçll, fo~do 

ser:: a irromper -por outra parte, tornando-se, 
fatnlmente, depsndeneia ou subsirliario da eco
nomia dos povos 'l"izinhos. 

E não é desconhecida n. cohesão que ·se de
riva dos interesses commerciaes. 

l<'oi pon~erando toda a realidade das· condi
coes inilludiveis em que se acha o Rio Grande, 
relativ;tmente ao pa.iz inteiro e aos paizes 
limitrophes, que propaz ao governo o de
cr·eto de 15 de janeiro de 1890, não só como 
um:\ me:litla admini~trativa relevante, mas 
como a solução de um problema politico in
a.diavel. 

Toda a protelaç-ão é prejudicial, é desas
trosa. 

Accrcsce que, além tle caber, como disse. ao 
Rio Gt~wde custear oserviço dejui'OS e amor· 
tiS3çâ.o do capital empregado, cumprindo- lhe 
fornecer os recursos e1n que se fundarà o em
prestimo nc-<~.:so necassario, o govBrno pela 
111•1sma. lei dn 15 de janeiro t!cou autorisado a. · 
a IT•lctn<tr operações extraordinaria.s de cre
rJ i to, para o fim especial de assegurar n ex
ecução o iJriga toria do melhoramento r!lferido. 

Ora, essa lei nii.o foi revogada, nem aind:~o 
impugnaua ou criticada. Nem o será, . estou 
certo. 

Dir·Sil-ha : por isso me5mo a consignação 
orc·1mentaril\ e superftua. Não, não proceda 
o. objecção, e a verbu. deV'e ser votada para 
que o piiíZ tenb.a. sob os olhos os meios de tls
calisa.r suas despezas, estudando-as nas discri· 
miuaçOes contida.s nos orçamentos da R.epu
blica. 

Jà o anno passado, sem prejuízo da. autori
s aQio ampla consagrada na lei a que me 
veoho referindo, o Congresso dotou as obras 
do melhoramento da barra do ~c>io Grande do 
Sul com os recurso~ correspondentes ao tl'l\
b:\lho possível de ser feito durante um anno. 

Parao exercício futuro por que não proceder 
do mesmo modo 1 

Não acho expli!!avel a reducção do Senado, 
quando o certo é que a despeza serâ rorçosa
mente feita. e quo, portanto, a economia que 
se pretende é pur~\mente illusoria. 

Da Camara ja tenho a opinião posit iva em 
voto expresso. Ella. o confirmará, confio. Do 
Senado, espero, não haverâ. reluctancia. em 
accJder ao voto da Camara, maxime quando 
os representantes do R.io Grande que la teem 
assento informarão do facto aos seus co !legas, 
mostrando-lhes que é fictícia a economia e que 
11. responsabilidade tioaoceira da obr(l. é t oda 
do Rio Grande do Sul. 

O Sa. CAssrANo Do NAscniENTo- Apoiado; 
elle é que tem de pag-ar a tonehgem dos 
uav-ios entrados . · 

0 SR. lJE:METRIO RIBEIRO - E' O que eu 
dizia quando v; Ex. entrava no recinto •. 
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0 SR. CASSIANO DO NASCillE){TO dá um 
aparte. _ 

0 SR. DEMETRIO RIDEIRO - Era este o 
ponto principal d;1 minha interYP.nç..1o ne>te 
debate, que, ali<is, me forneceria opportu
nidade para explanação ue muitos outros 
pontos da administração publica referentes á 
economia. geral e à situaçã<> financeira do 
paiz. 

Mas, os meus eollegas da Camara estão 
com os seus olhares insistentes a repetir-me 
li recommendaçáo jt\ feita de que é preciso 
encerrar o de nata. 

Por este m0tivo n~o lhe5 tomarei mais 
tempo; oproveitaado, porém, ao termin::r, 
esta ultima opportunid:ule afim de ainda. uma 
vez appellar pura os representantes do Rio 
Grande do Sul, e ist0 porque tenho o dever 
!rrevogavel de trnbalho.l' pel:l tr:lnquillidade 
da f~milh\ rio-graudense, pela resr~ital:tilidn.rle 
do nosso estaclo, de cuja autonomia depende. 
posso nssim tlizer,o futuroeintegridnde lia pro· 
pri~ Pedet·ação. Acredito, Sr. presidente, que 
mwto se preoccupa.m com a situação pt•ecnria 
do Rio Grande os meus illustres pa triclos e que 
esses pequenos descuidos em relação ao> seus 
interesses ma.teriaes, como aconteceu no 
Sen~do e como ]Jodet•ia :lcontecer na Camara 
com onssumpto que ha. pouco disc11ti, proveem 
do f!l.cto de não se acharem SS. Exs. corn o 
esp!r.ito isento ~~ perturbacões que não são 
pollttcas, na Ieg1t1ma accepção do termo, mas 
excessivamente parti darias. 

0 Stt. CASSIANO DO N ASCIMllNTO -Antes de 
comecar a tratar deste nssumpto, já estava 
resolvido entre nós trabalhar para que na 
Caroara e no Senado se cot•rígisse o erro. 

O SR.. DR:\I?.TRIO RIREIRO - Não duví•lo d:t 
ra~o ou do direilo com que o nobre deputado 
o~erva. que, antes da minhn emenda. em 
3• discussão, jâ. haviam cogitado daquelle 
assnmpto. Mas, que se me permith ainda 
constabr que a intenção patriotiea. de 
SS. Exs. não teve opportunameot11 uma col'
respondench eíl'ectlva nos netos r!n. Cama.ra, 
e Ql!-e isso sô pôde provir das paixões p:nti
danas, que podem arrastar os nobres depu
t~dos. como o,; vão n.rrastn.ndo, a uma situnção 
difficil no presente e de uma. l'espousabili
dade tremenda no futuro. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- V. Ex. 
engana.-se. 

O SR. DE~rE'l'Rio R IBF.mo- Digo ditHcil. 
porque SS. Exs. estão a. pensa.r que é possível 
radicar-se direcção política de uma. parte da. 
Repuhlica. na rorça fallivel e instavel do 
poder contJ•al, e não huscam, por isso, apoiar
se na. opinião republicana do nosso Estado. 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCihlENTO da um 
aparte• 

0 SR. DEIIIETRIO RIBBIRO - Quizera eu 
poder reconhec:er qae os netos de S. Ex. se 
originam de impulsos con~iliadores e be
neticos, mas é o cootrnl'io, justamente, que 
se vê. 

0 SR.. CASSIA!\0 DO NASCI~IENTO - Peço a 
p:1lavra no expediente. 

o Sa. DEMETRIO R.lBEIRo - Não ha. tron
quillidade no Rio Graude do Sul. Ninguem 
contl:\ nas garantias constituciooaes, lá abso
lutamente derrocallas pela teimosia cega. da 
autoridtHle u.rbitraria.. E SS. Exs. estão com 
a responsabilidade daquella. ;;ituaçUo. Ainda 
mais, a,!.'gravam-n'a, perturbados como 
andam por um modo todo novo de enten!!er a 
consolidação da Republica. Federativa, quando 
pretendem alc:wç:1r esse elevado objectivo 
0pprimindo os cidadão independentes e reve
reuchlndo a prepoteucia do poder central. 

Mns o governo dn. União fatalmente se ha. 
•1e arrepenrler da. iodcbito., absurda e retro
grada. intet•venção que no Rio Grande esta 
temlo, e obrigado •.. 

0 SR. CASSlA.NO DO NASCOl:ENTO- V. Ex. 
deve precisar em que consiste esta. inter
venção. 

0 Sn. DEMETRIO RlBElM- ... sera a re
cuar, multipliquem-se embora. os t•ecor·so:; ma
t·~riaes de quo dispõe, com os quaes aspira-se 
anniquilar para sompre o sentir da alma 
rio-gr-aoúense e suas manifest.'!Ç&s patrio
ticas. 

0 SR.. CA.SS!A.NO DO NASCIMENTO - Ou n.nti• 
patrioticas; é questão de termo. 

0 SR. DEMETRI() RIBEIRO - Não insista 
ua deresa dos que governam; satisfaça-se em 
explicar a sua situação p'lssoal e com isso jà 
não faz tão pequeno trab<t.lho. 

Recorde-se que quando aqui nos encon
tramos, peb primeira vez, discutindo as
sumptos do Rio Gran~e, V. Ex. achava-se, 
relativamente aos que governam, em attitude 
diametralmente opposta à. que hoje mantem. 

Evoluções ! que podem e::tigir esclareci
mentos, dos quaes. porém, não preciso, porque 
:\S predisse e em tempo aconselhei ao nobre 
deputado que refiectisse e solvesse o pro
blema pessoal e polltico que os novos sue
cessas do Rio Grande, em junho, lhe haviam 
creado. V. Ex:. adoptou a solução melhor 
inspirada em seu patriotismo; está. agora, 
bem equilibrado ; seja feliz, é o meu desejo. 
Nem isso é esseocial rememorar no me
mento. 

O que quero accentuar ê que os nobres 
deputados estão fazendo uma. obra funesta. 
que ba de trazer, para a política do estado 
que representam, grandes embaraços. Vivem, 
no seio da. Republica Federativa, presos a. um 
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regimen partidnrio que jã era repellido no 
tempo da monarchía centr-alisadora! 

Notavel contradicçào! A política rio~gran~ 
dense, cuja origem e séde de desenvolvimento 
qu~riamos manter no nosso estado, ex:clu~iva~ 
mente, e entregue á acção de suas l)roprias 
forças ; as nossas questões que deviam os 
det·imir, dentro dos proprios muro3 elo ltio 

. Grande do Sul, pela noss~ infiueuci:\. e es~ 
forço~, insvü•ando-nas elevada dedicação â 
Republi<:<"L e seguindo os impulsos de nosS<t 
orientação politica: tudo esta sendo abastar~ 
dado J?Or umas solucões ephemerls e irr·i
soria~, cuja responsabilidade escapa de 
ss. Exs., porque SS. Exs. vivem do go
verno Cedera l. 

O governo da Unifío d~-lhes t1Hlo quanto o 
assanbado partid3rismo exige. A este respeito, 
grande é a vantagem dos result<ldos que os 
nobres deputados conseguem sobre o.s que 
outr'ora obtinham os partid~rios !lo libera
lismo ou do conservatorismo, no ilnperio. 

Transferencias, remoções, demissões, eli~ 
minações em massa de funccionnrios presu
miveis contraries á pnrcialidade de SS. Exs .•. 

0 SR., CASSIANO DO NASOI~IENTO - Nüo e 
tanto assim. Podia dizer como V. Ex. con
seguiu não ha tre~ mezes. 

O SR. DE)IETRio RIBEIRO - E' i nc x:acto. 
Os funceionarios que serviam a administração 
em novembro proseg-uit•om no exercício de 
seus cargos; não houve demissão por vin· 
dichs, nem uma só violencia a lei foi per
mittida pelo governo do estado. E' certo que 
os nobres deputados podem relembrar qne 
alumnos brutalmente desligados da escola, 
em maio de 1891, a ella voltaram inconti
nente. 

E' certo ainda que SS. Exs. querem ar~ 
~umentnr com a reposição de empregados 
da. Estrada de Ferl'o nos Jogares de que os 
havia rles:tlojado a colem eleitoral. Mas uns 
e outros foram rostituidos nos seus postes, 
}lorque, quanto aos primeiros, tr~tava-se de 
uma me:lida. de rep.'lração ê de justiça.; quanto 
aos segundcs, militava.m em s~u favor, além 
do motivo citado, disposições expressas do 
regula.rnanto d~srespeitado pela obstinada 
directoria que os persegllira. 

Agora o caso é muito diverso. Basta suspei
.tar-~e que o funccionario não pertence ao 
partido de V. Ex. para que elle fique a mer
cê do pt·imeiro Càprtcho d•t autoridade ioquisi
dora. 

Na administr:1ção ua guerre. os nobres depu
tados não teem conseguido ponro. H::t L'llvez 
meia duzia dil dias que aqui cheg:wam muitos 
inferiores, subtralliuos. ~ssim, ao serviço dos 
seus corpos naturalmente porque são passiveís 
da suspeição de indisciplinados. visto como se 

pode presumir que tenham opinião antagonica 
ó. politict1- do nobre deputado. 

Na. propria armada os nohres depula~os são 
bastante felizes. Dos o!ficiaes que li se 
ochavam pot' occ:lsião, como dizem emphati
camente SS. Exs., do heroico movimento re~ 
staurador de 17 de junho, assim como dos ma
cllinistas que serviam na flotilha, bem 
poucos, si é que 1ncepções existem, ficaram 
em aguas rio·grandenses ! ... 

Vão além 1>S. Kx:s.: já. anarchis<tram as 
relaçlles q ua as proprias autoridades federaes 
entre. st devem cultivar. :·: parn, esse efieito 
tem s1do de um<t benevolencin extraordinaria 
o Sr. ministro interino da fazenda e etl'ecti
vo da Viação. o Sr. Serzedello, o mesmo Sr. 
Serzedello que, entre o di(C 12 de novembro 
!lia em que i'oi a pendo do poder pela revoluçã.Ó 
triumphante li no Rio Grande o 'Presidente 
quil Rpoinm o golpe de 3, e o. data de 23 de 
novembro em que aqui restnu!'ou~e a. Consti
tuição mnis de uma ver., cedendo ao arrasta
monto dll seu cor,lçiio imp1·e~sionavel, pedia
me que lhe inilicasse onde estava a legação 
rio-qm11dense, •• S. Ex. queria nalttralisar-se, 
enthusinsmava-o o heroismo dos vencedores 
de novembro, dos vio;,'adores da Constituição 
violada! Hoje ..• Completa <t mudança! 

S. Ex. ,ió. niio sente aquellc arrebata
mento que se traduzia na jovial, expatJ:;iva 
e caracteristica phrase com que buscava. a 
legação. rio~grandense, quo beroes da jor
nado. vtctor!o5a instit'.tirmn nesta capital. 
Eioje, no silt~ncio de sua secr-3taria, S. Ex. 
recebe e executa as inspiraclles perseguidoras 
daquelles heroes, e a broq uel:t- se com as 
conveniencias que tem o governo do marechal 
de manter a autoridatle qu~, inopinadamente, 
pelo mesmo foi r·eposta no Rio Gr>tnde, E. 
S. Ex. nssim pratica, fMendo, muito, em
l!ora, penosas violencias ao seu coração ! 

Mas, 8. Kc tem até deixado sacrificar a. 
propria respeit••bilidade elo c.,rgo que desem
penlla, pm·a attender aos nobres deputados. 

Um funcciouario de sua immediata confian
ça foi destituído violentamente por um func
cionario federal, director da Escol:1. de Tiro 
do Rio Pardo, o Dr. Pantaleão Telles, que 
a 17 de junho se apossou violentamente da 
direcção d;~ estrada de Porto Alegre a Uru
guayana. depoz o engenheiro chefe, demittiu 
en:pregados de nomeação Jo mini~tro, desres
peitou o regulamento garantidor dos funccio~ 
narios, e o nobre ministro,te!Jdo conhecimento, 
de todos esses r~ttenbdos, apenas, timidamente 
mandou vir a esta Capil:<tl o en"'enheiro chefe 
da estrada, se11 delegado. "' 

Deste illastre profissional ouvi11 a exposição 
do~umen ta da de todos os successos, das irre· 
gularidades. desrespeitosas de que fóra. ohje~ 
cto a propr1a autori•Jnde do ministro, e, ape
nas, como resposta, de S. Ex. obteve o otrere-
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cimento, quG dignamente recusou, de ser re- Adoptar:un uma Constituição inspirada. na 
movido d~ Estrada de Ferro de Porto Alegre sã doutrina republicann.- visiTelmente frau· 
a Ururua.yana pa.ra ;~, po;ição de auxi li!l.r da dada, entretant o, em d\ver.>os pontos capitaes 
Estract<J. de Ferro Central. d~ssa obra -; m:1s, em ~umma., e lia estn.belece 

O nobre minist ro quiz resolver a questão g·ar~1ntias que silo, :~lgumt\S , a repeticão das 
como si fosse uma questão de interesse pri- ~·ar,w tias consa.g-rad'\~ na Coostituiço da 
vado do engenheiro; não pet-cobeu que tr:\- l'teJ:lnblica, Olltr<IS, um;\ derivação dessas 
t ava-se de Lcvaotnr stu autorid.ade allmini- proprbs g:~.rantias. 
stmtiva. que ba"i:J. sido a~iltada por um runc- Os nobr~> deputados qu~ isso tizernm não 
cionario feder-J l ! t•espeitam, entretanto, nem n. Constituição !e-

Absolutamente nada fet:, o~m com iso;o dernl dt\ Republtca., nem o. sua. propria Coosti
irnpre.ssiooou-se s. El:., que, aliás, julga-se tuiçii:o: clnusuram os citladãos, deixando-os 
~ !" f d t d t b d t incornmu~ica:veis e sem nota de culp<t · não 
• 6 IZ u.zen ° 0 0 quan ° os 00 res epn a- lhes per mittem, Ri quer, que usem do direito dos desejam. -

Eis porque digo que ss. Egx. ~ô :~mparn- constitucional (\O habeas-corpus. 
dos pelo braço forte do g-overoo dominam 0 0 Depois, :~ titulo de tleportados são jogados 
Rio Grande, onde estão fazendo nctualmcnte cirladãos inoffeosivos, abordo de na~io:;, cujos 
umo. politica. do! que se hão de :u·repender, e commandantes inexperientes não pe33.m bem 
da que já tiveram occ~sião de ar,·epender-s~. :\ r esponsnbllidada gravíssima de conduzil-os 
pois ni'io é novo para o5 n<Jbres d.)putmlos os.;o como presos politicos, até esta Capital . AQUi 
rcgimeu que vão seg~indo . :1. n.utori<lnde ,Je.,cuidosn. recebe-os, sem uma 

res tlvn , do comm:n1d:tnto ignarr:. e eil-os que 
No mesmo regimen viveram durante o pros~~nem a romarltl. dos soffr1men tos, até 

governo provisot•io. que :l lgnem vil. :\o l!hefe de e polícia ponha 
Ja lbes devi:) ter ~•provaita.do a experien- termo i~ perseguição, que de outro modo du· 

cia. rarin. indcfi oida.meoto. 
Foi por causa desse regimen que alg-uns Foi 0 que se rleu ha poucos dias, como 

dos nobres deputl\dOS tiveram a infelici<l:vle hontem referi . com dous cluadãos vindos ulti
ue ser arrast:1rlos pelo {'Orler do ~entre. :1 mamen t.~ do Rio Grande do sul: fui encon· 
ponto de, só a nltimo. hor~. contra ell,) rompe- trai-os ji1 no xadre?., c só il bondade e ao espi
rem surprehendi<los pela necessldnde •le le- rito de j ustiç;• do St• . Dr. chefe de policia 
v~o tarem-se contrn o golpe tlc cst;~do. rlevem hoje 0 t r>tnsita.r pelas ruas em que 

Outros ha da. parcialidade de SS . E Ex. que tran .. ita 0 nobre deputado. 
foram a.tê a sustentação do golpe rle est:\do, 
não recuando, para b~o, ante 0; meios >io.- O Sn.. CAsSH.'\fO oo NASCi lllENTO- Fomos 
lentos e a sa.nhu•.l" perseguição de nossos pa- nós que fomos pedir ao ch~re de policia t 
triaio~, que reagiam dí~na.menta. o Sn.. DE>!ETRIO RmEIR.o - O nobre de-

Deputados houve, que pelos antecedentes a ]mt<vio não attendeu. (l'rocam·se d.i'r)e1·sos 
que allud••. foram obrigados :1 fie~ r em oppo- npartcs .) 
sição manifesta, ~o go\·crno elo ge neml F lo- O SR.. DIDUTRIO RlllE!RO - E>tes dous 
riano Pei:wto, de cu.io influxo, entretanto. cidadão;; fomrn presos e eucerrados na cadeia. 
hoje vivem, na. posiç."i.o em que o ma.rechal os de Porto Aleg-re, onde ficaram incommuni· 
restaurou. cá v eis e donde vie1•am deportados. Diga o 

Isto tudo, na miul1a opinião, não demonstr<t nobre cle puta,.Jo que fizeram esses cidadãos ~ 
nem falta de ca.racter, nem mi co:nprehensão Onde IJ seu crime ~ Colll que dil•eito são assim 
política dos nobres deputados; as>igoa-la.. sim, otrendidos ~ 
uma C<Jnsequencia que f<l.htlrnente-se dcriV<\ 0 SR. CASSIA.NO Do NA.sCIME>'i'TO _ Res· 
do facto de est..'lrem querendo prolongar no 
seio da R.epublica. que é federat ivn, a mesma llOOderei a Y. Ex:· 
depeodeoci~. partidari;t, qne tanto combatemos O SR . D &'IIETRIO k rBF.lM - Não responde. 
no tempo da. monu.rcl!ia uoitaria e absor- o sa. CASSIA.NO no NA.scrnEN'l'<l - Vou 
vente. I responder. · 

o. SR. J~Ão DE StQ~EIRA.- _M:ts parece que o SR.. DElfETruo RmEmo - Como vê 
mu1tos qw.ze~am a reu~teg-ra~.ao.dos gencraes. s. 8x. , não estou procurnodo lan~.<~ .. r 11. d u
Parece qne mnda perststem Da nlé.1.... •id~. 110 seio rla. ca.mn.r:l; util seria que 

O Sa. Dm•IE TRIO Rmmao - Sr . presidente, seus escl:~.recimeuto; fossem imroediatos sobre 
ultimamente o Rio GTanrle do Sol preeisn este : r~sumpto . Expondo a questão com a 
fl!ais d;, minba palavra ; necessai'io i' que eu verdatle em toda a stm nudez, não tenho a 
dlgl\ em seu favor nlguma cousll, hoje mais preoccup1çãn de fa :r.er dis~urso, nem quero 
do que hontem, porque realmente os nobres mesmo desal1ar os seotimeutos generosos dos 
deputados oãn cuidam delle. meus nobres collegas, sentimentos que carta· 

Culara V. VII 22 
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mente eu poderia fazer vibrar, si a miulla 
palavrJ. estivesse, sem restricções, ao ser
viço exclusivo de minha. indig-nacão. 

Mas hei de deix~r bem pateote que não é 
, uma questão de partidarismo que aqui !6-
vanto, impertinentemente ; conve!lcel-m;-llei 
de que me ergo em deresa das garantias 
constituciocaes, que devem ter effectividade, 
no Rio Grande, como no Parã, como nesta 
Capital, como em qualquer r •>canto de lJosso 
paiz, pois assim o exigem o d<·Vet• politico e a 
sinceridade republicana. (!lfuito bem.) 

E os nobres deputados do Rio Grande !Jão 
de submetter-se il. verdade e a smceridnde 
republicana ha de triumphar! essa mesma. 
sinceridade de que se e.,tão afa>t<lndo, infe
lizmente para os nobres deputados e pnra 
a política rio grandense, rebocada., '"'omo vn.i 
sendo, pela prepote!lcia interesseira elo cen
tro, que a.gora. exerce sobre os nobres depu
tn.dos uma. influencia misteriosa ... 

0 SR. THOMAZ FLÓRES- Sobre mim não, 
porq11e não sou solidario com violencia al
guma. 

"L'MA Yoz - Isto muito honra ao nobre 
deputado. 

0 SR. CASSIANO DO NASC!~IE:NTO -Apoiado ; 
nãoha duvida. 

0 SR.. DE~rETR.IO RIBEIRO- Isto muito 
honra ao nohre dermtado, repito com mui:o 
prazer, porque asstm vejo que os nobres 
deputados, evitam envolver sua co-respon
sabilidade nestes actos que são criminosu.mente 
hediondos. 

O Sa. CAssrANo no NASCDIENTO- Si se 
.del'am, que sejam punidos. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO- Mas é preciso 
que os nobres deputados deem uoo segundo 
passo. 

Si a declara~ão, que t1zam, de reprovação 
é indispensavel, para que não fi'luern com
partindo da responsabilidade. el}u,\1 mente lhes 
crea um outro dever. qunl é o de condemna.
rem por actos a conducta. repudiavel .. 

O S&. THa)rAz FLoRE~ da um ttparte. 
O SR. DEMETRIO RrBRIRo- Pois bem: 

V. Ex. está, desde esté momento, no dever 
de entrar activamente na questf(Q, come<;anrlo 
per conseguir da prineipal autoridade .do 
paiz, que mande dizer a esta Camara si o 
Rio Grande do Sul hoje é thea.tro de uma 
conflagração intestina, ou si c Sr. Vice-Pre
sidente da Republica e victima de uma força 
adrede tJreparadtt, e com a qual pretendem 
conquistar-lhe o apoio. de que preci,am os 
gozadores do poder, (Ha diverso< apartes.) 

O SR. DRMETR.IO RtBRIRo.- Mas o Poder 
Executivo, si é certo o que tem deixado trans-

p>lr,~cer paios orgãos da imp1•ensa desta. Ca
pital, jâ. devia nos ter onviado uma rn~nsa
gem solicitando as provideucias necessarias, 
porque, full~cionancto, como està, sô o r.on
gre;so, si h a cnnfiagração no Rio GrandCJ do 
Sul, tem comp~tencia pitra deliberar. Entre
tanto o governo jáz em um silencio cauteloso. 

Por outro lado, o Poder Executivo tem 
obrigação de manter as sentença~ . e bis fe
derae;:;. Ora, são leis fed•lraes de prímot·dia.l 
imp,rtancia as que dizem sobre garantias e 
direitos concedidos aos cidadãos, assim corno 
ns que estabelecem os casos de inbrvençilo 
dos Poderes Executivo e Legislativo nas 
questões estadoaes. M>1S o governo deixa 
desrespeit;tdils aquellas ga1·antias, e não 
inbibe, ao contro.rio, autol'iza, n intervenção 
ou utilisação de forç·1s federnes ••. 

0 SR. THOMAZ FLOR"RS da um aparte. 
0 SR. DEMETRIO RrmmtD- Mas si OS 

nobres deputn.dos reprovão ... 
o StL THo~rAz FLORES- Si existem casos 

Je violencia, reprovo-os. 
0 SR. D!i:METRIO RIBEIRO - Existe teU O 

affirmo •.. 
O SR. Tiro~!A2; Ftmms- Então reprovo. 
0 SR. DEMETRtO RlBI<IP.O - ... e V. Ex. O 

sabe. Muitns t·~m sido n.s Yictimas dessas 
violencias e os :-lrs. Dionysio Junqueit'IJ. e 
,utonso Guimarães, que agora. estão nesta ci
<lade, aínda coutínuariam sob a pressão ca.pri
<:hr·.sa dos seus pPrversos perseg-uidores, si não 
fó!'a a intervenção, junto ao chefe de policia 
quejá referi. (Apa,·te.l dosSrs. Thomaz Flores 
a Olllros.) 

0 S&, DE~!ETRIO RIBEIRO-Para manter a 
ordem publica! ~íz o nobre deputado pelo meu 
estado. E jus ti ôca todo esse procedimento 
perlirhrnente criminoso oom essa phrase, que, 
se::n duvida, encerra um gr~onde pensamento 
pnlitico, mas que póde dlstiLrçar ou attenuar 
de modo subtil a coresporuahilidade que, 
aliás, não <levemos hesitar em assumir nos 
facto;; occurrentes. 

Essn. phrase, aqui repetida pelo nobre depu
tado, faz passm• ante meus olhos nm qua.d.ro 
jit velho, innmneras vezes reproduzido na 
histof'ia das nacionalidades que ructam. 

E' êlla a defesa dos despotas de toda a na
tureza. e á sua sombra sempr."l elles oro
curaram suffocar as grandes manifest~QI:iês da 
airna humana, as agitações patrioticas dos 
povos que intentam reivindi.car sua liberdade, 
independencia e autonomia. (Muito bem,) 

Com essa mesma, phrase é que se justificam 
rlo procedimento ahominavel todos os ty
l'annos. Tudo é a ordem que o exíge, tudo se. 
faz em nome da ordem\ 
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Mas, Sr. deputado, primeiro que tudo e 
prc~íso saber o que é a ordem, bem compre
beudel·u e dellnil-a. ( Ap~iarlos .) 

Ordem não é a oppr•e,;si'io ou a violencia, 
niio é o autoritarismo sem l'r·chs <.u o a!'bitr·io 
dos potentados, não é o desrespeito :i propr·ie
dade, iL familia, aos elementos estaticos ela 
sacieda.de r ••• 

0 SR.. CASSIA,,u DO NASCD!ENTO- Apoia
do. 

0 SR.. DEMETRIO RII3ElRO - ... mas é O 
coDtrnrio de tudo isso, porque a ordem re
pou:~a nC> reconhecimento consciente lln mar
clm pr·ogr·osslva da civíllsuçfio par•a os seus 
futur•os i:te:;tinos, preci~o:; o IDevitnveis. (Jfui
jO lwm.) 

O Sa. Tno~rAz Fr.altl~~ - Apolrvlo, o es~'J ú 
o meu ldé~tl. 

O StL. D&METRla Rnmmo- ~fns entiio, af· 
tlrmamol-o. nintln umn voz, o nobr·e tleputado 
nlio póde ser solidtl.rio com o que se pratica 
no Rio Grande ... 

0 SR.. THOMAZ FLORES - Si >~e praticam 
violoncias e de~atioos não sou so lidaria. 

0 SR. DE~rETRIO RIBEIRO-••• e não o 
póde ser com o neto do governo fazendo das
tacar força publica, força federal, p~ra, par
tindo da capital, ir ao interior do Est,do, 
em tlilig-encia policial, combater cidadãos que, 
reconquistam a liberdade local e autonomia 
usurpadas, como, segunt!o telegramrnas otli
ciaes, succedeu na Cruz-Alta. 

V. Ex. não póde deixar de censurar seve
ramente esse otficio improprio do soldado e 
qui~;\, deprimente aos olhos da clnsse a que 
V. Ex. pertence, a julgar pela repulsa.. que 
o exercito tem aos serviços de policia. 
(ApQiarlos.) 

0 SR. THOMAZ FLORES- Peço a palavra 
para responder. 

O Slt. DE>iETRIO RIBEIRO - Mas eu qui
zera que o nobre deput~do me respondesse 
já sobre o particular questionado, compro
mettendo-me eu a ouvir todo o seu discurso 
posterior e dtmdo-lhe, por minh;1 vez, as ex
plicacões que V. Ex:. nessa occasiâo "ntende!' 
necess<lrias. 

E' assim que se discute, quando não ·se 
pretende arenas armar o effeito, mas sim 
esclarecer :_1, Cn.mn:ra. e o Droorio Poder Ex
ecutivo, para que todos possam julgar da 
validade e sinceridade dos argumentos. 

0 SR. THOMA.Z FLORES - Com isso lucra
mos todos. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO - E' preciso e 
e urgente que o Sr. ViC<:-Presideote da. Re
pllblica comprehenda que entre os republica
llOS do Rio Grande do Sul, si ha uma diJfe-

rença,, essa só pó1e ser desfa vora.vel ãquel
les que, no momeilto em que se trata de fun
da.t• n federação [lOlitic.t no Brazil, estão vol
tados para S. Ex. a solicitarem, imiJortuna
mente, intervenção do podo;r feJeral afim de· 
suffocar as liberdades daquellC! povo generoso 
e heroico, f!Ue foi o principal degrão em que 
se apoiou S. Ex. para subir as escadarias do 
palacio Itamaraty_ (Apoiados geraes.) 

S. E~. ha de ficar compreheodendo ainda 
urna vez que tudo Qll'l.Uto seattrihue,como tão 
rrequentemente o fazem os illustres deputa
dos que o cerc.1m, a manifestações de meu 
it'rC!primivel ot•gulllo pessoal, Md., mais à que 
corHpr·eltensão ,Jo dever republicano e atli
tutle corl'ect:l dos que levantam-se e fallam 
rio pé ~ todos os cidadãos, sem ostentaçu~ e 
som fruqucr.as. (Apoiados.) 

E o noure tlcputado (dirige-se ao 81·. Flores) 
•li! O tanta. \Jenr·volencia !'e vela sempre na sua 
phruse, qLJe tanta elevação de sentimeutos 
procura deixat· perceber sempre que usa da 
palavm nesta Camnw., tem, entret:~nto, na 
rormaç~,o dos ei"rados conceitos do ''ice-Pre
sidente d<t Repulllica, grandes culpas. 

o SR. Tnc..~rAz FLoRES - Isto na aprecia
ção de v. ~x. 

O SR. DE:r.IETRIO Rrsmao - O nobre depu
tado devia ter tlac!o o exemplo publico, digno 
do Rio Grande e de um soldado, de ter as
sumido as responsabilid 1desque lhe cabiam no 
movimento sedicioso de 4 de fevereiro em 
nosso estado. 

O SR. TffoMA.z FLoRES- Protesto contra 
o qualitlcativo sedicioso. 

0 SR. DE:'IImTRIO RIBEIR.O - Agora. mesmo 
o nobre deputado está sendo solicitado a dar 
provas de sua. coherencia. 

Por ella devill. ter antecedido o Sr. Jacques 
Ouriq11e no protesto que S. Ex., hontem, aqui 
fez colltra o acto de opprobriosa repressão que, 
seg-utJdo corre, se pretende infligir ao te
nente Aonibal Gardmo, só por rne o illustre 
republicano rio-.::rr9ndense escreveu uns com
menta.rios justíssimas acerca do governo. 
E' mais umfL violação da. lei o que se vae 
faz«r. 

Ja se nã.o quer (cotno"Vamosretrogradando!) 
ja se não quer permittir a apreciação livre 
dos actos do governo, quando essa attribuição 
foi, não direi coni'erida ao citbdão no Esia
tuto fundamental da Republica, mas apenas 
registrada como uma conquista irrevogavel 
da oivilisação dos tempos que correm. 

0 SR. TB:O!>!."'Z FLORES- Ahi não estou 
de accordo com v. Ex. 

0 SR, DE~IETRW RIBEIRO - Então é 
contradictorio com seu pass;tdo. v. Ex. foi 
parte iuquestionaveliilente interessante Da 
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afamada questão militar. E o que se con
seguiu então ? Nada mais, nada me no~ rpw 
_firmar o direito iodiscutivel cpw o mil i ta r•, 
como qualquer cídad[o, tem t.le discutir :;cto; 
do governo. 

Mas, Sr. presidente, o honrado ,Jcputado 
saberã interpret:w intclligcntemente n. sun, 
propria couducta, tal como vae fazendo o Sr. 
Cosshno do Nascimento, que se ach:1 na obl"i
gttção de ir até o fim de stm vida politicc:. 
explicaudo como foi le(tc/cr di1 mlrwl"ia e o 
porque deixou de ser lcade1· dJ. minnrü •.. 

0 SR. CASSIA!'i"O DO NASCD!BXTo- EU re3-
ponderei : é muito simples. 

(H a um aparte elo S1·. Mtwat.) 

<Jr:ix:<r chro o meu pensamento, ailm de que 
:t pr'J";crsid ,dc catumniosa. não lhe pretenda. 
sol:l)J:!r :t J,asc. 

.\' ~"m:<t':t ,h htntlci1·:t ,],, ntllnnomia do 
est:•dü. lt:d:Ll'~i aintl:~ puJ:, l"utlernf;ii:D c contra. 
o parhtmoutarisr:to unital'io, cn,ja irre~ogavel 
condemu<<çiío hi:stnric•• sullicieutemente nos 
auto l'i ~'' ri<t :1 ile~p rezal-o, si não fóra a falsa 
noção que no~~ o~ compatr•iotas vU.o tendo d;J. 
Repu hlica. jlllgada tttraver. rl<t rraude, erros 
o crinwB que em se:t nome se pl'àtic:un. 

E' a~>sim q11e, n:ls mgtões do Sul. C(}jendo ao 
cmpen!to cnt !JUe ~e acham, os qne til gover
nam. de cohouestttr seus gravíssimos erros 
pel:c ne('essi<bde Je combater o -p:lrlamenta
l'i:;mo, n''in pcrc'"bem qnc a depenrlencia. las

O Sa. DE~rrnaro Rmsmo- .Til. me em~:\ ti n1ns:l. t·m que o Rio Granrle esti\ do poder 
desgosto ver os nobt•es rle[intado;; sujeito' ús crmtral ô o Hlelhot• aPgumento que fornecer
conting-~ncias dessas inkr·prct:tçiíes contl~m:;~ se pó.lc ~os p:trtidistas da retrograJ.:\ ban
da seu propt•io proc,)der. E o ccrlo ê ']t:C ~i deit'<t. ("l(JOiaclos.) 
dos seus aggnwos eu qni1.~sse cl!~Sfnl'ç:w-me Conl raziío ~:!Jes podem :tl!Pg~r que 9 pnr
bast(tr-me·llb, par<\ vin;;ança .. :tpr·~chn· os zi,;- lament:.J·ismo J·e:;nc:itttva ma i~ a autonomia 
zagsa qne os vão arr~slanua, impiello,;:~mentt~, p()tilic;1 da antiga.\Jrovinci<l, ,{0 que 0 faz ho.ie 
as cegas e:dgencia~ uo partid:trJsmo. Mas. rto a inten·enç~o ceutralno Estado FederJ.ti>o. 
co!!.tl'•ll'io disso, nenhum desejo ue !'epre~:tiia g n~o 58 di~''· i'JU(' declamo. outr'ora. nem 
me estimula a esse goso todo pesso:!l. c síntu os liLeraes ne'ín 05 consenndores cediam ao 
a.te que minlws rememor:1ções proruncl•1rnente tlorler !.lo imperio a r.scollu livrl3 de ~eus 
sympathicas, qne tant;tS vezes reconstitnem elGitos. A~m·:,, <i ll!:1 facto publíco u que me 
em meu e5pirlto n.s inHt;::·ens do que foi e reíiro, os nobres deputados. concorrendo para 
poderia s~r aind:1. o g-J.'Ú{JO dos nol.Jres rlc- \ · 

t d d. D pr ~stiQ"io tlos :1c vers,rios, os umcos que pu a· os, me pre rspoem a re~peitnr os IJUe 1 ~ 1 {: 
represent:un UIJl(l, p::t;rte da tradição d:c~ por em gan!~::t.r• com semd lante acto, agora, 
1 r · Pepito, OS nobres deputados pt•ejuclicam 
netas po ltlcas que se feriram em minha aquella. li berd,,de conqui>ütrhl., e a escolha dos 

a nti~a provincia. 
Não. nito creiam os nobres depntnd()s; não ropresen!(tntes do Rio Grande ja é uma 

i~ii~~~~t:~~~~~~i1~1;:r~~~ep~~~~~:~~i~~~ ~:~~~ç~~~~~~~~~~l~~r\g~~ g:~~~~ · 3~ ~?e~~~~e~~ 
duvida alguma., percebem.qua é liesinter•"s''1.- ta,ntes f-.:!derae;; a. preenchet•, o u1me de um 
da, absolJttttmeute Jesintere;sa.da. 0> succrsos ci,l:uh'o, ~llP. lllllito prezo, lJOrém que, re· 
de 4 a 23 de no\·emlJro r.n•am a. S<1:JCção ~~~~i;J;~' ~~~ompód'~1 t~~~!r~~~esn;~')llr!~~,do~00~~~ 
~olemna das llrevisõe~ que me g:u\,trrl.m nn. di<l:-.tos uma e:o;:ig-encii1Jlirecta ou indirecta do 
accidentada. campanha que radicalm,~nte no,; ltarn~c\'aty. (Coiteste1ções.) · 
separava. 

Desde entã:o me considerei deso1Jri~,1rlo rhs O Sr... DrmETRIO RrBEIR.O.- Oh t roi a lista 
!netas com SS. Exs. Hoje, porém, sinto que rulJlicoo;l:~ em Colila' uest<\ cidacle, ::ccrescenclo 
resurgem, decisivos, os motivos elo nosso nl<\ü; que dellas ,;oJsta qne a Fedrmzçr1o, ar
afastamento, cujas proporçõDs n\·uthm em g"•\n rlos nobres deputado~, disse que o general 
face da assombrosa conrluct:t de SS. Exs. Tellr.s n. h•Win. •mtol'isar!o :t decl11rar que elle 

causa pasmo ver como os nobre;; deput::do"· acceitil.V.~. :l iactns~o r!o seu nome. 
com açodamento ra1•o, s:l.cr·ilic:un :1 nato- Si, [l.ca~o, os nolm~s deput!!.dos fora.m~vi
nomia. do nosso estado n.grilho~ndo-o i1 milo ctinms d,, precipit,lda re>olução de amigos, 
ferrea do poder central! 1kn, o]'lito~por não dito; não tenho interesse 

Contr& ~sso os meu3 protestos~ e, procht- etn insi:=lt1r. 
mo-o com firmeza, para reconquistar :1. e~mn- 1\!esmo si e>s nobres tleput<:tdos "re~uam do 
cipação do Rio Grande nã.o reg-at:!a.r~i ~acri- passo que rlera.:n e reparam o erro em que 
ficios, e o meu esforço se ln 1\e conrtlndir no c.,hil'am, ainda o que m~ cumpre é reli~itar
conseoso geral dos meus abne~.do~ r"tricío:;; me porque Tejo qu~ si o !Uo Grande pode, sob 
que labutam nessa ollm de digoirtcaça.o repu- .1 pre~sílo de exigeucia~ indebit.1s, ceder, irre
bticaaa. (Mu;to bem.) ' iled1damen.te, na1&. parte de su~ ~\utonmnia e 

Mas, em face das C()USV.S políticas de minha [ dignitlade, im:netlhltamente so.be reagir e re~ 
terra, e para precisar miull<'.· attitude, devo considerur s~us erros reparanU.o-os aos im- · 
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pulsos de su:1. iodependencin. honesta .(Con. 
test.a,õcs e•n altas vo;es rlo s, .. T/wlJUI= FHrcs.) 

O Sr. D1•;,mrmo Rrm:mo - Pois iiqn~ 
V. E :o:. s:~h~nrlo qne nunca puz em 1lnvi1!a 
si V. Ex . l'<lCÚ t ou 1lei:x:1 •lo reeua1'; e :1inola 
mais que não me preoccnpo com seus recuos 
ou nvnnços. Ei:; tndl>. 

O que a.llego não provém de iot'ormações 
rcserv;ula;;,mas dr1s I)U<l nos foram rladas ])elos 
d dw:ãos rlaqnelle município, em rop!'escnt;\ção 
dOI: IIJJJill\hllliL CJ ilt: !()i tr<tr.ida ::1. estt\ Cnmttra e 
ItC ndc ;Jo n<•;So <,xamo ~~ rc~oluçã.o. 

Sr .presidente, dizia e sustento ~Ge o~ nobres 
deputados pelo Rio Gmnue !lo S11l l'jUe reprll
sentam nqni a parcialidade chanwh\ repui.Jli
cana, estão, se:n ::e dar conta, talv•!Z, f>\vo
neaodo a politic:l. adversal'ia, e permittindo 
qne elk\ g;tnhe t err?.no ante::~ !\pl'eeinc~o do 
povo rio-~r:)ndellSe, que nspira, não restrin
gir, mas desenvolvm· n, sutt ttntonomit\. 

A direcção poli tic-:~. •lo Rio Gr:ln i e do Sul 
está sendo f~ita rlaqui do Rio do h~1eiro, e 
là é apoiada peh\ forca materlal, sinii:o cxclu· 
sivamnntc :unpararb pel:\ autori~ade do Vice
President~ lh\ ltepublica. 

O SR. JAcQUES OuarQCE - Infelizmente, 
é verda.de. 

O SR. DE:IIETF.lo Rl BEIR.o - E é por is.."<l 
q!le, em vez de vi rem (lize r :i. G:ulltH·a, J)()~; t i va 
e l'r:~nc.~m~mte, que no Rio Gl'Mrie \lo Sul ha 
um:• conflagração e que é preci~o '1 :tO o t:on
gre;;so cumpm o d.;;·;;~r· qne no c:tsv l11e com
pete, os no11res d'~pubd<>s dei.~''nHlsto ree!ntn 
e vão entretet· no [tamnr~tv. conl'or·11W C()J::l~
rencias :tindn, hootem notlciad;\S, coiioquio.; 
frate,·aoo~, t:ll ve~, m::ts tle in~.crtcs l'CSultados 
para a pa.z do Rio Grande. 

Muitos sào os nossos comr•ntriotas que vi 
vem emigl"ildos tio e~bdo, longe de ;mas 
cidades, a('astado:; de SU<lS famílias. 

Ponhamos 1ermo a. essa ~ituuçá:\ affiictiva, 
e facilitemos o seu regresso, fPT<\Utinclo-lbes 
tod<lS ~•s condicões de tr<\n quil!a, cooperação no 
desenvolvimento d:t patrb r·io-graurlense. 

Os noores deputtldos sabem que é l''norme :~ 
massa dos a.dYer;;ar·ios da situo.çiio que repre
sentam, ~ que es.s~s ad><Jr.Sttrio:; Jl!l.l':l ven
cei-os, mesmo pelas armas, não precis:tru a !li

. ciar elementos estrangeiros para invauir nosso 
territor io . Entretanto esse crime é att r ibuido 
aos nossos patricios. . 

Por qne admittircmos esse a.leive ~ 
E' certo, e disto V V . Exs. teem <lortezn, 

que no recente movimento 1le lille jn0ho, 
a que por ironia chamam heroico, ['orças com
postas àe correutiuos invadit•am o ter1·itorio 
sagrado do Rio <3rande do Sul e o atrllvcs
saram em diversos sentidos, cheg:n•am ao 
muuicipio do Alegrete, ponto inte••ior do es
tado, e ahi en tregat';\m-se aos condemnaveís 
delictos da pill:w gelil a.ffrontoS.'\, i1s escan
caras, sem o menor respeito aos protestos que 
cidadãos pacificas e laboriosos fazi:\m, i\ som
bra da Cónstituição, que ll1es garante n pro
-priedade. 

,~ pezn!·· por·Gm, dos !lobt'o.·» dcpnlndos have
rem ac•:e:lado estie couttn(çen te para reporem-sG 
na. pos1çao em quG se encontJ'l\m, nlio com
preheorJo que SS. b:Ys., sem remorsos na. 
cono?iencia, sem dó ruo co_ração, po>:;;am per
mJttir que l:ie nffirmeque lilhosdo R.io Gr-,\nde 
estfl.o :lggre !O ià~Jdo estr-angeiros pan invadir 
O UO:SSO l e !'I'ItO['lQ. 

F :.1.llo ne5te assumpto com a maxima fran
quela; ;:ão 56 par a ouvir aosnob:es deputauos, 
::;1 o P••dé:l'C!l1 uar, um desmentido solemne às 
nllirn;açües LlG minha, narrativa, como ainda 
porque quizer:1. voltar ús minbns meditações 
mtim:~~ lcvnnrJo mais um coelflcíente de sa
ti;;!'açáo, qu<1l seja o 1le que os nohres depu
taJ o:; não silO nem li origem rlo boato infa
mante de snt\ terra, nc:n permittirno que se 
continue :~ ;\'\'1\nÇ<II' calumuias desta Qrdem 
con tra o rovo l'io-gr:mdense. Sejamos todos 
,;o! itla1·io.' no rlc\'CI' de rcpellir insinua<;ões que 
n to:los ferem, emtJOl'fi. os nobres deputados 
andr·::1 e:m:;;;;n•nüamente pl,~occupados cx>m os 
meio:; de cl~pri mir a sinccr·idade e patriotismo 
dL)" adv~; r.>tn·io;;, p~.~·:1 as si !TI melhor assegurar 
•.> ar .. o;o c):n c1u ~ o cen tro lhes conserva as 
po:nçues .. , 

O J>!!.. Tr-rmu z FLOREs. - Protesto, quanto 
a m;m, cout!'a e;;se conce1to. 

O SP •. DE~E!TRto Rmmno- Eu ia. dizer 
posições de goveroo. E si os nobres deputados 
comprehendem que a. posição de governo & 
um posto de saerillcios, Dão h:. razão pa r:. o 
protesto . 

Nem o j>reteuder o exercicío do poàer n:vilta 
os verda•leit·os cid<\dftos. Não ha sociedade 
:;em governo, asoim como para dirigil-a é 
precil;o comprehende!-a. e amal-a. 

~tio ser~i eu qne vá condescender !lOm o 
espil'ito do uogm<l. revoluci0nario que affirma 
qne I!OVeroo e sociedade são iuimigos irre-
concHi!.\.v<:i:; . , 

v v. B:xs. liem sabem que não os censuro 
porque occupn.m as posições de governo,. 
V V. E:o:s. comprehendem que os meus re
I><tro~ se circumscrevem apenas aos p>'ocessos 
uol' que as conqu!sturam. 

E' ahi que lhes descubro erros gravíssimoS', 
pvl'que, pelo camiullo por onde enveredaram, 
não conquistarão as sympatllias do Rio 
Gl"J.nde, condição, aliás, iodispensavel a qual
quer gove1'UO que quizer a felicidalle de nossa 
terra. 

Não é por esse modo que 1m vemos de con
seguir no ltio Grande do Sul respeito pela. 
nossa iodividualidade, confiança em .nossas 
aspirações. 
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Eu qnizera que SS. E::rs. cedessem desm 
nefasta tendencht de governar a.pohmdo-seno 
centro, a.fim de conqu1stal'em o go\·erno do 
Rio Grande do Sul apoíundo-w exclu~íva
mente no coração do nosso estado. 

espírito outros cuidados que não sejam o tra~ 
balho d!l architeotar os conceitos I'}Ue raz 
solJre a minh:\ individualidade. Porfeita• 
ment\3 ; ness.: ~itu:1ção eu o lleixo e(;lboranrJo, 
tr~mqnillameute, os elem ·ntos 1le sua obra, 
cuj;~ exh!IJi~iio nssi~tirei quando s. Ex. achar 
Op!Jortuno ou j tlJg,,r a.cerhdo entrai' nesta. 
operação, que chama - autopsia. do meu 
caracter ... 

E é tão facil consegllil-o! E só e~ig-e que 
os nobres deputados sutroquetn os proprios 
impulsos do coração irritado fortemente 
pela Iucta desigual em que se eneontram, 
sem apoio da. opinião que mais e rna.is nccele
rada lbes esca.p:t à medida que ossotrrimentos 
augmentam e SS. Exs. se nncadeiam a von
tade do governo federal , que pó·le ter pa
triotismo, mas que absolutamente não pOde 
dat• solução á oi"ganiS<1Ção politica do Rio 
Grande. 

Abandonem os nobres deputados a posi
çãn, em que se encontram, de agentes do 
poder central ; não porfiem em fazer a 
eleição que annunciam agora que a maioria, 
pàde-se dizer assim, d[l. parte a c ti va da po-, 
pulaçiio do Rio Grande acha-se fóra dos seus 
interesses, da sua propriedade, exilada, em 
su m ma, e não pótle cogitar de combates elei
toraes. 

Esse tritÚnpho segm·o que aoh~lam não vae 
legitimar a falsa e precltria situação dos nobres 
deputa<los, creiam. 

Mas, preciso terminar para, dar log-.1r a que 
o Sr. Nascimento exp~nha com toda a leal
dade, como farã, o que e.ffcctivamente se 
passa no Rio Grande do Sul. 

0' SR. THOMAZ FLORES - Para mim, não 
preciso dessa::; referencias á lel\ldade ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCBI:ENTO -V. EX. 
sabe ma1s do que eu. 

0 S.a. THO~IAZ FLORES dá um aparte 
· )lrotestando. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO - 0 nobre depu
tado sabe que conheço bem o modo de ex
primir-se de s. Ex., mas não tem neoessi
ilade de interromper-me quando estou fa
zendo uwa. exposição em que nem de leve 
ainda foi envolvido o nome de S. Ex., e 
milito manos sua individualidade. 

O Sn.. Tao~tAz FLoRES- Sei bem quem 
é V. E:~;. ; conheço-o perfeit<lmente e ~obre 
todos os pontos de vista ; podii1 fílzer uma 
autopsia muito detalhfLda ; V. Ex. me pro
voca. pa.ra. um terreno muito ingrato, que eu 
queria evitar. (Si/meio.) 

0 SR. DEMETR.IO RIBEIRO - ••• 0 nobre 
deputado, Sr. pri:'sidente, arrebata-se ... 

0 SR.. THoMAz 'FLORES _.._ V. Ex. rne pro
voca para um terreuo iogr?.to que eu quero 
evitar. (Cant>niw. o silencio.) 

0 Sn.. DEMETR!O RIBEIRO -'- Bam ; e o 
nobr!l deputado precisa, convenho; conti
nuar entregue á sua meditação arredando do 

0 Sn.. THOlii A.Z FLORES - Da sua 'Vida po
litíca, o que tenho o direito de fazer. 

O SR. DEMETRlO Rm1em.o ..• da minha 
vida política, diz o nobre deputado, da qual 
S. Ex. tem o direito de estender-se até minha 
vid:o mais intima, porqu~. entre n morali
dade publica e'' privada, não sei, e com cer
tez:\ não o sabem os meus collegas, a distin· 
cciio que na conducta de um homem de bem 
póde cxistiJ'. (Apoiados.) 

Mas o nQ\Jre deputado, realmente, ex
acerba-se, e isto é do seu temperamento. 

Toma uma attitude hostil e aggressiva, e, 
entretanto, não cogito siquer da attitude em 
que S. Ex. queira colhJCar-se em relação a 
mim,- à minha frente, a meu lado,- nem 
me -preoccupo dos processos que possa. adoptar 
para me ferir. 

Cootinúo, serenamente, a minlm. exposi~ão, 
exterrmr.do, já. que assim o quer o nobre 
deputado, acerca de s. EL o conceito de que 
renlmente, como politico, não tem sabido cor
respondér ás minhas esperanças nos serviços 
que tem feito. 

O SR. TrmMAz FLORE5- Sinto bastante. 
o SR. DllUETIUO RlB!l!RO- Jj. vi o nobre 

deputado, que P.U suppunha ser correcto e ca
paz de corporifical' o seu pensamento e aspi
rações em uma conducta inquebrantavel
mente firme, recusar su;t coparticipaçã.o real 
no movimento, que S. Ex. não quer chamar 
sedicioso, o dtl 4 ele fevereiro, realisa,lo no 
Rio Gr<tnrle do Sul, e do Qllal foi, entretanto, 
a. alma: ou instrumento 110b1·c, como em geral 
é costume de S. Ex. appallidar-se. 

Vi mais que nes5e incidente delictuoso, 
quando era preciso assumir inteira responsa
bilidade da sua iniciativa. e resolução, o nobre 
:leputudo r~zia. todos os tregeitos possíveis 
paraexonerar-se dessa responsabilidade, sem 
que, comtudl), pudesse escapar á rede do in
querito policial que lhe dá. o seu verdadeiro 
papel nos sucessos ••• 

0 SR. THOMAZ FLORES - Desconheço tudo 
quanto V. Ex. e;tà dizendo. 

0 SR. Dl>METRIO RIBEIRO -,. • 'VÍ ainda 
que o nobre deputado, que se preza !l'e ser 
official digno e militar br10so, clei:xou de re~ 
querer conselbo de guerra quando é certo que 
á secretaria do commando do 6• districto mi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:03+ Pág ina 16 de 30 

sessão em 9 de Novembro de 1892 175 

litar foram levaru1S provas sobejas de que 
S. Ex. est,~va envolvido em um movimento 
sedicioso ... 

O Sr.. Tuo~JA?, Fw~ms- Ignoro isso. 
O SR. DllllETil.IO RmEnw - .•• vejo, final

mente, Sr. pre~ídenle, bto que estou 'l'enüo e 
que me estava reservado nesta. c:asR, isto e, 
o nobre deputado, que pehls Sitas insistencias. 
me levou ú situa.çii.o de dizer llS verdade~ que 
a~abo de referir, couhecida.s de umu. popula
ção inteira e cooc.1rnentes ao meu interlo
cutor, replic.'lr ainda :-l(J1tm·D t1tdo isso! 

0 SR. THOMAZ FLORES- Nunca me consi
derei ])assivel de delícto algum. Querem me 
fezer réo á força. 

0 SR. DEHETIUO RIBEIRO (rlepois de /igJii'cc 
pausa)- Sr. presidente, V. Ex. cumpre
hende que ~ou obri~ado a tl'ahr o meu digno 
concidadão de accorJo com a situação em qu~;: 
s~ encontra, sem, comtUtlo, per·der o objectivo 
que me traz á tribuna; ja dt!i tt S. Ex. tuda~ 
as provas de deferenda, tratando t!a sU!l iu
divitlualidade, como llomen1 politico. 

Desobrigado, pois, de S. Ex., vou proseguir 
abreviando, o estudo que •le fllcto Int,.,r

. essa-nos a ambos, porque inter&sa ao R.io 
Grande do Sul. 

Sr. presiuente, estou convencido de que 
amci.nltã poderei soiTret' censura por estar oc
cnpando a at.tmção da Camara nos ultimo~ 
dias de seus traLalb.0s, para tr-atar de assum
pto:; pri vndos, como se tlirit, do Rio Grande do 
Sul. • 

Antecipo, porêm, o miol1a. defesaohservando 
([Ue o meu objecth·o é que se resolva a paz e 
o socego de mn!l1a. tel'l'll, e ess:;. ,,ssumpto não 
póde ser julg~do impertinente. m<txime p~los 
representantes de um·t. sitti:cçKo politicu. que 
nttsceu do H.io Gt·a.nde do Su.l. (Apoiados.) 

Attenda a C:mura p:1ra um~< circum:staucia 
ioteress·tnte e assim verá qmmto é prec;u•ia 
~ ordem em minln tet•ra. Após iniciativ:l 
do Sr. Zama e do Sr. Nascimento o Con
gres~o amnlstiou to,!os o~ cidadãos, directa 
ou indil'ectamente envolvidos nos aconteci
mento> revolucion:trios do Rio Grande. 

S;tnccionada. pelo Vice-Pr·esidente da i~Bpu
blica., ess:t. lei l}aciticJriora de via ser, como tal, 
acatada e como lei vig9mr. 

E, P"is, o governCI d<~. Uuião, por um lado. 
e o do estado, por outro, devbm dar aos emi
gr:ldos rio-grandenses toJ.,.s as proVRs de qu~ 
:> ban•leir.t branCi.l. da 11rn01stia lhe$ asse.:u· 
rava o regresso a tmflquillidade do· lar aban
tlo : ado. 

Mas. os nobres deputados amnistiaram-se a 
si proprios, por isso que, de facto, haviam 
sido elles os reoelJes, e o ~overno da. 'Cl1ião, 
par~:~ce, assim tambe!n comprehenrleu a, lei. 
pois do que menos cuida é justamente de ex-

ecutal-a em relação aos adversarios dos nobres 
devutatlos, aos per~eguidos e emigrados. 

cu.n pr·e, porém, aos nobres deputados 
el'itar qne o ido Gramle do Sul continue tran
cado aos seus pr·oprios tilhos. l=teliictnmos. 

Em suas eouseq:uanclas, proximas ou re
motas, " ~itu~ção crea<la. em uos~u estado é, 
quiç·à, mais grave do que os nobres deputados 
pre,;urnem. 

Ob:;ervem SS. E~s., chamo a llttenção da 
Camara pam e,te ponto, que está a termioar 
o anno i.le i892 e que, nas dtsposições tr<ll1S
itori!l.> da. Constituição de 24 de fevereiro. ficou 
estaiJelecülo que o estado q !lB ate es,;a 'época 
não se acll:tt· constituído tera t!e sujeitat•-so 
ao regimen provisorio da um:t constituição, 
que lhe ser{\ decretada, até rrue pelos pro
ce;sos nelb iudlc:ulos o me;mo estado a re~ 
forme. 

Ora, os nobre$ deputados não estão ~oro o 
estado organisado, porque o Rio Grande !lã.o 
t em Con~tituição NCon hecida pelo~ poderes 
riu União, nem siquer respeitada por VV. Ex:s. 
Yejtmos. 

A pós a promulgação dlt carta de 14 de julho, 
dect·etada por uma assemlJl•3::r. constituída ille· 
gitimn-mente por uma eleição fru.udulenta ... 

0 SR.. C.~:lSB.KO DO NASCBIESTO-VV. Exs. 
foram derrot<'1.do'l , 

O SR. DE~IR1'RIO RIBEIRO- Venceram os 
nobre:! deputados, llão ha, duvid<t ; mas ven
'emm não esct·upulisando em executaP os 
rnais conclemnaveis manejos que ü vulgaridade 
astqta ja in ventou ern mu.teria eleitoral. Nem 
t'aço, neru estou f,1zendo questão disso, que. 
a iJsolutamente oão int<:re~~a uo momento. 

Não c dc~s urnRs que teem sabido as me
didils liberaes C[Ue go~amos, uern de !las nos 
''irii a organisação detinitivil. da Republica,, 
que manteri:lmo;;, a.lias, mesmo em preseoça 
'.le consagra.;ões mouarchic:lS acaso oduudas 
Ú<~ maioria dos sutfragios eleitüraes, porque a 
~ua legitimidade assenta em ve1'daues, que a 
imptu·ezn. e iocompeteucia das uruus jamais 
!JOderão de.struir, (Apoiados.) 

E f<1l10 deante de republicanos que sabem 
exi~tir, llão rttro, grande ditl'erença (lntre le
galid,tde, que muit<ts vezes é o anachrooismo, 
o absurdo ou o arbítrio, e Jegitimiuade que 
o(io depande dos caprichos governamentaes, 
mas que subsiste e impera apezar da audaciosa. 
ignorancia dos homens. 

Nã.o contesto(], legalidnde do pr·ocesso ado
ptado na expe•liC[o da carta de 14 de jnlho 
pe!l assembléa illegitima de VV. Exs. ; mas, 
o que a~:seg1tro é que es5a Constituiyiio não 
vigora, ja porq~e não foi reconhecHt pelos 
pocleres reder~· e,, já porque não é obset•vada 
pelilS autoridades estadoaes, apezar de 
VV. Exs. haverem pretendido dar a revo
lução de junho o intmto de resta.belecei•a. 
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Ouça (dirigindo-~e ao Sr. Nascimemo) 
v. Ex. A Constituiçã-o de 14 de julho csttt
bele~e qno o pro:·imcnto do cnrgo tle vice
presidente se f<m1 pelo -p~oces"o ~eguí n te : o 
presidente nomeará o vior.-prei'idcote, deren
aendo, porem, a eifect!viàade do exercício da 
saocção das iuteodencias. 

E' ou não é Gxacto 1 ( Pat>Sa.) 
O SR.. CA.SSIANO no NAscmENTO - Eu res

ponderei a V. Ex. q ua.ndo me tocJ l' a vez. 
0 SR. DEMETRIO RIBEIRO - Foi nessa dis

posição constituc!ional quG o Sr . .Tu li o de Cas
tilho, rnoesídtmte reposto poli\ revoluç[o de 17 
de junho., prGteh(\eu t\poi:tr-se p:tl'a 11omc;~r 
vice-presidente, como nomeon. :to Dr. Vi
ctorino Monteiro, que, assnmíntlo o exercício 
do cargo do chefe do Clstaclo, revt!gou ou 
annull~u de um:t usscmtada tolos o,; actos 
praticados pelos g-overnos do genern l Barreto 
Leite e Dr. BarrosC:m·al, representantes da 
re-..-oluçiio contra o golpe Je 3 de novembl'O 
do anuo passado. 

Pergunto : reconllecil.l:t que foSSll a consti
tucion~lidade do o.cto dn Sr. Julio de Castilho 
instituindo tt vice-presidench\ do eshdo; ou 
antes, reeonhecid(l. a ;igencht da c:lrta de 14 
de julho que creara a funcção presideccial 
que S. Ex. exerceu- poderÜI esse cid,\tlii.o 
ainda ter assento nesta camara 1 

Não; absolutamente niio, em f;me de incom
-oa tibilidade expressa em lei . 

Mas, S. Ex. exerceu um cargo de governo 
no Rio Gt•ande e, depois, aqui veiu detiberar 
comnosco. 

Disto resulta. que a Camara não reconhece 
a vigencia da Constituição de jull10 e vé no 
acto do Dr. Castilho ;;penas o exercício tle 
um poder revolucionarío, de um governo de 
facto. 

Contlrma.·o ainda o parecer elaborado "J)ela 
commiEsão de legislaç.ão. constituição e jllstiç.'\ 
acerca da situação identica em que está o Dr. 
Victorino Monteiro, reconhecidamente, por 
esse parecer, orgum de um po:lar revoll•cio
narío. (Apoiados.) 

Mostrarei agora. o nenhum respeito com qne 
se conduzem os nobres deputwlos em rJlação 
â. mesma Constituiç~o. (Pausa.) 

As provas, além das que resultam de ni!:o 
vigo~ren: as g<_trantias de ordem e progresso 
que Ia estao estipuladas. acham-oe no proprio 
facto da nomeação do Dr. Victorlno Monteiro. 

Como disse, . é elemento essencial, no pro
cesso do provimento do cargo de vice-presi
dente, a sancção das intendencias. 

Pois bem ; por esta é que não esperaram, 
e nomeado que foi o Dr. Yictorino eU-o as
sumindo o exercício do cargo e expedindo o 
seguinte ukase : 

Ficam derrotadas todas as inteo.dencias ! 
(Riso,) 

0 Sa. CASSIANO DO NASCJ~IIl:STO - Nf~o 
apniado ; mandou empossar as íntendencia~ 
que haviam ~iJQ eleitas. 

O Sn.. DE:IIETRIO RIBEIRO - Não redargui
reí, e com vanbtgem poderia razel·o, sobre a 
exi>tencb ou não r[e intendeneias eleitas ; 
mas não colhe a objecr:.ã.o, porque o que estou 
assrgm\lando é que o processo cocstitucíonal
meote estabeleciJo na C<.ll'ta de julho, para 
nome~c;ão do více-pre~idente, não foi obser· 
vado, pois foram excluídos os votos do.s in
teo<lenclas, necessarios, aliás, no referido pro
cesso. 

B isto é obvio : a.s i.n tendencias que a revo
lnção ancontrou foram derl•oc~tdas pelo Dr. 
Vietorino, ns l)UG S. Ex. repoz ou empossou, 
antes rlo exercício do vice-presidente deviam 
existir, P<li'<L rlizer sobre a sua nomeação. 

g• ínillllllivcl : a carta de jul11o roi viola
da. E assim era preciso, l)Orque de outra fór· 
ma, ~em governo r~volucionario, o Dr. Victo· 
riuo, o laço feliz d~ alliança com o marechal, 
n5o porlcria immediatameote nss~mir a di
reccão do e~ tado. 

!\Ias, não presumam os nobres deputados 
que. tenho outro Jntuito si não provenil-os do. 
per1go a que estao el.:ponclo o R.io Grande, 
e ua situa<'ão difficil em qne sa encontram, 
sob r' t~>rnec\çt\ do umn. soluçã.o que pólio ser, 
par<t os nobr~s deputados, a perda co:npleta 
do poder qtie lhe> esc:~pará das mãos, sem 
deixnr-lhes uma partícula tlu a.ntorida.de. 

Wnho.s ponderações são desi11teressado.s. · 
Golpead''· aConstituiGãopelos proprios que 

pretcodernm rcst<\··:ral-a, não reconhecida pe
los poderes federaes a s~;a vig-eocia, tenho 
razão, é claro, em observar-lhes que é melin
drosissima a questiío do R.io Grande e tremen
da a responsabilidade dos nobrGS deput<l-
dos. -

Procedam com moderação e procurem sahir 
dos r.mbaraços (lm que se encontram. 

l\ào lhes üt\ta. tnleoto, mas o tempo é escas
so e a paixão partidarí~t o cega. 

Lil'remo;o Rio Grande do vex11.me de uma 
constituição importada. 

Pre~iso terminar, Sr. presidente. O nobre 
deputado- alfirmou, como eu, as esperanças 
que nutre de que o Senaio rectificarà o seu 
voto sobre os recut'só; orçamcn to. rios dados 
pJla Gamam á:; obras do melb.ora.mento da 
uarra do Rio Grande. 
Ped~r~i, porém, a. _s • · Ex:. que priva com o 

Sr. ~tm>tro da agrwuHura, que dê press1t iJ. 
sol_uçao ret~rd!ldado pleito em que a comp<J.· 
nlt!a emprettem1 e o governo andam envol
vidos. 

Veem do tempo do governo uo Sl'· Blrão de 
Lucena as reclamações da companhia e desde 
essa época. eu as conheço. 
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Dirimíl-as poolería o governo ante a. cla.
rozu do conlracto, mns preferiu submettel-a.s 
ao a.I'I.Jitt';!JUento. O nollt•o tioput;ulo e:npenlte 
o set~ y;o hm~nto plra. que es>o ca,,;o de simple~ 
o.dtmmstt·açaoclt~gtto ao seu termo urgente, 
t\lltn tle qne ao cun1eç::r o e~erciclo 11roximo 
vindouro os trabalhos do tnelb.oru.mento ti~ 
oorr:~. entrem em pt·ogressiva actividmla. 

V. Ex. sa.be qua temos razão par•• não des
curarm()~ desta. que~tão que é vital para os 
ioteresses do Rio Gt·aode. 

,AppeUo, pois, Jlara V. Bx. junto ao nobre 
ffillll~tr<'l da agrtcul tura. 

Appello ain~a para. V. Ex.: empenhe-se em 
afas.ar do Rio Grande todas as causas de 
odienta oppre~o quo Jâ. e.tistem. 

0 SI•. CASSIAlíO DO NAst.n u:::no- V. Ex. di
rige-se sempru u, mim. 

O SR . DElmTaxo RIBtml.o-E:' que V. Ex. 
me honra com a sua distincta all'eiçli.o e me 
ouve sampre que. fitl!o dos nsoumpt1s de no5s::t 
ter!'a. 

O nobre deputado comprehenue a nec~ssi
tlade ur;llnte om q nc estamos de assegurar 
ao;; oo~sos compatl'iotas e:~:ilad~>s a volt:1. ao 
lerri torio rio-gntndeol;o. 

Si não o l1zemws, tri~te cópia daremo5 de 
oo:i.>Os senti meu tos e iode$tructivel será a de
moustro.çiio de oos~a incapacidade polltica. 

Em PI'imeiro (()ga.r, elles estão longe de 
su~s fa.m ilÍi• s saullas<u; e a terr.ulas, e o noure 
deputado sabe qu'l não se '[!<ide, de urn mo
mento pat•a outro, esquecer o culto da f<lmília, 
a golpes de grosseira per:>.-gui~.iio.(.4.poiados .) 

Neste tert'euo é de todo negativa a ac~ão 
compre$sOr<\ ua.> medidas violentas. 

E V. Ex., q ua é filho e que é irmão, podem 
di.zor si sua integridade mor:l l se quebr<Jria 
aolo a pe~pectivu. da recolllpensa sot•dida do 
h"'ZO m:ltel'i<~ l, e si, para fruil-o, deixaria 
de ir em !Jnsca. de sGus ente• caro::; , emucm 
b.OUI'esse de enfc·entar todas llS oll:stacmlos c 
corrar osl·i:sco,; da. P~"Opri:. vida! (Ap oiados.) 

Si pela fami :ü1 somos arrebatados u esses 
actos de abneg;lção adrnira~·el , mais aiuda 
prepomiel"a em uo:;:;o espi rito e resoluções a 
un:1gem qu~ridiL tia. pà tr ia louginqua, que, na. 
pht'!ISG do estadlsh ela R.evoluoão, não se 
levo. ua. so!a.'dos sapa.tos. (Mttito bem.) 

pcr!o não e uma. nsbtracção vaga. uma. indi-
nmd:• pha.utasia. ' _ 
. E' o.. propriil. patria, o resumo ele suas tra-' 

dtções G esperanças, o. :vinculo inquebravel 
que nos prende aos que Ja. fot•am e as geracoes 
por vir. ( Apoiados.) 

Dos antepassados reca!Jemos o espírito de 
t empet'll.dtt independencia quo no:; raz amar 
as g-J.t'llutia~ de liberdade, que elles DOS lega
mm, e nos tmpeUe a. luct \11' pela autonomia 
do Rio Gra.ulle, que se [\ll, de libertar rlos seus 
oppt·essores actuiles, queit·am ou não quelram. 

~ os nobt•es deputados hã.o de sontil-o. 
E SS. ELS., si porsistit·em em manter afus
tado.s ue llOSSO torrão CO:Up:itriot<lS que O 
pod~m continuar :l-servir, compreheoàerão, 
tar~w.metlt~, t:.tlvez,;: suporiol'idade que dia 
a d~a o3 amtgrudos vao te.~do so!Jz·o SS. Exs. 

Ja não fa llo d:l superioridade nlllllerica, 
mas quero referir·me iJ. suporioridado moral 
q110 os c~>n temporaneos terão de consagrar, 
pot·quanto n.o passo que ss. Exs. se dão 
pressa. em eofeurl<Lt' ao poder central o Rio 
Grande e3crnvisado, e!les volverão trazendo 
iascri pto em suól.S diviS<~S de combate o com .. 
promísso de reconq uistar-1 be a iodepeodeocia. 

Mas, ainda é tempo ele o; nobl'es depata.dos 
uão passarem à posteridade com a peclla , 
niio diPei de tr,üdores do Rio Grande, mas de 
cr iminoso> filhos que !eutaram sacrificar a 
autooomi:L do seu estado. 

E' tempo de retlectir e a.inda é opportuno 
líber-tareal-se da egide protectom de om go
ve!'DO que -para. viver pracisa de protecçã.o . 
(lll>-~ito bem, m-uiw bem. Ora!lor e muito com
primentado . ) 

0 SR. All.TIHiR RIOS ( pela orde1n ) -
Sr. presidente, peJi. a p·:la.vra. pa.ra submetter 
á consideração da. casa. ttm requerimento. 

Poderia deixar de fundamental-o; mas, 
julgo do meu devet• lembrat· á Crma.ra. que 
restam a.penas, pode-se d\zer dous dias, para 
que seja. encerrada a presente sessão; e seria. 
um acto pouco honroso para o Congresso Fe
deral, depois de seis mezes de sessão, que elle 
se encerrasse sem dotar o paiz de orçamentos, 
da. rua suo. principal necessidade. 

O SR. Gucr.-\. PIRES- 'A culpa é da com
missão, que os apresentou muito to.rde. O or~ 
çamento ria. receito. foi ate apresentado depois 
da. primeira. proroga.Çã.o. No retiro f()rQnU.o a que aodi\m sujeitos os 

no>sos contet·raueo:;, perpa;:;s:L-thes, a cada 
momento, a. flununuta do:; pamdos ftlitn~ tlos O SR. ART:!:!U P..rcs- Sr . presidente, u::c c 
l<võ;;os avó~, c1•jas ossada-S o solo rio-"'ran- oeea.sião de apura.r a responsabilidadt: ... 
d~~>e pretles~inúu a nos ser e:xem plo de o SR.. GARCIA PIRES- Então nã.o aceusem 
CIVIsmo e estimulo ~ veneração de no3sos a ca.ma.ra.. 
tt.lbos. Guiados pelól.S inspirnQÕe; do. patl'ia 
r1o graudense, elemento irremovivel ua. com- O SR. AR.TIIUR Rxns ... de semelhante acon
munhã.o brazileira, os nossos conterraneos iecimento, q_ue nós todo.> deYemos deplo~r. 
exilados "'o!verão aos seus domínios, ao doce Si. as discussões da e&ma:r&. foram a.lonia,.. 
aconcheg-o dos seus lares. A bandeira de um! da.s demasiada.mente •.• 

Crun""" Y. YU 
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O SR. GARCIA. Pl.Rus-Não foram proteladas 
e nem demasiadas as nossas discussões; os or
çame,ntos é que appareceram tarde. 

O SR. ART!IUR RIOs ... esquecendo-se muita.s 
V'ezes o intert>sse publico, para lembrarmo 
nos de intere!S!es que não deviam ter entrada 
neste recinwt 

Si a comznissão de orç:tmento se demorou 
na. apresentação de seu tra.hlho; foi porque 
semelhantes materias não podiam se fundar, 
não se podião calcar ~ol:re d:.>.dos aereos ; era 
preciso que a. commissiio fo•sem pr~sentes o 
relataria do governo e a' taoellas explicativas 
e essa. demm·a, Sr. pN>sideme, que se deu, in· 
felizment~,por qua.si dous mezes, es33. demol'a 
não póde caber ~ re~ponsalr.lida.de d:L com
mi~sáo de orça.mento uemis::ionarh. que aliás 
deu sempre sul1ejas provaõ do seu p""triotismo, 
não só procurando adeantar os s·. rviços, con
cluir os trabalaos a seu rorgo, como mesmo 
zelar, com entranhada dedi ·ação, os cafr·es 
:publicas em rdação ás despezas com as quaes 
se queria. oneraL-os. 

Sr. president?., em relação ao projecto, que 
se discute, em relação ao orçamento de via<;ão 
e obras publicas, dtJVO recordar <L Cama:·a quP. 
a commi;são, depois de lai.:cr1oso trabalho, 
depois de ter formulado um projecto, em q_ue 
apresentava uma longa. sornma de economias, 
desbastandO-Qdeserviços que eram C(l,racteri
sa.dos pela maior som ma d~ disperdicios,depois 
de tudo isto, o trJ.balho da commissão foi inu
tilisado pelo voto da Camara.. 

0 SR. GARCU. Prn.ES-E ella fez muito bem. 
O SR. MoRAES BA.ItRos - A cvmmis~ão !oi 

a.tà maltratada aqui pGr dous nobL"es depu
tados pela Bahia. 

O SR GARCIA PIREs- Quae~ foram esses 
deputados! 

O Sa, MORAES BARROS - Foram OS Srs. 
Garcia Pires e Zama. 

0 SR. GARCB .. PIRES - 0 Sr. Ga.rcia Pires 
tem por costume r<lsp~ita.r a. todos; pro -qoco 
o nobre deputado a vir á tribuna. demon~trar 
o que acalla de dizer. 

0 SR.. MORAES BARROS - Não ha nécessi
dadl!, porque toda a C<.ma.ra é tes~emunha. 
deste Jacto. 

O Sa • .ARTIHiR Rros - Sr. presidente, da. 
parte de certos espiritos •·eina como que um<1 
certa. prevenção, má vontade com rela.,~ão aos 
trabalho! da commissão, a tal ponro que se 
chegou a. apr.~sentar \facto virgem uos annaes 
do parlamento) um projecto substitutivo de 
orçamento. 

J à vê V Ex.. , Sr. pre~idente, que não póde 
caber á commis:>ão a responsabilidade da (le
Longa que houve neste debate. 

0 SR. GAR.CU PIREs - A delongn. não foi 
no debate. Houve demora na apresentação do 
trabal!ro. O orç!lmento da recPita foi apresen· 
taào nos ultimas dias d!l. prorogac;io. Eis a 
verdade. 

o SR. AaruuR Rros- Seja como ror. Sr. 
pre~idente. a z·esponsabi!idade de ficar o paiz 
sem orçõl.men'o não b11. de pes,~r sobre 11. indi· 
vidualidade, .A ou B , ha de pesar s:•bre esta 
collecti\·idade, sobre a Camara dos Srs. 
Deputados. 

0 SR. GARCL\. PIRICS-lnfelizmente e assim. 
0 SR. ARTiiUR R10s - Sobre o Senado a re· 

sponsa.b.lidade não pôde pesar, porque aquella. 
corporação, â qual enviamos os oro:tmeuto!, 
cujas discuss;ie~ foram aqui iniciadas. segundo 
deLe!·mína o re.'-!imento, aquell<!- corporação li· 
mitou as suas di:;cu~sõês o menos que foi pos
$1\·el, e "nviou-nos as emendas que julgou 
conveniente apresentar, em tempo de serem 
discutidas e votadas. 

Mas, Sr. pres dente, na organisação da or· 
dem do dia. todos estes orçamentos foram pre· 
t~ridos e ainda l1ont ·m, le~·anLando 11ma re
clamação para que bouvesse ses>ã.o no1~turna, 
ap<·za.r ua promessa da me~a. esta ses:5ão não 
loi convocada. 

O Sn. PRESIDE:\'TE-Peço ao nohre deputado 
que r<:strinja as suas obs.~rvações. 

0 SR. AHTRU~ RIOs-Vou cllegat' onde 
quero, pedindo desculpa a V. Ex. e â c~sa por 
ter occu pado a sua a Menção O meu fim, 
Sr. presidente, e requerer a pro rogação da 
sessão por 3 horas, ou até s~ encerrar a. dis
cus&io dos orçamentos. 

Submett.ido a. votos o requerimento de pro
roga-ção da hora, é. dado como ap.Provado. 

O S1t. RETU~rn.t (pela o~d~rn) pede que se 
verifique a. votação. 
Proc~dendo-s9 á verifica:çã.o, reconhece·se 

que votaram a favor do req11erimenLo 32 
Sro. deputados e coutra 20. 

O Sr. Thol'llaz Florc>=:-Sr. pre· 
sidente, tenho gra.nde dí~Hculdade em tomar a 
palavra, no pre.,ente momento, ainda sob a 
desagradavel impressão que no meu e<pirito 
produziu o discurso do Sr Demetrio Ribeiro. 

Na parte r2lativa, á barra do Rio Grande, 
f~.o minhns as palavras dt S. Ex. 

Quanto á parte política, a que consagrou 
principalmeme a maior· p~rte do tempo em 
que occupou a tribur~ dC\'O :t S. Ex:. con· 
tes:ação do que aqui affirmou com relação 
~.o R;o Grande e muito e<pecialmente com re· 
hção á minha individualidade. · · 

S. Ex. avançou p1·oposições muito suscep· 
tiMisadoras da minha honorabilidade como 
homem publico. 
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Si não üra. o dever de acudir, em defesa Isso não se coaduna com o ea.ra.ct.er bom do 
de minha eonducta politica e mesmo da. mi- actm.l presidente do Rio G!'ande. 
nha conllucta militar, certamente nã.o enfi'en- A minha índole politicu. é conhecida: os 
ta.ria com o nobre co·estadua.uo. meus C\Jst.umes nií.o sã.o de soprar a. fogueira. 

As boas relações republil'aO:l.S que mantive das púxões, que os odios podem alimentar 
outr'ot'll. com S Ex. e os seus talentos wrnam e tomal-as ainda mais intensas. Não ha 
difficil minho, taref<1; eutretanto,embora fraco muitos dias, neste mesmr tecinto, exhortei o 
no confronto intellectual. julgo-me mais forte nobre deputado pn.ea que euntribuisse pera.nte 
pela r3-zã.o mor<tl que me assiste. os seus a.migos para que o Rio G!'ande vai-

Ignorava absolutamente a.ue contet·ro.neos tasse :i. uma era de felicidatle e tra,nquill.iuade, 
meus so1Ifressem. nesta capital, qualquer vio- que os ressentimentos sé sun.visas~em,que vol
lencia á sua pess!"la qualquer de.sr·esp:dto âs t.as•em o amor e a fraternidade. Neste sentido 
suas garantia.':\ !eg;1es, si é que i~so é verda.de. as minhtlS demoustraçõ~:> teem >ido repetida.s, 

Sr. presidente, a ca.usa republicana quede- e portanto o nobre depurado n[o me póde 
fendo no Rio Grande rlo Sul com meus amll.l·o,; emprest:tr co-responsabilidr.de alguma, mesmo 
nii.o carece de tropelias, de ··iolenda~, vara longinqua, de, j)Or qualqner fórma, ter in
ser mantida victoriosa; taes recut·sos so ca· tluido para o estado desgrae;,,do à a nossa terra .. 
recem ser usados por· aquelles que não O nobre deputado e o <la.Ú~ador de tudo. 
teem por si a opinião. que querem impor-se Em discurso, ne:ta cam;tra, eu já. concitava. 
pelo3 actentados cnntra ;t vida dos seus ;ld· os r·io-grandensos para o regresse ao arado, 
versarias, eliminando pelo punhal assassino ás 1tdes do trabalho pa~lfico, ao Iar da 
os m•ms amigos, bons republicõJ.nos, cotno os famHi11; convidei, com sinceridade, que vol· 
coroneis Escobar, Clricuta. Ev-;tristo Amaral e tass~m todos os meus patri>-ios,a quem & des· 
tll.ntos outeos co--religionarios· da melhor tem-, graça política tínhl' feito pt•ocurar o territo· 
pera civi~a. rio estrangeiro. "' vir disput<J.r na~ urn\l.s o 

Não fatigarei a. Camara com os successos do domínio da opinião pelos mdos regulares,po
Rio Grande. Ja estão muítQ conhecidos e bEJm dendo a.té a.!c&nçar o podm· director da socie
ju!gados. dade, si esta assim o entendesse conveniente 

Entretanto, ainda direi que a fonte inicial em sua soberania. 
de todas as per-turbações, antt.t·cllicas, que teem Jnfdizmente 03 successo3 desenrola.ram-se 
infelizm~nteassolado o meu estado. é o nobre ra.pidamente, e o pa:1z COIJbece o desfecho que 
deputado. E' S. Ex. a pedt·a fundamental, dl·ploro, como rio-grandense, como brazileiro 
sobre a qual se tem constituído todo este edi- e como republicano. 
ficio de de5graças que tem perturbado a la- O nobre deputado disse q :1e c partido repu
militt riograudense, não porque s. Ex. não blicano do Rio Grande vivia do calur do cen· 
tenha talento, capacidade, mas S. Ex. não tro. 
p~de dominar o sentimento da. vaHade, que Nesta camara a bancada rio-grandense não 
tel-o pr·incípal responsavel das Juctas e anor- tem prestado apoio in~ondicional a govern<~ 
maliclades que tem ínfdícitado nossa terra algum. Temos o direito de livre exame, da 
nataL livre critica. 

Não peeci~o demonstrn.r isto. Eu, o mais humilde de todos os represen· 
Estâ. perfeilamente conheCJdO de todos os tantes, declaro a S. Ex. que oã.o preciso re

bra.zileiros, principalmente dos rio-gmnd~n- ceber liçàes de dignidade nP.m de civismo; 
ses, que desde o dia da sabida de S. Ex. do sou deputado eleito pelo mesmo eleitorado 
govel'no pl'OVi$orio até ao presente momento. que elegeu S. Ex.. cuja legitimidade S. E~. 
S. Ex. constituiu·se o principal responsavel hoje neg:J..; deputado eleito pelo favor d~ 
da desgr<J.çada situação social que o meu es- opinião, sem recurso de fraude, nem subser· 
tado atravessa. viencia de especie alguma, minlia conducta. 

A5Sim como tenho a cot·ag-em, o dever e busca sempre inspirar-se na mais hone.>ta 
o gosto de ser inteiramente solidar:io com os moral potitiC\l.. 
meus aro.igo3 do Rio Grande em todas as me- O meu passado, como !lomem publico, os 
!lidas de alca.nc • politico e social, sempre den- meus sentimentos republíc:tno~. a consciencin. 
tro dos moldes da lei, da justiça. e da. morai, que tenho da origem e fo1·~:-a. do ma.ndato qua 
já.mais approvaria a.r!Jitra.riedatl.es ou vexa- me conferiu o povo do Rio Grande, poe-me 
rnes inute s para fazer soff,·er quem quer que ao abrigo de qualquet· su';peita, ainda a. ma.is 
seja. maledicente. 

Tenho ditnculdade em acreditar, salvo Apoio o governo do mal'echal Floriano,por· 
Jlrovas, que o poder publico do Rio Grande que entendo assim o meu dever; enio dou o 
tenha., por' luxo ou runldade, violentado cídl).- meu apoio a este governo por motivo de in· 
dão, praticaria desacato à vida ou á formna teresses inconfessaveis ou de quaesquer pai
de :rio-grandenses nossos adver~arios, si>- xões subaltern~s ; dou o meu apoio honesto, · 
mente para. &r pasto a sentimentos ferozes. com a mesma. energia. l"efiectida, o mesmo ci· 
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vismo, a mesma. dignidade com que apoiei o o SR. Tli03t~ Fr.on.ES- Desde que o nobre 
governo do marechal Deodoro ate ao golpe de deputado, Sr. Demetrio Ribeiro, collocou a 
::tstado aue condemnei. questão em um terreno delicado, devia espe-
N~ costumo, :por habito servil, subir as rara replica; mas, e que S. Ex. julgou vai-

escadas de govei'no algum. dosamente que podia desmoralisar a um ho· 
Approximo-me do poder supremo da naç~o mem da. minha ordem, a um homem cujo 

.com muito resp~ito e muita. independenci<l caracter, digo com altivez, está acima de 
moral, sempre que e caso de cogitar de inter- qualquer desconsideração. 
esses muito dignos, muito legítimos. Sr. presidente, o n obre deputado a.ffirmou 

Como deputado da. nação é esse 0 meu di" aqui que zeloso. como me préso de minha 
reito e 0 men dever. ~usceptibilidade nã.o houve>se requerido um 

Além disso tenho minha. :posição feita., sem consellto de guem.L para me justificar de um 
que 0 sejn. 'JXlr caminho torLuoso, como offl. supposto delicto que me füra imputado, em 
c!alsuperlor do exercito; nlio uso da politica, um ínquerito pclicíal. a proposito de sedição, 
como merca.ncia. profissiona!, não sou enet•gu- ( c~rt. .. mente imaginaria ) no estado do Rio 
meno, porto.nto niiô tenho necessidade de me Grande do Sul. 
justificar nem legitimar a. mlnhil conuucta. St·. presidente. ignoro completamente que 
pa.ra. com 0 general Floriano . no Rio Grande do Sul houvesse um processo 

instaurado contra mim. paro. julgar-se da 
Apoio o seu governo porque e um governo minha qualidade de reo por qualquer delicto 

constitucional, que tem a gr.1nde qualidade commettido. 
da. probidade, da 1lonestidade; e garantia dos Desenrolo, com segnrança de animo, 0 in· 
cofres :publicos e assegura. a. estabilidade das ventario da minha vida politica, militar, 
instituições republicanas. particular e nunca. mejuhruei nem me julgo 

_E' i3to que sinto ne> meu coração de repu· réo mercê de Deus. ~ 
blJCano. . . _ 1 Interrogo que delicto commetti eu~ quando 
~o sou obstruc10msta, llao sou demagogo o commetti 1 s. Ex. que positivo isto. 

e nao estou aco_stuma~o a. fazer aecusaçõ~ Eu sei, Sr. presidente, na qualidade de sol
aos poderes publicas, sunplesmente pela va1- dado, qual o 1neu dever, o que me impõe 
da.de. · . ... , ............ . , .......... · ...... dever publico e privado. 
· • • .. • ' .. .... ·- • .... • .. • • .. • .... • .... · .. .. N"ao preciso das suggestõe> do nobre de· 

O honrado deputado Sr. Demetrio Ribeiro, putado. 
retirou-se deste recinto para nã.o ouvir a. mi· Portanto, varro a calumuia e a oifensa., 
nha. resposta.. Si o fez intencionalmente faltou que tudo volve á fonte de onde :partiu, ficando 
a.ssim aos mais rudimentares principias de cor- no Jogar que lhes compete. 
tezia e civilidade que deve ter um homem da Sr. presidente, vou terminar; feito este 

... boa. sociedade e que obrigatoriamente S. E:x:. desaggravo do meu caracter politico e do 
deve a. um seu collega. representante da. na- mell caracter de tailitar,tambem lastimo com 
çã.o. S. Ex. o estado da minha terra. 

Tenho de responder na. sua a.usencia, desde Jamais serei incentivo ps.ro. a. campanha 
que s. Ex. , faltando á attenção que lhe de· de o<líos e diJfam~es nem para scena.s de 
vem merecer os seus collegas, retirou-se do semi-barbaria., no Rio Grande, para essa. 
recinto. incivilmente, para. não ouvir a mi· emboscada da Yidaa.o adversa.rio. 
nha resposta; deu assim perante a Camara uma Mas, Sr. presidente, o poder :publico do Rio 
prova de falta de coragem moral pa.ra. refutar Grande do Sul sustenta n. responsabilidade 
os meus argumentos.· · de todos os seus actos ; si exceder da orbita 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA.- V. Ex. não deve da. legalidade, aos direitos ofl'endidos, ou ag· 
tratar o nobre deputado com tanta aspereza., gravados cabe o recurso de appellação para 
mesmo porque elle se aeba. ausente deste re- os poderes regulares da. nação na esphera de 
cinto . sua competencia afim de que se infiinjam pe· 

O SR. T.lloMA.Z FLORES- Disse qüe elle inci· nas aquelles que se desviarem do dever 
velmente retirou-se deste recinto; faltou a que a leilhes ~raça. 
corte.zia., jã. não digo para com o orador que Quanto ao emprego das forças fede~ 
neste momento vos dirige o. palavra, mas para nos casos de pertur· bac;ão da ordem, no Rio 
com a propria ca.ma.ra. Grande do Sul, isto não e sinão a consequen· 

O Slt. BEVILA.QUA.- Creio que, tratando-se 
da djscussão do orçamento do Ministerio de 
Obras Publicas, e havendo oradores inscriptos, 
elle retirou-se, contando que V. ~- não ti
vesse agora. ~ de responder-lhe. 

cia. do que dispõe a Constituição ; art. 6' 
n. 3. As forças federaes podem e devem in-. 
tervir quando requisitadas, garantindo a 
autoridade le:ral e os intere~:Ses da sociedade, 
como sejam a vida, a. propriedade, o commer· 
cio, etc 
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o illnstre general commandante do s• dis
tricto milítar tem a (·omprehensão nítida de 
seu dever e de sua responsabilidade. 

Seu J:(lssa.do e uma segurança da correcção 
de sua conducta em mdas as commissões con
fiadas aS. Ex. 

Não 'l'f\ÍO em que possa deSdourar, macular 
a honra dos republicanos do Rio Granrl.e do 
Sul o emprego das forças federaes. nos casos 
exigidos dentro da lei. isto é, a manutenção 
da ordem social. 

o mais e phantasia. o mais são artificios de 
imaginação. 

Sr. presidente, concluindo, direi a S. Ex.. 
que respeite mais os intuitos dos seus antigos 
COIDP<\Ubeiros, aprecie com o direito que tem 
como deputado, o nosso pl'oceder IJO!itico, 
mas respeite o caracter e o sentimento de seus 
adversar;os. 

Embora muito habilidosamente subtil na 
phrasc, S. Ex. oft'ende-nos constantemente. 
S. Ex., affectando desdem, disse que ni1o se 
Jlreoccupava com a conducla do humilde ora
dor, dir·lhe ei que, respeitando mais a minha 
educação e os meus costumes privados e pu
blicas, respBitando est::1 Cama.ra, nilo aprecia
rei o caracter de S. Ex. 

A nação analyse o. conducta que s. Ex. 
tem tido desde que deixou o governo IJrovi
sorio e vera que só pelo capricho e orgulho 
fofo quiz rebocar um partido inteiro que 
não póde com as suas e.xigencias inadmissí
veis, se,"1lindo só, transvia.do, o seu camin~o, 

S. Ex. ao terminar lançou uma propllecia 
de d~ra.ça aos repnhlicanos do Rio Grande: 
a nossa queda, a nossa. derrot<L. 

Sr. presidente, não h<L de ser assim ; a colli
gação bybrida, infernal, que macbina contra 
a paz do Rio Grande nunca, nunca ha de ven
cer, os bons principias estão comnosco. Sô por 
uma impos>ivel inversão sata.nica. da ordem. 
moral. social e politica. seri.amos derro
tados. 

A 'Vicloria ie colligaçües sem o'l{j ectivo de 
aprfeiçoa.mento social não seria definitiva. 
Só permanece o que n~.o e 1.:ontrario às ten
dencias naturaes dos povos dignos, li.-res e 
honestos. 

Quanto a. mim asseguro i\. Camara e :.w pa.iz 
que não temo a derrota. da opinião republi
cana. 

Defendendo-a.. vencedor meu esforço e con
solidal-a; vencido, meu ultimo alento devida
minha ultima gotta de sangue. seria. :pela. Re
publica, sempre pela Republica. (Muito 
bem.) 

O Sr. Leopoldo de Bulhões 
começa dizendo que a sessão está finda, o 
Congresso a encerrar-se, tendo a Camara. dolls 
dias ap!nas para discutir e votar as emendas 
do Sena.dQ aos projectos de orçamento da re--

ceita e do Minlsterio de Industria. Viação e 
Obras Publi s. O "Patriotismo aconselha que 
se a.pprovem todas as emendas, já que a es
cassez de tempo nã.o permitte outro procedi
mento, não devendo a Ca.mara cogitar de nova. 
prorogação. 

O plano dos orçamentos foi respeitado pelo 
Senado. as emendas modificaram ligeiramente 
os projectos da Camara, c póde-:;e accrescen-· 
tar que os melhoraram em geraL As concer
nentes ao orçamento da lndustria. e Viaçã.o, 
que não aJca.nc·a.ram o apoio da commissão. 
trazem uma economia de cerca de 3. 000: 000$ 
e out1w; que foram a.cceitas elevam aquell& 
economia ao duplo e modificam o serviço de 
immigração e colonisa.ção, A Camaru. espcm 
o orador. as n.pprovarã c só assim ell11. da.ril. 
contu. de: sua to.refo. no prazo m11.rco.do. 

O exercício n.ctun.l enceiTo.·se com de/lclt 
:wuttado e que desorganisn.rli. ainda ma.is o 
exercício !'uturo. 

A despesn. sobe o a remiu. decre~ce. 
0 OI'U.dOI' niio e prophet.'\ de cn.Ja.midades, 

mns nii.o pode ver tranquillo o esta·Jo actual 
das causas, que imprcs~iona a todos os espi
ricos calmos e desap:Lixomu:J.os. 

Os i1npostos nilo podem set· augmenta.dos, os 
emprestimos nilo podem ser contra.hidos, as 
emissües de p..-tpel-moeda.jil. foram feitas em 
excesso e em pura perda e no emtanto todos 
voltam-se para o governo pedindo auxilios, 
neste período critico, como si o Tllesouro ti
vesse recursos inexgotaveis e tarnbem nã.o 
fosse alfectado pela crise que a. todos ator
menta! Este fetchismo político ás -vezes des
orienta o proprio governo. 

São inca.lcula veis os prejuizos que so:trre o 
commercio com as bruscas oscillações do cam
bio e com a crise de transportes, são enormes: 
os sa.crificios impostos ás companhias de vias
ferrea~. que não podem levantar capitaes, que 
protestam contra a demora. de materiaes nos · 
portos, qne suspendem o trafego por falta de 
combustível, que pedem, emfun, elevação de 
tarifas, getrantia. de juros em ouro, etc. , etc. 

A industria pede isenções de direitos, nã.o 
lhe aproveitando a bai:xa do cambio e a ele· 
vação dos preços; a lavoura clama contra a 
crise de transportes ; o funccionalismo pede 
augmento de vencimentos por não poder sub
sistir com os minguados recurSos que recebe ; 
emiim, o descontentamento e gera.!, desde o 
capitalista. a. tê ao proprieta.rio. . 

As cama.ras e o governo, para. COI)Jurar 
crise tão grave, devem inspirar-se em uma. 
política de paz e de concordia interno. e e:x
terna, entrar em um regtmen de economias, 
de ~everidade e de franqueza. 

O ministro da fazenda vae representar pa
pel muito impor•ante nos acontecimentos que 
se desJobrarã.o. E, para que elle possa cum• 
prir o seu dever e dar conta de lli:la t&i'el&, 
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precisa de todo o prestigio e de toda a força 
do governo. Em uma quadra como a actual.o 
governo e O ministl'O da fazenda. Temos fi. 
nanças, temos meh:·s de fa.zel-as e temos um 
minístro das finanças. 

Si para augmentar as nossas amarguras, 
conclue o orador. os agitadores politicos per
turbarem a ordem publica e ameaçarem ag
gravar e prolongar a crise por que p:~.ssamos, 
que a mão de ferro do Vice-Presidente da 
Republica caia sobre elles e que S. Ex. o~ 
convença de que, como dizia Napoleão,quando 
procurava consolidar o novo regimen em 
França-i~ ~·evolvtion est fir.ic. 

todos teem da. responsabilidade enorme que 
neste momento assumimos. 

O SR. RETlJMBA (pela o,-dem)-Pedí·a pala· 
vra. pela ordem. para ponderar a. V. Ex. que 
o requerimento de meu collega Sr. Arthur 
Rios fo; paru. que a sessão fosse prorogada 
por mais tres horas 

Essu.s tres horas foram gastrul inutilmente, 
como V. Ex. acaba de confessar ; portanto, 
peço a V. Ex. que consulte a ca~a si consente 
que se suspenda a se>são por hoje, ou antes, 
que se passe :w expediente. 

O SR. PRilS!DEI\."TF.-Ainda faltam 30 minu
tos para terminar o. hora. 

Um requerimento de prorogaçã.o póde ser 
votado com ~ualquer numero: mas o de adia· 
mento não pude ser vot.:tdo sint\o quando haja 
numero legal no r~.cinto . 

O Sr. Cassiano do Nasci
:JD.ento sobe ú. 1.1·ilruna, como o seu collega 
de representa.~ão, o Sl'. Thomaz Flore~. para 

. responder aos topir.tiS do ,,iseur·sodo nobre de
.. putadopelo Rio Gr:mde do Sul, o Sr. Demetrio o Sr. Demetrio Ril)eiro- Sr. 

Ribeiro. presidente, ]ledi a. pnlavrfl pr·ln. m•df'rn quando 
Estr:mhou ouvi\' as proposições avançadas v. Ex. tcrmina\'a ns obs!lrvn<;lies que fez ou 

por S Ex. sobre a política do Rio Gpande do o con3elho que deu, ou a recommendaçii.o que 
Sul. s. Ex mesmo deve estar convencido suggeriu ~obre a discUS>ii.O das emendas otre
de que não é do seu lado que est:i. a razão. recldas pelo senado ao orçamento. Não sei, 

o nobre deputa.clo fa.llou até em violenrias nem devo preiiumir que V.Ex. quizesse envol
e assassinatos pl~<ticados no Rio Grande. ver a miuha responsa\Jilídade na di:<eussão que 
S. Ex. sabe que o' 11.utores desses crimes não julgou inutíl para os negocias publi· os. 
são os que acabam de restaurar a legalidade Mas a minh11 susceptibilirlade.leg:itima neste 
na terra rio-grandense. mom?nto. me impelle a dedarar <t V. Ex que 

Faz largas consiclerações. Termina, dando tomei part.e na discu~são de~ta emendá com o 
testemunho de que o que o orall01• e seus fim principal, exclu~ivo, uníco. de solicitar da 
a.migos d1-sejam ver no Rio Grande do Sul, e Cemara a sustentação do seu voto com re
apenas o l'espeito ~ lei e . o acatamento da laç~o a uma das vet·bas do orçôl.mento que foi 
vontade d;L maioria. da popuJa..:.ão. modificada inconvPnicntPme-nte, no meu modo 

(A's 6 horas e 1..> mintlM$ os,·. presidente de ver, ou reduzida no senadc; tinha, porém, 
suspende a sessüo p1Ji' 30 mim1tos pam (resca;;"o, termí · •a do o meu dhcu rso com o meu p~diuo, 
sem pnjuiso da hora da pro1·ogaçao. quando em llffi a.pp·,·llo mais sympa.thico do 

Reabre-se d sessao a~ 6 ho1·as e 45 minutos.) que hostil feito a deputação rio-gr8.ndense, 
O SR.. PRESIDENTe-Devo observar aos no· que tem a responsabil dade de directora 

' bres deputados q~e n. Camara vocou a pro- da política do estado, fui interrompido ou 
l'Oiação da presente se.ssão por mais tres ho· fui arrastado pelos apartes a reproduzir, por 
raspara continua~•ão da discu~:>ão lias emen- assim dízer,af!!rmações que na sessão antel"ior 
das do Senado ao o:r;a.mento da Indnstria.. havia feito; de sorte que os oradore~ que de· 

Os nobres deputados comprehendem bem a pois vi<>ram tratar deste MSUlllpt.O, em vez de 
responsabilidade da Camara. na votação das t1-atar da emenda do Senado P>tra que pedi· 
leis de meios. rama palavra~ estenderam-se longamente so-

Entretanto, t'a.ltando-nos dous diil.S apenas bre os acontecimento; do Rio Grande do Sul, 
para o encerra.memo da :presente sessão, a fJZeram-no por sua propria conta,, aproveitando 
discussão tem sido infelizmente levada, contra a opportunidade, não porque houvessem sido 
todas aspraxe.S estabelecidas na Ca.mara. e con· impellidos pela minha palavra, e aquíllo que 
tra a lettra. P.Xpressa do regimento, no terreno acaso disse foi propriamente de considerações 
político. lsto,em face do nosso1·egimento, con· pertinentes no c.rç:1:mento em dis.;usslio. 
stitue um abuso. (A.1>oiados.) Tenho neste assumpto uma vantagem in-

A diseu~o politlca a proposito das emen- contesta.ve\, porque ref~ri á Carnara simples· 
das enviadas pelo Senado a leis da Camara é mente factos que correspondem a violencia~ 
umacousainteiramentenova,quesó na ses.>ào manifestas ó.s garantias que aCoDstituição es· 
de hoje occorreu. tabelece po1·que entendo que esta a.ssembtea, 

Peço a.os nobres de.nutados que limitem a ind .. pendentemente •le di~posiç· es f'l:'gimentaes, 
discuseão ás emendas e appello para. o pa-. de praxes, póde em qualquer assumpto pôr-se 
triotism.o do C!lda. um, pa.ra. a. COD.Síliencia. quej aempre acima de todos os assumpW:i!. 
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Agora. depois das observações de V. Ex:., 
quero acreditar que V. Ex. não teve intuito 
de envolver no assumpto a minha responsa
bilidade. Sei bem quanto a Camara precisa e 
quanto é urgente darmos por terminados os 
trabalhos desta. prorogação. V. Ex. s:.\be que. 
durante este periodo, muito poucas vezes 
tive occasião de emb'traça·r os tra.ba.ll1os da 
casa, or.cup:mdo a tribuna. Não é m~u cos
tume emba.ro,ça.r as di;:cuss'es, mas e de meu 
dever, miu]l(l. obrigação restricta, de re.publi
cano e pR.triot~. tr,tzer ao conhecimento da 
casa todos os atropellos ü Constituil,'.ão e ap
pellar p:.t.ra o patriot.ismo de meus collegus. 
pa.ra. a repressão delles, visto como o Poder 
Legislativo, como o E ~ecutivo, tem obriga
c!ío de velar pel:J. manutenção das leis c d<t 
dignidni.le do paiz. 

O Sr. Presidente- Devo declarar 
tiO nohrE~ deputado que, n<LS observações que 
1!r., niio tive intuito algum de attingir l1 sua 
peS>rJa, Fiz essas observnções mais como 
collea:a, llllliS como companheiro, do que 
como· presidente da Camara. 

O Sr. Jacques Ourique
Sr. presidente,acceitando as considerações que 
V. Ex. fez muito c>abida e delicadamente quan
to ao requerimento do meu no'·re coUega Sr. 
Retuml:oa, para o adiamento da questão, venho 
entretanto, fazer outro requerimento. e à.t
tend~ndo ás mesmas I'azões que elle e~poz, 
me pa.recequ~ satisfa:z, os ~scrnpulos de Y.Ex., 
Sendo a nos>:t intenção suspender-se este tra
bal':o que nada de proveitos~ nos póde trazer, 
requeil'O á mesa. que o tempo de prorogação 
proposta., em lagar de 3 horas, seja reduzido 
a. 2 hora,; e m.eia.. 

Ja vê v. Ex:. que não p~ adiamento, mas 
reducç-.ão do tempo a que estamos sujeitos a 
ficar aqui. 

O SR.. PRESIDENTE- V. Ex.. comprehende 
que a modificnção da reii!.Cção do requeri
mento do Sr. Retumba não e bastante para 
acceirar o requerimento de Y. Ex. 

A Camara. póde prorogar os seus trabalhos 
ma.s não .adial-os. 

O Sa. JoÃo DE SrQUEIR.A.-Sr. presidente, 
como tenho muito que dizer a respeito da.s 
diversas verbas 'atadas pelo Senado. e tendo 
de m•!strar á Camara. qual a importancia da 
estrada de fe~ro cujo -pro'onga.mento o Senad.> 
probibiu que se etfectuasse, com a suspensão 
das verbas l'€;;)flectivas.cedo a -palavra ao meu 
illustre collega o Sr Gatcin. Pires, reservando 
o direito de l~llar depoi$. 

dias depositou o seu mandato nas mãos dos 
:-;rs. deputados. Por conseguinte, carecem de 
fundamento as pal:J.vras que o orador ouviu 
em aparte ao nobre deputado por S. Paulo, 
Sr. Moraes Barros, na occasião em que orava. 
o Sr. Arthur Rios. 

Passa a tratar das emendas do genado. 
Demonstra largamente as vantagens da verba 
destinada á; estradas de ferro da Bahia. 

Interrompido pelo Sr. presidente por já. 
haver termina.,io a hora da. prorogação re
querida p•io Sr. Arthur Rios, e respeitando 
os motivos 'JUC did.aram e;;se procedimento 
do nobre deputado, requer que a sessão seja 
novarnente prorogada, desta vez até ã. m•·ía
noute, par:t que possa ficar encerrada a pre. 
sente uiscussão. 

Po;;to a votos, é appro"Vado o requerimento 
feito pelo Sr. Garcia Pires, por 12 votos 
contra 11. 

0 SR. GARCIA PIRES continúa a serie de 
considerações que fazia contra as emendas do 
Senado. Es,uda a importancia das zonas atra
v. ssatlas pelH.s estradas de ferro de que trata. 
Acha que as em:ndas do Sena.do sil.o desorga
nisadoras ~e serviços, e como tal não mere
cem a approvação da Camara. dos Depu
tados. 

O Sr. Lauro Mu11er vem á tri~ 
burra. como relator àa commissão de orça. 
mento para responder á.s observaçiies que se 
tem feito a propo~ito das emendas do Senado, 
nesse momento em discussão. 

Nada tem a accresc~ntar às pala n-as do Sr. 
Demetrio Ribeiro, que apenas v.ero.m reforçar 
o parecer da commissão. Quanto aos outros 
ot~<~.dores. dous delles trata.,am dos aconteci
ment.•s do Rio Gt-ande do Snl, com os quaes 
a commissão não tem causa alguma que 
ver ; e um ~mico se referiu ás emanda.ll. o 
nobre deputado por Goya.z, Sr. Leopoldo de 
Bulhões. 

s. Ex. pediu a approvação dessas emen~as. 
allegando que estâ quasi esgot.J.do o prazo da 
prorogaQão actual. I;sa, porem, não é uma . 
razão para qu~ sejam approvadas as emendas, 
que destõam de opinião já, mauif€5tada pela 
Camara. 

Não tendo apparecido outras impugnações. 
senta-se, convencido de que a Ca.!llllra votarã. 
conforme fôr de justiça. 

O Sr. João de Siqueira -Sr. 
presidente pretendia occupar por longo tempo 
a attençã.o da Camara dos Sra. Deputados. 
A bora estit. adiantada e tendo em eonsideJ·a-

0 Sr. Garcia Pire~ começa affir-~ ção que estamos nos ultimos momentos do3 
mando que nii.o tem mã. vontade aos me muros nossos trabalbos. des!sto deste intuito, mas 
da. com.missiío de orçamenw que ha. poucos antes quero lavrar o meu protesto. 
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Sr. presidente, disse o honrado deputado 
por Goyaz, ex-membro da commissão de orça
mento, que devíamos votar todas as emendas 
ap.IJrovadas e todas as emendas feita.~ pelo Se
nado ao orçamento em discussão, afim de 
aque\la. casa ter tempo para. concluir os seus 
trabalhos. 

O meu protexto, Sr. presidente. é contra 
aquelles que contribuíram effica.zmente para 
que não tivessemos tempo de externar as nos
sas opiniões; e assim tizenm quando se tra
tou de a.pproV""d.r a redacçlio de um projecto 
approva.do pela Cama.ra. o projecto financeiro, 
retirando-s~ do reeinto para niío fazer nu
mero os amigos elo governo. 

VozES-Não todos. 
O Sa. Jo.\o DE SrQuEmt..-Refit•o-me (L aquel

les que fizeram declaração de voto e nãiJ tre
pidaram em declarar ao paiz que se tinham 
retirado para. não lu1.ver numero para. a Yotn
çõ.o d~t.e projcct.o . 

Tres dias foram perdidos ! 
O SR. SEvEIU.-.;o VtmRA-Não com prejuízo 

dos orçamentos. 
0 SR. NILO PRÇANHA-1'a.rnbem a minoria 

fez gréve quando se tratou do votar a amnistia. 
O SR. JoÃo DE SrQUEIR.t-Nós conocámo-nos 

em uma situação de níio poder externar as 
nos!a.s opiniões sobre um assumpto tão grave, 
como seja o orçamento da agricultura e obras 
publica.s. 

O Sa. NECESio-Isto n&o prejudicou. 
. 0 SR. JOÃO DE SIQUEffiA.-Prl'jUdicou porque 

muitM ma.terias em discussão j~ encertada. 
deixaram de ser votadas por falta de numero, 
occasionada pela retirada do5 nobres depu
ta.dos; (.-ipartes e pl·otestos.) 

Não fomos absolutamente culpados; o a.dia
mento fui feito para externa.r as nossas opi
niões . Não o far2mos attenta a hora. adian
tàda. e ao cansaço de todos, quer dos Srs. de
putados, quer dos empregados d a ca.sa. 

O Sr. Ja.ccr_ues Ourique-Sr. 
presidente, tinha muitas considerações a. 

Azer sobre as emendas do Senado ao projecto 
em debate; mas V. Ex. comprehende que nã.o 
deve caber á. opposiç.ão nesta. Camara., a re-
1!ponsabilidade de protellar o debate. 

E' nat.ura.l que s~amos os primeiros a dar 
a.o gqverno os orçamentos de que care-qge 
para q,_ue saiamos da dictadura :financeira, 
para nao fazermos cabir na. dictn.dura :finan
ceira o pobre povo que. ha tanto tempo, se 
acha. na dictadura. política.. 

E' por isso que quero desistir da. pa.la.
'Vl'&,pa.ra. que possamos, com toda a brevidade, 
dar os meios necessa.rios ao governo actual . 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. :RetUJD.ba- Sr. presidente, 
solidario sempre com o proc~dimento ia. cp
posição nesta Camara. e dea.nte do movimento 
anti-patriotico. que neste momento acabam de 
ter os amigos do governo, -votando a. proro
gaçiío da sessão até a meia-noite, ta.mbern de
sisto da. p::tla. vra. 

O Sr. ·Nilo Péçanha toma. n. pala
vra a.pena.s para se seferir ao melhoramento 
dos portos de S. João da Barra. e Angra. dos 
Reis e M prolongamento de linhas telegra
phicas par-.~o o extremo norte do estado do 
Rio. 

Pens.t que as verbas vot.'\das pelo Senad.o 
não ~o S:l.tisfactoria.s: entretanto, o momento 
não comporta mais um largo debate nem as 
insi~tenci"-S de voto. 

Urge terminar os tra.balhos parlamentares, 
e por isso c orador senta-se co1,fiaclo no pa
trioti<~mo da. Ca.mara. ( •1ft~ico be111 , muitobem.} 

O Sr. Severino Vieill"a vem 
applaudir o procedimento dos nobres deputa- . 
do; , que acabam de renunciar a. pa.Javra. e 
render sincera homenagem ao alto patriotis
mo de que e exemplo salutar e animado tão 
alevantado :proceder. 

Si depois dessa maniftl!'tação o orador pu'" 
desse pedir aos seus collegas uma demonstrar
ção mais significativa da sua. abnegação pa.
triottca, fal-o-hia no sentido de concitar os 
nobres deputados a votar as emendas do 
Senado. com o que nã.o fa.ria a Camara mais 
do que cumprir um dever de reciprocidade, 
imitando o exemplo de cordura que lhe deu 
aquella re.'!peitavel corporacão, votando sem 
exame n em debate, em poucos dias do mez de 
dezembro do anno passado, os orçamentos que 
lhe acn.bava. de enviar a Cama:ra., e fazendo-o 
11a.rn. que o governo não visse encerrar-se o 
exercício sem estarem votadas as Leis de meios 
para. o exercício futuro. 

Ser ia. este o ultimo ap:pello que fa.ria. o ora
dor ao pakiotismo dos senhores deputados. 
Nin~uem ma.is pedindo a palavra, fica en

~r!'aQ3. :1. discussão e adiada a. vo~o. 

o SR. )0 SECRETARIO procede a leitura. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otncio: 
Do Sr. 1• secretario do Senado, de 9do cor

rente, remettendo, coni emendas, a proposi
ção desta camara, que orça. a recetta geral 
da Republica., para o exercício de 1893 ~-
A' commíss5.o de orçamento. · 
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Talegrammas: 
PARAIIYBA, 7 de novembt·o de 1892.-'Mesa 

Camara. dos Deputados-Rio.-A assembléa 
legisla ti v a do estado da Para.hyba,representada 
sua mesa, contesta formalmente qualquer no
ticia acerca da phantasia do ataque do Purahy· 
bano, que se publica aqui. Nenhuma violencía 
so:lfreu o pessoal e o material. A policia inwr
veiu, provocada pehdmprensa. opposicionisto., 
para providenciar nos termos Iegaes. Nenhu
ma liuação teem aquelles redactores com o 
partido republicano do estado, Iegitima.mente 
representado pela mesma. assembl~ que dirige 
o presente telegrammn.. 

Presidente do estado apoiado dedicad;tmcnte 
pelo partido Republicano e elas >e~ populare~ . 
-Antonio da Trintlarle A . .il[aira,presiclente. 
Bacharel Mi9uel S. C. de 0li1Jcira, Jn ~ecre
repreta.rio.- Bacharel .ilfanocl F. C. Cunlw., 
2• secretario. 

Bagé, 9 de no-vembro de 1882-Carn:trn. dos 
Deputados-Rio- Não permittindo meu esta.do 
de sa.ude continuar a exercer o cur :;:o de 
deputado que me fui confiado pelo estado do 
Rio Grande do Sul, venho por esse motivo 
apresentar a minha renuncia ao dito c~Lrgo. 
-M. L. Rocha 0l'CJrio. 

Requerimento do Dr. Bueno Gonçalves 
Chaves e outro, por seu procurador, pedindo 

prorogação do prazo que lhe foi marcado para. 
a fundação de nucleos coloniaes em algum~ 
municípios do estado do Rio Gmnde do Sul.
A's commissões úe obras publicas e colcnisação. 

OSR. PRESIDEXT.l!lnOmeia.o Sr.André Caval
canti para. substituir, na. commíssão de fa· 
zenda, ao Sr . Homero Baptista. 

Veem á mesa as seguintes 

Dec/.al"açGcs 

Declaro tet· volaliO contra o sulJStitutivo do 
Sr. Garcia P ires e out t•os, por entende[· que 
devia. ser- de prelerencia approvado o substi
tuttvo da commij:sfio ele orçamento elaborado 
de a.ccordo com as mensagens do Poder Ex· 
ecuti\·o. 

Sall\ das sessücs, !:J de novemLro de 1892. 
.Ú.IUI'o Mulf.er. 

Declaramos ter votado a fa.vor da emenda 
do Sr. Severino Vieira, reduzindo a 10.000:000$ 
o credito exkaordlntl.l'io pedido pelo governo 
para o Ministerio da. Guerra. 

Sala das se.,siíes. 9 de novembro de 1892.
r.,sla.-A. F1·eit..rs .-L. Filgueims.-Mwloet 
Caet,.,o,- Artlwr Rios. -.·1. MoMcrzeyro.
l"dio do Bra"ii.-Rccwnba.-Francisco Veiga. 

Vae a imprimir, para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECI'O 

N. 221 .r -189-2. 

Emendas do Senado a? projecto 11, 221. E d es'e anliO q_v.c orça a J'cceita gera~ da Repuõlica 
para o exe1·cicio de 1.89.:1 

Delimitad:t a s11~ fnn~ão, no 01\SO pt·esente. i; prescripçüo regimental, n. commiss.1o de 
orçamento, pl'onunciando-se ,obre as emend<\S 1ue o Senado o[ tlreceu ao projecto de orça
mento da. l't'C:Cita. sô póde acceihl-ns Oll recnsal- a.s no todo ou em par· te . . 

Tra.l>a lho fdto sol> :t directriz tr!rç.acb pelas duas illustraJns commissões que se incum- · 
biram delle nas du:rs cas·1s d~ Coog!'esso Nacional, o orçamento d;\ receita. não pôde deLtar 
de obedel!er a um sy,;tern<t as.sentaâo com escr·upuloso e3t11do <!ns (orç:ts economieas do pafz, 
dentro d<\ orbita tl'il>utiv•• creada pela. Constitui!}iio da l~erublica. 

Compre1tende-;;~ que útmtro da; limita çO~s conôtiluciou[tCS, ó possível institllír profunclas 
modificações uo plano de receita que foi a doptado, o q1ul tlecort•e principalmente das rendas 
aJfandegarins. 

Não e tempo, porém, ngora de indicar essas modificações, nem mesmo de aogitar de 
Ol!Lras fontes d.e renda. 

Apropriando-se habilmente <lo pen5n.mento que drJminou a Camara dos Srs. Deputados, na 
contingench tl.a.~ ditficuldades tin:1.nceiras do momento, o senado votou uma. razon.vei 
alteração uos dil'eit(l'; de importaç~io p •ra consumo, triplicanrlo a taxa ~obre os pb.osphoros, 
augmentando de 30 °/o a sobre diversos nrti~O> de luxo, ornn.meo tação, bebidas, etc., e 
reduzindo de 30 •/0 os art1gos i nrlisp·~osa veis il indu~tria. nascente do ptliz. Como se vê, 
ditou ess·~ em~nd:~ por um lad~ o justo critet·io d:> protecç~o necessn.ria e prn.ticavel à in
dustria brazlteira, que é preciso que se de5envolva e se a vigor~ pa.ra conquistar-mos a nossa. 

Camo.ra V. VII U 
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incl~pendencia economi~a, e por outro lado, o n.ugmento IIDSsivel das taxas sobre muitos 
artigo:;, que não constituem indeclin•\ vel necessirlatle. 

No intuito de não modit\ca.1' a lei em vigor de 30 de dezembro de 1891, estabele~endo 
uma. restricção perturbarlo1•a, tmtenrleu o Sen;ulo dever suwrimit' a exc~pcão em favo!' das 
socieda<tes anouymas de fiacç::i.o e teci: lo; medida a-::c2ib::.>el depois que con~ignou os favores 
constantes na primeil'a emenda, <Jm beuelicio gerd das nossas inrln~tl'ias. 

Obedecendo ao critet•io ussignahrlo de atter>der ns exiglmChLS do ]Jal"ticularismo influs
trial, que nos impns~ihilita tls ;1.rloptar m1ui..tas de C>lractet' g-erul r~lativ•1meute á. noSS<\ 
inoiu~tl'ia, e uns rol-ça llo sen-uir alvitres plm:iaP.s que vão beniliciar urrw. dada indu~tria, 
ainda o Senado, com amlrt~ . ..-atou n. snppl'essão do imposto de :SOlO por caixinha de phos
ph,,ros, fil.V•>r q1te, tendo em vi~ta a tr·iplica.ç~o do imposto sol.Jre caix<t tle phosphoro im
porbdo, concorrerá \l•:ci:oil'amente pa!·a o H~resciweutv dessa nova industria, h:.t pouco 
tniciada no paiz. 

Ao n. 4 do art. 2• propoz o Smado um substitutivo que mer~eeu inteiro ~paio dn. 
Commissão, porque ~oure ser mais comtJI<!to e '!ouserv<.~r a i•lec~. ncceita,ve! do u~o do papel 
timbrarto, exclue a p:trte iioal da disposicão que importava, um atteutado a. direitos com
mumentfl recou!;ecidos. 

Do mesmo modo acceila a Commio;:;fl.o o ~d,!ith·o proposto pelo SBnarlo, estabelecendo 
o imposto de 2 1/2 sobre o dividendo de socied,td8s nnonyrnus com séde no Diotricto 
Federal. 

Assim, pois, e a Commis.>ã.o de 0rC1].mento t.le r:1.recer que sajam adopta•Ias peln. Camara 
dos Srs. Deputados as emendas propostas pelo Senado, as tzuues consultam :w ,1eceuo;~ídades 
"do fisco e OS ÍlllCl'3SS9S U:.l. l~epul.Jlicn. 

Sal8. das com missões em 9 de novPmhro de 1892.- rtm.tíio. presidP.nte.- Houtero Bap
tista, reliltm•.- Cascm:-,·o .7imior.- NoMes d~ /lfellu.- lurlio do Br·a:a.- Gon,«loes Fet'• 
?'eira.- Law·o MüUe•·.- S(mtos Pcteim.- .1.lt1·edo Barb"""'· 

Emendns do Senarlo ú propo.siçiio da Ci!rlHll"a 
dos Deputa los, tpre m·ça a re ,·ei(,l geral du 
Republica dos E,·ta.dos Unidos áo JJra;il 
para o t:xercício de 1893, 

Ao art. 1•- Substituam-se as pal~vras
Elevados ao dotJro os direitos que pagam os 
phosphoros, ate '·ar\;Jno-pelas semi u t~s: ele· 
vados ao triplo OS direito~ que [mg"!irZl c·s phos· 
phoros; amai~ 30•;. os qne actualmellte p~gam 
os te~idos e arte factos de seda e liullo puro, os 
tecidos com bordados, fmn}lS, rendas, rc
quifes. gregas ([e qualq,wr ma teria, os m·tigo:; 
de uwda, ronpas 1le plmnt •Sia, jOi<ls, ar·lhfo,; 
de ouro com m tdreperol<t, ffi<lNim, tartaruga, 
coral, pedt•o.s preciosas, espelhos, quadro~, 
molduras, cryst;;es, porcellau· s tinas; vin!Jo:; 
finos e e&pumante~. licor·es, cognac;;; motnli;~s 
cle luxo, perfunwrin.s, ln~tres, c:•rt tS p 'J'd 

jogar, bijouterif\ ue qu 11quer QUa!i<.l<ldP, es• 
tatuas. e vasos ornrLmentae~ de qna~qtv~r es
pecie ; obj~to3 de marmo1·e e outr,,s pe,lr . .ts ; 
arreios e carruagens ; artigos (]e charão. 
metal prateado ou dourado ; appllrelhos par~. 
jogos de qualquer qnali•inde, obje(!tos de 
<ima; fogosd~ <~.rti!blo; velludo:;, pe!lucias e 
tapetes ; queijos, cllouricos, presunto~ e 
frnctas em conservas ; cn lcado de phr..utnsi.<. 
leques, luvas, armas de fogo, punhae,, ben~ 
galas de estoqu?., papel pintado, P>t~Sil.rn• 
cheio,, po1vcra e panacé 's; e diminninrlo de 
30 % (>S que pagam os maclünisrtlOS, os ins
trumentos de lavoura, as ferra:n~ntas de 
opararios; as materias primas; as ~ub!:>tancias 

tlnctoriaes e os pro<luctns chimicos de uso 
inrJn~tf'ittl B os dem,is artigos de consumo 
neces~nrins nas fubricas; esnpprimidoo os im
~ostos ,olJt'e o g-a i o vaccurn. 

Imposto ue S·lllO- Supprimn-se O. excr.pção 
consi.~nada e,;1 favor d •s Hccões de sociedu.des 
auonyrnas de tiaçito e tecidos. 

' .. c~r~scente-se onde coul.Jer: 
2 I / 2 sobre 11 di vi let1do tle sociedades aflo

nymas que tenharn por séde o Digtricto Fe~ 
deml. 

Supprima-se o imposto de $10 por cai:dnha 
de P'"l~phoros. 

Ao art. 2.0 - Em vez de n. 4 rio nrojecto, 
diga-se ; - 4, a rever o regulam~nto do 
se !lo. 

a) m·1ntendo as taxas fixas e proporcionaes 
e~tal>dedd:~s pela lei n. 25, de 3J de dezembro 
de 1891 qmHJtO i10S; . 

1". a••tos emanados de poder ou autoridade 
da União; 

2', p~ peis, ti tu los on document_os snjeitos a 
s~llo. que ~·rovenbam de servicos ou repar
t'çõe" federaes, ou que por ellas teGham de 
tnt.nsitar; 

3•, papeis 011 títulos de commercio, de con
tl•actos regidos por leis r~deraes i]e tran· 
smissiio, arrendamento ou :>foramenlo de prJJ
pr·ieliarle no Distrirto Federa I ; 

4". aetns em.: na los tle porl~r ou autori·lade 
rlo [)btrHo l"eder·al, e p~.peis qne provenham 
ou tra,n,itent p:•r sua$ rep;.ll'trr:õe>; 

5•, '1cto;; eman •dos de pod~>r ou autoridáde 
estadoal ou sujeitos aoo seus serviços e repar-
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ticões, e que tenham de produ1.ir os seus 
etrc~itos em antro esta;lo perante autorida.dt! 
fede;·a l, 011 fóra. da União ; 

/J) sub:.itituiorlo o uso de estampiUt:t pelo 
par·el timbra1lo em todos os casos que per~ 
mittam tal snl.Jstiluiçl.o; 

c) elevando até o decuplo do que dispue o 
actual re:rulamento as multas impostas aos 
contraventor·es. 

Soppl'icrn ·se o art. 3." 
Snpprimu-se o art. 4.• 

sen:1do f<'ederal, em 9 d~ novembro de 1802. 
- PYudente J . de Moraes Ban·o,ç, vic-?- presi
dente.- Jo<io Pedro B r:lf ort Vicil~•. I• secre· 
tario. - Git Dit1i: G()tAla:-t, 2" secretario. -
Antonio Nicolrio Monteiro Baena, :Jo secrew
rio. - Jo,zo Soal"es ,Yei,a., servinJo de 4° se
cretario. 

p,-ojecto (la Camara elos .Dttpv.tado.s, n , 2:21 E 
de 1892, que orça a rece:ta aerat da. RepH
blica para o extJrc!cio de i893. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 A receita geral da Republica dos 

Esta.dos nidos do Braz l, para o exercicio de 
1893, e orçada em ~33.268:300$ e serit r eali
zada com o prouucto do que for arrecadado 
dentro do exercício, sob os seguintes títulos : 

RECEITA ORDINARIA 

l m)J'Jí"taçlto 

Direitos de importação para ron
sumo, noo termos da. l!'i n. 25 
de 30 de dezembro de I:-91 
e disposicões nel!a citadas ; 
sendo, pol"ém, elevados ao 
dobro os direitos que pa...an.m 
osphosp~aoros: a mais 30 "/. 
os que a.<.;tua.lmenk pa.,n-am 
os tecidos de atgotlão.a.s joias 
de ouro, mobilias e sedas ; a 
mais 20 •f o os das j oias de 
prata; a mais · 5 "/.. os das 
outras de qualquer outra 
matería, e reduzido de 50 • 1 o 

03 a que actualmente esta 
sujeito o sulphureto de car
bono. 

E;;:_pedienLe dos generos ü vres 
de direitos de consumo, ele
-vada a 10 °/u a respectiva 
taxa ....... ............. . 

Expediente das capatazias, ele
>adas as taxas a. 100 rs. e 
50rs . .. ... . ... .. ....... . 

Armazenagem, elevadas as ta· 
xas a. 1. 2 e a o f ••. : .. •.. ; ; . 

Despacf•o m.a-~itimo 

Imposto de pllaróes . .... . ... . 
Imposto de dóca.. . • . • . ...... . 

Aàdicionaes 

Ta.xas addiciona.es sobre os di
rt:itos 1le importa~.ão para. 
consumo, na fór·ma da lei 
n 25 de 30 de dezembro de 
18!;)1 •• •• •• •••.•• •• • •• • •.• • 

10 • I. addicionaes sobre os im
po.'>tos d~ expediente dos ge
neor·os livres do direito de 
con•umo, das ca patazia.s, ar· 
mazena.gem, pha.róes e docas 

Sal tida 

Direitos de 2 I /2 n/ o da pol
vora fabricada por conta. do 
governo e dos metaes precio-
sos em pó, pinha. barra ou 
em obra; de I 1/2 • f" do ouro 
em barra lilndido ua Ca..<1a d<1 
~Ioeda .... ... ... ... ....... . 

Intuior 

Juros das accões das estradas 
de ferro d~t Bab.ia e Per-
na.rnbuco .......... .... . .. 

RenLia. d 11 Estrada de Ferro 
Centr al do BraziL .•..... , . 

Díf<l, dns estradas de ferro cus
teadas pela. União. • .. . . ... 

o: ta do COrreio Geral .. .•.•. . 
Dita dos Telegr-aphos Ele-

ckico, .... ... ............ . 
PiLt <h Casa da. Moeda ... ... . 
Dita da lm~rensa Nacional e 

) . . • , D•· <nu O tal .... .. .. .. .. . 
Dita da Fabrica. de Pol v ora. •.• 
D;ta da FaiJr ica de Ferro de 

S. João de lpa.nema ....... . 
Dita dos Arsenaes .. ... ....... . 
Dita da Casa de Correcção ... . 
Dita do Gymoasio NacionaL .. 
Dita do lostituto dos Surdos· 

Mudos .... .• ..... . . .. ..... 
Dita. do Instituto Nacional de 

Musica .... ... . ..... .. .. 
Dita de matriculas nos esta.be· 

lecimentos otficiaes de in
strucção superior. • . •.•... . 

Dita da. Assi.stencia. dos Alie-
nados. i; t 4 t; ~; 1 ;: ~ .f .i I •• I 6 
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Dita. arrecadada oos diversos 
consulados em pa.izes estran-
geiros .... . ......... .... .• 

Dita dos proprios na.ciona.es .. 
Fóros de terrenos e de ma-

rinhas ........... ........ .. 
Ln.udemios ....... ........... . 
Premias de depositas publicos 
Contribuição das companhias 

ou emprezas de estradas de 
fel'ro subv-encionadas ou não, 
e de outras comiJ3.nhla..~. para 
as despezas da respectivtL 
ftscalisaç.ão ............... . 

Imposto do sello, de accordo 
com as taxas estabelecida~ 
pela lei n. 25 de 30 de de
zembro de 1891 , excepto a de 
200 réis sobre cada 100$ do 
valor das a.cçiies das compa
nhias anonyma.~ de fiação e 
tecidos ............ .... ... . 

Imposto de transporte •. ..•... 
Dito sobre vencimentos e sub

sídios, de a.ccordo com a lei 
n. 25 de 1891. ........... .. 

Cobrança da dir;da. activa •. •. 

CONSUMO 

Fnmo em bruto de pro
ducçã.o estrangeira , . 
por 500 grammas ou 
fraeção desta unid~de $100 

Fumo picado, desfi.a.do , 
ou miga.do , pm· 25 
grnmmas ou f~o 
desta unidade: 

de producçã.o nacional $010 
de producçã.o estran-

geira ....... .. ...... $020 
Charutos, por um: 
de fabrico estrangeiro.. $100 
Cigarros, por maço atê 

20 , e por qualquer 
fracção excedente de 
20: 

de fabrico nacionaL . . . . $010 
de fabrico estrangeiro... $030 

Os cigarros de mortalha., 
ou capa de fumo pagarão o do
bro destas taxas. 
Rapé, JlOr 125 grammas 

ou fracção desta uni
dade: 

de fabrico nacional. . . . . $0"20 
de fabrico estrangeiro... $060 

Estas taxas serão arreca
dadas á sahida do producto 
DM alfa.ndegas e entrepostos 

aduaneiros e nas fabricas e de· 
positos resp~cti vos. 
Phosphoros, por caixi-

nha. ........... . ..... $010 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

eontribu -para. o montepio 
da mai"J&.u<). •••••.•..•.••• • 

IndP-mnisações .•..•....• . •.• • 
Juros de tapitaes nacionaes .. 
Venda de generos e proprios 

nacionaes . ............. ... . 
Receita eventual, comprehen

didn.s as multas por infrac
çã.o uc lei ou regulamento •. 

Impo~to de 15 • - ~ sobre loterias, 
de a.ccordo com as leis em 
...-igor . ..... .•.... .......• 

Idem de 2 'I. sobre o capital 
d~s loterias est.adoaes, cu.ia 
...-enda de bilhetes se etre· 
ctuar na. Capital Federal, na. 
fórma. do art. 5• da presente 
lei. .............. . ...... . 

Remanescente dos premlos de 
IJilhetes de loteria ... ..... . 

Montepio militar ............ . 
Montepio dos empregados :pu-

blicas ...... ...... . ....... . 

DEPOSlTOS 

Saldo, ou excesso entre os re
cebimentos e as restituições 

DISPOSlÇÕES GERAES 

Art . 2. • E' o governo autorisado : 
1. • A emittir bilhetes do Thesouro até á 

somma ele 16.000:000$. como antecipação de 
receita DO exercício desta lei. devendo, porem, 
ser resga.t.ados ate a.o fim tl.o mesmo exercício. 

2. u A r eceber e restituir, de conformidade 
com o disposto DO art. 41 da. lei n. 638 de 17 
de setembro da 1851, empregando os saldos 
nas despeza.s ~a. :Uniã.o e contempl.andoo.e;t
cesso das rest1tmções no balanço do exerc1cto, 
os dinheiros prooedentes das seguintes ori
gens: 

a ) de emprestimo do cofre de ;;rphãos : 
b ) dos b~ns de defuntos e ausentes ; 
c ) dos premios de loterias ; · 
d) dos oleposito~ das caixas economicn.s e 

montes de soccorro ; 
e ) dos depósitos de outras procedencias ; 
3. • a rever as tarifas das alfandegas e or

ganizar uma taboalla geral e outra miniÍna. ' 
J applica. veis aos diversos paizes estra.ngeU'OS, 
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devenrio abolir ou reduzir o mais possível as 
taxas rela.tiva.s aos instrumentos da. lavoura e 
de uso nas artes e officios mecanicos, e elevar 
correspondeotemente as ta.xas dos generos que 
puderem supportar augmento, de modo a 
harmonisal-as com as condicõr,s de desenvol
vimento do pa.iz, e com os recursos das dilie
rente> classes consumidoras, submettendo as 
mesmas tarilàs á approvaçã.o do COngresso 
na proxima. ses,ão legislativa., antes cte en
tr<~rem em execução ; 

4.• A rever o regulamento do sello, poden
do estabelecet· o uso do papel sellado e impôr 
ao contraventor a commina<;J.o de perda do 
direito que lhe resultar do acto, ou for com
provado pelo documento, que não houver 
pago, em temP,o, o sello devido. 

5. o A expedir re,<TUla.mento para cobrança 
do imposto de consumo do fumo nas épocas 
que julgar mais convenientes aos interesses 
fica.es; obrigando-se os fabricantes e admini
stradores de depo~itos a. ter os livros nece;;
sa.rios á completa fisealisação e arrecadação 
d.o referido imposto . · 

6.• A arrendar os armazens da.s alfandegas, 
resalvando as condições de effcctiva :fisca.liza
ç;io por parte da fazenda, correndo :por conta 
dos arrendata.rios os serviços das capatazias. 

Art. 3. o Emquanto -vigorarem as taxas ad
diciona.es aos direitos de importação para. 
o consumo, o calculo pela factura, do valor 
dos generos sujeitos ao imposto ad "'alo;·em, 
1erà feito ao cambio de 27 dinheiros por mil 
reis. 

Art. 4. • Nas propostas de orçamento das 
despezas dos diversos ministerios,asimportan
eia.s pedidas para pa.gamento de vencimentos 
do pessoal deverão ser calculadas de acoordo 
com as leis ordin" rias, segundo as quaes ti
veremsidoorga.nisados os respectivos serviços 
e marcados os vencimentos. 

Art. 5.• E' revogada a prohibição da venda 
na. Capital Federal de bilhetes de loterias dos 
estados. 

Antes, porém, de expostos à venda os bi
lhetes de qualqueL' dessas loterias. os seus 
thesoureiros, contracta.ntes ou agentes são 
obrigados, sob as penas que forem commi
na.das: 

l.• A registrar, perante a :fi;;calisa.ção das 
loterias da Capital Federal, a. lei que houver 
concedido a loteria, o seu plano e o contra.cto, 
quando o houver celebrado, para regular a. 
respectiva. extracçã.o ; 

2.• A recol,her ao Thesouro Nacional ou á 
estação federal de arrecadação, no respectivo 
est.a/10, a importancia fios impostos ou encar
gos a. que ficam sujeitas a.s mesmas loterias, 
ou serie dellas. 

§ 1.• E' o governo autorisado a expedir 
r~gu)amento para tornar effectivus as pro
Vtdencias indicadas, bem como para toma.r as 

que julgar necessarias no sentido de impedir 
a entrada. e venda no paiz de bilhetes de lo
terias estr·angeiras, podendo, no primeiro 
(;aso, determinar a prestação •le caução e a.s 
penas de multa até um conto de réis e de 
apprehensão dos bilhetes; e, no segundo caso, 
aapprehensão dos bilhetes e multa correspon
dente ao valor dos mesmos. 

§ 2. • Da importancia, arrecadada á conta. 
do accrescimo de 2 "/o na taxa das loteria.s 
dos estados, a qual será. computada na receita. 
geral, sahirá a quantia que for julgada ne
cessaria até ao maximo de 5:000$, para. grati.
ficução do serviço que ~ele n. 1 deste artigo 
é incumbido á fiscalização das loterias. 

Art. 6.• Continúa em vigor o art. 4.• da. 
lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 até defi
nitiva. organização de todos os estados da. 
União e do Districto Federal, e o art. 7• da. 
mesma lei. 

Art . 7. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 28 de outubro de 
1892.-Alcides dt: lvlcndonça Lima, 2• vice
presidente.-Antonio .4.zeYedo, 1 • secretario.
Antonio Borges de Atah.yde Jttnio1. 2• secre
tario . 

Vão a imprimir a.s seguintes 

REDA.CÇÕES 

N. 154 o~ -1892 

Redacção do projecto 11. 154 lJ ~ de 189-2 
(aáditivo destacado do projecto da despe;a do 
ministerio da fa:>erul.a para e:x;ercicio de 1892 
sobre tarifas das aLJ'andegas e consoLidação 
das leis elas mesmas al{andegas) . 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' autorisado o Presidente daRe

publica.: 
a refundir a consolidação das leis das al

fandega.s, introduzindo as dispOsições constan
tes das nossas leis ; 

a confeccionar um regulamento gerai de 
repressão do contrabando sem o emprego de 
recurso vexatorio, que attente contra. ali
herdade commerci\tl d(l~ municipio~ entre si; 

a ampliar as tabellas de introducção que 
regem as mesas de rendas federaes. 

Par3.o"''a.pho unico. O governo submetterá a 
approvação do Corpo Legislativo todas as re
tbrma.s ou tt-aballlos a.utorisados. 

Art. ~- • Revogam-se as disposições em con
t rario. 

Sala dascommissões,9 de novembro de 1892. 
- Frdes da Cruz.- A. Lima,- L. Filgueiras. 
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N. 154 E' - 1892 1 estrada. de ferro de Nitberoy ao Recife, sob 

I 
as ba.~es que estipula. ; 

.Redacçüo do p)'o}ecso ~~ . 154 E~ d e 1892 3' discus~o do projePto n. I05. 'A, deste 
(culrlili1!o rlestacarln da o1·çamenw da despc•a. ~J.nno, elevando á catr got•ia. de alt'andega a 
áo M.nrstro da Fa':cnda p~wr: o Cll1ercicio de mezt~ de rendas de Sant' Anna da Livramento, 
1.893, sobre 'llenda dos P'.-op,·ios 1laciotlaos). no estado do Rio Grande do Sul; 

O Congresso Naciona.I resolve: 
Art. l.• Fica o Purer Executivo nutol•is3.do 

para. verder ,em concurrt>ncia. pu!Jllca., a qtlern 
maiores vantatens off!:!treer todos os pro· 
prios nacionaes, que não deram rendll. corre:
}X'ndent~ ao seu custPio e os juros do capital, 
que elles representam, a.trronta.ndo primeira
mente os arrendatarios (dos que estivereltl 
arrendados ) pelo pre~,~ da. a.va.lia.çiio a que se 
protederà administrativamente. 

Pa.ragra.pho unico. Quanto aos terrenos ai
tuados no ~stado do Rio de Janeiro e Cupita.l 
Federal, fica o Poder. Executivo a.ntorisado a. 
"transformar em emphyteuse os arrentlo.men
tos ainda existente~ (art 3> da 1 i de 12 de se
tembro de 1838) ainda o::ti.•tentes, ou a 
ooncederremissã'J, nostermos de dire;to, no; 
emphyteutas, sob as bases que foremjul:,:ada.s 
mais acertadas. 
, A~t. 2. o Revogam-se as disposições em con· 
trarlO. 

Sala das commissões, 9 de novembro de 
1892.- Fróes da Cru:o.- A. Lima.- L. Fil· 
guelras. 

3• discussão do 1JTOj"cto n. 32 A, deste 
a.nno, ·la.ndo diversas providencias no intuito 
de animar as industt·ias agrícolas e pastoril; 

Discus.<:ã.o unica do pPoj ecto n. 221 F, deste 
a.'lno (additivo destacado na 3' disl'ussão do 
projreto n. 2'21 B. ol'(!a.mento da receita. gera! 
da. Itepubliro), que estaoolece o deposi o de 
30:000$ para os estabeleciment&.> que ven
derem poules ou quaesquer outras a::cumu
Ia,res; 

Discus<:io unica do project.o n. 237, des~ 
anno, a.utori:;ando o Poder Executivo ~ r e· 
levar a. D. Guilflermina Gonç.atves Amaro 
Carrloso o :restante da di vida contrallida. com 
a Fazenda Nacional por seu finado marido o 
tenente Fernando Antonio Cardoso Junior. 

ORDEM DA NOUTE 

Continuação dos traba,Jhos da sessão diut•na. 
Levanta·sc a sessão asS l /2horas da. nout~. 

Redacçiio do proj,cto tt. 221 I, de iS92, sobre 
aóoliçiío da.s l-otctias 1 (8> SESSÃO EM 10 DE NOYEMllM DE 189'2 

. O COngresso Nacional resolve : 
. Art. 1.• Fica.m a.bolidall i\S loterias, rcspei· 
tada.s SÓjnente ~ concessões jà f. ·j I.:L.;, 

Art. 2." Revo,<>am -se as ilisposlçú~~ em con. 
tral'io. · 

Ao meio-dia procede-se â. chamada, â qual 
respondem os Srs. João Lopes, Autonio A74· 
redo, Atbayde Junior, Paula. Guit.Oarã.es. 

Sala das commi.ssões, 9 de novembro de FleuryCurado, Inàio do Erazil, Catttão, Pedro 
1892.-Fróes dz cn1; .-.4.. Lima.-L. Fil· Cherrnont. Matta Ba~ella.l', Augusto Monte

negro, Costa Rodrigue.;, C~imiro Junior, !l:J.eirM. Henrique de Carvalho. Anfrtslo F1alho, No· 
. gueira Paranagua, N!'!lson, Pires Ferr~ira! 

"' 9 ~R. PRESIDENTE destgna })ara. 10 a se- Marthlho Rodl'igues, Frederico Borges, Jos~ 
~w?t. o~dcm do.dta: _ Bevilaqua., Gonçalo de Lagos, Na.•cilll:ent~, 

votaçao, em dtscussao unica, d1s emenda.s Alfredu Barbosa, Almino Affonso. Ep!taCIO 
de Senado, a<: proj~cto n. !92 ~· th:u.ndo ::.

1 

Pis~o~ , Sã Ano:l.,r,. .. :l., , Rflt nm!;a, T•)lentin.o de 
despesa. d~ Mtn1sterw daindustrJa, ViaçiW e ·carvatho Gonça!Yes Ferre1ra, Juvencto de 
Obt·~ Pu~licas _para o exer·cici•> de 18Q3; Aguiat·, André _r.av~kanti " Ray~undo _Ban· 

Dll!cussao umca das em~nda.s do Senado, ao , de:ra, Joiio de S1quem~. Joa.o Vwu•a, LUIZ de 
prQ,ec~n. 221 J, O!'ca.I?-~0 a r <>ceita get·al d:t I A~drade • . ~_pirito san.to, BellarmiJ?O c .. r· 
.Repub!1ca. P'!:l"a o ex:er::cwto de 1893; nm•o, O;tJch:a, Rodr1go de A~uJo, OU· 

l• ~1scussao do proJecto n. 23-<, deste nnno vcira Valladão. Augusto da Frelt;as, Pau~a 
autor1san ;o . o gover1,1o a. conCI:!dcr a Luiz Argollo, Tosta, Seabra., Arthur R.tos. G.u:cul 
Gomes Pereu•a.. ou a compvnhia que esta- I Pil'PS, M:arcolino Moura, Severino Vletru.. 
belecer, a. construcçã.o, uso e gozo do uml\ . Santos Pereira, Milton , Francisco Sodre, Leo-
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vigildo Filgueiras, Bar-ão de S. 1Iarcos, Sebas
tião Landulvho, Manoel Caetano, Fr-'anc'sco 

ORDEM DO DIA 

d<) Ma.tro5, Horac;o Costa.. Novae~ Me!IO, Fon- 0 sa. PRESIIlE!\'TE-Xão havendo ainda nu-
seca e Silva, Fonseca. Herme.~. Nilo P.;çanha, 
Urbano Marcondes, M~nllães Bar'!'eto, Cyrillo mero para se proced·.;r iJ, votação indic:-tda na 
de Lemos, Ollveira Pinto, Viru:ilio P:ssoa, ordem do dia, passa·oe its mct.ttr·ías em discus-

~ sito. 
Fran(:.a Carvalho, Luiz Murat, BaptistJ. da D scmsão uníca da.> emendas do Senado, ao 
Motta, F1·óes da Cruz, Aldndo Guanabar~.. , 1 ""I J d , ·, "' 1 d 
Erico Coelho. Lopes ·TI'Ovão, Jacques Qurique, p~o.1ec? n ~-: , or~an. ~a rec1e~9a3 . ,era a 
Furquim \Vernecli, J?su.no de Altuquerq.Je, R.publlca para o exerctc!o de '-' 
Vinha.es, Antonio Olyntllo, G<1br•iel de Maga-
lhães, Chagas Lobato, Ale:x:andt·c Stodder, I O S t•. G>l.rcia. Pires-Sr. presi
Matta Machado, Lamounier, A: varo Borelho, dente , niT.o desconhe\X) a indecliuavr.l nece55i· 
Gonçalves Chaves, Aristid. s Ma.ia, Carla• das dade que temos de encerrar os nossos traba
Chagas, Domin~o;; Rocha, CtlSta M:Jchauo, lhos; mas, tambem ·~omprehendo que essa ne
Francisco Veiga, Domingos Porto, Ferreira c·e.'>sidilde nii.o u.utorls11 11 se deixar passar uma 
Rabel!o, Rodolpl10 de Abreu, Ar,~.ntes, Ne.:esio 1las no<sas leis ma.s important.~s.a lei de meios, 
Tavares, Glicerio, l\foraes 13anos, M .rsa, Leo- sern ob;ervaç.ies, quando incontesta velment.e 
poldu de Bulhões, Alve.; de Ca-tro, Urbanu de ellas carecem de grandes e profundos reto
Gouvêa, Caetano de Albuquerque, Bellarmino ques. 
de :Mendon~.a. Mareia no de .1-.Iag.•lh:ie~. F. r- Entrwanto, Sr. presidente. deante d;t im
nando Si ma..~. Laui'O Müller, Gu'loB C<1mpo:;, periosól. ne~t ssidade ue serem encermdos os 
Schmidt, Lacerda Coutin:to, Pere ra da CvstiL, no~sos trabalhos, subrnetter-me-hia á canse
Julio de CasLiLI;os, Borges de Medeiros, AI- quenr.e neces~irlade de ca.lar·-me,si o de\·er não 
citles Lima, Thomaz Flores, Homero B.1.p:ísta, me impazesse uma. reso;osta á.~ observações, 
Cassiano do Nasdmento, Demetrío ltibdro e it~ censuras feitas dit•ec~amente o. mim pelo 
Menna Barreto. hoo {'a do deputado pelo meu e~tado o Sr. Dr. 

Abre··se a. sessão. Artllu"r Rios, quando llOnt~m requereu a pro
rog<\çiio da ses.>:to par tres hoPa.s, isto é, até 
sete tlor~s da noute, embora, se .. a dito de pas
~<•gem, apó; a votação do requerimento hou
ve>se se ausenta.tio deste edilicío. 

Deíx.am ue compa.recer com causa part.icipa
da o; Sr3. Joii.o de A>ellar, UcnoaRodrigues, 
Rodrigues Fernandes, Ju:<tJnia.no de Sérpa, 
José Avelino, Miguel <:Mero, .Amorim Garch, 
Pedr·o Amel'ico, 1 uuto Carta:x:o, Ro:>a e Silva, 

· José Ma.l'iano, Joaquim Pcrna.mbuco, Pe1·eira 
de Lyra,MeÜ\1 de Yaswn·:ello~. Theophilo dos 
Santos. Pouces de Miranua, Euclides Malta. 
Leandro Maciel, F.·lbbello F!'Circ, z-,ma, 
Prisco Para.iso, Viriato de Medeiros, Samp:Lio 
F~rraz, Mayrink. J•1ão Piniieiro, Padlico 
Mascarenh:~.~. Leonel Filho, Jacoll du. Paixão. 
Americo Luz, Viotti, Dutra Nicacio, Manoei 
Fu!gtmcio, Gonçalves R<~.mo~. Pallet.a. Jc~ão 
Luiz, Bt~nedicco Valladares, Ces~~.rio Motta 
Junior, Lo~es ç;,u ve>, Adolpho Gol'do, Car
Yalhal, Angelu Pinheiro, All'n~do Ellis. Car
los Ga.rcía, Moreira da, Silva, Almeida No
guei, a, Julio de Mesquita, Bra.zilio dos Santos 
e Ed .• ardo Gonçalves. 

S. Ex. compreltenuendo a necessidade, que 
3e ímp~e a commisc:ão de orcamento demissio
naria. de justifica.r.se perante a opinião pu
bliCU. pela. ..!ernora na apr;-sentação dos seus 
tr-<~.balhos, depois de haver censurado a. ca.
ma:·a por disclL~sl:es demasindas (facto este 
q_ue só existe na phantasia. do nobre depu
tado), uepOi$ de ter cen.;ura.do a mesa quanto 
iL or;;anisação da ordem do d1a, esquec ndo-se 
de que, não ~ó em relação ao orç:unen to da 
Vi:Lçiio PubLca., como a.!nda em relação ao 
m·çamento geral da reC!'ita, a mesa procedeu 
quasi cmn precipitação, dando para a ordem 
do ctia antc·s d:! virem ns impre,so3 a este re 4 

rinto, de 1orma. que a Camara foi tomada de 
surpz·eza., e não p ide discutir a materia. 

S. Ex, ainda censui'Ou o meu proc~dimento, 
porque tive a velleiuade dtl apresentar uma. 
emenda substituti ya ao orçamento da receita 
geral. 

Sr. presidente, teuho o rfever de dizer it 
Cam:tra e ao paiz corno foi que me envolvi 
twsta questiio de finanças. Tenho neceoo-si
da•ie de ba:et· nos peitos e pedir perdão por 
tal a utl11cia . 

Deix~.m de compa.r~eer sem c:1usa. partici
pada os Srs. Anniual Falcão, Iv-o do P1ado, 
Dio!!y~!c Ct:~~~it'~t.. VHla Viçusa~ Alb~1·to 
Bro.ndtto, Jou,qu1m Brcv· s, Thomaz Del fino, 
Figueiredo. B:lllaró, Ferreira Brandão, Costa 
Stmna, Fert'.•ira. Pit·,.~. Monteiro d,. Silva. 
Mart~nlio Pt·udo, Dumiugus de Morae.;. Pau
lino Cu,l'los, Costa. Junior, Cincin:tto Bt•aga, 
Yictoríuo Monteiro, Aosis Brazil, Rocha Oso
rio e Fernando Ab~ot&. 

Sl·. presidente, V. Ex. devia ter pensado 
que nos tempo~ da mooarchia, que ho;e à 
moda chamar-se ominosos, lá de deca em deca 

· E~ I:da c sem debate approvada a acta da appareci(!. um homem que se distinguia nas 
sessao antecedente. .finanças; vinha, por exemplo, UIU Souza. 
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Franco, pa.ssados tempos, um Itaborahy, um 
Inhomírim, um Ferraz, FrancisCQ Belisario, 
Alfonso Gelso e o paiz olhava estes homens 
com . admiração e mesmo com uma cet•ta vene
ração, porque elles eram verdadeiras autori· 
dades em ma teria. de ftaança.s. 

Vieira,_e com a. leitura de obras que levei, che
guei a. considerar-me financeiro, quiz ta.mbem 
·a.zer obra e trazer alguma C()Usa. que perpe
tuasse nos a.nna.es da Camara a minha scien
cia financeira. 

E desculpem-me os collegas dizer que nisto 
houve até um pouco de orgulho. 

Acreditei que já. estava em condições 
de . .. 

Attribuo hoje a raridade destas especialida
des principalmente ao enferrujamento das 
molas do carroção da monarcbia, porque, ma.L 
proclamada a Republica, surgiram de mo- O Sa. NILO PE~;.:.-\MlA. - Ser ministro da. 
menta financeiros, quasi que podemos dizer á.s fazendo. 

peH~~es annos, Sr. presidente. não se ouve to~a~R.. Gacu. P!R.ES-· • ·passar pa.ra. a bis-
neste recinto outro dL-curso sinão de .finan~ _ 
e quasi que se póde considerar que 50 •f. dos VeJa~ _os nobres dep~tados .o _que resul-
deputados sabem profunda.mentll esta. mate- tou da. h~o do Sr. Severmo Yrell'8o: -que-
ria. . (Ha t:rl!JUns apartes. ) re!ldo eu faze~ a.J.:;uma <;OUsa qu~ provasse u. 

-d D • tod mmha sctenc;a ftnancetra, ou vmdo todos os 
qra, Sr._pr~t ente, ~mpreguet (_)S os dias aqui fa.llar em cambio, em lei de pro-

!l't;lo_s posstvets ~ara. evitar este ~ntagtO, . e cur.t e offerta, balança cou,mercia.l, IILStro 
mthlizmen~e, cre1o que. <:<>m o efferto do met~ metallico, meio circulante, tu i com todo este 
em que estava., ha cex~ de kes a.nnos i~l a.r,:enal para. casa, mo.s, tenho costume quan
ataci.do da mesma. .molestia, da .qual me qu_et- do faço estudoo desta ordem, deixar de pa.rte 
~o do_??bre deputado pela Bahia o Sr. Se~e- estas phra.ses bonitas e gua.rdil.das para. OCCll· 
r1no vlell'a. ~ião rolemne; e então raciocind -ouço dizet• 

O SR. l.LUtTINHo RoDRIGUES - Este é um que o cambio est<i. baixo, porque a nossa lm· 
dos mais adeantados fi.nanceiros da Camara.. portação é superior á exporta,ção, o que em 
(Ha o'!ltros apa~·les.) termos mais claros, quer dizer que compra · 

O SR. GARCIA PmEs _ Os no!Jres collegas mos mais á Inglaterra. do que vendemos. 
'4epu?dos ~e permitta.m. dize~ que a questão O Sa. CosT.\ MACHA.D:>- Sô á. Inglaterra ~ 
e mu1to ser1a e tenbo necessrdade de desen- o SR. GARCU PIRES _ Citei a. Inglaterra. 
-volve!-~. . . . _ porque sô ella noa 'iende mais de 60 mil 

Um dta, Sr. :pres1dente, OUV! aqut um d1s· contos; tenho mesmo particular a.ffeição aos 
curso sobre finanças do nobre deputado o Sr. in~cleze" 
Severino Vieira. "' "' 

1\queUa eloquencia. mascula e convincente e O_ SR. CRAG~s LoBA.ro-Mesmo porque são 
o torneio da phr-c.se. _ . mUito tinance1POO. 

O SR. MARTii.,.HO Roo&rG1JES - Parece que . O SR. GARCL!. PlB.ES-Diz V. Ex. e acre-
V. Ex- é inimigo do Sr . Severino Vieira. d1to.- . . _ . 

O SR. GA.R.Cu. PmEs- Pelo contrario, sou I:!JZla. ~u_: 51 a- :razao e pvrque compra.m'?S 
um dos maiores a.dmil'adores de S. Ex. rn;us ao, mg!~es d~ que vendemos, o meiO 

A firmeza de seus conceitos e sobretudo 10 de faze~ o· cambJD subtr deye ser comprar me
facilidade com que S. Ex. fa.llaYa. em sommas nos ao mglez e render mais, 
fabulosas- cento e tantos mil contos pa.rn Isto me pareca logico e natural. 
cá., 300 mil e ta:n~ co~tos p:l.ra. alli, e c~eio Ora, principiei a ruminar neste ponto e a 
que ch_egou ate ,oo. mtl co~tos::-- tudo 1sto procurar o meio de comprarmos menos e 
produzlU-me verdade.~ra allucma.çao. vendC!rmos mais 

Sabi da Ca.mara, fui immediatamente as li- . 
vrarias dos Srs.LMmmert e Ga.rnier; comprei O SR. M~J~TINHO RoDRIGUES-De enganar· 
quantos livros de finanças encontrei. mos. 

Fui p·1ra casa., então entendi que devia de- O SR. G.utcu PmEs-N"a.o de enganarmos, 
dicar-me ás finanças. ma.s de regula.risarmos a. nossa. vida.. 

O SR, MAli.TlNHO RODRIGUES- E o Sr. seve- Me parece que o meio seria &ncarecer o Jll'O· 
rino Vieira foi a cansa de toda e~a. despe.za dueto inglez, augmenta.r-se-lhe o preço.: • 
que V. Ex. fez. (Ha ~tt1·os ap~Xrtes.) O SR. CrlAGAs LoBATO-Como eUes tizera.m 

O Sa. GARcu. PlRES-VV. Exs. me de::cul- por muito tempo. 
pem ; preciso não ser interrompido, trato de O S:a. G ., RCIA PmES-Poís veja. o nobre, 
questão muito seria.. deputado: tive esta. idea por intuição ; a 

Fui, Sr. presidente, ~tudar a materia., oom minha. sciencia. de economia. ainda não tinha. 
a lição que tinha. recebido do Sr. Severino chegado até Lã.. (Riso.) 
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O SR. ~L\RTil'<rio RoDRJGt'ES-E" que V. Ex. 
·tem a l;ossa. ·das ti.nan<:.as. 

O SR- GARCIA. PIREs-J:i. tinlla desconfiado 
disso. (Riso.) 

0 S&. AUGUSTO DE F&El'l'AS-Mas outro~ pas
sa.ram a perna a v. Ex.. mtlito injustamente. 

O SR. GARCIA. PIRES-Apoia.do. {Riso,) 
Mas, Sr. pres.idPnte. continuo nas minhas 

·obset·<<J,Çi'í!'s. Qual seria. o melo de encarecer o 
J)roducto estrangeiro~ O logista. nii.o me obe
decer·ia, e n.sua. intervenCiiO não traria mesmo 
gro.nde vantagem; entendi, pois, que deveria 
augment.al' os impo-st~ sol1re os prOiluctos 
estrangeiros. porq uo dest;J. n··rma. comprnr·· 
·se-hia. meno:;, e de~cle que secompras~e menos, 
aindo. quando nü.o o.ugme11t~semo~ a nos,;a 
vend~em,lü. nos ftc..wam ~obras que o~in~rle· 
zes não teriu.m remedio sinão pag-ar em ouro. 
Logu, o cambio subia. \Ut-o.} E L~hi csuwn. u. 
minlm sciencialinanceil'a. pel'1E!ita.mente a.ssen
w.tn. 

Existio. ainda. uma. outra. ra.r1io. Entre nós 
ha.vio. alguns ídeologos que entendiam que e.~ te 
p:>.iz podia. produzir tanto qu~tnto produzem 
outrns paiza~. e empreg;:J.vam o seu dinheiro 
fundando fabricas, preparando of!icinas. e 
começaram a prodllzir cmos artigos ; pensei 
que aqui da.r-se·hia. a. mesma cousa, e que, 
a.u~mentaodCI e!'.ses imf(lstos sobre os pi'Odu
ctos estrangeiros. pror.eger·se-hia. a indus:ría 
naciona.l que, alem de desenvolver a. r1queza. 
do pa.iz, tem mais a. seu car~.;o a. sustenta~.ão 
de muitos milhares de cidadãos, sendo por is.o;o 
merecedora. de protecção. 

E>lta.va. portanto, a.rchitectado o meu plano 
"financeiro. · 
U~ SR. DEPUTADO-Deaccordo com theoria~ 

Jlregadas aqui. 
0 SR. GARCL\. PIUs-Sem duvida; e tudo 

quanto e;tou dizendo e de accordo com as 
lições que recebi do meu mestre o Sr. Seve
rino Vieira.. (Eiso.) 

0 SR.. AUGOSTO DE FREITAs-Que bom disci· 
pulo! 

O SR. GARCIA PIREs- Feito o meu tra
balho, dei-lhe o pomposo título, mesmo por 
que tinha. de ser apresentado nesta casa.-de 
projecto suMitutivo ao orçamento da receita 
geral da. R~publica. Vim para a Camara. e, 
dada á. discussão a. receita gero!, com toda a 
soremnidade pedi a pala~ e :fiz um longo 
discurso. 

Recebi s.-partes animadores, principalmente 
-do meu distincto a.migo o Sr. Cba.,.nas Lobato, 
e o meu nobre amigo o Sr. Casimira Junior 
"Callocou-se ao meu la.do, discutindo seria.-
me!lte estas questões. · 

Sr. pr~si~ente, si eu acreditasse nas notas 
·tachygra.pbica.s, o meu discurso foi muito 

Cam•ra v. VI 

bem re!:ebido, :porque as notas estão re
cheiada.s de apaicvlos. '>ltt<it~ ·hem, etc., e no 
fim o Sr. ta.chygl'apho afllr·m:~. cat~gorica
m nte que eu fui muito appla.udido, abra~ 
çado e comprimentaclo :por· todo> m Srs. depu· 
tados pre.3entes. (lbl(rr,dad~.) 

lrnagllle V. Ex • Sr. presiüente. como não 
fui para casa esse dia ! h feliz, ia. contente, 
ia vendo jà o meu IlOIDe illuminando as pa· 
ginas d:J. hístori:l. deste paiz. Mas :pa.~ados 
alguus dias apt•es··ntou·s~ o parecer da com
missão de Ol'f;:~omento. escri1Jl.o pelo meu 
mestr~. pelo Sr. Sl!\•erino Vieim. 

Sr·. pr·esidente, t1 dor ffi;J.i~ profunda e mais 
cruci:\ntc ma.:·~.yr·isou-me naqnt'lle momento · 
o p~tr~cer ua. cDmmi~siío rmtou com o ma.is so: 
lcnme e sobe~·ano desprezo aquclle trabalho ... 
em qne J'un(hwa. to~u.s a~ minh~~ esperAnças 
dtJ l'IIÜII'O . 

.A commiss;"io limitott-So a dizet· : '<E' de 
pa.rccct• que :>t>ja it•jcitado o substitutivo do 
:Sr. Garcia Pires.» 

Isto. Sr. presidente, (li to por quem me h:tvia 
uatlo aquella::> lições, v c V. Ex que foi a 
prova. mais ca.bal da minha. incapacil.lade. 

Sr. president!', como o na.ut'r-~o que pro· 
curo. pegar -se a mais leve, à mais fragil ta.· 
boa., appellei para a discu~s;"io. 

Inqucstiona.velmcnte o illustre de])utado 
reln.tor da. com missão vll•á com o escalpello do. 
critica, creio que B a phrase con~a.grad<!.·, fa.- . 
:o:er a. analyse completa do meu orçamento e 
então todas as belfezas que elle encerra, bel
rezas que estou oon vencido só existiam na. 
minha imaginação, apparecerão deaute da 
Camara, e sa.hirei victorioso, pensava assim. 

Clle:ra. a hora da. d;scussiio, Sr. presidente, 
o honrado relator toma a palavra, e depois de 
lhar com olhos de a.guia, subranceiro e altivo 

para o men projecto, voltou-se para V. Ex. 
e decla.ron: <t Neste snbstituti v o nii.o ha. na.da. 
de novo.» Perdi todo o trabalho. 

Nii.o acreditava nem nunca. acreditei que 
fo.>Se capaz de descobril' a. pol v ora., e mesmo 
a.quelle tra.ba.lho que apresentei era o resul· 
ta.do das lições ,1ue tinha recebido nesta. 
casa.. 

Mas a.i.nda. assim, embora esta. reprovação, 
este despre.~o. appellei para. a discussão. Pen· 
sei assim: 

«0 homem va.e discuth', vae anniquila.r-me 
completamente.» 

O nobre deputado correu os olhos sobre o 
meu trabalho e descobriu uma. fa.lta. ; desco· 
briu .. ah! não! .Antes disso, soil'ri nova de
cepção ; porque depois de ter decla:rado que 
no orçamento não !la. via. nada. de novo. o no
bre deputado deu parabens á oommissão de 
fazenda.; quando me parecia. que os pa.rabens 
me deviam ser da.dos, porque a. oommi:~São 
não trabalhou naquillo . .Roubou-me ate este 
parecer. 
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Mas descobriu dle, como eu dizia, Sr. pre· Depois desta. cruel decepção por que passei, 
sidente, urna falta e uma. falta muito grave voltou-me a razã.o, e fiquei completamente 
no meu orçamento, e foi que elevei o curado da mania de ser financeiro. Compre
im:posto wbre os a)lpm·elhos lle di~liliaçdo. hendi que nem IJl"esta;vam a.s lições que re
Então, não enchi-me de orgulho; não tive cebi, nem prestavam os livros que comprei; 
occasião de dizer a s. Ex. a razii.o por que fiquei sabendo em finanças menos do que 
não isentei os apparelbos de distillação do sabia antes. 
imposto. Encerrou-se a discu>Siio , não Verdade e que ant~ eu não sabia nada; 
pude fallar, mesmo não podia ua occ<lsião, porque de.-o ser fril.nco com os nobre> depu
tão opprimido, t5.o Jllcommodado meachav<t tados, e era o que mais me encoromodava 
:pela maneira barb,ra por que tinha sido em relação a íinanças; em boa fe o confesso, 
tmtado. Não isentei os i1pparellw~ de e os nobres deputados julgarão por isso 
distill3-ç-J:o do imposto, em Jll'Imeiro log-at•, quanto sou sincer·o nestas pala.V!"as. 
Sr. ptoe:;ídcmt.e, pot·que, ainda que nií.o t\J.~l\ Em reh«;iio i1 finanças eu não soube mesmo 
parte como membro e!fectivo daquel!a ~ocic- administr<lr o patrimonio que rece!Ji de meus 
dacte úc tempet'O.Ill:n thl. Americ<O do Xorte, }J:tes; ]Jert!i uma grande parte da fortuna que 
todavia tenho por clla sympathia muito recebi; e entlio pergunto,va o. mim mesmo: 
pronunclnua. poi~ :;i eu nilo ~oube a.dminístt·M· umu pe-

J(t não quero fu.llar em cel't'l.S cons(ls <juena fortuna que er" minhn., IJaro. cuja di
aqui nc~h caso.,porq1\C sou tido como su~peito; recção influi::t o meu interesse directo,posso 
d~"Cle que sustentei a immigrn,ç.ão chineza., os I administm1· a fortuna do pa.iz inteiro? Ver
nobres deputados me: eonsiderara.m inimigo. dade e que, purn. a dministrar u. fortuna do 
th immlgraçã.o europba; quero dizer que p~iz, eu cortav~a no alheio. 
esta gmnde immigra~o vinda da Europa e a Verdadll e, S1'. presidente, que, na. admi
immigraç-Jo da America do Norte teem intro· nlstração da tortuna do paiz, eu cortava no 
duzido rle algum<J. forma entre nós n. in~em· alheio (•-i.wla~) e podia fa.zel-o francamente. 
perançu, não somente na classe menos illus- Creio, Sr. presidente, que e por essa razão; 
trada, naqueUa. que no tempo dtL monarcbia porque qua.ndo se trata . da fortuna publica 
se chama•a-povo, mas tambem na gente corta-se no alheio, que os financeiros surgem 
mais elevada. da terra como ..• 

Eu mesmo sei (la factos de ressoas alta· 
mente coilocadas, que não teem w.hido muito 
catholicas de logares publicas, e até às Yezes 
sen.lo necessario o auxil[o de tel'~ei:ros; e eu 
acreditava. que fazia um f!Tande beneficio õ. 
nossa terra, si de alguma fórm~. creasse ero· 
ba.ra.Q(ls, si diffi.cult.asse a distillação das bebi
das alwolicas. Esta foi a primeira. razão. 

A segunda razão foi que entre nos ja se f~
zem muitos a:pparelilos de distilla.ção, na 
:minha teu a fazem-se até de lo ordem. 

.Appello para o nobre deputado, o Sr. 
Sod:fe, que mora, como eu, em um districto 
cuja. industria principal e a distillar;ão. 

S. Ex. sabe que são preferidos os a.l::tmbi
q_uesdo Sr. Guimarães, e que poucos alambi
ques estrangeiros se importam. 

Podia, pois, proteger tambem esS8- indus
tria. 

Foi esta a unica jaça. que o nobre depu
tado encontrou naquella 11reciosa ])edra 
com que eu queria funda.r as minhas 
glorias futuras. Eu seria incapaz de dizer 
~ue a repulsa. ~ue experimentou o meu pro

·Jecto pelo aparte do meu nobre oollsga pela 
Ba.hi~ resultou da in-veja; :porque mesmo 
quando o projecto fosse acceito, a. gloria prín
c:ipal toda lhe pertenceria. como meu mestre. 

Mas doeu-me . .A Cama.ra acompanhou o no
bre de:pu1ado pela Bahia; e pouco~ foram 
a.quelles que me honra.ram com o seu apoio. 

O SR. MomENEGRo- Como cogumelos. 
O Sn.. GARCIA PmEs-N"ão direi como cogu

melos ... C<Jmo ..• ibrmigueiro. 
Creio que posso garantir á Oa.mara dos 

Srs. Deputados que estou perfeitamente cu
rado da molestia das tina.nça.s ; não sou, nã.o 
quero sermuis financeiro. 

O Sa. 1!oi:I<"TENEGRO-Nã.o pa.rece. 
O SR.. GARCIA PrREs- Tambem declaro a 

V. Ex-, Sr. presida.nte, que nãu assistirei 
mais a uma só discussão sobre finanças nesta 
casa. 

O SR. CosTA. MA.CHA.Do-Sinão, · póde voltar a 
moles tia. 

0 SR. GA:RC!A. P.r&Bs-Justamentê. 
Ora, Sr. presidente, como este amor de pae 

não se extingue, sinã.o em casos e:xcepcionaes 
e que constituem verdadeiras anomalia.s, uma 
intracção das leis na.tura.es fiquei,sempre que· 
rendo algum bem ao meu pobre projecto, 

Perdi-o de vista, desde que a Camara o re· 
jeitou ; mas, tenho sempre procurado acom
panhar tudo quanto se refere a elle, dou-me 
ao trabalho de ler as liiscussões do Senado, 
procurando ver si por Ia encontro a.Iguem que 
se condõa do pobresi.nbo e lhe dê algum ei:Uir 
que lhe traga. de novo a. "Vida. · 

AQui na. ca.mara.. Sr. presidente, depoiS de 
rejeitarl.o o meu projecto surgiu o illustr& 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:05 + Pág ina 6 de 4 1 

Sessão em iO de Novembro de 1892 195 

deputado Sr. Píres Ferreira, que niío sei por imposto da seda quem quizesse e pudes;;e 
que faW.Udade, ~:-~ consagra de pre!erencia vestir seda. 
á. sciencia financeira, ás armas?! Me parece Era assim, Sr. presidente, que eu raciocina
que o illustre deputado Sr. Pires Ferreira 'lll, quando preparava o meu infeliz projeet.o 
tem muito geito. mais inclina~ão, mesmo uma üe orçamento, era assim que eu dizh : pode
intelligenciGJ- mais directamente ad.apta,el á mos impunemente impor sobre os objectos de 
sciencia financeira.. do que á da guerra. luxo .... 

Mas, como eu dizia, surgiu S. Ex. e não, Sobre o que nlío podemos nem elevemos, de 
quíz toma-e a si o deftmtin!io inteiro, como fórma alguma, impor, é sobre aqtlillo que 
elle estava e principiou a empr. gar, não sei constitue lt b:1se da alimentD.çci:o, n. nece>si
que medicamento. ou si alguns choques dade real das classes mais abastadas, mesmo 
electricos nos membros sepat·ados do pobresf· porq:ua o primeiro imposto sôo pagada(ruem 
nho ; de vez em quando (\presentava ahi quizesse, e o s ~f,'t.mdo p:J.::mrii.o torlos, porque 
uma emenda c restabcleci<l. o movimento dos ning-uem púde deixn.r de comt:r e vestir, 
braças,dcpois das pcrnas,<o nU.o plidc conseguir Er" a nw.neim por qne eu ruciocin;wa. !IIl'-s 
levant'lro. cabeça.. (Wmt/,rs.) aCamat·~L n:lo entendeu as~ím. porrtnc o meu 

o que aconteceu, St•. JH'<.'Sillentc. !(Ji que Ol:Çilmen~o lle\'Í<~ set· re?ellhl~ cot~o. prejn~i-
o pobt·e. projectosinlto n:í.o tol'rt!JU à \'id:L. mas 0~·11 - A C::..m::..m .. ~ue .n~o.te\e ~ !lllll~ma )lle-
o projecto da comtníss;lt.' tlcon uma cspedtJ do ~b.üe par<.~. commt.,o, .tccet:on.~ .emcnd~~ .. d~ 
monstro, uma especic de fJ ·~·tsimQdo. daqu~tle 1llus~~e <.lopuLtuo e meu ,tml0 0 o Sr. Pue:s 
celebre personagem (lesm·ipto pot· VícLot· Hugo F<•rL.~lrn. , . . , ·,-:-
na No.' re lJrr.·•H: rle p,.ri~, Jkou um projecto 91,1, .acredJt(J~ r~u,e. ten<lo. a co~mL~:~o r!e 
sem escola, sem ordem e sem metltouo, e im· or •. am< J!!O denw~:lüJ) tanto .Ht.p.re:;cntaç.L_o Li? 
possível absolutamente de conseguir os fins seu pro.J~c~o, de lorma o. ser elle s~b~etttúo a. 
0 que 0 destin<J.rarn 0~ seu~ a.utores. Note constder . .ç,to da ms~ na ante ve .. pem de 
V.Ex. Sr. presidente. na minlla linguagem fintht•-se a prorog:a.çu.o, \en d_o ct;m01:ad? 
chã.. estudando no tempo em que esla.vt\ pen· t.tnto ~ ~eu proJecto~ "\ · E.~ .•• Sr. ptesr
sa.ndo que, podia. ser financeiro, estudando o dente, nu·~: na neces~ldade ele ~al·~ P_[l.ra 
projecto em que, como ja disse, fundava todas orderr;_ do ~u, antes d~ lm~resso. e_dlstrtbUld~~· 
as minhas esperanças de gloria, eu fa.zia 0 se- como ~e.l:~o de recordar ~~ nou1e:s depu(.a.dos, 
guinte radocinio-que si au..,.mentasse 0 im- a col!lmls;;ao de ~az~nda, ll!ustra~~, com~osta. 
posto de uma só mercadot•ia. ~strangei.ra para de hon;ens espem:J.hstas e hab!lltados, tmha 
embaraç .r a compra ou diminuir 0 consumo fúrmul,tdo aqu~U~ tr.a.balhc com todas as .re• 
d ta , d · · • · u · • " gras da. arte, lSlO e, ttuha adopt.ado uma 
~s . m:rça orla,, ~11a ~r. uma. certa sup~- e~coln. economica, consulbdo as necessidades 

r1?r1dad~ a uma so mdustrm,,cons1derand? seus do paiz e assim or!!auisado 0 seu projecto de 
trtbutarws as c~ses pr~duct?ras do patz. orçalllento. "' 

Vamos exemplificar. St eu Impu_zess~ forte· O que resultou foi que as iheorias emprega-
~ente sobre as obr:as de ma.r~mena, somen~e das pelo nobre deputado o Sr. Pires Ferreira, 
v1~das do estr~~lNlro,, os o~maes de_ marc1· que de alguma sorte estava de accordo com 
neJ.ro entre n~:: g?Sn.rlll.J?- Ja :protecçao, Fr- a.s minhas theorius, que tinham sido recusa
que. a. oln'<l. bra.zil~1ra. terJa maJS e:x:tracç~o.e dM pellL commissl.o, fora.m ~itas e foram 
"POdia.. m~smo doli!mar pelo preç~ ; mas ll'la fazer parte do orçamento, transformando-o 
copstitUlr s~us tr1buta_rr.os o offic,al de sa.pa- em um verdadeiro monstro. 
tetro, _o offie1al de alfaiate e de todos_os outros Si eu fosse vaidoso, si ainda esti•esse im· 
que nao ~s~vam da m~s~a. pr~tecçao.. buidc do pensamento de que era ou podia ser 

Não set s1 este ractoctmo e accel~v~l, financeiro, estaria satisfeito com o resultado 
mas me parece que, quando nada, elle e na- da votação, diria : deixemos ao tempo a a.pre
tural. ciação, o julgamento ; elle que diga quem 

Porta.ntG o meio de a.rr<J.njar ta.l orçamento, tinha ra.zão,si eu ou os nobre.'> deputados que 
sem que um se torne tributaria do outro, repelliram o meu projecto. 
mantendo a pel'ftlita igualdade entre as di- Mas, declaro : não é este o sentimento que 
versas classes do pa.iz, devendo ser, me pa- me domina, sendo quasi lei do roeu paiz o 
rece, impor prop.oreíona.lmente sobre todas as projecto de orçamento apresentado pelá. com
mercadorias estran,ooeiras que entra.ssem missão e retocado no Senado. 
para, o consumo, e que tivessem no pa.iz si- Tenho, a.ntes, preoccupações muito seria.a 
!Jlila,res ou sobre aquellas que não fossem de dos defeitos que naturalmente resultarão da 
llllmediata necessidade, porque, deste modo, execução desse projecto. 
este imposto se tornava qua.si um. imposto El.le tinha roa.hido da ca.mara. má.o, defei-
voluntarío, tuoso, um verdadeiro a.leijã.o ; o Senado tez 

Só va.e comprar seda, :por exemplo, quem obra. ainda. peior, tornou-o ali~ão &inda ma.í1 
póde comprar seda. e portanto só paga.ria. o disforme. 
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A commissão de Ol'ço.mento do. rama1'a. uO:S 
Srs. Deputados tinha co.lculado o rendiment<J 
dos impostos de importação como vet·dadL·im 
optimí~ta, ncceitando a. ~'erba orçado. p~ua 
o C\Jrrente exercício, verbo. que foi Ot'çado. em 
~00 000:000$ porque os l;;gisla.dores na. sessão 
:passada i!ludirarn-se com o movimento de im· 
port~o que entã.o se rea!isa. v a., porque os 
legisladores do <~nno passado niio procuraram 
conhecer a caus:J. verdadeira, a ca.usa. re:1.l do 
-e:x:cesso verific·ado llit import :ç:<Ío entre os o.n
nosde 1880 e !890. 

A. commissão acompanhou-os nesse p2n.~(l
mento, ~ calculou o imposto não pela ba~e 
minima uos tres ultimos exercicios, como úe· 
veria. tel-o ü~ito. m:!s pelo calculo dado na 
sessão do anno passado p;J.ro. um cxcrcicio que 
~'ll1o está liquidado,que aind<'.. não é conllecido. 

Entr€1tanto, Sr. presidente, Yemos que 
·este extmordina1•io movimento comm~rcia.l 
<]Ue trom::o consider;wel augrne11to de imposto 
entre 188~) e 189() e que f'e manteve ent1 e 
1890 e 1891. desappa.eeceu completamente e 
agm· · estão se produzindo etreitos inteiramente 
contru!'ios. 

A baixa continuada do cambio, ~pjam quacs 
fm·em as causas que a determinam, traz uma 
;;rande restricçii.o na importação, não ha ne· 

· cessi:lade de ser financeiro p:Lra dizel-o. Nús 
vemos que a.s condições economicas e finan· 
ceit'ILS do paiz cada. wz se a:;gra vo. ~ m;tis, e 
"temos uma unica e.;perança, (Jlle e a safr:J. 
.do cate e a safra ela borraeha; m:J.s duvido 
que a. sat'ra deste~ dous productos possa co· 
brir to:ias as no..osas despezo.s ordinarias no 
estrangeiro e dar-nos :linda saldo1 para. des
yezas ex.traordinarias, de fórma que o ouro 
venha a perder em sua entrach\ aqui M 
IDenos uma parte do valor artirlcial que tem. 
;produzindo-se assim certas melllora:'l nas 
Jlossa.s condições de vida. 

E entretanto, era da solução dessa qustão. 
que :L·Cam<~ra esperava o bom resultado do seu 
orçamento. 

:Mas, como se vê, o Senado em sua. sabedo
ria, sem que eu pretentla censurar esta cor· 
poração que muito relqleito, sem querer en· 
trar no conhecimento uos mo ti vos que deter
minaram o seu modo de proceder, o Senado 
entendeu que devia adiar v, solução da impor
tante questiio a. que a commissão deorçam,~nto 
ligou a sane dos orçamentos da Republica. 
De 1lkma que, de antemão, podemos dizer 
que os orçamentos, Sr. presidente, que o or
çamento da receita g-eral, principalmente, pro· 
uuzil·[o unicamente e1Ieitos negativos. 

Indo o or~amento pai'.\ o Senado, entendeu 
o i!!ust:·e l'lllator da commissiio de iazend<t 
dess"- respeifuvel corpor<1ção de apresentar 
emendas em diversas verbas. Si porventura, 
Sr. presidellte, o ~enado tivesse :1presentaclo 
emendas ele fürma a tornar o orçamento dn. 
rec€ita gemi um todo homogeneo L'eg-ul.ar, 
bem ; mns as emr-ndas do Senado, em uma 
grande parte desfeiam m(l.iS o orçamento, des
virtuam mais o pensamento da comm!$São, ~i 
é que a commissão te-.·e um pen.~1mento orga
nisando·o, moLlificam-o sensh·e1mente sem 
reslllta<lo nenhum absolntarnent!?. para a 
rend<1 pub!ic<1, nem p:1.m o desenvolvimento 
da União. 

Sr. presidente, quando tra.tamos de im
posto. de•·emos considera.t' si elles $ão im· 
postos propriamente tlscaes, ou imposto~ para 
produzir rendo para. o paiz, ou então impostos 
que prott'j:un a industriit nacional. 

Qua.ndo se tL·ata de impo~tos que protejam 
a industria mcional, i~to é, q_ua.ndo nos di
rigimos pelos princípios da escola l'roteccio
nism, temos :-!.inda uma observação de grande 
peso a fazer. E' uma consequencia material, 
infallivel da escola proteccionista, o fecha
mento dos mercados estrangeiros para os 

Podemos desde já, sem pretender se!.' pro· productos do paiz que a adaptam; e um pa.iz 
phetas, dizer que é um impossível absoluto só pude a adaptar esta escola,· quando, como 
conseguirmos no frrtul.'o exercício a realisal·ão nós. tem productos qne não podem so:tfrer· a 
dos ca.lculos correipondentes as '~"erbas de re- concurrenda que dolliina fatalmente os mer· 
.ceita deteL'minadas pela commissã.o de Ol\'a· c<1dos consumidores. como succede entre nós 
mento. com o cafe e c •m a borr~tclla .. 
· Ha llma explicação. entretanto, par:l o que Não sei si o ill.ustre rela.ctor da commíssiio 
~passa na Camara. V· Ex. ha de recor· ele fazenda. do Senado não sei si esta distin· 
daNe, Sr. p~esidente, de que~ cammissão <.ie ctissima corporação, ~·espeitavel por todas as 
-orÇO.ll!ento l1~ou ao orça!Jlento da União a razõe~, ~ütendeu a. este principio nas altera· 
~olusao ~a reforma _bancaria: ções que fez ao orçamento da receita geral. 

:Nao seJ, Sr. presidente, St ella. fez l.Jem ou (lnte1Tt,pçilo que nlZo se percebe.) 
~al; de. toda esta qu_~o a unica c~usa que Sr. presidente. póde pa1•ecer que estou 
,~.bgo. e d1go com con ncçao profunda, ma bala- protellando a discussão nesta. casa, e até te
Yel. é que neste parlamento, nem nos celebres nho ouvido sussurrar isto mesmo. Mas per• 
e ominosos tempos da morwrchia, como se diz, gunto: quem tem o direito de me fazer 
e agifuu nunca. tão imprudentemente uma esta censura ? Quantas vezes occupei a atten· 

:Suestiio nem se tratou de uma questão im- c;.ão da. casa na materia. de que se trata.~ 
qorta.nt.e com tanta indíscri~o e tanta levian- Pol.' ventura nas observações que tenho 
llade. (Apoiados.) feito, não tenho produzido argumentos, ainda. u 
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que procurando justifica l-os por uma fórrna! O S?.. tJAncH Pnms-Pol' e~te titulo, não 
mnis amena, porque não tmho pretenções devo farores a ninguern. não o d~vo i• 
.:t ora.dor, e não posso pela elevação da pllra-e protecçüo de quem quer qnf' :oe;)a. deve-0 ao 
chamar a att2nç:lv dos t obres àeputados '? meu trabal110 ; e me lloll!'a tant,; mais este 

Não admitto que ninguem me til.ça esta. ti~ulo. qua,nto e cel'to que conquistei-o por 
cen~ura. mmha espontane::~. vontade. Era orphão dec 

Deputado nenlmm neste l"ec!nto tem o di- pae e mli.~, quando matriculei-me na Faeul
reito !le fazel-a, principalmente úq~~elle que dade de Dlreito do Recife. e podia ,,erJ\;ifu.
tão ponca.s vezes tem ahusauo da attenç<lo da mcnt() clispens;\r est« carreira, pornúe tinha-
Camara. Eu cumpria um dever. Fui <:~n- m·3io- de vida. • 
su~clo na C.tmara por ~el' apresentrtdo .um Compreltende y_ Ex .. Sr. p 1·esiuente. qu~. 
proJ~cto de orçamento. Am~O> hontem se di$; nestas condiçêes, apresentD.mlo um trab lho~. 
aqm que E"~·a um facto VH'gem nos amnes Cámat•a. tlo~ Srs. Deputados. não era somente 
deste pa.rlamen~~ e de totlos os p~~rlamentos 0 meu nome que zel<~va, zela.Yil. muis 015 forO$ 
do mundo. Nao tenl1o conheclmcnt.o do daquella ttcademia. 
que se tem pa8sado .ern todos os parlamentos 
do mundo; mus parece-me que, si possiJ 
apresenta.r emendas substitutivas a uma parte 
do or~'amento. posso tambem a.pr·esentat• um 
projecto ~ubstituti YO a todo o or(:am~uto, rle 
acco:do com uma e~cola economic-a. 

Eu não podia apresentar projecto de orça· 
mento pertencente á escola ei:Onomica protec· 
cionista, em parte pertencendo á escola livr~
ca •. Lista. 

V. Ex. cornprehende, Sr. pre~idente, c 
creio que tenho dado provas exuberantes 
nesta msa com a minha moderação ; creio 
que. nas poucas vezes que tenl1o tido a homa 
de occupara attençã.o da Camara, si não te
nh ' illu trado, como creio que não tenho 
illustrado, a tribuna.,nao o.poiarlos gcrae•), to
da. via, tenho dado provas de bom senso e re
flexão. ( .4po in dos y&raes.) 

UM SR. DEPUTADO - Tem dado pro~·a.s de 
muito t .len!o e criterio. (Apoi,do.< !le1·aes.) 

O Sr:.. SE,U}rrA -Poi:; 1'. E;;:. cst:L mllito en· 
ganallo ; o; toros daquella escola .iil não valem 
m::tis nada. A sua congt·eg;.ção ütz repr<."Scn· 
tas{!es P, o go\·erno nüo !hc dlspemou ;;. genti
leza d~ responder. 

O SR. GARCIA PrRF:~-Y. Ex:. Yiu, Sr.presi
dente, que ainda hontem ~o!Iri :L censura de 
ho.ver apresentado um p1·ojecto mbstitutiv<> 
do orç.."Lmento da receita. 

V. Ex. é testemunha de que, qu:J.ndo dis
cutiu-se o meu projecto substitutivo, conser
vei-me mndo, não porque temesse vir á tri
buna responder ao orador que o impugnava,; 
mas, sim, porque attendia ú necessidade ur
gente de concluirmos os nossos trabalhos. 

Não tenho caprichos, nüo tenho orgulho; eu 
lla via apresentado este 3Ullstítuti vo,:tntes como. 
uma propaganda. do que no sentido de fazel-o 
trinmphar; e si quizes;c 1\tz lo triumplmr, 
teria u~ado dos mesmos meios que se. empre
gam nesta ca~:.. procumndo collegas, \)edin
do-lhes. solicitando-lhes os seus Yoto~. procu
rando convencel-os particularmente d\L ver
dade das minhas doutrinas. 

O SR.. G,RCIA. PIRES-Sr. prPsidente, quan· 
do outru. razão não me levasse a apr~
sentar um pro.:ecto completo, de accordo com 
uma. escola politica,obedecendo a todos os pre
ceitos, eu tinlla acima do meu nome alguma Oevo dizer a Y- Ex .. Sr. presidente, que 
causa. !Jlai.sa zelar, tinha um pergaminho, qt:e illustr~s coll~gas meus: o illustrado deputado 
conqm5tet pt>lo meu trabalho e tinha. os foros p •r Mrnas :sr. Cl~a,"as Lob~t" e out;.'o:> de
de uma escolaa zela!', enão vinha a esta casa c!aramm que deseJaYam ass1gnar o meu pro
como um desconhecido. jecto; e eu pedi a SS. Exs. que não o fize.>sem, 

Sr. presidente, em minha vida, declaro a. que deixassem que fosse apenas com o meu 
V. E~., a unica c ousa que me enclle de orgu- nome· 
lho e o pergaminho . e baebai'el em direito Bem veem os nobres deputados que eu tinh~ 
pela Faculdade de D1re1to do Recife. necessid:tde de ju::titicar·me da accusaçã:o que. 
Dura~te o tempo da monarchia .• nao tí~e !ne fizeram; não venho protellar, .não t~nho 

uma. umca ambição. e os meus }latricios, os tnt?r· s<e nenhum. em protell::tr disc1:1>soes ; 
~eus companheiros de deputaç:lo sabem que, t~nho !?restado ao ;;overno o meu apoiO, con
SJ. po~ventura não tiYesse estasicléas, poderia tm~aret a_prestal-o e.mqnnnt~ b~m D merecer 
t~r ~1do coberto de titulas, ter tido condecora. L nao _ser ·1 quem ho. de contr1btur para crear
çoes, ~omo outt···s tivera-m no tempo da mo- ehe ddi'wuldades. 
narchra. Ella pa-ssou, tendo sido unicamente. O :'R. SEABll.A-Si e difficuldade ao governe 
du ante minha vida., bacha.rel em direito. · disct:.:;ir os orçamentos, rea-lmente •.. 

o Sa. CASSlANO DO NASCH1E~TO-Titulo COD· o SR. G Al\CIA PIRES-Niio e difficu ldade aG 
quistado unicament :pela sua intelligencia governo discutir os orçamentos, mas encerrar-
e trabalho. Sou testemunha disto. as nossas >:essões ~em dar orçamento. 
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O SR. SEABCl.A-Não devemos encerrar a~ I Fomos suriJrehcntlido~; na discm•~üo dlll! 
sessões sem dar orçamento· si não C$tão pre· lei R nnnuns a Cnmar;t não teYe tc•mpo de 
parados, então prorogu~mos as sessões. estudar e colloca-~e hqjcno. contingencia ou de 
(Ap~rtes.) · dar o seu voto nos orçltmentos que nuo pres· 

o SR. GARCIA PIREs-Vê v. Ex. que nos tnfl}. ou então de prorogarem-se os tra.balhos 
querem collocar nesta triste situação, nesta legJs\n.tlvos. , •. • . . 
terrivel contin!l'encia: ou a Camam encampar FoJ a este ponto, Sr. prcc~dent~~ que ~e q~ 
um orçamento" que não presta, ou a oamara chegar ; IJrolongou-se _a q~~stao ban.ca:rn 
Jlroro!!ar as sessõe·. que tr~uxe a esta casa d1scusoucs ~s ma1s ~n-

~ ~ . _ . c01wementes, que alarmou o esplrlto 1mblico 
. O SR . Mo::-iTENEGRO-1' . Ex. na o deve dizer e que perturbou a paz do com 1Il€rcio e depois 
1sto. conseguiu-se por uma protelação pouco digna 

O !SR. GARCU.. PIRES- A Camara não que estl. questão ficasse sem solução, como si 
discutiu o orçamento. porventura n vida economica de um povo 

O SR. ARISTIDES MAIA-Teve duasdiscus- podesse depender dos caprichos d_e um mirus· 
sões, em que tiLlhlrum os oradores que qui- tro ou dos caprichos de quem qmzer · 
zeram. 1 Esta: e .a grande que~tão; e hoje desperta-se 

o S.n. GARCIA PIRES-Sr. presidente, <i um n patnot1smo do_::; nolJr·es deputndos decl<:ran-
'facto ue ão . po' 1~ con*tar. . . elo-se que :t sessao d~wr:- encerrar-se no ~~a 12 

q n ~e 1 . • pa.ra que fique dormmtlo na secretal'la da 
O Sr.. :\IoxTtc:"EGRO- Contesto; dJscntlu-se :Senado a questão bancaria, ~ sohlç[o do 

o orçamento. grande problema economico. 
O SR. GARCIA Pm.ES-V. Ex. contesta a O Sn. Múl\'TE.'\'EoRo-v. Ex. quer forçar ao 

· verdade. Senn.do a discutir uquillo que elle 11ão quer 
O SR. Moi\'TEXEGno-Não a.IJOi~ .. do. 
O S!t. GARCIA Pm.Es- E' um Jacto que não 

se póde contestar : a Crunara. foi surprehen-
.. dida. na discussão do orçamento. ( . .:V,io 
a.poic1dos.) 

Esta é a g-rande verdade. Os orçamentos 
!oram dados Jla.ra a ordem do dia. antes de 
serem publicados. 

0 SR. ARISTIDES MAIA - V. Ex. DÜ:O póde 
provar isto. 

O SR. GARClA PIREs - Como se nega um 
·tll.cto de hontem, como se contesta aquillo que 
se passou hontem no recinto ! O nobre depu
tado quer contestar que o orçamento da 
Viação Publica foi dado para a discussão an
tes de ser impresso. 

0 SR. ARISTIDES MAIA - Não e exacto. 
0 SR. GARCIA PIRES - Torno a affi.rmar: 

foi dado Jlara ordem do dia antes de ser im
presso ; os impr~ssos foram aqui distribuidos 
na. hora da discussão. 

0 SJL ARISTIDES MAL-Ic - Como todos OS 
Jlrojectos que, são :rmlllica.dos no Díario dú 
Congresso e só são distribuidos por occa.sião da 
discussão. 

0 SR. GARCIA PIRES - Foi publicado DO 
Diario do Congresso no dia da discussão. 

0 SR. ARISTIDES ~fAu-EnQo prove. 
O SR. GA.RCIA. PIREs-Então V. Ex. quer 

qne iargue a tribuna e vâ á secretaria. verifi
car~ 

Reclamei da tribuna bontem contra esta 
pra,tica .. 

discutir-
0 Sn. GARCIA PIREs-Esta e que e a g:ra.nde 

mola do patrioti8mo . · 
Fall~mos a verdade ao pa.iz:. 
O que é certo, Sr. presidente. e que a vida 

economica do paiz estit perturbada., é que não 
fica bem. não e doomte. ao parlamento bra· 
zilciro, desde que suscitou aquelb questão, 
clestle que levantou discussCes tão ínconve
mentes, desde que desper·tou espet an~as e 
desanimo, deixai-a a,gora sem s<Jlução? 

O Sr.. FRANçA CntVALHO-V. Ex. de,ejaria 
o silencio na questão bancaria. 

O SR. GARCIA PJR.ES-Deseja.ria não o silen· 
cio, porem mais discrição, porque nesta. casa 
jogou-se com aquillo que o homem tem de ma.is 
sagrado-o seu credito ; jogou-se com o cre
dito das instituiçi}es e dos particulares como 
se joga com uma. l<lln de neve; e depois de 
fazel'em todo este mal, depois de subverterem 
talvez instituiçiles importantes. 

0 S:R. MONTENE~RO-Já subvertidas. 
O SR. G.uwu.. PIREs-Os no!Jres deputados 

abandonam a. questão, ou querem abandonal-a. 
retirando-se para suas casas, mas de uma. 
maneira difficil de comprehemier. 

Tendo muito medo de Jlassar por pedanU!, 
procuro, quando U!uho de tratar de qualquer 
materia scientifica, accommodara minha lin· 
guagem de fórma a ser entendida por todos. 

Pru-ece-rne que quem falia. nesta. casa dem 
fallar de modo a ser comprebendido ta!it.o 
pelos mais illustrados como por aquelles que 
o são menos. 
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Quando se prccuro. discutir o orçamento é 
necess:\rio enccrro.r-se o. srss~o ; não convem 
:proro:.':J.T a discusffio, h~.sttt votar. Mas, votar 
como 1 Sem protesto, sem salvnr o credito da 
cr,_ ,, ~em ao menos salvar o cretlito indivi
dual~ Não; sejam quaes forem <\S consequen· 
cias, ainda que tenhamCJs de ticn.r ~em orça
mento, não me submetterei a. este principio, 
não me calarei. 

O SR. Mo:'iTEl'iEGRo-Está no seu direito. 
1h:r SR. DEPUT.' no-V. Ex. quer protellar. 
O SR. GA.RCIA PIREs-Diz o nobre depntado 

que quero protellar ; esta no seu d.ireito de 
dizer isto mas hei de salvar a minha 
responsabilidade, lavrar o meu protesto. 

Si não discuti em meia !tora o orçamento, 
um dos culpados é V. Ex., porque me tem 
interrompido ate com accusações que não me
reço. 

0 SR. FRANÇ,\ CARVALHO-Que accusn.ç,3es 
fiz a V. Ex.? 

nobre deputado, declaro a todos que me 
ouvem que, tt·ntando assim, procctlcndo desta. 
furma., ue~ejo ser tra.tado pel;;. mesllli.t ma
neira, pela mesma fórma. .•• 

O SR. Mo:o;TE:\"EGRO - E creio qne estou 
tmta.ndo V. Ex. com todn.a delicad~za.. 

0 SR. GARCIA Prn.Es-•••• nã.oacceita.ncloin
sinuaçi.io alguma seja de quem for. 

O Su. MoNTE:-;:mrw- E não ha nen1lUma 
insinua.çã.o nas minh~s p<tlo:vra.s. "V. Ex. é 
que esta tomando o pião a unha.' 

0 SR. GARCIA. PIRES -Não estoU tomando 
o pião á unha.. Venl1a V. Ex. para a tribuna. 
discutir .. . . 

O SR. ;\íoxrEJ\"EGRO- Deus me livre ! 

0 SR. GARCL\. PIRES - Mas entã.o não in· 
terrompa a quem discute. 

Eu dizitL, Si'. prc>i<lente, que ns emendas 
o Semdo ao projed o !le orç..1.mento geral da 

deceíta, que já ele si era um verdadeiro alei• 
r-lo, tornaram·no ainda mais defeituoso. aindA 

O Sa. G.-I.RCL.'>. PmEs-Sr. ·presidente, veja mais aleijão; e p..1.m pro,·al-o basto. dizer que 
V. Ex. o que ~lio as cousas neste mundo! não sei em que d:J.Sse colloque o~ impostM 
Entrei hoje nesta casa de animo tranq uillo. creado" na:> emendtlS (lC' art. 1•, qu~~ndo o Se
aliei quasi meia hora sem cansar-me, sem me nado, rlentnc!o a imposiçc"io de um gl'ar.de nu· 
fatigar e me Ilarece a:té-si não sou vidlma U.e mero üc artigos, lkveria ter cogitado em que 
alguma outra. :J.llucinação-que estava agra· não s(i estes imposto>- por clle devado~ nüo 
dando a alguns do~ Srs. deputados pre- produzem o fim de c!"ear ou augmenta.r as 
sentes.·· fontes da receita pubUca, como ainrla,Sr . .IJI'e-

0 SR. ALEXAXDRl!: STOCKLEa-Como sempre. 'sidente veem constituir uma cxcepção preju-
(Apoiados.) diciale odiosa. · 

O S G P Sr. presidente, quero .satisfuzer a impa-
R. ARCIA me:'- ... que se mos- · · ,, br d pu'"-do que ··· '" 1· ' ·íil 

travam alegr·e.;; e satisfeitos. Mas em um mo- Clencm uos nv es e "'-' s crn~r "" 
mento dado os nobres deputados obrig~m-me que deve-se encerrar esta discussão, que de
a um esfurço extraordina.río, :sendo mesmo vemos votar sejad como for este protjedcto de 
crueis, porque não attendem a que .]·à tenho orça.mento, que e vemos encampar o :J.S as 

emendas do Senado ... retirando-nos desta 
mais de meio seculo de >ida, a minba ca.bcca casa, deixar, não os pontos de felicidade 8. 
está branca e estes esfi:>rços são-me preju- União, mas incontestavelmente os de pe:rtur
diciaes. baçãr! e talvez de profundas desgraças. 

O SR. MoNTENEoRO -V. Ex. tomou um Qnero satisfazer a. SS. Exs ; ;ou concluir 
encargo muito pesado. as observações que tinha a fà.zer, e vou con-

0 SR. GARcL\ PIRES- Qual foi ~ cluil-as, Sr. presidente, levantando no recinto 
da assemblea, no seio do parlamento nacional, 

O SR. ~IONTENEGRO -Discutir este orça- alto, bem alto, o meu protesto contra o orça-
mento. mento que se vae votar. Ficará. consignado 

O SR. GARciA PmEs- Peço ao nobre depu· nos annaes desta casa, não como um facto ex· 
ts.do que discuta commigo claramente. Si o cepcíonal, raro, ou ]lar outra., nunca ;isto, 
nobre deputado quer enfrentar a discussão, um projecto substitutivo de orçamento, mas 
acceito-a- em qualquer terreno, mas peço-lhe um projecto definitivo de orçamento, verd.a
que se deixe df.'lsaS interrupções, que não são deira monstruosidade, sem fórmu, sem me
serias. thodo, sem escola, em bases falsa-s, não :produ-

Tenho por costume, aqui e fóra daqui, em zíndo nenhum, absolutamente nenhum do~ 
qu.alquer lagar em que me ache, seja qua.l for efi'eitos a que são destinados semelhantes tra.
a. sociedade em que es~a, tratar com a maior balhos. 
d~cadeza., ~m <t maior attenção e com o Tenho concluido. 
lllal.or. respelto... . J. . 

O SR. MoNTENEGll.o-Dou testemunho disso. ( o Sr. Jacques Ourique declara. 
O sa. G.ARciA PmES- •.• mas declaro a.o I que,si estivesse presente, votaria contra o pro-
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jecto a.utorlsando um credito no governo para 
refazer a armada, e o e~ercito nacicmaes. 
Pens~ que o Presidente da Repuulica nã.Q 

demonstrou sufficientemente a necessidade 
deste crediw. O orador não acredita na immi
nencia de uma guerra; e, demais, não é de 
momento que se organisa o corpo armat!o de 
nm paiz. 

Queria que o governo fos~e por meio de p~
quenos c:reditos or;;a:.isando pouco a. pouco a 
armado, e o exercito, de modo que, em ('a.so 
de necessidade, a mv;ão brazileira fizesse Yaler 
o seu direito e respeitar a sua dignid~de. 

Neste sentido manda a mesa a s; guinte 
declaraçã-o de votos e de outros companb.eiro~. 

Deela.raroos flUC, si estí v esse mos presente~ á 
sessão de llontBm, teriam os ,-otado contra. a 
concessüo do;; avultados creditas d:: 30 mit 
contos oos Ministerios da Marinha e Guerra, 
de accordo L'Qrn o nosso primeiro voto, por 
j.ulgarmos insufflcien temente justificados os 
motivos (l.presentado~ peto gm·erno p;~.ra soli
citar tão avultada. verba deante do precat·1o 
estado da~ finanças do paiz. 

Sala das sessões, 10 de no\·embro de 18GI2. 
-Je~cques O~.<ri1tl~.-Ftmscclt He-,·,J,es,-Flc<IY!J 
Ct~rado. 

· Não póde fi,aurar na acta, p:> r ser contra. o 
regimento.-Joao Lopes, pre.>idente. · 

Fechado este incidente, passa o orador a 
tratar de. um facto, par(!. o qual chama a at
tençí.i.o da Camara e do paiz. 

Tem sido por diversas vezes prevenido por 
amigo de criterlo que no ltamaraty se trama 
um novo esta.do d.e sitio nesta. capital e uo Rio 
Grande do Sul, para serem jlresos como con
spiradores os deportados de abril, que já teem 
seus nomes na policia . 

. O orador não tem medo, mas declara, em 
seu nome e no de seus companheiros, que não 
<.:onspira, porque a melhor politica que a. op
:posiç~otem a seguir e deixar que o Presiden
te da Republica esgote o prazo de sua magis
tratura, porque elle sahit•à do go<lerno tiio 
anatbmatisado pela opinião publica que á 
opposição será f<l.cillimu. a .-ictoria das urnas. 

Terminando, cliz o orador que não con8pira 
hoje, como não conspirou a lO de abril. 

Fiquem o governo e a nação certos disto. 
O SR. PP.ESIDENTE-Havendo numero,vae-se 

proceder à Yota~o indicada na ordem do dia. 
Votação, em discussão unica, das emendas 

do Senado ao projecto n. 192. G, fix<tndo a des
:peza do Mini$terio da lndustria, Viação e 
()bras Publicas, para o exercíciO de 1893. 

Submettida a votos a emenda a rubrica 2-
Eventua&s-é rejeitada. 

O SR. ESP.!Rlro SAr-.'To (pela odc;n) pede que 
.se 'f'eriiique a -mtação. 

Procedendo-se i1- .-eriilca~iio, reconhece-se 
que a emenda foi rejeita® por 59 votos contra: 
48. 

Em seguida. são su bmettidas a votos e ap-
provadas as seguintes 

Eme•tàas 

A' rubrica 3-Tarraspublicas c colonisr.:.çao: 

Substituam-se as lettras a, u, c e d, pelo 
s~guinte: 
Par •• o serviço ue introduc-

ção d~~ immigrantes _... . 4.000:000.$()GO 
Ga.rantias de juros às em

. prezas que se obrigarem a 
estabelecer cotonias na 
fórma. e condições estabe-
l~cida~ nesta lei.. . . . . . . 2.400:000$000 

Para o pessoal do, repartição 
e serv1ço de flscalisaçUo 
600:000$000 ..•• ' •• ' • • • • 7' 000; 000$000 
A' rubrica 5-Au.r,ilios u agricultm·a, errga-

rrhos cent;·w~~. etc.: 
Su pprimarn-se as p1 Ia vra~: 

500:000$ par., subvenção 
e garantia rle contractos. 
ficando extincta a respe
•·tiva verba. 
Ac~rescenl e· se : 

Reduziua.s a 515:790.S o. con· 
si;:;nação para garantias 
de juros aos engenl1os 
centr;uls; e a l5:00U$ 
a designada para impres
são do catalogo gerat das 
plautttS do Ja!V.im Bota-
nico ... _.... ... . .. .. • .. . 608:792.1;830 

Submettida a -votos a emenda á rubrica. 6-
SHhvençao eis companhiC!• de 121t1:egaçao a -.o
por, é dad<l como appruYada. 

o SR. SCHMIDT (pela ordem) pede verific~
ção de votação. 

Procedendo-se a verificação, votam a. favor 
67 Srs. deputados e contra. 33. 

O SR. PRESIDEKTE-Não ha numero. Vae
se proceder á chamada. 

Procedendo-se i chamada, verl.flca-se que se 
retiraram os :o;rs. Juvencio de Aguiar, João 
de Siqueira., Seabro, Virgilío Pessoa, Luír. 
.Murat, Erico Coelho, Jacques Ollríque, La
mounier, Fernando Simas e Menna. Barreto. 

O SR. PRESIDENT8-Res:ponderam á chamadiJ. 
100 Srs. deputados. Tratando-se, porém, de 
materia urgenti~sima, a mesa entende que 
deve esperar-se alguns minutOS. a ve1' si con-_ 
segue numero para a votação. (Muito bem • 
PaU$a.) 
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Depois da I'IUt.rnada e da. pequena interru
pção da sessão, feita pela. mesa por amor do 
serviço, verifica-se não haver numero; acham
se presentes apenas 100 Srs. deputa.dos. 

A mesa. tem o desprazer de communicar á 
Ca.ma1·a que não pôde continuar a votação do 
orçamento de viaçiio e industria, no penultimo 
dia. de ses4o. 

0 SR. A LF!.l.I'.OO B ARBOS.\ - Acompanho a 
mesa neste sentimento de pezar pela falta de 
cumprimento de deV"er dos tirs. d eputados, 

O orador vota. contr:t o projecto, que nãO"
pórle merecer o :r.poio tl:.t. Camara. dos Sl.'l;. 
o~puta.dos. 

O Sr-. Espirito Santo .- S1•. 
pre~inent& sendo onc~tatla a d iticu.;sí.o sobre 
o pr.jecton. 2:{8, que tem por fim con• 
•:··der a. constru~çã.o de uma liulla. 1e rc·ea, 
• le~lin:od>~ a ligar o Rio de Jllneiro ao R<~cir~ e
sendo e;;te pr·oj~to combutido com ·d ;{or· pelo 
nubi'e deillltado. pur Min><S CQrre-ule o dr!Ver 
de apre>eota.r, nwito amLtJr:td., maoeir·a pouco 

Continúa a discussão do 1Jl'O,jecto n. 22i J. ..xpr·es,iva, sem o co!c>rido ne~ <·ssario d .. s 
co'l r'o)S ~em combinal!ns, uma de:;ed[Jç:io e 
a.r~u ruen t-.çiio tendenleti a indica!' as VttU
t.•g-ens d ' dita e,tr;~da ; llntes de far.el-o julg-o 
l'(ue é min ha obrig:~Ç<io. como membr·o do..,;ta. 
Cam·l!'<r, fazer· precl!•lor :rs minhas c .. nsí- 
• l er~tçõa> nlgum repnro a re!<peito dn fôr·ma. 
r•cla •1wll o Hrl'ln tlist incto colle~:r enc·• r·ou o 
caminho ~ne vão lt!vaodo o<; tr;thllhos rJ .. sta . 
Caru~m, pela maneim por que iute rpret(IUí~ 
a llSt~ncia do nttmcrn nrt. occasiüo presente pura. 

. Nínguem pedindo a palavra, fica encerrad:~. 
a. discussão e adiad& a votação. -

1• discussão do projecf.o n. 2.38, de<:t" anno, 
a.utoris~ndo o governo a concetlcr a. Luiz 
Gomes Pereira.. ()U iL companhia que csta.b • 
!ecer, u con<t.rucçii.n, mo e gosll de umu. 
estrado. de ferrC\ üe Nithcroy uo Recife , sol> as 
b~ses que estipula.. 

SO 'I"Ol>tr OS Ol'~:l!UillllOS, l! ll:IWIO elf.•diV:L-
0 Sr. Clt•t~n~ Lobn.to julga-re oneute es:á. a tcrmimu·n pror{>ga~ão, j ulgando 

r'Om o direito de vil• oc.-upar ]_)Or nlgum tem· qne ne,te fo tcto se olú um descl't!ditodas uo,-s:\S 
po t\ nttcn~,i. • 1Jo. Carn:tr·a, mn:~. Ye7. que. infe· instituiçõt>s . 1:-'~nsc, ~~~ modo conh•.>.rio e me 
Jlzmr·nte. não houve numPro para vohLr parece, Sr. presidente. que não se deve 
Antes de pr·cseguh·, dit·à que, ~i o paiz tlc:tr leva<' it responsabilidade d<~ Camam. <'O m 
sem o!·çam"nl.os, ao oratlor· l'est:u·<'t a con- t" nt:J. sev:•rid:•dl'! um fite to tJUe atiá' po<th tlll' .. 
Heiencia tranquilla por niio ha\'el' concur· r·az;io muito nutnra l que o e~plicasse, sen<lo 
rido parn ~emelh:~nte .fl1eto, q_ue muito ha de mesHrO determim.vlo por accidentes qne UI·So
contribuh• pnr:t desacreditat• as nova;: instí- lutamente não portPm se~ originados d • um 
tuiç<ies. pr·o1•os to fi rme. tanto ma;-; quanto me P" re<» 

Passe. a tratar da mateJ•ia. em debate. En· fl Ue não porlem ser (JO~ta.~dm uuvid<\ a soli
tende que realmente e condi~iio essencial para ettnrle, o ?.elo e o exfot•ço com que esta C;Lmara. 
desenvolvimento dos paizes o au~m~nto das tem pr·ocurarlo votur e dkcutit· os orçamentos. 
suas vias de communicaçã.o. Mas dahi a de- Ainda hontem St;lndo prorog;tna a ses,ã.o nte 
ct·etar e•tradas de ferro desnecessa.rias, sem ás 8 horas da noite, procedeu-se a dls
estudo, vae um ~rrande passo. Nesse assumpto c• r~são ; e, par:l que não deixasse de tica.r 
deve-se proce.ler com o maximo criter io pos- ••ocerrad<L essa. mesma discussão, na qnat 
siYel. t•·mar-Jm par te diversos or:J. Iores . i • 1~cri--

N11o opinião do orador, a estrada de que ora <•tos, foi ainda a p<:'dido <le um dos tlluslres 
se trata não só va e onerar poder osamente os m~mbros dest:t C:tmar,; proroga<l::t no>omente 
cofres do E -tado, como não consulta os i"ter- .. t • me i~ noite ; pelos d.eput&.dos qu.- se 
esses economkos da nação. E' uma. estrada. acllar:rm oo recinto foi votada a. prorogaçlio ;: 
que vae correr para:ellameot.e a uma grande e, >'aro prova. mais efficaz e concludente elo 
ex.ten-ão da cmta mar ítima. despovoada, sem J,Jatrioli~mo que anim.'\ a. Camar:t, algnns 
indus tria nem l:woura , a cujos intere..o::ses se oradores, que estavam io~ríptos, desist·r:•m 
proponhas ·l''l'ir. Que se :fizesse uma estrada r\a pala'l't':l . Si o Seua.do t r;tt<\ de fazer ~'<ls:;llas 
de ferro daqui a. Pernambuco pelo interior, per tnolnentes par,,_ vot.tr o orçamento, e"te 
ate encontrar um ponto de 1•ia ferre-a que do r .cto não é um<:L lição p tra nós; t ;;lvez seja. 
Recife se dil'ige ao rio S. Francisco, compre- uma ho:o t\prcndizu.goem du. lição que t ert<OS 
llendia-se ; mas lazer uma estra.da. de rerro dado, como nind;\ llootem demos, pro!'Og'>~ D lo 
acompanhando a costa é cousa. que não eutra. a S<·S>ã.o ate meia no•te. Portanto. não se pó re 
na. comprebensão de ninguem. rl ti dh.er que a Camarc:L recebeu uma liçãv do 

A garantia de juros de 5 °{n, proposta. no Senurlo . · 
projecto em debate, re_pteseuta encargo para. Nii.o vejo motivo pnra. se ene<>ntr:•1' u rna 
o Thesouro. A estrada.. _embora construída e pro \'tt d~L im:proficui<h•do das nnssas lnstit~ i
em trafego, nli:o poderá. dar tão cedo um ções no facto de olio se ter, na ga prorogaçao, 
l'esultado que. compeuse semelhan te pesado vota.rlo o orçamento ; e quem obser'l'a o" ml-
OnllS. balhos da. camara deve ter notado_ que as- · 
~ Y.YII 2G 
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su.nrptos de grande imp01'tancia não tem dei- mico e concluiu com a maior facilidade que 
Ãado de ser discutido, encerrando comtudo a a. linha ferrea destin[lda. a ligar o Rio de J'a.
discussii.o sem que em muitos, destes projootos ·neiro a.o Recife, não traria -vantagens pe
o debate tenlla sido prolongatlo. Deste rttcto cuniarias, e não poderia fazer face á impor
:podemos concluir que os trabalhos da Cmnara tancia dos juros garantidos pelo governo. 
teem sido sohrecarregados com preoccupo.ções Dahi o, conclusão, do que de-vem pes·1r sobre 
diversas, quaes foram as questões politícas, a o Estado todos os onus ; da.hi os prejuízos do 
confecção de leis diversas, entre as quaes a de Thesouro publico. 
organisação do Districto Federal, organisação Fllndamcntando esb sua argumentação, 
da paliei<~ federal e muit:1s outras, alén1 da parte S. Ex:. do principio de que a zona 
questão da organisação banc..'tria, sobre a qual que se acha comprehendida entre o Rio de 
a Camarn. cumprio o seu dever. Janoiro e o ReClfe é uma zona deserta, na 

Vê-se, poü, que houve apenas accumulo tle qual nli!J ha. nem proclucção, oem população. 
trabalho; e o facto do operario não dar conta 1fas, Sr. presidente, na ímmensa area dó 
da tarefa, nii:o faz desmerecer a sua aptidão nosso 7asto paiz, si fossemos attender- a CJSsa 
de 1Jrofissional. consideração, não construiríamos uma so 

Sr. presidente, occupnndo-me agom de linha f"errea ds grande percurso, e apenas 
apresentar, pallidamento, como jã di~se, al- comtruit-iamoolinhas destinadas o. ligar por
gu.mas razOe6 po:~m justificar a concessão da. tos muito proximos, ~i foss0 condição essen-

·construcção da linha terrea de que trata o cial par;t a constr~1cção rtue ;\estrado. trafe
presente projecto, não me foi possi\•el tom:w gn.sse em :trea babibla e cultivada. 
de promptD os argumentos do nol,re depu- Sabem todos que o l3J•azil inteit•o e~ta quasi 
tado por Mio:~s, de modo n acompanhal·D)'a,·i th>hauitado, qua~i inenlto; e est!l atHrmaçito 
passu. uii.o e exagerada, 'lnnn•lo notamos a eXl!lnsa. 

Direi que, no ser nprescnt.:ul;, a ídé:l1lc ,·n·oa no nosso terJ·Jtol'io, povondo apenas por 
semelhnnte commetimcnto, afigurar-se-me 15 milhões de lm\,itaut~s. Quem não conhece 
~ndioso em meu espírito esse emprehen- fJUC aosnhirmos a]li)llas dos nucleos rle popu
llimento, e de vantagens bies, que nilo me l;tc):lo encontramos log-o o deserto 'I Quom não 
parece mesmo possível calJerem no ceJ•elwo cor.heca quo n:\s proúmídndcs da C•tpital Fe
hnmano, no cerobro daquelles Qlle conpre- tlenti e:o::i:;tem te1Tenos uberrimos completa
benclem o alcance do:~s granues emprez~s, (Jl'e mente incultos 1 Por\'entura não vemos nas 
tem por tlm facilitar as communicaçõcs, mm·gens <h grantlo bahia de Guanabara 
duvidas sobre as vantagen5 reaes de seme- esses terrenos J'e1·tilissimos precisando apenas 
lhante projecto. de br::t\'OS que tral.Jalhetn ' 

E, Sr. presidente, creia que não estou em Ji se vó, pois, ~ue, si prevalecesse a ra2ão 
unirlade no mod0 de encarar a questão. de que, pot· oíi.o haver cultura ou por não 

Uma elas provas symptomaticas das van· estar habitado o territorio não se de-via con
tagens de tão grandiosa concepção,prova. e>ta struir uma. estroda de fer1•o, llenhuma seria 

. de bastante efficacia, e que D commissão de construída. 
obras publicas, ouvid::t sobre o assumpto, com ::-.rns, Sr-., president~ mesmo encarando a 
grande solicitude, louvavel e pa,triotiCo:~, apre- questão pelo lado economice, como ella foi 
sentou sem dema1 f\ o seu parece!·. encarada. pelo nobre deputado por Minas, 

A mesa, confirmando mais uma vez o seu a canstmcção de uma linha fer:rea nã.o tem 
criterio e verdadeira dedicação 3DS grandes como unico fim aproveitar a prodncção que 
interesses geraes, não se demorou tambem ja exista ou aos habitantes q_ue já estejam na 
em f<tzer abrir o debate sobre a materia. zona: el!a ainda tem por fim desenvolver a 

Sr. presidente, este argumento é de muita producção e povoar a zona trafegada. 
ponderação : não podtmos attribuir ã. com-
missão leviandade nem assodamente, e muito O SR. GoNçALVES CHAVES- Peço a pa-
menos a mesa, que com t:lnto patriotismo di- lavra. 
rige OI> nossos trabalhos. · o SR. EsPIRITO SA-Tio-Mas, Sr. presidente, 

E si, porventura, se tratasse de uma ern- não é só por este Iad.o que póde ser enca
preza. cujas vnnto:~gens fossem duv1dosas, rn.daa utilidade destaestrada. Ella tem fa.
oomo se poderia expiicar a apresentação do ces r\iversas pel~s qua.es podemos estudal-a 
parecer-, com tanta rapidez, lJarecer que alias com grande vaui:agem. 
honra seus autores e que por sisó constitue ·· Uma linha ferrea póde ter tambem fins po· 
a justificativa mais eloquente do projecto liticos e de grande alcance, pode ter um ca
euja discussão ora se inicia. . racter verdadeiramente estrategioo, e póde 

Mas, Sr. presidente, o illustre represen- effectivamente servir como um recurso que 
tante por Minas Geraes, ct~mbatendo o pro- venha, ao enwz de onerar os cofres publicos, 
J ecto (desculpe-me s. Ex., pretendeu eu- facilitar as transaeç~es e melhorar o estado 
caral-o exclusivamente pelo lado eoono- financeiro. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:05 + Pág ina 14 de 4 1 

Sessão em 10 de Novembro de 1892 203 

O SR.. PnESIDE!I"TE- Observe ao nobrel Sr. presidente, esta. questão é tã.o complexa. 
deputado que faltam apenas cinco minutos tã.o vastn, que não IJÕde ser discutida com ra· 
para dar t1. hora. pide~ .. Mas eu procur~rei exprimir mais ou 

o SR. EsPIR.ITO SAJiiTO _ Nesse caso, eu rnenos como puder o pensamento d? '[ltojecto. 
pedirei a V.. Ex. que me réserve a palavr., :Nos sabemos, Sr. presià€ote. que a posição 
:pa.ra outra occasião em que contiuuar a uis· relativa ela America com a Europa, com quem 
cuss!ío do projecto ; entretanto, nproveit<Uldo mantemos nossas rel~ções, donde nos vem 
esse 'pequeno espaço de tempo, ~inda farei a civilisação e com quem trocamos nossos 
algumas observações. productos, donde recebemos o resultado de 

O illustre d"'putado por Minvs dissr- que su;l indnstria e do sen comrnercio, de maneira 
esta estl'ada tinha. por fim marginur a ~0sta qne o melhor meio de attender as !lecessidades 
de mar; mRs creio que S. Ex. nV,o prestou transcendentes do progresso c obedecer aos 
bem attenção á concep~.ão do projecto. intuitos tla civilisacão, é estabelecer os l3.çes. 

o SR. GoNÇJ\LYEs CHAYES _E' 0 que estiL de cons_o~au\lidn.de, a.s relações m~t~as en~rsa 
no projecto. os cent1 o~ com os quaes mantemo, as ,noosas 

_ relaçues, procurando encurtar o mn1s pos. 
_O Sa. EsriRITo SANTO- Nt>sse caso na o sivc:l :t di~tancin. dns ·vin:;ens. E' o nosso in~ 

fOl bem expr~g~o o pens.~mento q_ue tr~nspa- tuito, nosso olãectivo li;ar· os nos.;o:; con-· 
rEce do propr1o ped1dode concessao. temporaneos a esses centro~ de civilisa~ão, .' 

A estr .. da tem P?r fim nfastar-se da Serra apprm:imando dbtancias, diminuindo~ tempo 
do ;r'rfnr ; po:qne, Sl pretendesse a~ravessal-~, necess:1rio a perPOL'l'Bl-as. 
ter~:l r-!_0 nb1·:r tuonms, que tornarwm a con- ~\ssim viSiH1lOS a felicidade futuro dos 
strucçao mutto_ custosa. • nossos postcl'os. prep.'lr::nrlo-lhes o rlesAnvol-

Por ei'sa ra2ao é que :J. estrad~\ em questao vimento de tod~s a~ suas con1\içul!s üe pro
tem de afastar-se da Serra (lo Mor, salvo '"JC"~o 
nos pontos em que abso!ut~1mente não pos~a " E~ te. pr,jecto é de ordem tal, que nrto vai 
e'Vital-a. nttcndcr e:xclusivamente no~ peCJueOt\S inter-

Agora respondo a uma consideração do cs;e;; que ferem a nossr~ vista pela sua 
illustro d~plltado, clizendo que só haveria pequenhez. o p1•ojecto vira collocar o Bra.1.il 
vanta.Q'em qne esta estr;lda. passe d"qui no na America do Sul na posição proeminente 
Recife~ procurando ~ncontrar a estrada do q11e a grandeza da nossa teJ'ra 11le tem ass-
Rio S. Francisco. gnado. 

V. Ex. deve lembrar·se que este projecto Assim como o Brazil é tão grande que· 
tem por fim encurtar a distancia; porque nenhum lXtiz o e.xceue nem o iguala na. im~ 
todos o~ meios rl.e communicação visa.m a. ap- mensi<hufe elas montanhas que o atravessam 
proximar-se dos centros 'Productores, en- do norte ao sul, noB seus enormes :rios cau
curtando o mais possível :t distancia. dalosos. verdadeiros oceanos, ua ame~idade 

Certamente, qnanrlo ~e trata de ligar dous inexcedível do seu clima e nas asptrações 
pontos, é nn.tural e ~ntuitivo que procuremos ines<>otaveis de seus lilhos, o Bra.zil esta des· 
a rer:ta quanto posstvel. tiMâo n ser na America do Sul a pt•imeira 

O SR. CHAGAS Lo BATO- Mas eu não disse f n ncionali,Jade' E' para o Brnzil que te em de 
que ella tivesse por objectivo o S. Francisco: convergi~ todas as !orças vítaes .das nações 
disse que devia ter por objectivo uma das da Amer1ca do Sul, e pam o B~M:tl q~e todas 
linhas que vão ao S. F~ncisco. ellas teem de voltar as suas 'V1stas; e a elle 

, que ellas teem do recorrer. Nem isto é um 
O SR. EsP~RITO SANTO - V. EX:· ~.ttenda arrojo de imaginação ou uma expansão de 

a que u~a llll~l~ ferrea pôde. mm~~ _:ezes poesia; é o resultado de touvicções pt·ofundds 
ver--se n,\ necessidal.le, pelas v,mta, en~ que implantada' pela pujança da nos~a natureza. 
dahi au fere, de faz!lr um percurso alongado _ .' · ' ~ . _ ' ' . 
e curvelineo, afim de aproveitar zonas que :Nos _sabemos a pos1çao totograph1ca das 
tragam vantagens provaveis para. a estrada ; Repubhcas do Pilctfico, as d:_fficuldades que 
mas é uma excepção ; em regr:l todas as vias e!lns encontram nas st;~as re~açues de cmnmer• 
de communicação procnram a recta entre os c1o 'Para transpM a ~1stanma q~e as se~~a 
pontos que teem de ser ligados. da Europa .. De manerra que o. Ch1le, a Bo~I'Vla 

Ora, quem olhar para omappa geographico e o Peru,~~ puderem por ~e10 de uma hn.ha 
do Brazil, ha de ver que effectivamente o de leste a oeste, dl? Pll;clfico ao Atlnntlco 
Recife e Nictlleroy ficam em dous pontos da fazer o seu co~mermo, Vl!ão procurar JUSta-. 
costa, cuja confoi1llação e mais ou menos mente ao BraZil para reahzar o seu comn;rer
appro.ximada da recta. Como é que deve-se cio com ~ Europa, por um percuz:;o_ rn~1do. 
fazer um anonlo entre Recife e Rio de Ja- E tanto Jsto é verdade, que a Bolma Ja ha. 
neiro, tàzendo"'pa.ssar a linha pelo rio S. Frar.- muito tempo llrojectou estabelecer a E>.trada 
cisco 1 de Ferro do Madejra ao Mamoré, com o fim de 
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dn.r escoamento uos seus producto pelo Ynlle 1 mento dos lucros <[U9 auí'erem essas empre~ 
do Amazonas. zas. E' [';~buloso. 

Agora iroagioe y. Ex. ']ne se estabelece uma V. Ex. va ver a fabrica cle phnsphoros, 
linha ferre a daqut ao R~cife, e cujil percurso eose producto insigilificante, que riqu.,za não 
se reu.liz_ara em 30 hor .. s. Irn:lgin~ V. Ex. encerra. 
que _depoiS se faça_ outra ~strad··· de fer-ro da o SR. OLIVEIRA PINTO- Não ba. ainda ne
Bahma :10 Ma~anlw.o ~ d_ahl ao Para, f.· ~eodo nhnrnn, 0 que eu digo é ''ll<l pa.r·a conduzir 
o p~reurs~ de ~.000 m:lha:' ~mcerc:' de 2~_tm:-- côC<Js temos a communicação muritima, qu~ 
rrLs, e entao, mesmo na., h,Hen<lo atntha llullct é mai· b:1nta 
de éste a. oéste, !lo Paciti~l)!l.O Atlantico, _, ' · . 

0> producto~ da Repuhliru (j<l Pacilíco não o _sa. tSPIHll'O S~NTO_- s~. Pl'B~Idente, 
"irão for..;o:;amente ao Brazil? fl, depoi~, a mtllha arg-umeotaça.o ro1 uesttoada :;:mples
quaodo está estabelecida, delinearl;t a liull>t mente.~ provar<!~~ nao su1•te efl'ello estfl 
ferre<.~. do Rio Grande rlo S:<l até s. Panlo e suppos1çuo de eo!er1l1dade Je zonas atraves~ 
de s. Pau!Cl até aqui, h:lv8ntio e>~a. f;~ciliu .• de S<ldas pol' estl'adüs de ferro. 
de communícaçã~ dalli para o R~cile, que O Slt. PRV.BID&!>TE - Observo ao nobre 
está di8tante 1900 rniHtas da Europa, esse:; deputMIO que a hora está terminada. 
produ~tns tl:lS 11açoes d[) Pratll. não virã0 0 lJal'<t ca? Não Se1·á o Brazil o emporio de to- SR. EsPIR.ITo SANT(l- Mas, Sr · pr-esi~ 
do;; e:;ses productos? dente, olhan-lo-se p>•r-:t o mnppa e uttenden· 

Sr. "residente, é tão aranrle n. uh~rd,1 de dc>·S~ á posição d<1 Serr:L do 1\Iar, nó~ veremos 
d r ~ qne a linh<l ferrea, muito emhor·a se afaste 
o Brnzil, que, per!!nntar-~e si uma. linha da delln, ainda atra>c~~ara uma ZOD<L muito 

gTande percur·;;o trarú ><•Dtagem pelo tr<ens- d 
por•te de produr.tos de~s::t zona, parece uma Yasta, P"ra o ]il o do leste, part• preencher 
per•gunt:t. incxplícaYel. as condiçi:Jes economicas de uma linha felTea. 

supponho.mos que se projectasse a. c.on- Sr. presi•lente, a.ttenrleodo a qu~ n hom 
liltruccão de uma linha que marginns>e as jiL e>tit termim:vla, e não podendo rlll!umir ns 
costas do rn11 r. ainda. assim melbante per- rninhas conshleracoel> a respeito d.:ste pro-
gunta seria injustificavel. jecto, peço a V. E!'. a gentil.-.,zn. de conce-

Si não, Yt>jamos. der-me a pil.lavr.~ na primeirr.. occasião em 
que elh vier :i. téla da discussão .••..• 

Repito: é tüo grande a uberdade do terri-
torio brazileiro, hUe estas at·éas, as pro.i<ls do O Slt. PRESIDENTE -o nobre deputado 

'l seraattendido. 
mar não são estereis, quando mesmo não s·• 
prestassem a cutra cultnra, produzem o 
côco; e esta producção parece umu. ~oUS<t 
ridicula, "•as, de f,cto, assim não ó,se.-ia bas
tante para. dar vantagen::; a uma. estrada que 
:porventura ahí se constr·ua. 

O SR. ESPIRITG SA.NTO- .... e eutii.o e1~ 
pr• cur·arei encarar o projecto em ~eus pontos 
de \'i~h pclitico soci.at e ecanomico. Tenho 
concluido. 

A discussão :fic>t adiada. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

Etrectivamente, Sr. pr·esidente, esse pro 
dueto, a que nós não damos a tle;id•~ impor-
tancia, é de uma utilida'·te enorme : elo côco o s:a. p SECRETARIO procede á leitura ào 
se aprovsita a palha, o casco, a fructa. a seguinte 
folha. e a. haste. 

O SR. OuvEmA Pnno - A cornmunic;)çã.o 
marítima é mui& barllta. 

O SR. EsrrRITD SANTO- V. Ex:. compre
hende que estou tormulando uma bypo .. 
tlle:;e. 

Ella parecera redicub; mas Y. Ex:. deve 
conhecer as leis economicas. 

O SR.. OuvEIR.'I. PINTO - Pois não ; mas 
o qpe eu digo e que •l coromuníc1çoã.o marí
tima ahi esta e e mais barata. 

O S&. EsPIRlTO SANTO- V. E:c. d!lve sa
ber que dos pro,luctos mais insignificantes se 
tiram :r s maiores van tagPns. 

V. Ex. deve saber perfeitamente que do 
sebo que 51:' ex:rahe das sargetas de Pariz se 
f;~.brica a manteiga em grande escala e que 
1oilos nós comemos; e V. Ex. faça. o orça-

EXPEDIE!.\"TE 

Officio do Sr. 1' secretario do Senado, de 9 do 
cOtorente, communicando que com officio do. 
Ministerio da Marinha, de 5 do dito mez, foi 
devolvido aquella Ca.m3.l'a, san.:::cionado, o au
tographo da resolução do C~ngresso, autori
sando o governo a. considerar a retorma com
pulsoriamente dada. ao official de fazenda de 
2• classe Antonio Mariano Barreto P ·reira. 
Pinto, na e1f ·ctívidade do posro de i• tenente 
e:n que foi graduado, passando sua gradun.çli.o 
á do posto immediato.-lnteirada. 

O St•. Jacqnes Ourique.~ 
Sr. presidente, ainda uma .,ez venho fal.lar 
contra o intuito e contra os actCis do governo 
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<LUe tenuem a. desmoralisar ~'Ompletamente o 
alto funcc:ionalismo do no>so p:l.it. 

V. Ex. sabe. Sr. presidente, que n2, :~dminis
iraçiio publica. em todos os gOYernos serios e 
mor;tlisarlos, tra.tu.-se s mpre de dar toda. a 
força e toda a autoridade ãquelles (JUe occu
pam os cargos hiemrchicos n:1 proporç-ií.o do~ 
cargos que preenchem e o governo tem ~o
hretudo por norma estimular os funccionarios 
que bem sabem cumprir o seu dever ; por
que, Sr. presidente, quando este estimulo se 
extingue, quando estes fu[lccionarios não en
contram da parte do poder tompetent~ a 
(l.Uctoridarle necessaria , tudo se desOl'ganisa 
no paiz. Estes exemplos se apresentam todos 
·os di<!.s, infelizmente par<~ nós, mais na, 
Republica. Brazileira do que no Imperio. 

V. Ex. sn.be que no exercito, como na ::tr
mada., a autoridade acha-se completamente 
desmoralisada pelos actos do governo. V. Ex. 
~ltbe tam'em que na politic:tiJS governadores 
dos estados e os altos funcciona.rios nü.o en
contram ~quelle apoio que deve dn.t" a gover
l!ança. do :paiz, porque, SL·. presidente, a go
vernan<:;a do p:li;,; actua ~em:pre oonfo~·me 

· as suas paixõe~. conforme os seus odios e 
~onf rme as necessidades de suas vinganças. 

Venho trazer hQje pa!'a. n. Camaro., venho 
repetir aos Srs. depu ta.dos consillera.ções que 
aqui já t"oram !citas contra. os actos que con
tinuamente se teem dado nanossEL Bibliotlleca. 
Nacional "Não póde o depu .:ulo pela Capital 
Federal ficar calado, qunndo toda a. imprensa, 
mesmo IJ.<lUell q\Je ampara o gove no. vrm 
com a sua voz autorisada accusar o ministro 
que errou e chamar a attençiio do Presidente 
da R.epublica. para o grave compromisso a que 
o atirou a.pa.ixão <lo ministro. V. Ex. e a Ca
ma.ra sabem que a. Bibliot11eca. Nacional e 
uma. das maiores riquezas do B1-azil. Alli, se 
acham a.c~umulados livros que sã.o verda
deiras j oi as historicas, livros que sào hoje 
.ambicionados pelas potencias que se acham 
ua va.n~rda do progresso scientifico e lit
terario oa humanidade. 

Pois bem. Sr. pr·esidente, é ne~t.'1 reparti~o 
-em que urge conservar funccionarios dis
tinctns e dar· lhes toda a força, porque alli a. 
direeçã.o tem um cunho muito especial, tem 
certas difficulda.des a vencer que V. E:-~. como 
eu nã.o de>eonbece -porque os fuucciona.rios 
da. l:sibliotheca NaciouaJ. não ~ podem fa.zer 
cercar pela grande pompa, mas pelas suas 
habili~ adquiridas no exercício diario e 
muito restricto apreciad"s pelo mundo intel
lectual ; é nesta bi bliotheca que o ministro 
do interior acaba. de commetter o acto mais 
iníquo que era. possível atlrar á tace da 
.nação, sobretudo da Republica e Republica 
nova. 

V. Ex. salie que, â testa da.qnelle estabele
cimento se achava um di~tincto cidadão, dis-

tincto quer pelo caracter,c qtrer pela cultura. 
da. sua 1ntelligencia. 

M:1:;:,como todns os lH1mcns J.i~tindos, devia. 
o.rcar cnm a injustiça llos par~,• nt.ls políticos. 
que collocam os seus olhos individua~s acillll1. 
elos interesses f]a Republica. 

O Sr. Dr. Bittencourt Sampn.io sabia que 
existia r.aquella repartição um empren-ado 
qut',se bem que houvesse conquistl.do oiogat> 
àe amanuense, por coLlcurso, ha~·ia ali com
mettído delicto~ que o inhit,ínm ele continuar 
no s~rvíc;o e ntê provocnrn.m um3. propos~a de 
sua demiss~o. 

Comocllefe di~no, llom~m criterioso, o sr·. 
Dt·. Bittencout Sampaio, logo que teve conhe
cimento destes (l.CÍOS, procurou o ministro e 
verbalmente fel-o con!Jeçedor do que li<.nia. 

O miuistro appr•OI'OU o procedimento do 
director e disse mais que não rlzesse commu
nicação por oilicio, porque u~sim inutilisaTn, 
n.quelle citladiío, que podia se1• aproveitado 
em outr•~ parte. 

Tempos uepois, e esse 1"u!lcclonal'io nomea
do pelo St• ministl'O para o Jlreencllimcmto 
da vaga de i• oílicial: o dircctor, como era. 
natur~,l. procurou de novo o ministro e eln 
obset·vaçiio verbal pomlerou-llte que não 
podia empos.>ar o empregado no cargo de 
1" official. 

Respondeu o ministro it. vista ua justifica.~ 
ção crlier·iosa. do director da Bibliotheca, que 
se ia entender com o Sr. Vice-Pre~idente da. 
Republica, e quando o director esperam que 
o neto fos:>e desfeito, recebeu intimação para, 
dar poss3 ao empregado, intimaç:ão que foi 
~e,,a.d:J. pelo mesmo empr~>.gado em offi.cio 
aberto. 

E' preciso que a Camara se lembr€ do que 
vae úe desmoralisador, de triste, de lllSti
mavel. neste acto do ministro QUe nfi"~cta. 
profundamente a autoridade do chefe para. 
dar uma autoridade fictícia. ao empregado que 
delínquíu. 

Pergunto iL C{l.mOl'il. si o acto do ministro 
não é daquelle.s que muitas vezes tem com~ 
mettido depois de 23 de novembro e que só 
concorrem para desmora.lisação das institui~ 
ções ·? 

Deant.e deste facto, o director não deu :pos:se 
ao empr?gado e nem a podia dar. 

V. Ex. coullece o COO.i~<o Penal na lettre. C 
do art 212. Elle autorisa o funccionat"io, no 
caso do direetor da Blblil)theca, a nã.o dar ex~ 
ecução as ordens das quaes lhe pare~.a que 
ha alguma cousa. a roceiar. 

De accorn o com esse artigo o directDr dando 
posse ao empregado tornava-se connivente 
com e!le nos delictos de que o ~usava, 
commettia um crime, ôcava mcurso noCoillgo 
Penal. 

O que fez o director ? Pediu e obteve sua. 
demissão. 
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]>.re ahi va3 muita irreguia.ríd::tde ; e d:l.hi não devo antecipar accusaç.ões que provo.vel
em deante começam novas e Jll.3.iOl'e5 inictui· me:t;tt_e a justiça publica. tent de ca.pi.tula.t' 
dades. · posltn'!llllente. 

O substituto nato do director do.. Bi!Jliothec<\ Corno eu ia dizendo, Sr. presidente. o Sr. 
· é o c11ei'e rle secção mv.is antigo. Depois ele se lilmen do Paço officiou ao ministro e juntou 
acb~r a repn.rtiçíí:o aceplmlD. dtmmte tres o !nquerito . E Qua.ndo esperav-a que o mí
diaS, o· chele ele secção mais antigo rec(Jbeu nistl'O ,jtutitlca.sse o seu acto, que .não viesse 
9rd.em do Sr. secretario üo inteJ.'ior po.m as- comprometter a n.utoridade do Presidelite da. 
sumir o c.."'rgo de director. Republica, sobre o qua.l recallem todos esses 

o SR. Lu:u; YI~"RAT-Elle quet•ia ucstnOI'i.oli - erros, recebeu do ministro a sua demissão. 
· sar ma.is es;;e republicano ltistor ico. V. Ex. v~ía o que ha de inconstitucional 

oS;;.. JACQtES OtiRJQU'E - Aqui. é preciso ne-s~ fil.ct.Q. O Sl'. Jansen uo 'Paço er.~. func
abrir mn parenthesis, e preciso dizer a. V. nQ.rio 'l"ita.tie:io, que havi'l. adquirido por oon
Ex.. e ã. Ga.m<JJ<~., Sr. pre::;identc, que este che- CUl'SO o seu IO!!ar, e só por meio de um pro
f: d - · <- r n 1 p · f ce:;so podia ser demittido. Ma;: nem siquer 
~e e secçao, 0 .,r.·-a ~en ( 0 aço, e um · une- houve U1n inquel'ito,es~ '·ou.v"~~~"' ~ 1~; '"n·· 
ciona.1•ío reconhecido como exces;;i.vamente u ~ " ""' '• .. 
zeloso. que obteve o cargo mcdeante concur;;o í\ reconhecer que criminoso não era o Sr. 
no qual po:: una.nirniik'l.lle tirou o primeiro Jansen do P<\Ço e sim o mini~tro do interior 
logar. que nemn.o menos sabe preza.r a. dignidade do 

E' 1.\mccionario que C<'~nhece o set•víço da. seu Jogar. 
rep..'l.l'ti~~o e que alem da su;~. dignidade de O SR. )-L\.RcrA.:-;o DL M..~GALILü::s-E· U!IIO. 
fu.ilcciomwio publico tem o dever de zelar oiieusa. gratuita.; o ministro é um homem de 
pela sua honra de cidndiio. l.lem . 

E ~;e \\omem, Sr- r>residente, qtte chegant O SR. LU12 Mtill.AT-Mas e um inepto. 
aquel!e cargo mede(l.nte o seu esl'orço, me-
deante o seu iro.balho. medeaute 0 seu . O Sa. l\:LUWLl .. i'IO DE .WLo~.GALHÃEs-Explica.rei 
criterio e o seu t.aJ.ento, uao polia. nem ~so. 
por um momento da.r ptisse a. um empreb'ildo.. O Sn.. JACQv'ES OURIQUE-Demittido o sr 
que o seu chel~ ho:via. reconhecido, bem como· Ja.nsen do Pa~o peln. !J).;).!leiro a que me acabÓ 
todos os empreg(tüos, haver delinquido g-rn- de r·eferir, foi empossado nesse car"'o o secre
vemeute, lla.ver t-ommetido UlJl crime no seio tario daquelia repartição de elite. "o secreta
da :re_partiç-lo. rio . tem a seu_ ca.rgo <\ parte do serviço que 

O Sr. Jansen do Paço procurou o ministt·o trata. da. _có~na de ma.nuscriptos, e livros 
e ~erbalmente fez ver o que ha'i'ia ; 0 minis- <laqu.~Ua b1b'Uotueca.. , 
tro,porém,insistlu pela nomeação e esse tunc- . O. Sr · !an:;en do Pa;ço ~ um m~ muito 
ciona.rio, reooU1endo-se a sua np:u.•tição ofli- d1s~cto, JOga com vu.rJ.as ling~a.s, ~~rcendo 
ciou digna, nobre e a.levantl.ililmente ao mi- por 15..~ o -~u cargo com 10mta. ~Isttncção, 
nistro, ponde1'll.ndo-lhe tudo ctua.nto em con- send~ ~r 1950 . .J.lle:>mo mutto C\tsWso de ser 
fere-ncia v el'b.'l.l lltwia dito e junta.udo a C$e substitUido. . . 
ofilcio o inquedto a que se havia procedid 0 na S~ndo ~ acto prattcado pelo S1•. ministt•o 
repartição e elo qual re:>"Ult.'l.Y:t a culpa. do do mter10r, S. ~x - certa.ment~ não recuará., 

_ iunccionn.rio que se queria. cmpo$sa.r. .POr.que, Sr. pre.;udente, para os meptos, :para. 
. . . _ _ . • , os_ Jguorantes, :para os que não sabem cum.-

0 SR.. 11iARCIA.t-.o DE :MAGALILus-v· E:r · pm· o seu dever, recuar neste caso parece ser 
tem esses documentos~ . uma contradicção. . ' -

. O SR.. J..\CQUES OURIQmJ-Não posso tel-os Sei, Sr. presidente, que o Sr. Jansen do 
porque -v. Ex. sabe que esses documentos são Paço vo.e requere~· ao Supramo Tclbunal F~ 
de caracter reservado... · deral para s~r re10.tegrado no seu cargo, e o 

o SF •• .MARCrA.<'{O DEMA.;..U.H.o\.E$-POis cte!o s.upremo TrlbUDal ha de julgar da sua jUS· . 
que V. Ex. esta. fazendo injustiça a um fraco, tiça. 
a. um. desprotegido. o s~. ministro ~i não quizesse proceder ir-

o SR. J 'CQ'~:> ~"'UE- ••• mas sob llllll. ha· reflec~dameate, tmh~ razões a allega.r, em
"' ur.. VU.n.J."' ~1'3. ll'l'C,"U.!ares ; podia ter TIOIDeadO d.irectOJ:' 

pa.ln.vra. de honra garanto a V. Ex • . que ~ecta.~ente, :pelo Sr. Presidente da. Repu· 
neste inquerlto depuzeram cinco empr~ga.dos blica~ VJsto como o ca.rgo e da confiança do 
da. repartição e todos foram acordes em oon· Presidente da R.epublica., e podia, o ql.le era. 
ftssa.r o · delicto · attribuido a. Wlll empre- rasoa.vel, tà.zer submetter o secretario a .pro-

~~0V. Ex. ha de permi~ que eu níio dis-~~u;t~:0~0 oo~demnado, já. ~o, po- . 
crim.ine esse · delicto porque trata-se de um HoJe, Sr. presidente~ li noojornaes que o 
moçe que póde ainda. ser a.Prov-eitado; e Sr. ministro ia. 'PÕr a concurso o cargo vago 
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pela sahida do Sr .. Jansen do Paço. Ora, __ p~lo \ qne_tamb~m for~m dirigirlos á imprensct desta 
regulamento do chefe daquella reparttç;Lo,. c;qntal. Alfirmet por essa. occa8iií:o que um in· 
art. 48, os secretarias e cheles de secção de-'. tlividuo de nome An<>usto Baltimt· thesou
-vem ser nomeados :por merecimento. e os reiro lla A!f<lll\lega rt irmã.o do c11dre de po-
1~· otficiaes da bibliotheca por intbrmação do licia._ da Pamhyb~1, tendo, sem duvida, pelo 
direc~r: . . _ . . . deoeJ~ ~e tom.:tt' um de~fot·ço de um jornal de 

Nova mlracçao da. lel- O Sr. mmJStro man- opposH,:1LO que lhe h<WH1 attl"ibtti·:lo a autoria 
dou pôr em concurso este log·ar, in(lo alJeria- de um furto, at<tcou, ú. frente de um" malta 
mente de encontro aos prec2itos regulamenta- Lle de;;or, leiL·o~,. a typog-raphia d~tquella folha 
res. Mas isso não admira,como' llUO me atlmim nJ:o conscg-uiuJo reati;:ar os seus covardes 
tambem que aman!J.ã o ministro recue depois intuitos pela resistencia tenaz q_ne lhe roi 
de tantos desastres e venha nos ma.ndar tlizer oppost<\. No dht seguinte o chefe ele polícia 
pelos sellS a.migos ou pelos .iornaes que o mandou intimar o Parak!JV0.>10 <\ su~pendet• a 
cargo que manãou pôr em concurso é o do publicação. e porque os rednctores desobe
Sr. Villas Lobos e não o de chefe de sec~ão. decess~m a essa estolida intimação, uma 

Mas nós todos iemos 0 (Ureito de suppo1• f'<)r~~it .de 70 pl·aças ele policia _apode_mva-se dó 
que o novo crime vae ser· commettido e que 0 e·:l~nc~o do JOrnal, e pela VlOieneta to_raava 
logar que vae 8er posto em concur·so ,r~ 0 elo eflecttm,~ ordem U<\ de~bust\d~t a~torrd~~de. 
Sr. Jansen do Paço. O pr-e,.detlte ela P:trn.nyba, -~~qor Ah<lro 

~onclnindo, Sr. presidente, lembro a y. Ex. i\~:t_ciL?do, _em _te!e~rammas d!\"Lg'Lclo~ •. t\ um 
e a Camartl. mais uma vez, que a contmmu- ctd,ttl-Lo d~~ta C,qntal, o pr. Aba.ou I.lb\nez e 
mos por e~te c.:'tminho •. jámais consolidaremos ''. alguns JOrnaes clest<• ctcbde, negou aiJsolu-
a Republiea. . t,<mente o facto. . , 

Nesses telegr:unmas eu Ja encontm'l"a ele
O Sa. Lurz MtJltA.T-Mas ex~n21a. em todo mentos bastante;; paL'<\ mostr<\r que aquelle 

o caso ~ lepras dessas repa.rt1çoes que eu cidadão falta V<.l tlag-rantemente à verdade e 
amanll<\ me encaiTego de outras. cnm plice, si não :tutor das ·vi o lencin s q'ue 

O Sa. JACQ'IJES OuruQVE- Hoje já noto em tlenunciei, ~retendia encobrir os _crimes de 
todo o se1·vi\~ da. Re_pulJlica o desanimo dos ~eus subordmaclos, ou os seus propr10s crimes. 
chefes que o dirigem; ja não fa.llo.m em po- Entendi, J?orém, __ que devia. munir-me· de 
litica., não teem o estimulo de outro tempo. pr~va,s .Il?(llS pos1tz>as, par,, demonstmr que 
não trabalham com aquella boa vontade '\ mrel1c~dade do esta~o da Parailyba no pe
necessaria, porque não confiam na justiça e r10do onunoso da leg-alzdade, chegou ao ponto 
lealdade do <>·overno. •le pos;;uir um presidente que, ligando pouca 
Pergunto~ será possível manter na devidtl. importancill. á digui~ade propria, não hesita 

ordem esm engrenagempolitica da RepubliC<'t, em _<1.l~c<tnbnr com~ mverdacle e :1 calumnia 
desde que se tira a torça ás autol'idades com- ~\ clt::mdade dos ma1s. . , 
petentes ~ Não, cer~mente; e só lastimo . Telegraphei para o meu estado pedindo 
que esteja ã. testa da Republica actualmente mf\Jrma~ões sobre o c~so,_ ~ p_or outro ~ado 
um marechal do exercito, que devia saber aguardet que o poder JUr~tCllll'Lo se u:amfes
perfeitamente que o primeiro principio ,~ t:1sse sobt·e o :'I.SSUl}lPto. ·!a o ten<lo fetto, e j;i. 
respeita.l' em uma sociedade c\ o principio da. havendo e)l recebHlo as mfom1açõeJ tle que 
autoridade. ' preci&t>a, venho trazel-as ao conhecimento 

(la Camara e :to mesmo tempo suas consi
derações sobre os telegrammas do Sr. Alvaro Tenllo concluido. 

O Sr. Epitacio Pes!>loa- Sr. 
-presidente, sou o primeiro a eompreheudcr 
que o ussumpto de que rue vouoccupar nã.o é 

_de nn.tm·eza a desJlertn.I' o interesse dos nobres 
-deputados que mo honram com a. sua a.ttcnçã.o; 
SS. Exs., porém, me desculparão attendendo 
a que fiz nesta Camn.ra asseverações de certo 
peso que for-J.m formalmente contestadas, e a 
caja. prova e justificação estou moralmente 

.obrigado. 
Deve V. Ell. estar lembrado de que em 

uma das .ultimas sessões -ver berei ·desta tri
buna um gravíssimo attentado ã. liberdade da 
imprensa parahybana e documentei as suas 
aflkmaçõeS com telegramma.s "de diversas 

, _proceden~ias que me foram, enderer;a.dQS, e 

:Maclmdo. .. 
O telegramma dirigido ao Sr. Abdon Mí~ 

lanez diz (lê).-
« Parahyba, 3 - Jornal Para'h!Jbano, orgão 

redigido _Eugenio, Antonio Berm>rdino, Ar
thur Achilles e Cordeiro Junior, reJeitado 
pela. opinião publica pela linguagem porno
gra.phica, pois tambem ataca a. honra. fa
milias, quasi totalmente devolvido assign.an
tes, -vendo-se sem meios para continuar pu
blicação, imaginou ridícula comedia. ataque 
typographia, ataque puramente ideal e sõ
mente commentado aque:les interessados e 
seu pequeno grupo. · 

Estado da Parah,yba, orgão de Venancio, 
tl>ouxe ha. dias nõticia sobre o assu.mpto,-fa. 
zendo geitosa reilexão .. 
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Semp-e solicito manutenção o.-clem. só 
·;;.co11selho :L prudencia no que tenho sirlo obe

- decitl-• ::>.tA o pt·esente- Fi ?O sentir chere de po-
- IHa. n~cc~si1lade <~brir inquer!to p•u·t~ evlden-

·Cia•- ['., [sidwle. 
Cirla,le em complet:J. lk't"G .- .4.lco:;·a J!c.

clwrJ.u . 'l> 

Sr-. presidente, <leste telegrnmmn se .colhe: 
1• ')ne o Ptua.h1Jiumo ó nrn<1. folha que uoa 
de lin~u·•gem porllo).'T".!.J:lllicn.; 2" (]'U~ atuca 
~ b()Ol'.l <las li• mil ia;;; 3• que brl.l<h ue re
eu•·...os [lecuniario; ranta~iu. um ataque á sua 
·typogrnplü:., p:lra. justiticar a suspensão da 
su" (•llblicuçiio. 

t!cmvem ad:nittir que, :Und;\ mesmo que as 
du:I.S primeiras accus:.l.(-ões fo5sem verd:J.deiras, 
j;i_,.,,.i:; poú~rlo.m ju:;tific.u· um assalto O. 
lib<ll'tla·l~ de impl'eosa.. , Mas, semelhantes 
accm;:•cões :;ílO f.tl>i<•S e c:\lumnio.>:.\S; e à dis
J!Osi.;ii.o J.,,; n~obrcsú~putados que S:< pl'estar<Jm 
.;'). r\:-render o :J.gt;Dte do Sr. m:tl'ecbal Floriano 
-p,~ixoto, ponho numerosos exemplares c!() 
Pm·aJ~ybano, que tenho em meu poder, pt>l':l
que p<~S>O>dmente -verifiquem, si qu1zerern 
dm·-se a e~se tra.balho, <L >erda.!e de tudo 
q)iant•l Mfiru1o _ 

0 };R , ?llARCLAXO DE ::ILtGAL!·IÃ.ES d~ um 
.aparte . 

0 Sl~ - EPIT.!.CW PESSO<\.- Tenho rnües 
'Jllll'" •lizer que o Sr. Alvaro 'Machado e um 
age!! te do sr _ m;trechnl Floria-no Peix .. to ; 
')lorquant-' S. S., na. mens11gem que dirigiu ao 
Congr·~sso pal'uhybano, declarou do modo mais 
iJOs!tho que tinha assumido o governo d 
~St>t•lo. pot· um appelle que ao seu patric" 
t ismo rizera o marechal Floi'iauo. 

o Sr.. ~Lutcuxo DE M AG.-l.LHXES <.lá um 
.ap;u-tlj. 

O SR. E?ITACIO P ESSO.t- Estava no goso 
de U'lJJl lic, nca. de tt•es mezes, a qual foi pro
ro•.,.·ad;~. especialmente para que elle assumisse 
a dir~cçã.o do estado. . . 

:!.'_ ttnl;~ pi'c.V<'I. de muito respeito á nuto
n orr:Jn. o!o:> estndos dada pelo Sr. Vice-Presi
dente da Republica ..• 

Sr. p••••si•lente, o Para.hybaao, movendo 
intr:LIIsigente, tenaz oppos:çi'io <LO governo do 
Cl;tado, te111 mantido, quer nos seu~ aJ·tigos d·~ 
do:ltriua, quer nos artigc-s de anal,se a-s 
erros d:t administrnçãn, artigos todos fit·matlos 
pe!Oil seu$ redaetores (circumstanela. muito 
valioS!l. para o caso), tem mantido a m<üor 
corre~cão e dignidade na linguagem, j1\muis 
se imi~cuin<io n:\ vida privada dos represea" 
tantes do poder publico. · . 
· ·E admira que seja o major Alvaro ·Ma
cb .. do quein venha formular semelhante 
arguição, quando S. S., no . cumeco deste 
.anuo .. e pelo .orgã.o otlicial. Iião :hesitara. ', em 
ma.ndar vomitar sobre -os< seus o.dver&.U-ios, 

desig-onndo-os pelos nomes, as IU:tis inf.•mes 
invectivas, attribuiodo-lhesvicip3 e torpezas.,. 
que faziam corar· de ver-gmlh\1. as haf1ilttécs 
dos mais immur.dos alcouc ·s. _. E admira que 
sej•• S. S. que venha rormnlar semelhante 
"ccnsct~.ão. q<ta.ndo não h••sib.Wi\ em pedir aos 
setts ami;.:os que pelo org;.ío oillcíal ;i tacassem 
11. viola erivadu. e a i;J.mílh~ do,; jornalist:os da . 
oppos•ÇM, C•>n ror me declarou o St•. capitão 
de at·tilharia Rego Bar:·os, tleputttdo estadoal, 
que fui nrn dos convirlarlos para aquella eam
p:tnha miser.•vel- B ê um homem d ·sse valor 
moml. que vem boje tolo pudico, todo 
pudibundo, aceus:~r o Pm·af1.y/N;-no de escrever 
iJO!'otgraptthl.s e atacar a. honre. dúS famílias , 

Com rel:tçio :1 3" accuSição, não é ell;\ 
mn.i:; Jl!'Oceclente, nem mais verd;.deira. do 
que t\IJ U~o:llus n r1ue aca.bo de me referir. 

Gog;,ntJo do li•vor p1:blico e po:;;mindo um 
numero regul'w de a..'lSigoa.ntes, o Pa;·allyba'IIO 
ê g•·aodamaote auxili:tdo pelo commei'cio d<J. 
c~r)ital e pelas repartições public:ts com a pu
blicação cfe nnuuucios, e!litaes, etc. 

Eston in formado -por pessoa. :teima de toda. 
suspeita. e que uc.•ha de chegar do estado, 
que aiuua. hu. poucos dhls diversos depul:ilflos · 
est<ldoaes, que se ;tcllam.am oppo;;icfí.o uo go
veruo actllal e que teem · naquella folha o Ol'
~ram da seu pc.rtido, renuocü1ram em titvor 
li<t em preza o seu subsidio qlle mensalmente 
se eleV>I n quan lin. tres -vezes sul'erior b. ne
ces5ar!a ao custeio do jornal. 

O SJl. RETt::..tBA dâ um apn·te. 
O SR. Er>Ii'ACIO PE~soA.·- Tiio balda. de re

cursos se acl1a. a. emprM.a do Pa.;·aJLybano que 
ultimamente, tendo-se incim·ii:ulo di\"er::ns 
C<l::k'IS da cid;lde, . por o~siii.o do foguatorio 
com que se f<lstejon a posse do Sr. AlY•U'O 
:M:ucba•lo, rcn11uciou en1 favor das f ..• milias, 
q11e ficaram :J.O des:~mparo e expostas <i. mise
ria, uma certa Qll!ontia que o The~ouro rio es
tado lhe restD.va ~il. publicação do espc,-diente 
e que o governador demor-~'l"a-se em pag-:J.r. 

O aue se dc•u na Parahyba, Sr. p;·esideate, 
não foi uma comedia, foi uma realidade. O 
presidente do meu estad" mostrou-se muito 
noviço nessa. de:;gl'lçada emergencht._. 

Ho,je .iã não é modr. di~er-se q11e o jornal d<t 
opposic.;ã.o, ass:~ltado pelo governo, suspendeu 
a publicaçáo por falttt de recursos. 

E'_ uma. chap:\ muito sediça., muito gasta, 
Q~e Já não prüduz impressão no espirito pu
Ilhco . 

Si se trntava. de uma comedia, si o Pu.rahy
bano por_ Ít\lta de_ me~?S procurava, por um 
H taque Slmulado, JUStltíca.r o seu desappareci
mento da ar~na jorna.lis~ica, como se explicn. 
que os seus redactores tlvessem requerido lta· 
be<U'--CorpHs ao Poder Judicia.rlo ~ 
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· A investigação da. J·ustiça federal desven- tJ' 
d 

_ ~me ra ,mrlS um crime desde muito preme-
arta a com~ri~a, eKpoo•lo·os Í•l'\'<\Otes ao des- d1ta•io, o,lu,mo a. a.ttenção da qnelles que me 

.Pre:!o e: ao rtutc_uto. (_Apo;advs.) ouvem nara ,~ e t -
SI o .Jornal nao nod_ Ju._rna.nt. er-se e procur<t- ~' d'~ ' '· :rcums ancms que >m1 e~por_ ~ "o 111. 27 da outubro o Co;·;·cio Official 

va '[>01' ruJuelle meto Justltlcar a s11a su~pen- t:lardeundo ~m t odo caso 0 seu res•,•eito { 
ção, como se explica q1te os seus reduct•Jres llberuade de lrnpreusa, fazht sentir n. nece:;si-· 
hori \'es:;ern dectamdo em boletim, pl'Otl1Sa- da de de a.do ptar-se ua Partlhyha a lei ..,·atada: 
m-~nte distribuid • na cidade, que, lcgú qne pelo Con!.('r·esso do Maranhão em vi!·tude d· 
cessassem as vio!P.ncias, contin:1a.riam •~ pu- qu •l o chefe de policia tt:m àttriou·1,.;;0 p~-.4. 
blicacão ~ d ! ' ""' ~ ... , d- suspen er ::t. puu 1caçito dos jornaes e impor-

Eis o que lZ o correspond.mte ri'O Pa!:(Ui): ao~ ~eu:; redactorc:; a penu. de 1{) a 30 dias d~ 
« p ,,mhyba do Nor·te, 5- O PtJ>·ailtJbano fJrtsao. "' 

distribuiu boletim, :t:;siguadopelos redaciores. No dt::t. 29 <? Para11y!taao, comp~hen<lendo. 
histor•ialldO 'ts oocnrrencias que impedir-:un ,111c ess - d' ti 
sua. pu!tlic::ção, conforme ttJlegro.ph:i1Ms. ·• a.iiplr açao I:> 'Lrça.•a um:~ ameaça~ 

Dachu·am a,ue vo1ta1'l1o a· s ] itlg" J'or·a •l r'str·- cdn"rment:r; :\ nos se~uintes termos o artigo • - o Gom:;o 0/fidal (lê) : · 
cas logo que se resolva definitivamente o 
recnt"W d" .hoheas-corpt~S e t .. l'minam o :LJ'tlgo « E por ll'}aior imperio que tenha. a, amca~ 
pela,; segumtes palavras textu:r.es : do Sr · pres\ lente estadoo.l, dada à estampa. 

«Até \:i. defeu.te .. ernos por nó~ mesmos nos- ~ ·bo a.nonym .. to rles:::e hebdom,•dario do nosso
sos dia·eitos, oppondó i cob:l!·di.a. oom que r,,_ Juroalismo, não retroeederemos d:1 m•~rclra. 
mos ;abat·arlos :~energia que nos al•mlaiHl.lma •m~et::(h país temos os Sêgur-..t.OCáS da con
e aos atten tados pe:;:;O:ae:; qne so(fremos :;;•- sc:enc~:1 quo se enobrece pelo licl cum?ri
beremos re:::pontler com o~ meios exlt•emo:; m7uto de um sagrado dev-el·, qual Q que assu
que a perseguição nos saggerir. » "'uni)!; ,.le proptl{!ll:lr pelo bem do estado a. 
; Pelas consir:lel':lções que acaiJO de fi1zer, Sr. ~er~é de escll.trw tca~ões iguaes. de QUO fomos 
presi•lente, se veritioaq ue o t<>legrnm111a di- Vtdunas na famos~~;oruada eleitoral de 7 de
ri~ith) pelo p1·esidente do est:.tdo ao Sr. Abdon setembro. )) 
M•la.u<'!Z é um acervo de. í nverdades. N·~ste rne:;rno dia o Co,·rcio Offici'll deb::lva. 

Vejamos rtgom o tclegramllln dil'ig!do :i. o\e lado o desejo de eSt<tbelecer a lei de C(lU
impr•·IISil. rté) : s~tr<t policial, toroa_>a-se ma.is fr~nco e posi
·. « Parahyi.Jt\,5 de novembl'o-Coosto.-me que t l\'O ~ ame:lçrtva. ~ tmpron~" oppos1cioo!st~ no 
folh:rs d, hi deram noticias de assalto contr:• seg-umte trecho de seu eilitorinl (lê). 
jorn" t Po.;·ah!JhaM nq ui put,Jk.ado, sendo estn. «O governo actmtl tem-se traçado este bn
Botich do jornal daqui, o chefe de policia m:.nitario pl:lno de conducta, quer a reha:... 
maudi)U procerler ã. vi~-toria na typOI-"l.'aphi.:o, bilitaç-:lo pel:l con,·ic~io, operada. na cooscien
o qu·~ os redil.ctores procurorarn impedir; a po- cia de c;l.l!a um, pr •g-<1 a prudeucia, o conselho 
Iicia f~ afinal inquerito e vistoria,verirlcando por :\b~tr-Jcç:ío de tudo que ]lOS$ parecer um~ 
ser tu<lo falso, uingoem vin tal ataque, a nã.o ' ·i::•lict:\. i · e:!gotará os meios suasorios e se
ser o.> iut(:>l'essarlos, não houve siguaes de fl0U i~Lr:i. . ~emp1·~o â contingenci<\ de e:.tirpar
violeucia; nã.~ bwve ferimento; a typogr-a- elo:meotos pe•·tui·baclore:;, sal>o, quando a isto
:pllía em perfe1to estado. for comp~llido _paro.~ stl.nilical' atmospheras 

Conclue-se t rltlo fi agido, tal foilla como '\Ue pel:\ conta.mtn:a.çao do:> seus miasma.s ten-
meio de oppo~iç:.ío ao rneu governo. ctean t\ in>:ulir os tlesacRutelatlos; nest.o;;con-

. Saudo-vo:;, c.<pital em completa paz.- .4.1- •.hções a. sua. courluctaainda s~ra humanit:aria 
,aro J{acltaclo, presidente do estado.» scnrlo o seu inditrerentismo criminoso .em ta~ 

Neste telegramma ]la apenas um;t circum- elrcumstancia.s. " 
staocia digna de nota e ê qull o chefe tle po- A 30, o Pa1·ahybano tomava em cousidcra
licia ]'lrocedeu :i. vistoria na typograpllia c nüo çUo ns ameaças oiDciaes e sobre cllus fa.:~.fa. 
descobriu signaes de violenoias; mas seme- •lh·crsns comrnentnrios, que dispenso de lcr
lha.nte circumstaoch\ percle inteiramente o pa1;-~ n~o me along-~r. 
seu valor desde que se attender a que o as- No 1ha I de novembro verificava-se o as
salto foi repellido, a. que sohra o cbnr.~ de salte, e, repellido este, no dia seguinte o chefe 
policia. recahit·rnn suspeitas de ser o priooi val de policia, como si jà vigorasse n lei da cen
autor do attentado, desde que se :~.ttetuler a s~ra, intin'a:\Va os red:tctores, sob pena de pri
qae C!lle é irmãodoíudividno que capitaneava sao, a suspendet·em a pub!i~C(to do jornal. e
o povo de assaltantes ll, port <tnto, o menos mais tarde fazia occttpar por fon:a armada ()> 

competente, o meno:s insuspeito l?<Ü'a. prGceder editicio da follaa. 
a qu~esquer inYes~ig:tções sobre· o lacto. Ora, bão de convir os Dobres depumdos qu& -
(Apoiados.) ! este conjuo~to de oircumstnncias, esta. conca.-

Para que ·v . . E.>:. e a Camam., St•. presi- teoação de factos, demonstram claramente
dente, comprehendam que alli não b.ouv-e uma . que, si houve um:~. "comedia. na. Para.hyba .. 

~m:>.r:>. v. vn . . Zi 
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foram d6lla protagonistas o presidente do., 'venho fazer al~umas obser-vações em rala
estado e o chefe de policia. ção â política. do 1-'aranã. e a accusações feita~ 

E. Sr. p[·esidente, 'Para que v, E:>. possa I a eose respeito pelo meu collega de deputação-- · 
aquüatar a parcialidade e a intoleraucia com o Sr. Bellarmino de Mendonça. Antes disso, 
que o governo do estado vae procedendo !leste porém, al!udirei ao seu discurso, em que S. Ex. 
assumpto, basta saber que um distincto me- felicitou-se e à Camara pela puss;~gem do 
dico do e:x:ercito, o Dr. Cm•deiro Junior, •h projecto em relaç-ão á -reYisão das promoções 
guarnição da Parahyba, aca-ba de ser trttnsfe- do exercite, dizendo que tinha con(lluido do 
rido para. o longin!J.UO estado de 1\futto Gt·o~so, I >o to da C:1mara que a H.epublica não era in
por haver, como correspondeute d'O Pai::, de-, compativel com os gra.ndes princípios da 
nunci::tdo o ataque iLs ofllciurts do Pa,·al•!r just1ça. 
b!lno. O meu co !lega pelo Estado do Paranà, que 

Eu disse, ao começar, que havia pedido in- pertenceu commigo á uma nssoc1ação se<:reta, 
formaçves sobre os acontecimentos a que me p:~ra trarn:;.r -9 combater as instituiçOes monar
tenho referido. elticas, sabe perfeitamente, qne en muito li-

Transmitti para o men estado os telegram- m1t<\do o numero dos abnegados, nu o desca
mas expedidos pelo Sr. A~ varo Machado !lO nhece que os offichles superiores que ~ppnr~r 
Dr. Abdon Milanez e a imprensa desta capi- ciam ao nosso lado eramapont<1do~ .:omo ver· 
tal. Eis as informações que recebi e que não rladeiros pllenomenos e que os proprios capi
me fo!''1m forne~idas por nenhum dos redar tães que nttingiam a esses posto$, como q11e 

-ctores do ParahybetnD (lê): se esqueciam dos compromissos tomados tão 
« Pamhyb<J., 8-São falsas as assoveraç-ões solemnemente para nbandonarem os nossos 

do Sr. Alvaro Machado. Confirmamos as noti- arraiaes. 
cias 8Dterio1·mente ahi public."tdas. Revoltan- Subiam estes que as idéas republica.uas coa
temente calumniosus as imputações feit;:s ;:o stituh1m o m~ior emo:~raço ao progresso de 
Paral!ybano, cuja redacção prov(lca o :Sr. Al- suas n~piracões na carreir•\ militar. 
>ru:o a mo.t1m: em qualqu~r ~~mero d'1• f?ihn Como eu, teve o co !lega as maiores desil
alg_u~ ata,que ~' hon~ de t:mnl1as. O chele de lu:,u~~ e motivos de gr-J.n,l<JS des!itllccimentos, 
:Pohc_I<L_ de~pr~zo~ o mquerrto. l' >emlo deser·tarem das lileiras tlistin.:t<JS com-? .J~Iz secmona, ac_?-ba de conceder lw.ba(l.$- 1_,1n heirus de 1,ropagand;1 . 
co1 p~.s aos ~ed~ctore~ do Pa.rahybano, o que é Como, pois, em seu projecto, que pretendia 
n. Pl'O~a maJS ~~~quente de q~e ell~s se acha- restabelecer a juslíç:1, que deixou d<J ser feita 
~m. ~ob a pre~,1o de ~m:J. Vlo~enma. . ao~ uos,;os cumar;ld::ts, procorott igmJ l:~r os 

O JOrnal, logo que fol conced!d11. a ~rrlc.~ c\'& ami"'03 e inimi"'oS ele umn c:tusa. ti.io nobre e 
habeo:s-co;·lil~1 l'~~nce_tou a sua pub~1caçao, .o ao :~esmo ten1po tão santa 1 . • 
que e .prova. !Ddl~cuhvel de q?.e n,1.0 ~- s~~_:- KUo póde. i.gnora1· que por elle 5,n·rernm 
pentletn, p~t f<lltJ. üe recurso~ "fl9Ct1lll<~r.o~, .~randes prc~JUtZO~ na carreü~J. civil c militar 
como ::tlcnosamente afflrmou o Sr. "\lv,u·o os poucos adeptos que j:im:\iS rctroccd~1·am e 
Mac_~ndo. , ·~ ~ . I]Ue sempre ,, der.,ndet'<tm, :t tlespeito rle todru; 

El» o te1e:;rumma dO Pn\~ (l<i) ·. . as per~e··uiçoo;; e prejuir.os t!e toda a especie 
« Parahyba do Norte, 8 -O J u1z seccronn 1 . __ ': _ , . · 

concedeu ha1Jeas-corpus aos redaclore.; 11o :\ao po~c conte .. tttr que aulerw.m onor:ues 
Pa;·ahybcmo, que reencetou s<:us tm\J;~lho,;. Vü.nt:~gens lodos <VJUellcs !JUG llle oa'erec1a:n 
com applansos tia ot>iniilo pllblica.·.;p :1. m:<tS tremen,_ht gn~t'ra, as ~·eze~ fr·anc..'l, as 

Eis o telegramma. que me foi dírigi:lo (lê), v_ezos surdt\, e qt~e. so JlOl' essas CJrcun.l~tan
« Parahyba, 8 - Coucedida. ha.beas-co>·p-m cms de ordem P?hhct\. ~·~am. sempre \l;tl\~Ja.dos 

pelo juiz seccionaL Reencetamos trab-lhos. <le ravor~s e ate d<J priVlle,!,'lOS pelos go\•e1·nos 
Opinião pub!i(l;). sn.tisfeita. O motivo d:\S vio- rnona.rch1co~. Gozn.vam estes todas ns vauta
lencias (oi n. seriedade com que atac:unos o; ~et\s t!e ?OSJções ren<lo_sas ~ com modas, o b
erros úa admin.istrn.cão. Governador e p: ·liti;t- tendo me~rno -promoçoes ta. o escandalosas, 
descoacertados.-Parahy!>ano. » qne n~o só reriam o •lireito individuai, como 

Sr. presidente, de;;ois disto nada mai;;tenho "te hllmilhn.vtlrn as P~"Op!'i1l.S classes em 'lUe 
a accrescentar par& deixar patente qne 0 el!as se davam frequentemente. 
Sr. Alvaro "rachado, barateando o respeito Kest<1S condiçõe::; co !locar os servidores de 
que "deve á dignidade do ~rgo que occnp;), uma causa peh\ q~al tanto soffrernm e que 
faltou desnssombradamente a verdade perante atin:.tl te\'e as honras do triumpllo, em posi
o paiz. (Muito bem, muito bem.) ção inferior à dos seus adversarios, que ha-

vhtm tirado della. todas as vantagens, poderâ 
. O Sr. Marciano de Maga~ ser 1sso um processo de justiça n_a Turquia ou 
lhães.- Sr. presidente, _começo perlindo na Africa, mas não poderã. se~· no Brazil 
a benevolen~ia dos meus colle·~ para tomar. j quando é certo que o ex-imperad?r foi po~t~ 
lhes alguns mstantes de attençao. barra fora, e o collega não podera restabele-
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eer os direitos e prlvilegios da familia rei- pelo restabelecimento da. legalidade. fui ao 
nante. Paraná _a já !!Dcontrei o governo deposto, en-

Si o mea distincto collega tivesse discutido tregue as ma.os de um governo revoluc!onario 
as !Djustiças praticadas nas promoçOes feitas composto de uma. junta popular. 
pelo Governo Provisorio, com a mesma isen- Era preciso manter a ordem e a consti
ção de animo pela. qual se tem ma.nirestado tuição do Eotado. 't'elegraphei ao sr. Vice• 
sobre questões de interesses de outra ordem, Presidente da Republica,pedinclo proYidencias 
teria reconhecido que essas promoc11es em para que ao menos se garantissem ns commu
sua ·maiol'in attendemm às exigencias dll. ve1•- nicaçoes pelo corr':'i~ e pelo teiee-rapho, visto 
dadeim justiça, tão vilipeocliada durante o re- como essa repartu:~'l.O estil.va IDt!:iramente 
gimen monarchico, terta justificado as ex:i- anarchisa.da. 
gencias do momento em que elh\S tiver-am O Sr. Vice· Presidente d.<t Republica não 
legar e, coma competencia. que lhe recoubeço, respondeu, e cada vez a situação se tornava. 
melhor es~lareeeria. o espírito dos dignos col- mni~ embaraçosa no Paranã.. Ero preciso mau
legas desta. Camara, tornando esta mais grata ter aorclem, respeitar o direito iuuividual, 
áquelles cidadãog que u5.o medirnm sacl'it1cios respeitrLr a lei .. 
em f1wor da causa das instituicões repulJlica- .-l.ppareceu, entretanto, um digno collega. 
nas, teria, tin~lmente, ·decl:\J'<1do, que n tnllio· do exercito, que dizia.;que ia de perto nvaliar 
ria do. gun.ruiçã.o militar até o inst:\nte de- do movimento que se t inha dado no Panná, 
cisivo d;t victoria permaneceu fiel no.:; seus o Sr. tenente-coronel Valladares. Respeitei 
chefes, :! ·.;:tard:~.ndll às orJens . do então go- essa. interveo~J.o,•.lesde que ht apenas examina.r 
verno imperial. de perto o que se passa v..'\. naqueUe momeoto. 

Tomo a liberdade de parodiar 0 dito de Deposto, entretanto, n a praç.\ publica. o 
s. Ex., di7.eudo que a. R.epablica não é incom- nnterio1• govern:tdor do Paraná e acclaOladO 
pa.tivel com a justiça que se deve f:lzer u.o;; pelos populare:> e :tlguns otliciaes do exercito 
dedic..'l.do;; servidores dã Pa.tria.. . o Sr. Rolierto Ferreim goveruador provisorio, 

afim de restabelecer a ordem publica, gra>e-
0 SR. RETUXBA.- A esses ella tem ferido. mente compromettida, viu-se elle forçado, 
o sr::... MA.RIA.NO DJ.>.l\L.>,.GALHÃ.ES- • •• e faco pelas ~ircumst;tncias, a aceitar esta lncum

esta observaçilo, porque comb::.ti o projecto em bcncia e cham:~r para seus au:dliares os d!s
sens fundamentos, e úcho-o compromette(lor tioctos cidad:ios Lamenha Lins e Joaquim 
da. ju5tiça que_ não se póde neg~1r ~ todos .Monteiro. . 

. a.qnelles que se dedi~1m sinceramente à causa Os adY~t:3:uios políticos que não tiveram a 
da. P:üria. . . comprehensão clo.r:\ do seu dever deante da. 

Dis...~ s. Ex. tambem em outro discur.:;o dissolução do Congresso Nru:iooul, que não 
que o co:n protest:~ tlo golpe do Estado tle 3 de souhemm l'eiJ:ttet• o golpe inconstitucional de 
novemht•o entanden-5e fa.ze1· uma derl'iba.d,~ 3 de novembro e que naquelle momeot<:> ainda 
em to,los os Est:Ldos, levando-se :~ atreito a não souberam reflectit• na mil. situação que 
disposi~<ií.o dos governadores e a ,ti;!solu\'ão dos lioham creado para. o Estado, atendo o povo 
congres.;os e da. magistratur<1.. paraaaense ás :l.!gemas de urnadíct;tdura que 

humilhasse:~. no!>S:t Patria, eutenueram afinal 
O Sa. R.ETu:>.mA-E disse uma. vot·da,de . crear todn. !'Orte de embaraços á acção deEse 
O Sn.. MAROIA:<"o DE MAGALHÃES- Dhri..'1.- governo pt·ovisorio que se propunha a m:tnter 

mente silo feitas essas accus.\ções. dando-se t'l. ordém e a paz e que tinha po.ieres d;t so
camo pt'iucipal autor de taes acontecimentos bet>ania. populur pal"J. le'l"ar ao ti111 a sua 
o Sr. Vice-presidente da Republic.'\. missilo. 

Peço licença pat'l\ contestar, por· rniuha vez, Todos os embaraços foram alinal tr:wspos-
semelh.'tnte asseveração. Es.>e facto de depo- ·tos pela energia. e patriotismo do;; dignos 
sição dos governadores dos Estados, provem membros desse goveruo, a deõpeito de to~as 
simplesmente do povo, que se sentiu compro- as calumnias e intrigas; e o Esfu.do llo Parnnit. 
mettido pela ~llianç:l feita paio seu _governo foi reorganizado de accordo com as exigencins 
com o golpe de Estado de 3 de no,·eo1bro. constitucionaes e com a. dignidade do _povo 

O SR. RETIDIDA-No ~eu E$tado póde ser, parauaense. · 
no meu, '[)rotesto. O Sr. Bellarmino tem o direito de golpear 

. Refiro-me ao meu &lado, sõtrato do E:stado tão cruel e injustamente os seus adversa rios, 
. do Paranà. neste momento. · · -pocém o Est.'tdo do Pamnit e o paiz inteiro 

não poder-ão deixar em olvido os grandes ser
O SR.. RETUMBA-Acho que cada um deve _vi_ços prestados por ei!Se gov~r~o patriotico, 

l!l!_ metter no seu Estado, sem ter que ver com nem esquecerá tambem os dist!nctos cha.fes 
os outros. · Dr. Vicente Machi!do, Alencar Ltma, Alme1da 

0 SR.: M.uteU.NO DE MAGALHÃES - ,Bã,sta Torres e mais commandan~es e offici.~ es dos , 
dizer que, de volta do meu degredo, cbamado corpos de guarnição e da. policia. estadoal. 
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A final retirou-se o Sr. Dr. Va!lndares, · parauaeu$e, um blento dedicado á causa da. 
tendo naturalmente )'econllecido que es~e r~epublica,_um cidmlão _abnegado, como jà. dell 
governo populal' representn>a :1. opinião ge- p1·ovas, prova.s que nao desconhec~ o nobl'$ 
ral e que era preci~o prel;'tiginl-o, por ~e~ o uep11tado a quem responrlo, por Jsso qu~~ 
unico competente a impê•r-se a consider<lçao, quando ~e tratava de ~and1~atuta? no. Paraoa,. 
ao respeito publico. o Or. Vtceote Machllao fot o prtmetro a d~
, O'Sr. ;)brecha! Vice-Presidente da Rep11- sisliJ· da ~ua caw:l.idatura em favor da candl-· 
blica, qae11ã.o resnonileJ",~ aos meus insi>tectes datur:1 do nol.lre deputado. 
t~leg-r:•mmns, rn1.~n. não comptlrticipar do !Do- . [!;: nm home~ desint~ressado, de qm;lidades. 
vtmento revolucionnrio mandou-se i1t10:1.l dJStJnctas, actJvo, tralJalhadot• e energwo. 
respon<!er pelo seu secr~tnrio Sr. marechal O nol.Jre deputado t'az uma iojustiçlt clamo
.Jose Sim~ão, ministro da g'uer·r:t, declarando rosa ao car:tcter e dig-nidadG p~ssoal desse 
terrecommendado ao seu-seçretarío. a C)l1em •ligno cidadão e importa.ut•) chefe do partido 
incun1bia a direcçü.o dos senlços de co!'l'<1io;; t'epublicano do Pnrnni. 
e teiegraphos, que fizesse mant·:l' a Eberdatle ltC;_Jillo essas otlen:;;as em nome da justiça e· 
nas correspon<lcnciu~, pelns repartições com- da ,-er·dade. 
IJetentes. Aute~·iormente, corno simples cidau~o, não 
At~ e!lti\o os telcgmmmns do Sr. :\Tareclml estav::t mcom:p .tn·cl com o desenvoi'Vlmento

Vice-Pr•·siuente Ja H.epui.Jlica eram dirigidos iudnstrial tm sua terra. 
especialmente ;10 St'. Roberto Fer::-ein1, Os deputados p:1ranaenses não teem uma só
eutãocommnndaute daguaruir;ão, rccommec- concessão, dur<~nte a. actual administração, e
dando-llte :thstencfto do. gunrniçU:o nns lutus :~o nobre dcputado deram umn. icibrmal}':i:o
poiiti~l», cxi>;in(\o lhe r. rnanutençi\o U;\ or- falsa. 
dem social e t.hL dlsdplin<l militar. O Sr. deputado Rellat•mino não ignora.. 
·A revolta do Estado em, entretanto, um que o regimen das colicessues escandalosas 

facto consnmma<lo e o poder publico ptl.SSU!'<t pertence exclusivamente aos pm•tidarios da. 
âs mãos <.los no,·os delegados do po>'(l. Gnião Republi~ca, as coucessoo5 iuconstitu-

Conseguíntementc S. Ex. não fui con- cion<1cs de ·navegação flu-vi:ll e marítima e
nivente no facto de dcposiç:iio do ~overno do o~ privile;::ios ad. cttwn.mr• de todas as imlus
E~tado do P<~mnú.; clle fez-se ú ctisla da co- trias do Paraua ôl. uma sô indivhlualiclade., 
ragem dos par•nnnenses, qne foralU il. praç:1 •lesappr<recer.am compl~tamente d<t n.dminis.:. 
JlUl.llica exigir ,~ deposiç:.io de um goYerno tração publka.. 
que nli.o corresponder:~ a sua con Ih nça e com- S. Ex. não pÕ\le pó r em duvida a lJonesti
:promettera ;u; sunsg-arantias constítncíonnes. •hde e escrnpulo do act1tal Congt·esso doEs-

Diz S. Ex:. t:\mbem, que o go.-erno qne tndo, nem litzer injustiça no 11restimoso go
succeden à. junta revolucionaria. sm·gin da "":-era:ulor, o Sr. Dr. X11vier da Silveira. o quaL 
ft'<~.ttdc e dn corrupc;io el~itoral ~ E' nm:1. Mllr- só se l)reoccupa. com a nmnuteu~~w das leis. 
ma<;:.~o !")l\e S. Ex. nrto ~Me rnzer, sem often- exist~:ntes e C()m os verdatleiros interesses d:. 
der ú jnstk~•: as nnt01•idades manlirerum Re1mblic.t. 
toda a ah~teuÇ<~o em rela~iio ús ulti:rons e lei- Bm sua beneíicn. arlrninistrnçtio tem tido a. 
ções; o eleitorado comparecen ~ p(, .. !e exercer m:1io1' correcção de conrlucta e bastante isl2n
livremento o ~eu direito J10litico. cão !lc Mlimo p:wa trnta.r mesmo com os in-

Sinto !")ttC não estej~. pr·esente o dig-no col- imig-os rle sen go,•erno. Os :1dversarios teem 
legn, porque tndet~'t parl:!cer, 'ltre almso dasn:< em sí uma. verd:ldeim. g:trantia. 
auseucia ; mas cm!im a C:.un;tr:\ f<•rú jnsti(::\ Por occasiii:o de uma reclama cão justa con-

.. a.o meu caracter, para não Sllppot·, IJ.IlC ~tlm~o tra a liberrladC! de imprells~ • . houve-se com :1. 
. da ausencla do men digno camarada. maior eoer~ia , punindo aquelles que p1·ocura• 

Mas, S. E~. accusnu o Congresso do Paraná, va.m uesrespeital-a. r~zet1do Tespousaveis os 
·. aclual, de pr?prietario de c~ncessües escanda- proprios nmi!:OS e ]?\trti~arios. E' publico se-

losns, e refar;u-se .a conces~ao de lmJ'(fO.~ agri- melh~nte facto. 
colas a um- director do Banco União de Referindo-se ao St·. chefe de -policia, resi
S. Pat1l0, e a um _outro cirh:ulilo, que recebeu gnat1\J.'io, Dr. Sergio de Castro, que é conhe
llS terras da ex-JJrmceza. D. [?4'\bel. cido pelo seu talento, pelo seu caracter e sua. 

Posso asseverar que os reprcsentnntes do probidade. S. Ex. tambe1n o icjuriou sem 
Estado não teem concessão alguma. e que a razão alguma, n.ttrihuindo-lhe violencias que 
<:once~sã.o de b~trgos a.gr!colos foi feit:"l. JOltlto no seu cargo esse distincto funcciona.rio não 
anteriOrmente :o revoluçao. que rnudol! o go- praticou ; ao contrario, recommendon a 
verno do ~<l.I'aoã. .. Naturalmente ? nobte cl~ maior imparcialid:.de em relação t\.s eleições 
:putado gurz re~et'lr-se ao Dr. Vt~en~c ?.h:. a. que se proceder(lm ultimam~n.te ; e quanto 
chado~ qua.ndo d1sso que bt~ um ~oncessiommo ao i~cide!lte da revolta. premeditada no Pa-
1Jropnetano ~~s terr~s da e:c-p:mcezn. _D._1za- rana, quanto ao governo act!J-al, houve-se 
.l;_el. ·O Dr. ·Vlcente· Machado c um dtstmc~o tambem wm a maior calmn e clrcum;lpecção ~ 
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.. Nilo ha, pois, razão para se o1Tendiir a este 
distincto S<lrvidor da kepuhliea. 

Tambem S. Bx. censurou <1 transrerencia de 
algnns otliciaes, QU1l, por motivo da ' ot·dem 
,puô!fca, for!<m chamados à. r:apital. 

pelos nosso• adversarios at~ com emprego de 
dinheil'o. 

Sr. presi•Jente, tel·mino :1.qui as observaçUes 
que fui rorçarlo •~ a<lrluzir, muito a contra
gosto, visto como não deseja v't tonJ<\l' tempo 
á Ca.tnal·c~., tl'<:tando de a.;;sumpto desta. 
oatureza. · 

Parece-me inconveniente, Sr. prcsi.dente, 
que, no regimen actual, os srs. deputtdos 
'pretendam legislar e administro-r os ser'l'iQos Vae a imprimi;· P"l'U, entr~r na ordem do3 
.da R.epublica.. Não acho conveniente que a tr:1htlllos, 0 seguinte 
.Cn.mal'll. intervenha nas questões que sere-
ferem principalmente â discip_liu:t rdlitat·. 

E esses officiaes -foram chamados, p01rn se 
justitica.rem de nccusaçoes feitas no EStldO, 
11ão se praticou com elles violencin :~lgurna ; 
e, reconhecida. n. innocencio. de r.lgriDs ena 

..relação aos delictos de que ernm accusa.dos, 
voltaram Qo seu Esmdo. 

l'J:tO.lECTO 

N. 74A-l8()2 

Dctenitiila que a :·e{o;-ma coasediila ao geile_
~·af. rle ln·;gada Frederico Cin-ys!i11no Btrys 
sere< no posio de generot áe difJ:.,io • 

A ultim•~ n.ccusaçii.o que S. Ex. fez tamllem 
. em relaç-:io às eleições, dizendo qu~ não 
.houve tempo ab~olu~tmanta p..'l.r-a qne todas 
as circmnseripç~s do Estado tivessem coohe- "\. commis::-iío de rnn.rinha e ,;uerra. tnmou 
cimento do dia marcado, quo o ]Jrazo de 20 em con~itle~-:1ç-;io o pro.iecto do Senado e o re
dias foi I'eduzido a 13, e:;ta nc~usaçiio ~ desti- querimento em que o general de brigada re
tuida de 1orla a pl·ocedench<. 1bl·ma<1o, Frederico Clt·-ysti:J.no Buys, pede 
· :As elei<;Oes for~1m teiUts muito reg-ulm-- rever&to 11a.ra o qua.úro activo. alteif<~ondo ter 
.mente e de aceordo com a lei ; ní1.0 ' houve sido coagido por molesti~t e capritl:JO do go
absolutamente in~ervençiio da nutoriuade. verno de então :1 solicitar sua refin·m;J., a qual 
manteve~se a maior llberdode, como jü. disse: lhe 1'oi concetlicla., de accordo com o artigo 4 do 

O meu collega ignoro que não h::wi:~. lei decreto 19a A. de :30 de janeiro de 1890. · 
-nlgnma que marcasse esse prazo par:t us O r equerente 1hz longa e minucio.sa exposi
eleições muoicipa.es. Carla uma dn"! C~tmnr;:s ~Jio do que consitlcm causa de dt·sa.gra<lo em 
·Do gozo de sua antonomi<l. tioll:t a llH)u!d::d·· que incol't·eu pet~tnte o governo. como dos 
de mal'C:'II·a p;tra qnaooo entendesse conw- se:.-~·ic:o::: que prestou por occasi:i.o da. procla
nieute. Qu:tSi to~as ellas fizeram apura<:ito m::u:·::io <h llepuulie<t r.o. e<tpíl do estado da. 
tres rlias depois das eleições com o r·t.>ceiJ'- R:lhi<t. oricleacil:mt-se cmnmandanclo o Iô• ba
mento de todas as :authentiç,as: A unicn loe>•- tlllh::io tle in!lt:lt:tria.. 
lida. te que não fe;: eleiçilo íoi S. Josú rle B(l;r D.·b::l:'l~lo- de parte suas ::r.lle.,"':l.Ções, sem 
'Vist>t, porque um emuar:aço do cort-eio te' pt-ctendci' negal' S(!rviço.;; antes desse aconte
chegnr t:'~r<.le a commuuicar;~io offici.t!. Neslt: cimento, no t'<-'gimen <lec:a.hido, nem os que 
lo~• r à qua~i nnanime e eleitot•atlo repnloll- prestou no :túvr·tito da. Republica., :;. commis
cano e o p:o rtido da. Uniiio t<m\ no ~xímo $ii.O ,-ê-se de::.ntc de um.Hwto - o requerente 
·seis eleitores! . l'l-'qUe1·eu e obteve •• sua rei:irm:>. no lJOSto 

Em todas ~s eleiçi3es mesmo dur;ant~ a i1mmuhtt.amcntc snpel'iot•, como manda. a. lei. 
administT~•ção do Sr. A;:-ui:JI' Lima, :\.. V~'br~ivJ E;;$:.!. l-c1íjrJn:t p!'oduziu j~t todos os seus 
tem ~ido qu;osi que ex-::!usiv<L dos republic .. no>. em~itos. . 

Em muitos logJ~res :~ gente <tu. t;nifio re- foi pl·eenchiuo o quadro dos cornneis a que 
pohlielna comhateu ttmd:t MS dem•Jcrnta.l:' elle p~rtcncia. no <!U:tdro dos ge!ler-:les tem 
se o do "pezar disso derrotad:J.. I tido <1.Ci:C$SOS cot·onds mais modernos. . . 

,A Unüío venceu apenas no Tibn~r. União Como se ·poderia f:Lzer essa reversiio t no . 
·da Vi.·to:·ia. e <Juaratuba. Em Guar-.1tuba ~ posto de cot'Ooel em que se ::r.clw.n quando 
Tih<\!rY os nossos advers,rrios tizerulh lt.pen~~ toi reformado.? Não, porque seria o:fiendel' 

-o ter~o e na Cniii.o da Victoi·il\ fizeram a una- sua antiguidade; porque outros mais moder
nimi<lade. Em Guarapuava G em Palrwos, nos foram jil. elevados a generaes . 
apezt\1' da al!ianç11. com os democrata~, o~ No posto de general rll) brigada.1_ Tambem 
nossOs a.dversarios foram derrotados pot· mais não; porque ou serin. o mais moderno, ou iria 
de 200 votos. occupar o seu logar na antiguidade, preterindo 
· Para demonstrar que a União R.epublicnoa direitos que já. são ndquiridos. · 
não tem a força que se suppue tP.r, bastn De mais a. concessão que se fizesse ao re

·"lii;:er que, sendo as mesas compostas unica- quer~nt.e. por muito valiosos que sejam os 
mente pelos antifl'OS· funccionarios, em toda " seu~< serviÇos; e realmente o são, seria a porta. 
·parte o Governo 'actual venceu a eleição~ aberta. a innumeras pretenções da mesma.-na-
·natorial. feit:\. anteriormente e · disputada tureza.. · -
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Entretanto, a commissão reconhece que o 
supplica.nte tem prestado ao paiz serviç?s .da 
maior valia, quer na. guerra., onde d1Shn· 
guiu-se por sua. bravura, quer na paz, 

A commissão pensa. mais, que o requerente 
pediu a sua reforma em um aesses momentos 
de des:>lento, em que os espiritos mais _fortes 
são muitas vezes obrigados a cede1• ao Jnfor
funio e â. adversidade. 
· Entende que o paiz deve-lhe recompensar 
com trenerosidade uma vida de mais de qua
ren~~ annos de serviços. 

E para evitar tii.o irregular precedente com 
a sua re"''ersã.o para o quadro activo, pt·opõe 
e espera que a Ca.mura dos Srs. Deputa.dos 
adapte o seguinte substitutivo ao projecto do 
Senado: 

SUBSTlTüTIVO 

0 SR. PRESIDENTE designa :para 11 a Se
guinte ordem do dia : 
Continu~ da. votação do projecto de pro

rogação da actual sessão; 
Votação, em discussã.o unica., das emendas 

do Senado, ao projecto n. 221 J, orca.n~o a 
receita geral da Republica para o exerc1c10 de· 
1893; 

3• discussão do proj ecto n. I 05 A, deste 
anno elevando á categoria de alfandega a 
mesa' de rendas de Sant'Anna do Livrn.mento, 
no estado do Rio Grande do Sul; 

s~ discus.oão do projecto n. _32 A., d~-te 
anno, dando diversas providenciaS no mtuito. 
de animar as industria.s agrioolas e pastoril; 

Continuação da la discussão do projecto 
n. 238, deste anno, autorisando o governo a 
conceder a Luiz Gomes Pereira, ou â cumpa
nhia que esi:abeleC6r, a construcção, uso e gozo 
ele Ullla estrada lie ferro de r~:itheroy ao 

O Congresso Nacional decreta: .Recife, sob as bases que estipula; 
Art. I. • A reforma. concedida ao gene-"· Discussão unica do projecto n. 2~1 F, §este 

ra.l de brigada Frederico Chrystiano Buys, pelo anno (additivo destacado na 3" discussao _do 
decreto de 17 de março de 1891, será no posto p1•ojecto n. 221 B, orçamento da rece~ta. 
de general de divisão :para todos os seus ef- geral da Republica), que estabelece o depos1to 
feitos. de 30:000$ para os estabelecimentos que 
' Art. 2. o Revogam-se as disposições em con- venderem «poules » ou quaesquer outras 
traria. accummulações. 

Sala das commissões, g de novembro de Levanta~se a. sessã.o às 4 horas e 10 mi-
-!892. -Francisco de Paula A1·gotlo,reiator.- nutos . 

. Pires Fe1·reira.-l1I. VaUari<io.-B~)·Cio de S. 
· , Ma1·cos.-Marciano de JllCUJallu!es. 

N. 74-1892 

(DO SENADO) 

Autorisa o go11erno a fa:;e;· ,.~"~Jerte'l' ao quadro 
dos ofiiciar:s em sm·1liço aclivo,_ o co1'únel re
formado Chrystia.no Frederico Bu.ys 

O Congresso Nacional resolve~ 
Art. ].0 E' o Poder Executivo autorisado 

a fazer reverter ao quadro dos ofllciaes, em 
, _serviço activo, o coronel reformado Chrys
';·tiano Frederico Buys, com todas as vantagens 
·que por lei possnm caber-lhe, sendo con~ide· 
'ra.da como se nunca se tivesse dado a. refórma 
alludlda. 

Art. 2.• Revogam..,se as disposições em con. 
trario. 

Senado Federa.!, 11 de julho de 1892.-Pru
d.tmte l. de Moraes Bwros, "Vice-:presidente.
Joao Ped·1·o Belfort Viei!·a, lo secretario.
Gil Dini~ Goulart, 2° secretario. - Thoma= 
Rodrigues da ·cru,;;, 3• secretario interino.

, Domingos Vicente Gonçallles de Sou;a, 4• se
~re~io. 

1{9> szssf.o, N:OCTUli.NA,ll:.M 10 DE NOVE~IDRO 
Dl!ll892 

A'a i e 1/2 horas da noute, pr•esentes os 
Srs. João Lopes, Azereuo, Athayde · Junior, 
Pa.ula. Guimarães, Fleury Curodo, Indio do 
Brazil, Cantão, Augusto Montenegro, Costa. 
Rodrigues, Casimira Junior, Anfrisio Fialho; 
Nogueira Paranagu:l, Pires Ferreiro., Mar
tinhoRodrigues, Frederico Borges, José Be
vilaqua., Goncalo de Lagos, Nascime•1to, Al
fredo Barbosa, Almino Affonso, Sá Andrade, 
Retumba, Tolentino de Carvalho, Gonçalves 
Ferreira, Juvencio de Aguiar, André Caval
canti, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, 
João de ~iqueira, João Vieira, Luiz de 
Andrade, Espirim Santo, Bellarmino Car
neiro, Rodrigo de Araujo, Ivo do Prado, 
Oliveira Vallãdã:o, Augusto de Freitas. 
Paulo Argollo, Tosta, Zama, Artllur Rios, 
Garcia Pires, Marcolino · Moura, Severino 
Vi~ira., Sa.utas Pereira., Milton,. Francisco 
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Sodré, Leovígildo Filgueiras, Barão de São 1 O SR. I• SEcarr..uuo procede á leitura . do 
Ma.rcos, Sebastião Landulpho. Manoel Cae- seguinte 
ta.no, Francisco de Mattos, Novaes Mello, 

EXPEDlEN'l'E 
Fonseca. 11 Silva, Fonseca. Hermes, Nilo Peça,. 
nho., Urbano Marcondes, Manhães Barreto, 
Cyríllo de Lemos, Oliveira Pinto, Virgilio . 
Pessoa., França Carvalho, Baptista da Motta, Officios: 

· · Fróes dn Cruz, Alcindo Guanabara, Jacques Do s1•. 1• secretario do Senado, de 10 do 
Ourique, Furquim ·werneck, Vinhaea, Tho- corrente,communicando que aquella ca.marâ. 
ma.z DP-ltlno, Antonio Oly:ntho, Chagas Lob·~ to, en >i ou á saucção os autograplros do decreto 
Alexandre Stockler, Lamounier, Alval'O Bo· autm•isando 0 governo a abrir a credito eY
telho. Aristides Maia, Gonçalves Ramos, traox·dinarío de 267:041$600,no corrente e:s:er
Carlos das Chagas, Domingos Roeha, Co5t."' cicio, para. que o Mh:ústerio de Marinha sa.
Ma.chado, F.rancisco Veiga., Domingos Porto, tisfa~ os pagamentos das despezas realisadas, 
Ferreira Rabello, Rodolplto de Abreu, Bene- não 00 com a.s occurrencias havidas em Mat
dicto Va.lladares, .Ara.ntes, Necesio Ta.vares, to-Grosso. como tambem com o des;tstre do 
Francisco Glicerio, Moraes B:l.rros, Murso., encouraçado Sotimiies.-Inteirada. 
Leop:>ldo de Bulhôes, .A.hes de Castro,Urbano 
Gouvêa, Marciano de Magall1ães, Lauro Mul- Do mesmo senhor, de igual data, communi
ler, Ca.dos Campos, Schimidt, Lacerda Cou- ca.nd.o que aquella. camara enviou ã.sa.net:.ão os 
tinho. Pereira da Costa., Julho de Castilhos, nutogmphos do decreto do Cons'l'es~ autori· 
Borges de Medeiros, Alcides Lima., Thomaz sa.ndo o Poder Executivo a. despender a quttn
F!ores, Homero Baptista, Ca.ssiano do Nasci- tio. nece.~saria com a cons<:Tvação dos lazaretos 
mento e Demetrio Ribeiro, abre-se a sessão. e:<>:i:>tent.es e creaçii.o e installação de novos 

Deixam de comparecet• com causa pariid · lazaretos ma.ritimos·nos estado de Matto Grosso, 
pada. os Sr;;, João de AYella.r, Uchôa Rodri· B~bia, Pernambuco e Par-à-Inteirada. 

ORDIDI DA NOVTE 

O SR. PRESIDEl\'TE-Não ha.vendo ainda nu
mero paro se proceder ás votações. ])assa-se 
â.s ma terias em discus.são. 

Continuação da 111 discussão do projecto 
n. 238, deste anuo, o.utorisando o {;overno a 
conceder a Luiz Gome:> Pereira., ou á compa
nhia. que estabelecer, a contruc{:iiO, u::o e gozo 
d~ um"' t:strD.tl.a de ferro de Nitheroy a.o Re
cife, sob :~.s ba.ses que estipula. 

O SR. PRESIDE>'\TE- Tem a palavra. o Sr. Es
pírito Santo, para terminar ~eu lUscurso. 

gues. Rodrigues Fernandes, Justiniano de 
~rpa, José Avelino, Miguel Castro, Amol'im 
Garcia., Pedro Americo,Couto Cartaxo, Epitacio 
Pesso:1,Rosa. e Silva,José Mari:mo,Joa.qUim Per· 
nambuco, Pereira. Lyra, Meira. de Vasconcel· 
l os, Teopllilo dos Santos, Pontes de :Miranda, 
Euclides Malta, Leandro Maciel, Felisbello 
Freire, Prisco Paraíso, Viriato de Medeiros, 
Sa.mpa.io Ferraz, Mayrinl-., João Pinheiro, 
Paciflco Ma.scarenhM, Leonel Filho, Jacob da 
Pa!rJ:o, Americo Luz, Viotti, Dutra Nícacio, 
Mo.noel Fulgencio, Palleta, Joiio Luiz, Cesario 
Mott..'l. Junior, Lopes Cha.,·es, Adolpho Gordo, 
Car\'alhal, Angelo Pinheirc, Alfredo Ellis, 
Cal'los Garcia, Moreira da Silva.. Almeid~' 
Nogueira., Julio de Me~quita., Brazilio dos 
Santos. Bellarlnino de Mendonça e Eduardo 

0 
_ E . . .... s :t . Sr 

Gonçal1-t!S. ~t.·. :Spl.rt. .. ? . an. o - - . 
. . \lresitlente, quanuo tomei a pa ta•m na <tis-

Deixam de comparecer sem causa pa.rttCJ· c:u~siio rJo presente p1•ojecto, tr;tbndo de ad
pada _os Srs. Pedro Cher~ont,M~t!a. BarceJL.w, dnzi r algumas consicl~rações, no iotuito de 
H~m:1que de Caryalho,~.elson,OLticrca,Seabr~, r>atentear as vantagens delle, procurand9 
Dwnrs1o Cerque1ra~ "\11la y1ço~a. Horac!o 1 ,,0 mesmo tempo contestar as razões em con~ .. ' 
Costa,Alber:to Brandao, Joaqu1m B~eves, L!JIZ. tr<U'Io, <\llegactas pelo illnstre repre~entante· 
Mura.t, Ertco Coel~o, !-opes Trova~, JesU1!lO! pot• Minas, · dividi as millllilS consider-<~çOes· 
de Albuqu~rque, Ft~ue1redo, !ladaro, Gabr1el; em tres ordens: nn. ordem polltica, na ordem 
de Mag-albaes,Ferre1ra Brandao, Costa Senl?a,-1 :>ochü e na ordem econo:cnica. 
M_atta Ua.cha~o. Gon~ves Chav~, Ferre1ra j .\daptaudo nos mingoados recursos que es~ 
P1rt:S, Monte~ro da Stlva, Martt~ho Prado tão ao meu alcance :~ contesta~o da :\rgu
Jumor. JJ?mmg~ ~e !vioraes ..... Paulino Cn.rlos, lmentação apres~~tada p:lo i!lustre repr~· 
Costa. Juruor, _ Ctnctnato _Braga.,_ Ca~ts.no de I sentante a que Ja alludr, po1s que S. Ex. 

~ ·'~buquerq:ue. Fer.nando Sima.s,V;ctormo Mon- ; procurou fundamentur a sua contestação na 
teiro, A,Sls Braz1l, Rocha Ozor1o, Fernando , consideração eoonomica, de que mna estrada 
Abbott e Menna Barreto. I de ferro que parte de um ponto, atra.vessan~o 

E' lida e sem debata appro,Til.da a _ a.cta da l terrenos incul!os e. d~povo.ados paro termt~ 
ses..oã.o antecedeu~. _ • l nar em outro ponto, nao póde oliereeer -vau, 
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1ag(.'ns economicas que garantam os lucro-~ Ca!vo, e se!;uinclo pnr Palmares e Escada 
-doscapit;;~es empregados n~ssa. mesm~t e~trad<~s .,!lega. ;o o Recife; pod•·rá acnso a!guem :11B.r
prtJcurei então P.Staoolecer· essa cliscrimin:•- mal' que e>-S:l. e~trada atra-ve~>:a terrenos 
~o para. ficar demonstrado que, qm•o1lo de~povondos ~ 
mes!llo nã~)louvessem ns vantng~'ns ccouomi- o SR. FR6Es DA cnuz-Pas~a-se em mui

. cas tmmedla tas que se Jevei!l ~;ncontr·ar orn to~ bastantes populosos. 
urna estrad~ que tem po1• tün tr:•zet· lncr()':) . 
·:proximos, qúando mesmo isso se de•~e. o que O ~R. E$PI.RITO s~~.;;~o-Dlsse o nobre de: 
:aliás contesto. a. e;;trada tr>~rin innnmeras pnt:1rlo por Mmas: c ~ m vncehtyel I'OffiO Sl 
"Van !ageos, poi·que o !la importa ern uma con- que~ l'azer um traçado p<'ra servJr zouas lles-
-cepção grandiosa, porque ella tem rtns poli- povo~rl~s! "· . . 
ticos e sociaes, os mab altamt<los, fins qne gu n<~.o se1 Sl ate o yresente se ::rpresentou 
para serem ,·iwdos convonientcmeote e pre- um ouh•o tl·,ç:~.do de l!!;hn. ferre:~ que pas
•:Ji:so a!;1rgar as vistas procurando faze l-as :>~l.i'Se por tantos centH>S populusos e conse.
.atrav~ss(lr o nosso terrítorio e abr:.m"'et· o CJ!Iehtemente por tantos Jognres. onde e l'acll 
immenóo continentt! ~ul-nmel'icnno, p~ocu- est<tb<-lec~r .fi .cnltnrn, comoém regr;t. existem 
rando ao mesmo tempo relancear deste con- nas. T'roxtmld~vles rl~s ce1;1.tros pe>pul<>~o~. 
:tiuente ]Jara a Europa, o centro da civi!isa- .~!vr~ ot~ns:~v' ri e _d!zez: n: Camnra (rnrecendo 
·ção ~ue hoje nos :.tnima e imprime deS•Jnvol- >1llll$ttma ~tiu•m:·ç:w rll\wub) que. quan~o 
-vimento e pro~resso. mesmo n.lmbt~ fenca utr~tv•·ssasse <\S prox!-

E' preciso ~olloc.wmo-nos nesse ])lllDO, e mirlades.dr•s pra1:1s, do Jitto~~·t ent!·~ o l~o 
·eu, procuralldo falh•r ue ocC<J~ião, e uão tendo ri.Cl .J.anetr~ .. ': Pet~oan:bueo, aw.~tt :lsstr:n. nao 
.f-eito e-;tudos e coordenado aro·umentos irei tlllh.om z .. :r.u.o os rp .. e combatiam~ p!OJecto 
~drl, 1 zi~do as rnões que m" fo e ~ccor- r:,.,, C)ll:'!O\o, I']Uandu ness~s zonas uno sr~ cul-
:rendo. e r m tt.v::sse outr~• cousa, !e;rl?.mos u cnlt.ura do 

:M:~~, dizia. eu, que conte~to :t ausenci~. de ··?,co; ::•1 ,.e<'· ubc~r~~~?e de ,todo_ o .B r·a~1!: Eu 
'V::I_llt<•!!ens e~onomic:'s na c--stl':)à$. p•-h• pm- ,~ ... ~ .. e.~l<.Lo ~~e ~e~~' cultura ::.eN• bus.ante 
-prra utllrnwção do i!lustre repre~entunte ;,01' 1 a. a m.,nter • · e. ha<la. 
:Minas. OS i~. ÜJ.IVEIRA PINTO- Temos :1 com-

Diz c•lle r1ue não se CC\.nceb~ :1 co~;;truec:"i <' mu!\ÍPloçiio maritima; ~ conduc~ii.o é muito 
·de umo. linha que, p~1>l:indc• do Rio ele J;~- mais barata. 
~elro :'? ReciCe, Yae atrfl;;ess.~r um immE'noo o SR. Es?nUTo SA:s-To - Toeárei nesse · 
llto~:t! mt."rr~mente 1les~ovoarlo. . . 1,011tn _ 

~!$:'qui Ullla ttjfiJ1l1"ÇaO que por Sl ~<~<'~ ;;n .1:! VP.Gm OS nobres àepnt\ldOS IJ.UP. a r;,straàa. 
pr1rnetro :~bnt~: ,~rocr:ranrl.~-se,:1,? reve;s" •le fe· ro não Jlass:t em te~r·c~""' incnltos e 
palente.•l •:pr~Val ,\ evJcletlCl.la. .,1ande v.!Jl· :lem <le~r-ovonrlos; ~c·. ontr;ll'!O, ;~tnn·c,sao 
ta:;!em eco_nom1ca d<\ estr~da.. m:1 icw numer·o rle centl'c's populnso5. 

Ell d~SPJ<l'':l. que S. Ex .. me mo~tr:os:e rpml :\las, quet'EHll •er os n"hl'J!S cll'pnbdCJS 
Q tr,~ça<lo ')lle se tenh:~ fetto no Brm:tl. qnP. como est• ansl'nria fle rrmrliçüe~ eeonmuic:ts, 

·· <(;otl~t~·. ~_trnvessar mmor nu~ero de ~~en!r~: 5, 1.ia inleimment.. insnstenlavel, si fossa 
p~pn!o:o~./lo que este que lt(~e se o""erc·ce a preri~o ::llegu1• 111;linres ra~ües~ 
-d1scu s~ao . . 

O Sa. NOGüF.!P.A I'.\RA~.\Gt;},-Por cs,;:1 
nt•;:umen"tl•ção não pt·oootle. 

O SR.ESPlP..!To S,\NTo-'Cma linl1n ferre" 
que ~trm;e;;sa. seis cstttdos é uma linhn !0.•·
:rea que ~tr•ave~sa lugares despuvo3dos ? E,.,t~ 
iinh:t purte do .Ri? r!e J;oneiro, Tl~<',.,a rm 
<C~rnpos, uma cJda.ae p<>[mlosll, ~tr:•Yess;l o 
'eshvto do Espírito :-:m1to n:1s lJroxi;n i1!:~< les 
de SUil C<' jHaJ, vne à B~,J:ia, l•nssantlo por· 
Y:tleoça, Naz:•reth e S:•nto .Am1•ro, e mai:; 
<duas cidades mais ou menos populn~a:,:, p:•s
sanrto lllém disso nas pl'oximidade~ rle Siio 
:Salv~dor, dahi prosegue atrave;,;Wnrlo S<>r
gipe e pas~ando por Estanci~. L:lrnngeir;os e 
:Maroim, e nas proximidades da ca.pitA 1 riPsse 
te...oot:1do, de n1odo flUe passa. nos sulmrhios tle 
Ar.•ca,jú, portnnto tres centL·os .popniCISt•s 
""Vae :rinda. a. Ah•góas, pass;lDdo proximo •le 
~ c-.lpital e pelas cidades de Penedo e Porto 

L(•rnlJro a. VV. E:\s. ns est.1ti~tic~:s dfi·1aes 
qne ar.rr~entnm d:o~ln~ positivos ~olorc o nu
Jll(•] o de IJRSSnf{eir(\s entre Pern:•ntbJJCo e o 
Rio nP Janeiro ; peln~ quaes está J•l'liVndo 
!]ue trJ1nsitr.m, na mé•lin, entre est•'S ctous 
Jlnn!o~ 50.000 pnE~:tgPiros, anmwlmente. 

01·n, 50.000 pas~;og ·irns a!1!lll!l[m .. ~:te, Se!ldo 
;ll:i p;o:;~~g.•l!S . CllfllO l'~hemos, a l0080fJQ, im
pnrt;J m em 5.000:000 n., mor],, que niío é 
<l1lfic,i I >t•lmittir 'llle f)Uem tive1• de f·:~.er o 
per:·nrso de Pern~mlmco ao Rio de J11neiro, 
pn(!enilo fnel-o P.m 30 hnras em um er•n1hnio, 
onde l1a bous leitos e toda n. commorlirlade, 
onde h~• alé J'e~t.um•ntes. não trepid:orão em 
fazer a viagem ne>tns 30 bor&s a procurar 
f;,zer ~ traveifsin em 5 dias, qne em todo c:oso 
ê muito mais massante e muito mais enstosa. 
''701'a. s! not:•l'rnos que ha facilidade ele con
d ucção, que a b:lrntPza de transpo1·tes faz 
a.ugmentar na rn.~ii.o directa o numero uepa.s-
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sageiros, haverno5 de ve-r que pelo menos 
tran5it;~r;i. pela Estrada <le fert•o um numei·o 
superior a esse que hoje. transita pelos pa
quetes. 

E' sabido que em questão de transpol'tes 
quanto mais barato, qu •nto mais COIIaffiO<ht, 
mawr e a concmrrencia ; ess-.'1. é umn. lei ze-
ral (j'le ~e verifica n. torio momento. ~ 

O Sa. FRóEs DA Cm-;z:- O bonu ê uma 
prova 

O SR. EsPIRITo =--~~TO:- ... E' unHL lei 
geral das transacçOes : semrre que se orre
recem os trabalhos mais commouamcnte, lla 
maior procura., maior consumo; i~to é na
tuntl. 

l\th1s, dít·ão qn<l a coo~urrcnciu é um mnl ; 
dirão f]Ue h:v'l'emlo :\ na·vegaçüo de cabota
gem rbl'}ui para PCl'H<lmhuco, ~era }Wejnlli
cal-:1 ng-om, estnbe!ecetldo concurreocia. pel<t 
cre:1çào •I e um<t linlw. ler·r·e,. 

En, primeiro lo~rn', Si~bemos que quem 
-vai l'<tZel' 11ingem daqui }J:~r:\. Pern:anbuco, 
não v~ e f:t~el-a. em vapores d•J c·• bot;Hrem ; 
procus·nrii.o os vn.pores trnnsatla.uticos.~ 

Nr?ste cn.~o. Sr•. presidellte, lw. prc.iuizo de 
I'J,Uem 'I Ha prejuizo da compan!J!a Je vapo
res t;·ansatlanticos. 

A (:O!l.,tl:rrend:l, por>enturn., ê nrn ;\rg-u~ 
mento Cflntra. ns vant,g-e!ls socin•'S ? A cran
CUi"r<lncm nilo pl'ejurlic:• no:; ptwtitul;tres, C]lle 
são intere,sndos nos ohjP.ctos dessa mesma. 
concur• enda ; ~ concurrenci:l vem sempre 
em vant:1g-em <lo prwo. 

E, S1·. [He;;ideJJte. ntLo ~omos n~:1i <lefen
sores d•·· Lloyd, <HI ele qualquer outra compa
n1Jia : somo; rlef~nSOI't>S rl<:s intCJ'Csscs da 
)JClplll"t:ü. ·, do cou rnLercio, d:t hvoum, da in
du~tr·ia. do pt·ogJ·e:;so c d<\ .-i\'ilis·•<:iio. 

POJ'ianto, niio p t·o~e•la e;;s:\ arg-mn •nt:l·~:iCl 
apt·e;;e,la•l<~. Me"'mo jlelo l:vb politico a Jll'"
je··t<J, St·. IJl'<!sirlente, t1':11. vant:tA"r.!lS Ífll
mJ.·ll~ • S. r. pe•·mitto.m os n•·bJ·es rlrip11tados 
(!11<:: ibe.; •!igo:t o ::o.~ninte: niío sd si, •lovido á 
fr:.qnt·7.a dn m'nlin intclli;rcnch\, sinto 
-verttu~ns no cont<•mJaill.r as immeusas v:\u
í:t.fr<•JÍ~ ,Je.,te ]n·ojecto. 
. Si nós tomaPrnos o mn p pa ;reog:rn ph i co da 
AmeJ·i"l dc1 Sul e ohset•v:<t•mos a.s po$i~õ~s l'r.
'Sne~tivns ();\s rlh·er·~n.~ nações do continente 
süt-americano, vct·emos q<le. umtt ve% estahe
]ef'irln '' !i;;aç..'i.o desti1 grande di~tn.oci:t de 
2.1011 ldlometro~, entre o Ri•! do J .. neiro e 
PernHn,buco, daremos g"l'<lnde incr·emento ;.i 
inclustti~, no commeJ·cio e l\ civilisatão. 

Todos s;<bem que õ nosso Esto.do, que se 
ach;1 collocado na. ponta rnai~ a vança.da tio 
contineDtr- sul-amef'ic;rOO. é o ponto da Am~ 
rica rio ~nl mais pt·o:~:imo d:\ Em·opu, onde o 
J_Jonto cerr-esponueute mais proximo e Cndix. 

Portanto, ê comprellensivel que, a.ttenden
do·S!l1\ que o Rio de J aneíro e o maior canfro 
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de popnlac;."lo e commercio da Americ:t do Sul, 
que alli ó onde :;e tlcsGuvolvc. a maior somma 
(le inte1·es;es co:nrncr·ci:•es;· ·est:Lbele~iua a 
commUi!ÍCu(i'O rapida e commotla para um 
ponlo. cnmo o ([., l~ecife, qlle e~t;i. muito 
apro:dtntHlo da Europ:L, ó comprehenslve1 
que, seoúo a ;Janinsu la. ium·ic;t IJ:tstml tr! arlea.u
ta<.la, (~, porlcndo :;er col'tada u~ e:~:t.;nsos ca
minho~ ft\l'l'eo~. si estabele<:ermos e~s..'l. linha 
de com;smn1caçilo com o ponto m·•is proximo 
da i~uropa, teremos assim :;,.ti~!"eito urua se- ~ 
rie inmwus:l de inte!"e:>~e~ divuL·~o~. t"remas 
e:;treilo.do as relações e lacilitado ai commu
nic.:Lç\ie.,; entr·e o Bt"azil e a. Enrop" .. 
Nô~ ~abe:nos. Sr. pt•e,;h.lente, qual o esforco 

empr:.-garlo pelas l~·>JlUblicas do 1-'e:·ú e u;tl3o
livia, pm·a o:,terem facilidade no escoamento' 
·le seus prorluctos qne teem de fazer· percur·so 
por m,u•, de lnl\neit•a a alr:tvessar o cabo (le 
Horn, lilzendo nm:\ 't'Í:Og"t!m lle um mez. 

Par;). encurtar· este\ • i1stt~ncia, ess•fs na~.õcs ·. 
teem ]lrPcu:r;tdo dar esc('atnento aos seus pro
du<·tos pelo v:,lle tlo Amt\zon:IS, nüo o canse-. 
guindo, por' moti>os que niio pr·eciso ag-or11 
inda~ral ... 

Mas, o f:tctn e que n. e;;tra.d!L de (erro flo . 
l-1n.tteira. t\ l\ln.more~ send.IJ um tentarncn, atô 
certo ponto tem pro~ur-ado aux.i!iar cs.;e in
tuito. 

E' f,tcto, tamhcm. Sr. presidente, q.ue uma. 
vez e-tai.;elecida. e~t:~ linlm, si oih;u·mo~ pni':t. 
n müppa. verP.mns que em um do3 pontos pot• 
ondH p··s~n. n E.tr·::vla de Fer1·o, a g,,llia esta 
<lestinatla "~er· pon r o de p;,;·tidll.de nnw. outra. 
e.trndn que prosGgnirit em <iirecção ao l\la
r>enhã", 

ll~tiLi ntà Belem a constmc,,flo G iacilima, 
rorl]ue o ter·renrl é pl:.wo; e entã.o temos que. 
nmn. Yez <,uroveitada. :L g~~rnrla de Fe!'T'O do 
:>.Iarnore a ':lla.<lei''''• os rwor!uclos d"~ lt~r)n~ 
lili~HS <lo Peni e d:t Boli\'i'::. e do estado ·le 
~I:: tto <>r-osso ir-iLn ter ::;altirl:t pelo vali e do 
Ama.zon:1~, llllContrarão em B~l ··rn condncção 
rnpid,. p1•ln E-;lr .. da do 1'··-l'l'O de 2\0J'tC "·Sol. 

Oro, COnJ]m'<henclc-so que lia gt•:·.nlle vao
tng-em em to:·nar e,;s r~ zonas ligadas JlOl' se-. 
mdlt:"l.nte'" via::; ler·reas. 

:\ zon:> entre o l"••dfe e R. i o tle .J:r neiro, 
emporio rle riqueJ.:as, coml'ensa.t•it toda e IJU•ll
qner lh;Spt- Za ;\ (.: Z· •l'-80. ,\;!"Ortt, l')llUll<iO se 
tive1· realizado e::.te traçado, nij;,) conce"" 
bemos ainda <pte lm. nma vanh<;ew real na. 
constr!H·çii,) !!e uma linlm. que v:r~· (l:ls costas 
do Pacitlco at \;\O Redf • o a it i3:thia.? 

Senhores, as v:\llt'I!!M~ dest~ projc•to im
poem-~e :1 quem contemplar o Bt~•zil, uão 
hohad>~mente. mas como li•z~nJo rar·te <lc.>le 
grande continente sul-an:Lericano. 
' Agurn. uma outra. consideroçiio : s~b"m~s 
qne o que estreita os l>~çO.> de uma uactonah
dade e a cotnmunidade de ínteres~es, :ts van

·tagem; communs e os recursos recíprocos q_ue 
~-
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JlÓde prestar um.."'. à outra., as diversas as.;ocia- dições, qual é o Estado que, por qualquer 
ções. divergencía. política, teria a preteo<,áo. e a 

Mns não comprehendemos que consoli- loucura de separar-se d(l. grande Repubhca. 1' 
damos ainda mais a nossa nacionalirlade, Qual o Estado que não se orgulha~·ia d) 
lig(l.ndo·a por uma possante linha ferrett que fazer parte desta Na~o 1 Já se vê que o pro
vae atrtwessar seis estados, que tornar-se- jeeto é patriotieo e :t proposito, senhores, 
hiam subsidiarios pelo interesse commum, devo fazer reCerencia. a uma contestaçüo qne 
pelo progresso, pelo enthusiasmo rlespertado fez o nobre deputado por Minas á Jettr1\- N 
por tão grandioso commettimeoto? do projecto que refere-se •• desapropriação da 

Uma vez estabelecida esta. lig<~sçiío, qual estrada em vinte annos, etc. 
destes estados ligados quererà umá. separaç-ão l\'ão quero entra.r no amago da conte~tação 
a pretexto ele •1Ualquer movimento po?itico ~ porque trataouo nesta discussão de mostrar a 

Nem se concebe e:,-fu separoção quando se utilidade do J>rojecto, não é e<1bido, me parece, 
estreitam os laços de relações, qurndo a serie ent1ar na analyse de clausulas especiaes da 
de ioteresses, qu~ constituem a ligação, é desapropriação da estrada pelo "overno. En 
llm facto fatal a que não podemos fugir. defendo este projecto como si âerendesse o 

Ainda mais: sabemos que està em via rle maior de meus interesses, 'JlOrque este pro
construcç-J:o e realisaQ<"io a ligacão entra o Rio jecto attende a grandes interesses patrio
de Janeiro e Rio Grande do Sul, de modo que ticos. 
muito em bre\·e nós podemos obter todos os Não entro na indagação de qualquer destas 
productos do Rio Grande até ca. Sabemos clausulas, porque na 2• discussão, qu~.udo se 
que pl'o,iecta-se o prolongamento da linha que, tJ~üar de discriminar as cond.içües eSpcciaes 
parte de S. Pnulo até o valle do Parapanema. em que semelhantes disposições devem ser 
e uma outra. linha que 1mssa por Santa ~faria, feitas, qudro volat· contra aqnellil.S que não 
Cacequy, etc.; de modo Que desta m;\ueira, já attenderem a interesses geraes, porque não 
não me refiro às Rcpublicas d;~ Bolina e do venho aqui defender interesses individuaes 
Pet'\i, mas todas as republicas do Prata teem de qnem quer que seja. 
interesse immediato de enviar os seus pro- Advogo com calor este projecto, e nc11o que 
duetos até no Recire, paro fazer o seu com- não põde haver brnileiro que, sentindo as
mercio com a Europa e importar da Enropa. pirações patrioticas, deixe de reconhecer a 
os seus procluctos :1té ao Rio Grande do Sul. sua grande utilidade. Espero que elle ba-de 

Não liaveril. ahi uma vantugem JlOiitic.:1.? ser approvado unanimemanto pela Camara. 
Antes dest<\ não veem as vantagens commer- d 1 d 
ciaes 1 E estas não d"terminam as •nnt.l.,""ens Acceito em 1" iscussão, e estabe eci as as 
ooooomiCM 1 conclições que devem facilitar os lucros, que 

Sr. presidente, 0 Brazil tem um immenso porventura devem decorrer de semelllnnte 
territorioe uma immen.s.."\costadel.300 Jeguas empreza, este projecto satisfa.rà um grande 
dl! extensão. Pois bem: nestas coutlições, não plano. 
h;\veudo grande popuhtção, não havendo Mas um dos pontos em que o nobre depu
aiud;\ recursos de clefes<\, 0 Brnzil poderá, ter tí!j:lo por ~1inas insistiu foi que es~1. estra~a. 
uma esquadra numerosa que venha gu:troecer YJri:t pre,]ud!cnl' o Tbesonro Publlco. Entao 
a Dossa. costa 1 Por certo aue não. estabeleceu que sendo a construcção rh lioha 

Mas no caso de ser at."\c.~do qualquet• ponto, feita medeante a importancia de 100.000:000$, 
serin a marinha que i ri<~. gnrantil-o? Mas, os juros 'P<\gos por nnno seriam de 5.000:000$, 
senhores, em .~i ;;ta ele emprehendlmento que e que no fim de 30 nuuos importariam em 
hoje se enceta da ligação <To Rio de J:meiro á 150 .000:000$000. 
Pernarnlmco e sendo 1Jrov:xvel a realisaçM de Creio, Sr. presidente, não ser cabível se-

t r h d B b. t · Bel " melhante apreciação, e me parece que o 
uma ou ra. m a qne vae a n ta n e em, illustre representao te não attendeu bem às e já havendo umn. con!lessão feita pnra se 
estabelecer uma linha entre 0 R.io de Jaoeiro condições em que ê formulado o projecto em 
e o Rio Grande do Sul, não esta deste moc:o discussão. 
a costa <to Brazil perfeitamente <lef;mdida., Diz o projecto que a importnnofa. total da 
umn vez que ha uma linha que em sua maior estrada. montará a 100.000:000$; mns essa 
extensão acompanha o littoral ~ Quando importancia serà arrecadada, ou antes a 
qualqueJ' ponto for atacado, não teremos empreza farà acquisição de capitaes por pres
meio de garantia~ tações, e em tempo determinados pelo. go-

Jà vê V. E:t. que pelo lado 1JOlitico e pelo verno. . 
lado estrategico é de uma vantagem immensa., Vê-se dahi que não se levanta immedia.ta-

. e de uma necessidade inilludivel este pla.no mGnte o emprestimo de 100.000:000$ para 
gigantesco. Jâ se vê, portanto, que este pro- se fallarnos juros annuaes de 5. 000:0~"000. 
jecto tem um. alcance extraordinn.rio e su- A. entrada dos ca:pita.es serà feita a ·pro
premo. Quando o Brazil estiver nestas con- porção que o governo achar conveniente. 
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Mas o illustre representante não a.ttendeu cursos correspondentes, por meio úe ca.mbiaes 
a uma das condições financeiras deste pl'O- adquiridas com a. remessa. do c.1.Cé . 
jecto. Ha, portanto, inquestionavel vantagem 

Em regra, os pedlclos de garantias de juros do projecto; vantagem extraor(lin~tria, à. 
são feitos sem que o governo possa. livrar-se qual não attendeu o meu illustre companh€1iro 
desses encargos, sinão no caso em que as de r·epresentação. 
emprezas venba.m a dar lucros correspon- o computo que fa,z S. Ex. d:\ enorme 
dente aos jn:\)3. qtm.lltià de _150.000:000$, me JXU'eec sem 

Mas o peticionaria afi'astou-se de!sa. norma. fundamento . 
Em primeiro Jog(\r elle não vae arrecadar Es;;e computo sel'it~ exacto si o coucessionu-

a porção de .c:lpital que si torne necessario, rio fosse lev:\ot"r todo fJ empresiimo imme
ou que o governo determinar . 1liatameote ; mas não é assim, ha !.1~ levantar 

Elle deixa depositado em Londres, sómeota em prestaçOOs ú proj)Qrçào, e no tempo fJ.Ue o 
lançando mão da p(U'te desse capital neces- governo rletermmar. 
sario as encommendas dos artigos q:ue derem E é preciso notar que eote P'g':l.mento de 
vir da EuroiJll.. juros pelo gove~oo ha c.le ~~ dar se porv.entun\ 

n. estrada não t1ver ren<hmentos snfficlentes-
~orém sabe~ que Um~ estrada destas, Esst1. condição e essencial. Est~ llypotl1ese 

CUJa. CO_?Stru.cça? k!lometr~ca, segundo u~a. torna-se inacceit<wel por amo. simples consi
avahaç:w crttertosa, devera custar na médta tlera1~~io: pelos dados of!ichtes, na média, o 
4.500 llbrns. I numero r:le -passageiros r!e Pernambuco ao 

O SR.. OLIVEIRA PINTO- 4.700 a 5.000 Rio lle Janeiro é de 50.000 que a cem mil réis 
libras por kilometro. impor·ta em 5.000:000$000; e, lJll.'leando-nos 

. . na cousidernção que podendo e!les la7.er a 
O _S:a. EsPIRITO SA:-.-ro - Accetto a rectl- ~ vi:li!'etn num dia em eümiuho de rer·ro, não 

ficaçao • ru1o-de fa.zel- a por mar ; n. reocl1. que cL'l.lli 
V. . Ex. at!enda. que, de um lado a ~strado.l pro-.-irá. para a estrada. é sutliciente a produzh• 

s~ra coostrmda durante oJrazo m<txtmo de um lucro que compense e torne nomlua l a 
o1t~ .anoos, .: e/e outro _1 o a entrada ~os garanth\ de juros pec!ida.. . 
cap1ta.es . sera ~e1to. medmnte orden;t ~o :::O· : Atteotlenr.lo V- Ex. i razão econom1ca, de 
verno. Vê V. Ex. o governo dete1mrnando : queà medida. que 0 transporte é mais bamto), 
o prazo e o quantum. I m:tis uu~>roentõl. o numero de pa;;s.'l.~eiros, não 

Desde que estes CA.pitaes ficam em Londres 1 ê <litlicíl acceitar que esta astr:cd:~ s6 o o t-rafego 
e o peticionario por SLUI vez, se dispGe a fazer 1 de (J<lSS<t"'ciros póde dar margem sum~iente 
pa.gn.mentos no Brazil, em moeda do puiz, ·para compensar o juro que o governo lhe 
correspondente i1. importancia depositada. em garante. . 
Londres... Sr. presidente, -por estas coi!Stdera~ 

o SR. ANTOl'oJ:O OLYNTHO- E' a mesma vê-se que semelh:l._nte emp1•ehemlunen.l? nao 
cousa · ao c.."Lmbio do dia. I sómente é economJco, t;lUS alt~m~Jute fiu :-~.u-

' ceiro. A "flrantit~ pedtda, que é apemts de 
O S~. EsPIIU1'o SANTO- Y. Ex. attenda '5 o;

0
, ao" passo que e:nprezas coug·eueres 

que nao :;ou orador, que ,nao t e_?ho !?esmo J pes.lem sempre 6 e 7 "fo, será perfeitamente 
sangue frlo nem co~petencta. (J:Tt.~o apo.ados.) , nomin:tl ; durante o tempo em que dur-,w n 
Que~o, porém, dtzer o ~gutnte : fic.mdo i 0005trucção da eslr::W.n. o !!'OVerno te.rã. a 

o ca.p1ta.l levantado deposttaúo na delegacitt I ,.rande vanta~<em de não ooncorrer uo lller
d~ T.b.esou.~·o em Londres, e s~ado as despzeas cado rJas cam'biaes até o valor rlo capit:tl, a 
fettas agu1 em moeda uo p_mz ; podendo o que elln corresponder; e aincht quando a ga
gov~rno em quanto tem c:qntaes em Londres i rantia uiiO fOS!e oomloa.l, dahi provinlm, a 
destinados a e~trada de ferro, obter ouro, sem ! gr:.10de vantagem da estar o governo .C?m.
oompra.r cambt~s., comprehe_nde V. Ex:. que i pletaments a salvo contt·a qualquer vtctsst
esta v::\Utngem e 1mmensa e mcontestavel. I tmle que porventura. se ,tpresen.t:1.sse com 

Durante os oito annos da oonstruccão da relação á unidade de noss 1 pa.tr1a., · porque 
estraua, o governo não precisara entrar no ter-se-hia conseguido :~ttender com este me
mercado de cambiaes. lhoramento 'â. roalisação de ama eno1·me e 

E'.ama. vantage'? de tal ordem que par:~. gmorlios:~. cinta de ferro, lign.ndo <1~ .modo 
a'Vll.llal-a. basta dtzer que o governo tem iodissoluvel o grande col?sso gue con.~tttuc a 
estado em lucta para encontrar recursos que o Republiea dos Estt\dos Untdos uo Brn.ztl. . 
dispensem de concorrer no mercado de cam- Portanto, estaemprehendimcmto, !lsseuclal-
biaes. mente economico, à ao mesmo tempo alta-
. E' por esta. razão que se tem lançado os mente politico. Elle vae a~i~alar ao Brazil 
~P?Stos em ouro ; é tambem por isso que o o loga.r a que ell_e tem dire1to pela s~ta ~
:muustro da íà.zenda. procura. agora obter re- sição topogra.ph1ct'.:- o logar de prwe1ro 
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centro .to commercio, d<\ lnclnstria e tla civili
Sr•çáO lll1 . .J.mcrica tio Sul;- porque a.cbaodo
se o Bra;dl mais proxi1uo do continente eur<?
llGU. p, rê~ e:;t:L !'acb<~ de vhr,:~o ferrea do R1o 
de Jaueiro lLO Recife, hão elo couvergir torlas 
o.s E,;tmtlns tio Norte e do Sul, acarretando 
como conseouenda nece:.-saria I!D1U Jinh:t 
Serreada Leste a. Oeste. àe modo que o Bt-:o.zil 
serit n:<cessurinmeate o gr·ande po1·to pro 
curado pa.r•~ L(S commuuíc~·çues com ;t Europa. 
E' aind:~ econorni~a e politica porque uma 
. ..-ez est~,belecida <l!';Ut ;lT"ode vin-ferrea tzuc 
acompanha o litloral tle Sul <t Norte!, pam 
ella. hão de conve;·gir tvdas as linhas rJtlt! 
.ten hum reaes intert)sse;; econornicos, que 
tendam a comluzir protlucto:; üa iouustda e 
da l"voura. 

t.:m:t das r:~zões npresentadas ainda pelo 
-jllustre rep!'CS«Di:a.nle rle 1\lin:L<, é que, tt·:~
tanrlo se de lc:v:mtar a plantt\ du. vioc;;iio g-~ral 
<lo B•azíl, não óe Jrcitle s.~her de antsiJ;i1o :>i 
esta linha entra.rã no s)'stema ::vlopt;rdo, ou 
-si • :rr ·nderft inter-esses ue outras estr:~orla~. 

l\J;:s, SI'. presidente;· é tri:;te, é de:>t:,rr·lodt~
-vel •lizcr, p01·êm é re:.•l, que nó;; não t emos 
-quasi hnha-fet·r;-a., 

A ni1ó ser ~\ Estrad:!. Central, todns as r u
·trns ohed~cem •~· pequenos tr-u<;adns, e, ern 
relnçiio á ~t·.,rrrlez,. do uos>o territorio, são 

·-!icha,; rle min im:o import:mcia. 
Ainda, porêm. q11e •oS linhasac.luaes fossem 

do maior alcance, ;linda qu~ houveose (•ntra,; 
Cl'nces:;ues pr-o.i<•ctMas, o lhcto c qne olli:~n
d'·-~~ p:rt~t o wapp:~ g-c·oprapllicc do l3rnzil ;:q 
rerotlll•·ccr (1. 'JUO ']naesqt~er que ~ej:l!!l o.; tl'a
fjHdos exist~ntes ou -hrm~ini'do~, si u~o c.':ç.i -
ti r nma lioh:o tle l'orte a Sal , ó fo1·çoso 
cre:sl-:~, sob pcott de deficieuci: .. uo ,..~
t~ma. 

lysa1· as suas chu~u!as e!<peciaes, porque isso 
. tn· ·~ t ... r log:Jr na~,. ,·Jiscu::Sêlo .. 

Em toclo o caso, esta concer~·ft.O ó tão tran
•cenolente. CJUC rlcH'<l lllerecct· torla a attenl}ão 
por rm·te da Ca.ma.ra. 

O SR.. CHAGAS LonA TO - Não é uma con
ceJX;iiq ooYa; p~ lo co~Jtt~uio, é itlíia muito 
:mliga;. 

O Sa. E~i'mno SA~To - !\ío.ior pro>;a da 
:;J~.:tn•lcza da idán. ; é tão g-r~onde que a pre
sentil';\11\ todos a.quellcs fJUe de longe che.~
rarn :\observar n.s coodic,:ões de de:;envolvl
mento e de sramleY.:J. ruttrra, que <l!';tfl.o nssi
gnalados :'1. noss:~ gr,, ode patri<t; maior rM;iio 
ai:Hl<~. para nós não queretmos fech<tr os olhos 
ú~uillo ~ueja 8e l lllpüe il. nnss<\ ' ' is ta ha. mui
tos aunos ; maior mr~io ainda parn CJ!le flf!ol'O. 
o ruc;ntno:;, a;"'ra que, com a mucl'l.uça de 
nos,;r, r egimen jJQlitíco, prncu1·amos dese!lvol
vcr as nossas fol'c<as, al,•rgo;r ru; no~s 1s Yl~t.'l.S, 
clev:~r a~ nos~a::; aspiraÇGcs de desenvolvi
mento e progr~sso. 

Nas~~\ qu•·!;lão uüo repudiemos n idên quo 
Cllihtit11e o iuicio ele um dos m:tiores empre
il()n;Jitnentos quo se po•le:n faze1•, pre:;eote
ruont~. no sentido tle inmtgnrn.t· o nosso rro
g-rau1rrm tle pro;:·es~o ma.tcrild, de progr~sso 
naciou:ll, p(~lo en!,"r:• ndecimento de noss • pa
tria, em vírtnrle da. convergenci<t dos iuteres· 
se:~ tlvs pnizes circumviziu!ws. ~ 

SI'. r•t·es!deute, eu deixo a. tarefa ~lor,i_osa. . 
>le p~\tentenr ns g:·:tnries · v:~n tltgens des~e 
pr<l.i::cto :\qu·:!les qne com mai~ comp~lMcla. 
po5s::m c,tllllal.-c. Entr·etauto, me é licito 
•l~chm.tr• qur: este projecto constituo, pnra. 
111iru, uma g'l';l.Or(t! <LSpÍI'>~ ç:iO, JlOI'•]Ue e UIUtl. 
g-rnn•lr~ a,;pi!~t~iio. Sr·. t~~'esi•l •ule, poder a in-

O SP... CHAGAs LorlATO- E eu não •lissG o 
·COntrario. 

• la ol·~er·var o olc~ctwolvimento rapi•lo üo pro
~r·e:;::;o úe nos':~ patr·in, =p"der (;ont<!mplar o 
;:!llgT:~rHI<'<'.imr;nto •lc no!\Sa n.~phiJii a dosEs
touf .. s Unido:! do B:·azil ; e desej;rv•• ve•· cpmD
ta antes csSP.prejecto a•.ltJtJta•lo:como lei, pol.'
•tue tenho plc;11:. •·ert-.za de qnc m; ,;nu~ van-
ta:;c;ns pt·o:o:i:n:ts uão s l íiLr ü.o esper;tr, 
T~nho concluído. (Muiio oem, m~dto be;n.) 

n St-:._ EsPH~lTn ;;:A?'TO - Então V. Ex. 
coneor,Jarb cvmrnign <)llr quo nii.o ó argn:ntmto 
CCIIrtr.t esse empr·ehenllimento granrli"so o 
f,ctn (le n::t • se tr,r levnnh dn n. planta d;)S 
di,·ersa~ liu lH•s-ferre~ts do Brazil, p••rqne. em 
primeil·o lo~ar. ell:• não exi:;te qna~i, ou ex- o Sr. F~áncisco Glicerio diz 
l:' te .. m emhryllo; em segundo lo;r.n', qnal- que.nos ultimosmomentos dostrab:l.Illos!:~s
qnet· ~ue eHtl. s•ja, e pos:;ivel ~ne C•·m !]11~1- !ativos, entra 0 Ol':~.dor em duvida si se pvde 
qnP.r' systema. se comhfne e~t:l Jinhlt-ferre:t cons~guir, dentro da~ ultima. prOI'Ogo.çào, a. 
que :~traves~· · o litoral de Norte n Sul. vota~;ão do or·ça.mento do :Ministel'io da Agri-

Lo;ro, a nc ·it •(·ij.o deste prújecto nuo exi~" cultcra. e :1. receita ~era.l ua Repub~ica. 
um •lelineamento p1·évlo do:; tr;Jçat!os que Crê ctue lhe c licito interromP".l' os tra.-
!JOo"•;eulur·a venh om a. ser e;.tnd:~dos. balhos da. pt·esente sessão pa.rn. n.presentar 

Sr. preshlente, p••las consitlera~Oes que uma proposta. de :prorogaçã.o da seSSli.o legis
::~ca\oo clB nd•lu~.ir~ muito embo1•a sem ()ouhe~i- !ativa. 
mentu prufundo das condições P.Spo!Ciae:o •1ue Nã.o.sa.be si I! preciso que requeira. urge~-:-. 
tlev"m S!! r· Hltenclidas n :L concesg;i.o de ~eme- ci<~ a me..~; o Sr . . presidente lhe dirá si IXl-1'3. 
'lh:•ute fioh:o-ferrea, venho a11enas mo.;tr-.Jr a~ a. a.present.a.çã.o destA proposta é mister que 
vantagens geraes, não me occu paodo em a na- requeira urgencia.. 
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O. S:a. PRESroBI\TE - As p1·orognções "ota
das pela Cama.ra ate hoje teem sido inicia.das 

. e vot.adu.s na. mesma. sessão, independente de 
·previa. urgencia, por tet·ern sitio apresentadas 
pela mesa. 

Creio que o facto de ser a. pn>entada por 
outro qualquer deputado e niio pela mesa, 
nem por isso obriga a pedir urgencia ; entre
tanto, direi ao nobre deputado que a vota~ão 
da. su1.1 propost...1. de prorogaç-Jo da sessão le
gislativa nilo deve IJretel'ir a \'Otaçiío das 
matet•iu.s inilicad::LS na ordem. 

0 SR. FRANCLSCO GLICERIO apresenta ;i. 
mesa 3, proposta. para ser tomac\,'l. em consi
dera.ção, sem prejuizo, nem da disc:n:5Sào do 
projecto relatlvo i~ Estt·ada de Ferro. nem 
mesmo com pwjuizo das vota~iies dos outros 
projcctos, fica.ndo a. cargo do Sr. }H·esic!eute 
dar o destino conveniente ú. proposta .. 

Apenas dirá que pende tia deliber:u;J.o ou 
votação ela C.'\ma1-o. esses dous or~:a.mcntos, do. 
receita geral e o (lO orçamento da agricul
~~- - . 

E' possivel que a Camara vote ho,ie quet• o 
Ot\-amento da <tgricult ura. quer o tia. receita 
geral da Il.epublica ; em tal cm::o essas l'eso
lut;ões ir;.1o ao Sen:tdo e o Senado com a boa 
vontade que t~m lle ultimar os trabalhos ... 

0 Sn.. CASSL-1.1\0 DO NASCl:IIE:\1'0 - Ainda 
re.>ta saber si a Camara approvu.I·d. to~Jns as 
emendas do Senado. · · 

O Sr... Frt.\1\Cisco nuc::mo - .Já to i re.iei
'b.da 11ma amenda. ilu Sen~dG. e .ter;i. pelo me
nos o ot·~:~.mento <h• agricultura. de ir M Se
nado · 

Oro, o Senado rno..--tra bo:1. vontade para ul
timar os t ra.ba.lhos. Ora, si o orç:~mento d:t 
a.,'Ticultur:~. j:i. tem uma. cmencl(l. rejeitad:t e 
aind;t h01 a. receita. dever~\ voltar p:n·:t o Se· 
nado ama.nllã; pa.re<.-e que o t\'!mpo seL·:·~ in~ut: 
:fiéientc para. o senado :-erolver; ~i houvet• não 
será nec~J.ria. :t prorogação. mas isto c um 
facto que depen<le da votaç-J.o da. Cama.t-a. e " 
camant ho.ie a.pem\s teve numero p.'l.r'õl. a vo
tação de \tma. emenda, portanto, é preciso 
contar com qualquer accidente que determine 
& proroga<;ão da. sessão le:lislativ~t. 

~.os 'do exercito,quer no quJ :se refere aos ser- · 
v iço3 da ar·mada. nacional. 

Estes fitctos úa maior impo~·tar..ci:J. solici
tu.ram de t'l.l modo :~ nossa attenção que as 
em~Jndas a.prc•sento.da.~ <\ es,;e :projecto foram 
votadas qut\Si sem discussão. em pequenino 
e.~paço de tempo, tal era a importancia. do as
sumpto dessas propostas llo Potler Executivo, 
que viera.m :i. mesa por uma. mensagem do
Sr. Vice-Presidente da Republica. 

Assim sendo, pensa que os representantes da. 
naç--~o 11ão pedem 1·eti r a. r-se a. sens lares. par-J. . 
desca.nçàrem da.~ íiJ..digas parlamentares <J:Uc· 
<l-inda não t iYe:ra.m termo. 

Por sua pa1·te \'aiTe a. sua tesfu.r!a., fazendo 
esta proposta; a. C<l.marnque <.t tome na. dc
\'ida considm·a~,;io. (A 11 'i"d"s ; zwito b.cm.) 

De,·e declarar, sem que isso importe uma 
~bolice incJ.iscreta. de sua p3.rte que desde o 
dia 2 de maio se .1.clw. cumprindo o seu tlever 
e, fclizme!lte, ainda nii.o fa.Itou a uma só das 
~ss!ies. (.·lpciwl·s.) 

Nest.as c -ndiç(íes, tem o direito de pedir aos 
:seus collegas m:üs alf,''l.ms dias ele sacrift
<:io. 

Si for mister, r3 orador estar~t ate 31 de de
zembro, n.ft'rontando as íàdigas elo. estução cal
mesa do Il.io de Janeiro, acceitando qualquer 
mal pr;:p:trad" opinião e julga.mento meno~ 
llOnroso para a sua conducta de repr-esentan
te da nação. (Jb• ito hem.) 
Apl·e~enta.,portMto,á consideraç:.ío dos hon-· 

r;:~.dcs colleg:~ u. presente propos l.à.(Li:.) (.Múitt} 
/.lc<n ; '<iittitp /le111.) 

Yem á mesa, e é lida o seguinte 

N. 241-1892 

P r oi·o'}a (t o.ct•!al sc.<siTo leqislati·'~ a!c ao dia . 
22 do coacmle 

Hu.vendo necessichl.de de no,<t prorog-J.ç-.d.o
dn ·sessão legislat.ív:L do Congresso Nacion •I ,. 
a.fim üe serem ,•atada~ as leis do orçamento e 
receita. e out r:u: de na.tureza urgente e que 
pendem do exame dn. C:J.mam e do Sena.do ;. 

Consider:tndo que é dever dl\ Ca.ma.ra. não 
encerr-<lr seus trabalhos sem 'otar detinitiva
meme as mencionadas leis ; 

O. Congt•esso Nacional resolve: 
Prorogar a su:J. actml scss_ão legisla.tiva 

ate no dia 22 do corrente. · 
Sal:~. das sessi3es, lO de no'l"embro de 1892.-

Realmente a. proroga~.ito si a algucm vexa 
e encommoda. é â. proprla Cama.ro., p01•que 
esta se elicommoda. com o juizo menos favo
ravel que a. opinião possa. fazer de si; mas 
esse constrt1.ngimento pessoal. posto em uma 
das conchas da bal:J.nç•::L, e colloca.do nn. outr•::t. 
a t.--.lta de lei de meios, po.rece q11e esta. ilcve 
merecer a. pref~rencia. tla. cam:J.I".t, do con
gresso Nacional. pois que não e li~ito uo Con
grwo deixnr o goYcrno sem lei de meios. 

Por outro lado, do exame do Senado;pende 
Glicúio. · 

O Sa. PRESIDE~TE - Vou submetter á con
sider-J.ção d.'\ C:Lmara, . em face da disposição 
regimental que consider:~o a .ma.teria. urgente,. 

a. dL-;cussão de credites e.xtraordinarios pal~J. 
ns U1""encias d3. reor.tta.nis~.ão militar do 
n~so paiz; quer no 'luê ~ refere aos servi-
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a proposta de prorogaçiio que _ acaba de ' dos orçamentos dentro do periodo da actuaJ. 
apresentar o Sr. Glicerio. · pro rogação. 

Na fôrma do reginiento,ê ma.teria que deve Sal das -
ser discutita e encerrada na mesma sessão. a_ sessoes, 10 de .nove~bro de 189-Z. 

0 S:a. FRAl'\'ÇA CARVALHO-Já são decorri
dos mais. de dous mezes de prorogaç:ã.o e pro
rogação · subsidiada. Comprehende-se por 
consequencia o máo e:ll'eito resuttant~ deste 
facto. Mas, para que não se diga que por 
qualquer cireumsta.ncia dei.xon-se de votat• 
os orçamentos, toma. a liberdade de o1I'erecet• 
uma emenda ao projecto do nobre deputado 
por S. Paulo. d3.1ldo o prazo de cinco dias 
para prorogação ~ra discutir e votar os or
çamentos, por isto manda ó. mesa uma emenda 
substitutiva. _pat•a que se pror ogue a sessão 
até o dia. 16, uníca e exclusivamente para. a. 
v.otação dos orçamentos. {Apoiados.) 

Faz um <1.ppello ao patriotismo desta. ca
mara, afim de não recusar o seu voio a 
emenda que tem a honrlÍ. de submetter él. sna 
illustrada consideração. Deve-se considerar á 
gra.nde responsabilidade que sobre a. Ca.m;u•a 
pesa, e confiadamente espera que o Congresso 
saberá collocar-se na altura do seu dever. 

-Bapt•sta da Motta.-!ose BetJtlagw.-Fróes 
da Ontz. 

O Sr. ZaJU.a, <1.ttendendo, em primeiro 
Jogar, a que se perdeu no principio da sessão, 
um Ionl?o per íodo com a discussão do _projecto 
d <! ammstia, e que os incidentes que acompa
nharam essa. discussão são causa de que, em 
parte, não se tivesse ainda ooncluido os traba
l hos ; attenten·l o, em segundo Jogar que \)Or 
experienci.a j ã. o orador se havia convenc1do 
de que nos quatro mezes de sessão decretados 
pela Constituição, não se poderia dar conta 
do:; tmbaU1os que pesam sobre o Poder Legis
lo.tivo, e tanto estava nesta convicção que na 
Constituinte, propoz que se marcasse o prazo 
de cii!co mezes para os trabalhos parlamenta
res. pro-posta. recusada pelo Congresso; com
pl·ehende hoje que não se deve encerra.t· os 
tra.IJalbos sem dar ao governo os meios legaes 
de o.cç:ii.o ou sem deixar-lhe a faculdade de 
prorog;U' os orçamentos passados. 

Nilo se 1JÓde encerrar os trabalhos sem dar 
ao governo as leis de meio o a dar-lhe a fa.cul· 
dade de prorogar os orçamentos passados. o 

Vem a. mesa., e liua., a.p oiada e posta con- que não e proptio do Poder Legislativo in.;. 
junctmnente em discussão a s~guinte emenda. cumbido de decretar a receit.'L e de~peza an-
substituti>a : nuo.lmente. 

'6 SR. LAMot:NIER GovoF.REDO - Como se 
tem collocado. 

o Congresso Nacional resolve : _ Decretàr uma sessão permanente é !!ousa 
muito sêr·ia . Só vê o decreto deante do pc-

Artigo uni co. E' pro rogada a actual sessão r igo da patria. . 
do con!.!I'CSSO para o :fim de serem votadas as E' preciso QUe Annib:l.l bata. ás portas de 
leis de "meio~ tlurante cinco dias ou antes, se Roma para (lUe os representantes da na.çúo se 
íica.r a materi.a resolvida.. - reuna.m em sessão permanente. · · 

Sa.la. das sessões, 10 de novembro de 1892. Proroça.r, porém, as sésoões,.:por largo es-
- l'i'ança CaY"W.Uw. paço, den:mdo a Camara foncc1onar, sem tra.· 

.,;. çar os limites de suas funcções. não lhe pa.-
0 Sr. Baptista da Motta. _ll'ece medida. ~certada, porque _po: indole, os 

Acabou de ouvir a proposta. apresentada pelo corP?s conectivos teem temlencm. a. C?ndescen· 
honrado deputndo por s. Paulo,o sr.Glicerio, · denC1a:_ :pa~ attenderem a outros mteresses 
pedindo que se prorogas._<em os trabalhos da. I que nuo SeJam os do momento. . 
oa.ma.ra até 0 dia 22 do corrente mez e a Tem no~ado, de longa data,. que nas proro
emenda do Sr. Franç~ c"rvalho reduzindo gaçtles. !iliàs para fi~ determmado, !3-Unca se 
a cinco dias essa prorogação. I con~egwu tratar umca.mente do o~Jecto que 

Ha dons mezes que ~e está em prorog-:1.- devla :.er o a..~uplpto _das prorogaçoes. 
ções, nesses dous mezes nada temos feito. I "' N!Sta.s co~d1~oes. nao a.pprovando a proro--

Declara que não dá. o seu voto nem á pro- .,açao sem hnntes. , · · 
postado Sr. Glicerio nemámenda do Sr. Fran-( VozES-Tem limites. 
ça Ca.rv~Iho, e assim apr~esenta uma emenda o s:a. ZAMA ... não se refere ao limite de 
nos segumtes termos. (L~.} · 1 tempo, mas do assumpto de que a Camara se 

Vem ã. mesa, e apoiada e posta conjuncta- , deve occupar. 
mente em discussão a seguinte ·j Pa.rece·lhe que não se deve occupa.r actua.l-

. I mente, sinão das leis de meios. (Nt~merosos 
Proposta apoiados.) 

. \ Entre a.s dua.s propostas, o orador pende 
Propomos -que a. Camara. co.nserve-se em·. naturalmente para. a do Sr. França Carvalho 

sessão permanente a.té concluir_ a. -votação : que dã. o tempo indispeDSa.vel para a conclu-
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são das leis de meios, si se restringir a elle 
"Só mente. (Numerosos apoiados.) 

Todas as outras questões, ainda acceita a 
proposta do Sr. Glicerio, não podem ser tra
tadas neste momento (apoiado$) ; é condiçllo 
que a Camara deve manter na sua decisão. 

O orador, portanto, entre as tres propostas, 
declar<J. que acceita e vota. pela do Sr. Fran~.a 
Carvalho como a unica que está no dever da 
Cama.ra approvar no momento ~tual. 

Si, em quatro dias, não se concluir os nos· 
nos trabalhos, sem duvida. se incorrerá na 
censura r,rublica. 

Trabalha-se j<i. em prorogações ha muito 
tempo, e é occasião dl3 pedir a todos, gregos e 
troianos, que fazem parte da Camara, que 
façam o sacrificio, pa.r<1, IJOr uma vez, dar-se 
ao governo as leis de meios. 

q orador e amigo do governo, mas e o pri
me!l'O a comprehender o enorme perigo em 
entre,rrar ao governo a dictadura. financeira. 
(Muito bem, m-uilo bem·) 

· O Sr .. C.un~áo não entra, nem quer 
entrar na mda~çao de quem tem concorrido 
para que, no nm de seis mezes de sessão, 
ainda não estejam votados os orçamentos da 
:receit(l. e despeza, que de-vem v'igorar no fu-
turo anuo :financeiro. -

Deixa este trabalho a cada um dos Srs~ de
putados; cada um consulte a sua conscienci<~ 
e e lia. llle dirá quem tem concorrido para esse 
lamentn.vel resultado. 

Pela S\U1 parte, declara que não contribuiu 
para isso, :por que nos seis mezes de sessão, 
apenas faltou um unico dia, em sessão diurna· 
faltou, porem, a algumas, poucas, noturm\s: 
quando fazia mito tempo, ao qual não podia 
expor-se pelo seu estado de sttude. 

Portanto, qualquer que seja a respoosa.bi
lida.de que resulte deste procedimento do Con
gresso, ella não h a de tocar ao or-d.\lor. 

0 SR. RoDOLPHO DE Amu;:u - Mus muitos 
amigo:> do governo teem deixa.do de fozer nu
mero. 

O SR. CANTÃO diz que elles que respondam 
a S. Ex. 

O SR. ARTIITIR Rios-Não é tempo de apurar 
estas questi>es. 

O SR. RoDOLPHO DE ABREU dit. um aparte. 
0 1?R. C~~I\"T~O diz que _?Samigos do governo, 

aos quaes e fetta a allusao, que respondam ao 
nobre deputado, assim como lhe devem re
sp9nder os membros da opposição que teem 
deu:ado de concorrer para ha-ver sessão. 
(Apartes) 

O S:a. RETUMBA. dá um ap&rte. 
O SR:. CANl'ÃO aflirma que, si estivesse em 

suas m.ã.o3, o nobre deputado pela Pa.rahyba. 

nem teria s!do preso ; e_ e bom não entrar 
nesta questao, porque talvez S. Ex. tivessa 
que a~ecer ao orador, em vez de fazer-lhe 
accusaçao. (Apa1-tes.} 

O SR. RETlO"MBA.-Não me referi a V. Ex. 
O SR._. CA!\'TÃO observa que o que é facto é 

que nao po(lemos prescindir do dever de 
votar os orçamentos. 

O SR, LEOYEGILDO Fn.G'L"EIIU.S- O Sr. Oiti
cica de~~at·o~ nest:'i Camar-c1 q ne o orçamento 
da r~certa so poder~ ser votado regularmente 
depo1s de re~olv1da a questão OO.nca.rla.. 
( .4.pat'tes.) _ 

O SR. PREsmE:-.--rE- Attenção ~ Nc~ termos 
do reg_imento, a discussão deve ser lJreve e a. 
mater1a de-ve ser votada na mesma sessão. 

O SR. CA;sTÃO acha que, embora o Sr. Oiti
cica -fizes~e essa declaração, a verdade é que 
a questão bancar i(l.,jà foi decidida na Camara 
e ja se acha sulJmettida á deliberação do Se: 
nado. 

A Cama.ra não póde intervir, forçando a 
mão ao Senado, p:ll'a que elle se occu]le desta 
questão, cumprindo-lhe tão somente deixar 
que elle proceda como entender em sua sabe-· 
doria. ; pOl' isso, a declaração do Sr. Oiticica. 
nã~ deve in!luir de mod~ alg_?.m -para o pro
ced1mento que o de-ver 1mpoe aos Srs. cle
putados. :\ão faz questão de que se trate ex
clusivamente de orçamento ou de qualquer 
outra m(lteria ; a questão do orador é tratar 
dos orçamentos. Isto e o que impõe o patrio
tismo, porque, si não se -votarem estas leis, o 
gowrno ficnrà. neces~!l.I'inmente, com a di
ctadurn financeirn., e uma. vez que tem de 
o~cort•er -as despez:ts puulica.s, terá forçosa
mente de J!rocecler :i. <trreca.dr.çií o de impostos 
sem serem dec1·eto.dos pelo Congresso N::~.
ciona.l! 

E p;tro quu assim não aconteça, vota pelo 
projecto r:om r. emenda do uohre <leputa.do 
pelo Rio de .Ja nciro ; entende qne em cinco dias 
os Srs .. depuf:<i.dos poderão cumprh' o seu 
dever. S1. porem, findo esse prazo uão ~e de
c ir esta questão, enu'lo feche-se o Jlarlamento 
e carregue Cll.da um com a respons:J.bilidade 
que deve ter. (Mtdto bem, m~tiro bem.) 

O Sr. Severino Vieira começa. 
perguntando ao Sr. presidente se ha numero 
para. se votar a prorogação. 

VozEs-Ha ! ha ! 
0 SR.. PRESIDENTE-Estão presentes apenas 

100 Srs. deputados. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA pede ao Sr. presi

dente, uma vez que ainda não se póde votar. 
que o advirta logo que houver numero; llOL" 
que o orado! se senta-rá. immediatamente. 
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O Sr. presidente comprehende perfeita- r O Sr. FranciscoGlice •·io.-An· 
mente quanto e grave a situação em q~e se tes demu.isnada,Sr.presidente,devodecla.ra.r·a.o 
acham os Srs. deputados. A Camara Ja se no ore collega. pela Ballia que eu, quando disse 
roanif~sta.. em ta.l estado de cansaço. que o que S. Ex. fazia chicana, não ti v<' de n'lllhum 
orador receit• pela. sorte da presente ses..«ão, mouo o espírito de desattenrler a re;peitahili
si ainda for concedida alguma larga proro· dade do meu il!ustre col!e,.-a. Ma:: s E:t. 
gaç-lo elo seu prazo. com~ou o seu discurso alludindo á <~vidade 

O Sr. ]_)residente me~mo-e o orador pccle da situaç5.o do paiz. . • "' 
licenç:a D~l'tl. (]eclal'ar-o, Sr. :presirlent~ mes:- O SR. SEYERL.'<O VIEIRA-Comecei declaran
~o, ~ue.e um'"_~omem ~olmsto, uma mtelh- do ao Sr. presidente que, qnando houve.~se 
,;:nCia. ~~c~are~1 a e ,ele~n·la. S · Ex· mesmo numero para., votar,S. Ex. meadvert!;separa 
nao esta 1sento des .. e_ cansaço •. e_ parece ao me calar. : 
<:~rador• que S. Ex. nao cedeu sJimo aos seus 
d!eitos adruittindo a fundamcntaçiio de um 
projecto de resoluc;3.o em que se trat<L d•• pro· 

. rogação d~L sessão a.ctual -e a.dmittindo-o 
como intenupç-:io da ordem do dia, ou se 
preferirem da Oi·dem da noite. 

O facto ó que o nobre deputadCI por S. 
Paulo im~rrompeu a orclem do diiJ. e npresen
tou um :projecto que o Sr. presidente deu 
immediatam~nte para a ordem dos trabalhos. 

Si se tr~ta de 11m projecto, parece ao ora
_dor ... 

O SR. FRA:s:Cisco GucEmo-Si V. Ex. Yem 
fazer chlcana, nüo me· :parece que possa· 
mos... · 

0 SR.. SEVERI:S:O VIEIRA-Chicana é a. do DO· 
bre deputado; o Ol"J.dor tem o direito de usar 
de represali~t contra. o nobre deputado. 

O Sn.. FR.~'\Cisco GucERIO....;.Chinana não ê 
termo injur:ioso •. 

O Sa. SE\"ER~O VIEIRA estava apenas ar
gumentando sobre uma interpretação. 
· VoZEs-Votos, >otos. 

O Sa. SEvEru:-:o VrEm.A.-Vot.os? Po~\ •a
mos >ot:tr o que d~se.ia a Cam~rii; - a 
prorogação. Vae votar a pt·orogação, affi!'ma-o 
ao Sr. presidente, não tanto pela idéa. ela di· 
ctadura fttw.nceira, que e uma illmão. mas 
:pela idea de que este eongt'C!lso se ha deannut
la~ si depois de seis mezes de se::são. com duas 
:pro rogações, deixar de >otar as leis de meios. 

Era. o que tiuM a dizer. 
0 SR. PRESIDENTE-Antes de dar a :palavra 

uo nobre deputado por S. Paulo. peço licen~a 
pa.ra ler á Cama1•a o art. 93 do regimento, 
que foi o que moti-vou a acceitaç-;Lo da pro
posta e não a sancção da mesa,como attribuiu 
o honrado deputado pela. Bahia que acaba de 
falla.r. 

Diz o art. 93: 
«O deputado :pode propor a prorogo.çã.o das 

sessões por meio de~projectos de resolução, 
cuja. discuss[o serão consideràda urgente e en
cerrada na mesma: sess-ão em que se tratar. 

· sendo logo depois de approvado remettido uo 
SenadO». 

0 SR. FRA.l'iCISCO GLICERIO-N~o trato disso. 
V. Ex. acllavagr<Lve a si·uação do paíz. Ora, 
omdeput<~.doqul:laclia grave a sir.ua.çãodo paiz 
n~o vem dis~utit· uma :pwposta de proroga
çao de Se:l..~O para da-r ao !-.'"Overno a ki de 
meios, submettendO·<.!o ,:~s regr·as casuisticils do 
r,~im~nto, institui:.ldo assim uma dí-cussão 
em desaccol·do como a gravidade da. situação 
da patria, no sentir do nolore deputado. 
. E~, sem ter espírito · que não tenho e não 
tere1, de desrespeitAr aS Ex., digo ... 

O SR. SEVERL'<O VrEm..l.. d;\. um a.pà.rte. 
O Sa. F.r..Al\"CISCO Gt,ICERio-Si à grave a: ii

tua~.âo, digo. é cont~aclictorio que na Ca
mam se ven!m.discutir uma questão re,dmen-
tal por amor a hermeneutiea. o . 

A Republica estâ entregue a mãos compe
tentes para. dirigir e resolver a situação. S~ 
nõ.o o fizeram na altura da responsabilidade 
dos sem immediatos mandatario~. ê porque 
falta aos seus homens dirigentes boa -von1ad~ 
e patriotismo (Apniado$}. 

Mas, Sr. presidente, o nobre ueputado pelo 
Rio de .Janeiro apresentou uma emenda sub
mettendo a :prorogaç-ão à clausula de e não 
~utir si não os or()amentos. M;J.S, S1•. pre
SHiente, no Senado pende a discussão de cre
ditas ... 

0 SR.. SEVEREO VIEIRA-Lei de meios. 
O Sn.. F.R...o\~crsco úucEr.to - Elles se refe

rem ao orçamento. 
O SR.. S:mtER.L."\'0 VIEIRA-Lei de meios. 
0 SR. FR..~NC!SCO GLIOERio-Peço ao nobre 

deputado lJelo Rio de Janeiro que S. Ex. di
gne-se inforffi;:' r si na sua :'menda se comprc
hcnde tambem a faculdade de discutir no Se
nado o credito para. o exercito e arma.da. 

O Sn.. F'R.ANÇA. C.uw.u.no dli. um aparte. 
O SR.. FRANCISCO GLICERlO - Então o no

bre deputado comprehende na emenda. a. fa
culdade de a Cam::n·a. tratar dos orçamentos e. 
tambem dos creditos que se referem a refor
ma do ser•iço do exercito e da armada~ Pois. 
eu quero tornar be:in claro isto. 

O SR. "FnA.:'içA. CAR.YA.LiiCl -Leis de meio. 
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0 Sn. FIUXCISGO GLICER.IO - 'i>ia palavra
leis de meio-o nobre deputa.do pelo Rio de 
.Janeiro comprehende ta.mbem os creditos re· 
!ativos â.s despez.as do exerc:ito e da armada, 
creditos extraordinarios; por consequencia. já. 
veem os no1>1·es deputados que a limítaçiio 
nii.o consul~a os interesses nadonae~ ; .·porque 
;J.lém dos orç:ameutos SS. EK3 . já ineluiram 
os crecutos e::.."tl~a.ordinarios. 

o SR.. FU::\1'<',:.'\. CARv.u.uo - Sií.o leis de 
meios. 

0 SR . FR..\..'<CISCO GLICERIO- Todas U.S leis 
são leis de meios. -~ leis de meios são as leis 
do orç.a.mento e as leis (le fi..>:uç.üo de forças .•.. 

o s~. F.R.A.'<ÇA CAR.V.lll!O (h\ um apa.rte. 
0 SR. F.R...L'iCl3CO GLICERIO- jfns CliDfim OS 

nobt·es depntados incluem n:t emenda do no-
bre deputado pelo Rio de Jc\neit·o tumllem o 
credito extraordinario para despeza.s militares. 
Mas, Sr. presidente, não ve.jo necessidade 
d~ que o~ legishl.dores proroguem as suas se&
sões com a clausula restrictiva. ••. • 

0 SR. LEOVEGILDO FILGUEI!U.S- Depois de 
. térem :proroga.do 60 dias sem clausula.. 

o Stt. FR.."'->;Cisco GucEruo .•• c'Om a cla.u
suln. dediscutirtaes ou ta~ quest\ies. Conside
ro deprimente do' criterio e ltono!'ltbilidad.e da 
Ca.mara dos Depu'k'tdos, do seu pntriotismo .... 
( Tt"qcam-se di-ocr.·o.~ (lfJcrtcs. ) · 

Si a camaro não tem l\ continencia e a pt>u
dencia po:ra se conter dentro elo;: limites tt-a
çaclos pelo p:1.triotismo e se1•iednde de seus 
ac~. esta Camara desce no conceito m eio
na!, q ua.u\lo se proroga. umt~ sessã.o, estã. 
claro. 
Esti~ chu·o que .na ordem do dia são incui

dos somente o~ assumptos urgentes e entre 
esses aquelles que ma.is urgentemente parece
rem M directo1· de nossos trallalhos, ao presi
dente dtt camara., que prDvavetmente organi
sal-a.·ha. ele accordo com a. opinião dos nobres 
deputados. 

Mns, nã.o é nec~<:sario absolutamente que a. 
priori, como que se tratasse de reger uma 
escola de meninos, se proponha clausulas re
strictivas, no intuito da Camara niLO exceder 
os limites traçados. 

O SR. FRANÇA CARVALHO- A ordem do dia 
é uma. licçilo. 

O SR. FR..I.NCL.~ GLtOERio - A ol"lem do 
dia. não é uma lição, meu collega. A ordem 
dos trabalhos e necessa.rio que ~eja. conftada. 
a.o presidente da casa.. 

O Sa. Fn.A.'IçA CARvALHo;;,... O que v. Ex. 
aca.ba de dizer é uma intriga. que não oortirã 
effeitos. 

· ·- O SR. FR.~NCISCO GLIOERIO - O nobre depu
tado me permittirás que observe que o meu 

~ Cn.mara V. VII 

intuito não e intrigar. Peço a S. Ex. que não 
insista ueste 'POlltó. 

O meu intuito não é intriga.r, não tenho 
pensamento.;; oculto;; (apoia'ios) ; si tivesse de 
f~zer dec:l3.raçõcs as .mtüs important~s. lal-a.s
hm sem rebucos ; póde-se :ser dis·;r eto e ur
bano, sendo alth•o e d(;(;Ol'oso (apoiitclo•')' não 
tenho intuitos de in tri;;u,r ninguem e nnúto 
menos ao nobrCl deputado. 

:\.fas, Sr. :presidente, pe~:o ;). V. Ex. que re· 
cebt1 est;J.:s observações, que venho de iàzer; 
no sentido de e..<coimtu• <1. proposk\ que tlva a 
honra de <\presentar à consi(ler~u;ão da casa., 
desta <:k'\U$Ula, que eu consider-o deprimente 
da ilonor<Ll!Uhhtde do parlamento, qual seja a 
restricçilo contith m. emenda que se discute. 

O tlireito üe se tliscutir q_uestües outras que 
Jlão as que se raf,;r~m ás leis de meios ê um 
direito pertencente (t ~mam dos Sr:;. Depu
t."'.dos; e, pam mostrar quanto é impossível, 
e quanto é menos justificavel a. emencla d() 
nol>re U.epuf.ttdo, p~ço a. V . . E.x. que ouça a 
obset•va.ção que ,-ou Iil.7.er. . 

Supponha o nobre depul'td.o que sej:~. ap
provacla esta. sua emenda e que um~• questão 
impor tante se le>•\nte, solici't:.1.ndo a attcn~:ão 
do p<trlamento, e que entl'etanto, nem é lei 
de meios, nem està contida na clausula re
stricti>a. da emenda. Pergtulto a S.Ex.: o par
lamento está obrig;tdo a. <\brit· müo da sua 
competencia e do seu poder, para. discutir 
um a.~umpto que entetlde com interess-es na.
ciou~Le:S e Ul'gentes 1 · 

UM SR. DEPUTADO dei. um aparte. 
O SR, Ftu\~Cl3CO Gt.!OE&Xo - Perdão; o no

bre deputado l)Ql' Goyaz diz: fa.r-se-lm outra 
p1•orogac:ão. 

Pois ha de se cliscutir somente duas horas 
pol' dia, clurante quinze dilts, e clepois de es
gotada a prorog<~.<ilo de quinze diil.S, h:~. de se 
propot· no>a prorog<l.çito, qua.ndo simultanea.
mentCl poclemos t.r-J.t..'\r de a.ssumptos que! inte
re::sam a n~:ío 1 ! Nüo vejo razão nenhuma 
p..1.m assim se procecler. 

Agora., attenda. o nobre deputado pelo R.io 
de Jo.nciro o.o seguinte: 

Supponba S. Ex. que depois de amanhã es- · 
tão approva.dos os orçamentos ; e suppon'lla 
S. Ex. que em tres dias a Cama.ra. resoLve as 
questões, que em seu criiel.'io julga mais ur
gentes. Pergunto : quem inhibe ao Congresso 
de abrir mão da. prorogação e encerrar as 
sessões ? ~a.ra.que essa. dita posta. u.o direito 
a.mplissimo., .. 

O Sa. SE\rEa~o Vn:m.-1..- P.ara evitardes-
~· . 

· 0 SR. FRANCISCO GLICEIUO - N"ao se trata 
de des:pezas, q~do se trata. de desempenho 
demandato. (Apoiados; aparte&.) · · . 

:'19 • 
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Pelo:J.mol' d<l Deus ; isto ~ umo. coum ue 
que não se truta ; o subsidio é uma. C?D_Sll; sa
grada ; :-1. na;:iio nunca. reg-~tteon suost~o a 
seus represeno.ntes. A m:;.:orí?' ~o~ tlep~mdos 
não tem recursos pü.l'::t ~ulmstn· no R.1o de 
Janeiro. 

Portanto, não :;e deve alludil· n. e~te üeto 
(lU e inteL•ess:t muitas vez2s :M pri vay?es pes
soaes dos rept•e.-;ent:tme~ d<t naç,;.to. ~:to con
-vem; ÍStO e Ulll;L CILU$:.L Q(liOS:l.. 

O Sr2 SEvEtuxo VIEmA-Não me !·ereri •~ 
is~o. 

0 Sr... Fn.A=-:C!SCO G:.rcEFJo-Xão se fa.lla 
nes:;a.s <le5peza.5 ; e; ta. (le:;peza. e ind.ispen.i'a v e!, 
ê uma despeza. :::agra.d<:., é umu. despez:~. com 
os legislu.dores do p:1.iz. 

0 SP .. SEV'i:P~O VIBll'~\-V. Ex Dfio me 
.entendeu. · 

O SR. Fr:..\scrsco Gucs!uo-Eniiio nJo ~ 
~e que despez;tS se trata._ (PmiS~l- . 

Quanto ,~ de~pez;~ . qu:.mdo se trat:1. d~- p;:o
rogaçã.o de sessl.o, a que se tle>e alludtr ne
cessat•iamente e a despeZ(I. com o ~ub~idio. 
(Patl~a.) 

:: Sr. presidente, eis o~ moti"l'os que mele
vam a sustentar a minha pt•oposta. ; cou-vi~a.
ria o houra.rlo deputu.do pelo Rio de Janell'O 
a que se dignas:;e conco1'dat· commigo, dd
xal" ampln.mente it cam~.ra o di1·aito ele pro
rogar e oJiscutir o~ <"1-S>tunpto~ que enten~ler 
.necessal.'ios. · 

Nem sei mesmo, Sr. pre:;irlenf.e, :'i a. emenda. 
;lo nobre de-puta.clo c '-ilMtit ucional ; não en
contro na. Constituiçft.o mlli\ só dis).l():>ição que 
a.utol'i::e <t re::tt•ic(~o a.o direito o.lc discutir. 

_o · SR. Cos-r,\ llicEL\.DO - AtlQiadis~imo ; 
nao lta. 

() Sn.. FRANC15CO GLICEP.to-Si não h:t a~u
ma. que prohi!la, toda•ia nii.o lm alguma que 
-restrlnj:J.. 

Que medo teem o~ nobres deputado;; que a. 
Ca.mara. exceda' ••• 

0 SR. LEOPOLDo DE B~'LUuEs-V. Ex. ma-t
oCOU prazo. 

O Sn.. FR.-.xcxsco GuCEn.xo-M:uquei praso 
para a proroga.çã.o porque o regimento a.ssim. 
{letermina.. 

'Quanto a.o praso, estou de accordo ; refiro
me a restricção das materia~ a discutir-se. 

)Ias attendam os nobre~ deputados ao ~e
guinte : si a camara tiver maio~ia pa1•a res
tringir o assumpto. que se deve discutir, 
:tambem terâ. maioria pa.ra. restringir a or
-dem do dia.. Portanto ni'io ha necessidáde desta 
.clausula .. 
. ·Convidava aos meus honrados collegas 

. · ·_:para que se ·dignassem· votar a_ minha pro
. posta., tanto mais quanto, do se1o do Sen:.\<lo 

pe.>1<le uma proposta para. a prorogaçiio até o 
c!ia 30. 

Ora., suppouha.mos que o Seoado.approve . 
a. p~Ol'Og-ação até 30 . . 

O :::R.}!ORAESRmnos-E' melhor pro1·ogar
mo~ a ~essii.o até o db. 3 de ma.io do :anuo 
>ill(lOnro. .· 
os~. Fra:-.;crsco GLlCERIO-.·i.ffianc;o ao no

bre deputado p'w S. P<J.ulo q11e e~tarei 
pr·ompto ,-, ftc:1r aqui ;tté o di:l. 3:de maio. 
Sab~ S. Ex. que desde o dia. 2 ele ma. o <tqui 

estou firme : e, felizmente a minha sande 
per :uittitt <tue nií.o talhasse um ~ó dia de 
se~-.io. 

U~r SR.. DEPUTADO- 0 mesmo lJCderão dizer 
alguns rle seus companheit·os de ba!"!c:ula ~ 

O SR. FR.tXClSCO GLicERio-:lfotívos impe
ri.o>Os ter-J.o '' rredado os meu$ collega:s da. 
se..'-.~0-

Eis as con><ider:,ções q11e tinb:~. a. <!preseu
t··r- em opposiçil.,' ú. emenda do no ht'ê d put.'Vio 
pe!<) mo de Janeiro, a. quem pe~-o que não 
veja. nas minhas palavras sinão o des~jo de 
suste:1tar <t minha. propost~t; me1·ec~m-me 
muito res1leito os escrupu!o:;; que se incluem 
ll'' su' emcmd<t e si nlio llou meu voto nem. á. 
rest!'icc:no dos tt:csumptos e nem iL ue tempo, 
ê· isso pel(l. !:'à7.ão de u:lo cc-nco~dal' com a pro
posta (lC S. Ex:. e lamcmtQ siuceral:teute 'iue 
e'ste.ja neste momento c!n d.!ve!·genci:1 com o 
meu <listincto CIJilega. h:!.bituacJo t\ ver em 
S. Ex. comp:tnbeiro di.:;tincto e cuj::s licçiies 
tenho seguitlo. 

Bem YG o nobre U.eputo.tlo qual é o meu 
construngimcnto nesta. di!<eol·dht com S. Ex. 
~üo wja em minh:1..-; palanas outt·a cousa 
sinã.o a necessi<l:J.t.!e de mMte1· :t minha. pro
posta .. 

Teri:t m~ito pra.zer em votar p?h emenda. 
tlo nobre deputatlo p~lo mo dt: Ja.neiro. 
(Jit::to /iclit, muito ln::nt.) · 

O S1·. F ran('a Car"'·alh.o (pa;·a 
tl>n~ c.;:1>liettçiio pessoal) - ürge limihtr a mi
nlw. explicação ~soa.L O iUustre deputado 
por S. Paulo poderia teJ: uma resposta., qual 
exi:)'em as coudiçl(;e~ em que S. Ex. ia. mal 
colloca_uclo a. questão, segundo me pareceu, 
sinão tivesse explicado o seu pensamento, 
arast.1.ndo complek'l.lllente a idea de uma· in
triga que me pareceu ver em suas pala v r as ; 
porque, sent1ore.1, ninguem mai.s do. que eu 
resp2ita a digni.:ade 1est.J. corpo•ac.-ão, run
guem m.'lis do que eu acata a.s opiniões desta 
illustre assembllàa., como me cumpre. Ent<>ndo 
que aqui as c··nvicções ~ão inspiradas no ver
dadeiro -pa.triotismo . 

Para mostmr meu espírito de concordia. 
p.tra com os d~stinctos collegas que me honram. 
com a. sua attençfw, os qua.es decla.ra.ra.ni 
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:a.char o prazo e.."iguo; e. attendendo que sete P~rta.nto. ao subir _-., tribuna, $into-me con
.jias são sutll.cientes para. discus;ií.o e vota~o tran:~.do, p~rque. na realidade, parece que 
dos orçamentos, requeiro a V. Ex. para. <;>Poor-;-me a con~t1•ucção de estrados de ferro 
mandar uma emenda :i.. minha emenda, am- e moscrar-me 1·eturd:l.tario. em an t;),gonismo 
-pliando o prazo por mais clous uio.s, não para com tudo qu;lnto os Sr~. deputados chamam 
o dia. 16, mas pa.ra. o dia 18. àfitn de vot.w-se $em_pre de pr_ogrz:;so, sem in vestigt~.(:ões mi
unicamente os orçamentos. M leis de meios, nue:l?Sc'lS da vula. e con•tiot~es dv paiz p::tra a 

. bem como o credito do :'11ini::terio tia Mcwioha-. con::adct':l.rcm '-orno Ycrd:uleii-o rnelhoramen:to 
que urge ser votado nesta sessiio. que deve ser acceito no momento actuo.t. 

Confiadamente espero do p<\tr iotismo <.los yen<:.o. antre~r~to, <\ COntt-ariedatle quedo-
illustres c:olle.,n·as, que comprehentlem a. im- mrna o meu cspmto,_ por·~u_e estou con1•encido 
rnenSll. rC:<ponsa.bilidade que~ sobre,, ra- ~e que, a torn:J.r·s~ Iet o pro_;ec~ em •li~cussão, 
presenta~J:o nacional. a quem o p<'iZ tem os ;;cremos d:l~o u_m pa_s;:o verd:l(leml.mente erro
olhos dil'i~idos; espero que a minllii emenda neo e sem .lusttli~tlY•~ no momento :J.ctua.l de 
seró. approvad:~. no~sa ::ü<'.. che1~ de embaraços,_ q t~ando o 

. . . pa1z nao pode e nao deve saccar· tao unpt•u-
. Vem á mesa. e_ltd:l.._apotarl:t .e posta con-,.,kntemonte sobre 0 lutlu·o. 
JUncUl.mente em thscuss(l.l) a. sc~umte Ouvi hoje, como ,,_devido. a.ttet:ição, o db-

curso do uoiJ::-e deput<\do por Pernambuco. 
Emende> _ Pela. sua posl'7.J.O de repr·esent:J.nte d:\quelle 

est:l.do. 3. Ex. não po<li<1. dei."ar de .tomar· a. 
Em 'ez -ate ao dh1. 16 -digt~.-se: atii ao a.rtitude que tomou. desde que a construc~.:io 

ilia 19. . d:1_ estr:l.da. de ferro inter·essa e,--pceialmente o 
Sll.la d<tS scssõe;;. 10 de no>embro da !SDZ. 

-Fra~pa Carvalf1o. 

O Sr... ARTHUR Rros justifica e maneta á 
me.;;a. o seguinte substimtivo, que e lido. 
apoiado e posto conj unctamente em tli.scu::são. 

O Congt'eSSo N:J.Cionat resoh·e: 
At•t. 1.• Fi():). prorogada a :J.ctual sessão le

gislativa. :~ote :LO <lia. 19 do corrente mez. 
Art. 2." Revogam-se as disposiç:Ues ein con

trario. 
S. R.-S<l.to. ti<1.S sessücs, lO (te novembro de 

-]892.-Jl;·thw· Ria~.-CMsiww do Nasciment>. 
-A .. V:ontr:neyro . 

Ninguem mais pedindo :1. llllla:n·a. ftca en
cerrada a Ubcus,;ã.o e a~.liado. :l. votação. 

O Sa. PRESID!"'"'rE-Fa-1tauuo apenas nm Sr. 
deputnclo pa.ra f,\Zer num~ro pa.r-a l\ votaç-J.o, 
peço aw qu~ se l\Cbam presJentes que se con
servem no recinto, afim ele se podel' pi'Oceder 
á votação, logo que se complete o numero ne· 
-cessa.rlo _pa.ra. isso. 

Continua a. l" discussão do proje~to n. 238, 
deste a.nno, autorisando o go>erno a conceder 
a Luiz Gomes Pereira., ou á companhia que 
-estabelecer, a construc«io, uso e goso de uma. 
-estrada de ferro de Nttheror ao Recite, sob 
as ba:;es que estipula. 

O Sr- Oliveira Pin-to-St•. :presi
dente. surprebende·:se sempre a. C<1.mu.ro. qua.n
do qualquer de seus membros se ergue paro 
pronunciar-se con~ projectos relati:vos u. es
·trada.s de ferro. 

estado que S. ,Ex. di~namcnte repL'e:>enta.. 
O Sn.. JoÃo DE StQUEnu - O projecto fa;-o- ' 

rece tambem o estado ele V. Ex. . 
O SR. 0LIVEIR,\. Prxro-Di!lcutlrei (i questuo 

e hei d·} demonstrar q1.1e a. esti·ada. de ferro 
cuja construcçã.o se lll'~jecta não é Í4SJ?iro.da; 
nem sob o ponto ele vista político. nem so_b o 
ponto de visi.'l. ecouomico e muito menés estra
tegico. 

0 SR. Es!'IP.lTO S.~::\"1'0- Declaro que O que 
me lc•ou a derenuer o prqjecto roi o interesse 
ger-J.I e não o do meu estado. 

O Sn.. OLIVEIRA. PI::\"'I"O - Por mais- sinceJ.•us 
que ~ejam as p:~ol:l.vra."- do nobre deputado, to
Lia. vi;). lltt <le co!l1"e~$<W fJ. ue nüo e possi \·el que 
o repr·e,:ent<tnte de um est.1.clo fa.i:t a. cercas 
imposiQ\ies imperiosas,ús quaes tod•)S tlós estii
mos subortlina.do$. 

O Sr •. PR~E:-;rr-:- Ha.>endo numero n:t 
casa., peç'O a V. Ex. S'3 digne interromper o 
seu discurso :pa.l~ proce<ler-:;e ti. -.-otar~w das 
ma.terias encel'l':l.<la.s. . 

O Sn.. Ouvr;:IP..A. P INTO - Obetleço a V. Ex .• 
O SR. PRl:SIDEC~."TE: - De <!CCOl'do com o 

regimento, vou proseguir u :.; Vt)~çii.O d:.tS 
emendas do Seno.do a.n pro.iecto do ot·çamento . 
do Miuis~erlo de -Vio.ç,iJ.o e Inctustri:J., que não 
pó<la $er imtert•ompicht,si.não em cas<> de for~a 
ma.ior. 

Á proroga~:ão por seu la.do e urgente~ 
mas aquell:J. vota~·ã.o não 1Me ser interrom· 
pid<t- . . . 

0 SP.: JOÃO DE SrQtiEIR.-1.. (pel-e. ordem) -
Sinto discorda!' ue V. Ex. ,A lettra do 11.rt. 93 
do regimento, por _v. ·Ex. mesmo citado. 
declaro que a prOl'Ogil~lo. das seSSOOS ll ·m::~.• 
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teria urgentissimn.,parece,port:).nto,que isso é Submettida a votos, e re,jeita.da por 54 votos 
que devemos votar em prlroeiro Iog<Lr. contra 50, a emenda á rubrica 12-Estrada. de 

' o Sr. PRESIDE:\"TE ~ Procm.'ci conci- Ferro Central dePernamlmeo. 
liar o melhor possivel os interesses dos tra- E' approvada por65 votos a seguint e emen-

da: 
balhos da Camara. A vomção da materia A' rubrica 13-Estnxda ele 
orçamentaria. é ta.mbem urg:ente,e lo~o depois P'el"I'O Sul âa Pernambuco: 
de serem votadas as emenda~ do orçamento 
da a.,<Ticutura, cuja votação ficou interrom- Rer.luza-se a. verba a......... 2.60i:017$185 
pida. na s~ssão do dia, set{~ votada •~ proposi- Mantida a consignação de 
tura de prorogação e após o orçamento,da 641:055$ do orçamento vi-
receifu.. ( Muito bem.) : gente para o pessoal e ma-

Continua.çã.o, da votação,emr.liscussão unica, teri:J.I ela Linha antiga e a 
das emendas do Senado ao projecto n. 192 G, de 1.946:961$ para o ser-
fu::ando :J. despeza do :Yiinisterio da Industria, viço dos ramaes em con-
Viação e Obras Pttbliêas para o exercicio st!'ucção. 

:ae 1893. SiLo tam bem :1 pprovadas, sue- . 
Submettida a vot~s e a.pprovad<t a seguinte· cessiv~:men~ as seguintes: 

' . . 
0 

> A' rubr1ca lo- P'l·olonga-

Emeroda 

A' -rubrica C -Stdmençt7o âs 
CO!I!JlO.fth<às da 11avegaçii0 a 
'!l0po1·. 

Em vez de 4GB: 000$ p:J.ra a 
· compnnhio. ,lmifso>t Stcam. 

N .a v i ff a ti on Company. 
limiterl, e t c .,-dig-a-se : 
421:200$ pa-ra proro~ão 
do actual concracto ele na-
vegaç-.ão a vapor com 3, 
Amas~n Navi_qation Sleam. 
Ct;mvmy. limited, ateque 
se reso1 va defimth•amente 
a renovil.ção, por concur
rench1 pul!lica, de confor
ínidade com as leis em 
vigor ......... , ........... . . 2.9.{4:940$000 

0 SR •.• TOÃ.O DE SIQUEIRA ( pela o;·dem ) 
pt;de veriftcac;ão da votação. , · .· 

·Procedent.lo·se ;i. Yer i ti. cação, reconhece-se 
que a emenda foi approvada por 65 votos 
contra 39. · . 

E', em seguida, a.pprovada a seguinte : 
.A.' rubrica g - Est,·ada de 

·Ferro do Sobrctb : 
Mantida a verba do orçamen
. to vigente (211:6.'32.$638), 
· seja ella e1evaU.a a....... • 460:632$638 

Sendo 249:000$ para assen· 
ta.mento de trilhos entre 
.Sobral e Ipu, no; extensão 
de 100 kilometros. 
Submettida a votos, é r~eitada a. emenda á 

rubrica 10 - Estl·ada. de Ferro da Batu;·itc. 
E' a.pprovada a seguinte ; 
A' rubrica l L- Prolonga
mento da. Estl·ada de Ferro 

··de Baturitd : 
Reduza-se a verba a........ 510:162$905. 

mcHto da E~-t1·ada de Fetro 
da B r.r.llia: 

Reduza-se a verba a •......•. 
A' rn!Jrica. 16- E!ftrrula de 

Fen·o de PoJ·to Aleg1·e a 
Urugt~ayaYia: 

900:000$000 

Reduza-se a verba a........ 2.599:212$549 

0 SR. CASSIAXO DO NASCI11EC\'TO (pela or.iem.) 
pede que se verifique a vota.ção da ultima 
emenda. 

Procedendo-se <~ verificação, reconhece-se 
ter .sido a emenda approvada por 67 votos 
contra. 37. 

O SR. PREsmEXTE annuncia a votação da 
einendà it rubrica n. 21. 

O Sa;:Vr:>m.ES (pela otdem) pede que a 
emenda seJa votar.la por partes, 
Subn~Htida a. emenda a votos, de acoordo 

com o 1·equerimento do Sr. Vinhaes, e ap:pro
vada nas se,"'llintes partes, sendo as demais 
rejeitadas : 
A' rubrica 2.1- Obras di1ler
.:_ sas Ho.• estados; ' 

Diga-se: 50:000$. em vez de 
--'- 100:000$, para iniciar os 
trabalhos de melhoramen
tos do porto de Sáo João da 
Barra., estado do Rio de 
Janeiro; 

...... ~ ..... ~ ~ . -... -..... -
e reduzam-se as consigna. 
ções para a. construcção de 
açudes e poços artesianos no 
estado do Ceari1 a 500:000$; 
que serão applicados as 
obros do açude de Quixadli.; 

2õõ;õõõ$. p~- ;·;;.;;;;o· d.ê 
sete açudes e voltas do rio 
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Mossoró, no estado do Rio 
Grande do Norte; 
.. • • • • • • • + ••••• ••••••••••• 

;; · sõ;ooà$: rcpê.~tici~m~;;t~: 
para estudos e iniciação de 
melhoramentos no porto da 
Victoria, no.estado do Espí
rito Santo, e uo de Angra 
dos Reis, no est:J.do do Rio 
de Ja.neiro ...... . -... . .... 4.938:262$475 

O SR. Nov.u:s MELLo (pela ordem) pede que 
se verjfique a votação da ultima parte da. 
emenda.. 
Prcicedendo-~e á verifica.çio, reconhece-se 

que esta. parte do. emenda roi approYada por 
57 votos contra 47. 

E' em seguida submetiida. a votos e rejei
tada a emend3. á rubrica 23-Telcgropi.Io Ele
ctrico. 

E' tambem rejeitada a emenda suppressi:ra 
ao art. 6•. . 

E' approvada. a seguinte emenda: 
· Ao mesmo numero. ultimo pcriodo. clign.
se-5 de outubro- em vez de-5 ele setem-
bro. .· 

Siio tamben:i o.:pprovadas as ~"'Uintes emen-
das: . 

Ao n •. vm · 
Accre..c:cenkse : 
Os calD.J?OS a.·· que se refere este numero 

são denomm:1dos - Esta.ncia. de S. Gabriel
junto á _villa de S. Borja e incorpol'allos :~os 
propdos uacionaes pelo art. 36 tl;~. ld n. 317 
de 21 de outubro de 1843, e somente c.lever-.l. 
ser colonis:I.(IO na. parte que fõr dispensatla 
pelo ministro da guerra por desnc~e;;sario ao 
serviço. 

Accrescent.e-s~ : 
N. A verba para. o sen·i~o de lmmigração 

será. a.pplicada M serviço (le ].ll\.5$1\gens aos 
i.mmigrontes íntrodU2ido~ nos estados em ;-ir
tude dos conttactos feitos pel:.1. União, cabendo 
a. cada estado a. 20" pa.rte do numero do total 
a introduzir, durante o exercício, á req uk'i.çã.o 
destes. . 

§ 1. • Esta. requisiçã.o deve ser feib pelos 
respectivos governadores, dentro do primeiro 
trifuestre do exercício. 
~ 2. • Os estados que não fizerem a requi

llição dentro do :Prazo marcado perderão no 
exercício as suas quotas correspondentes de 
:immigrwtes, revertendo aos que as houve
rem solicitado. 

E' submettida a votos e ap:provada. a se-
guinte emenda.: · 
· XL o governo contra.cta.rá. COlll empreza ou 
emprezas pa.rticula.res o esta'belecimento de 
coloni.as sob ga.r3ntia de juros não excedentes 
a 6 "/o annua.es a.o ca:m):lio de 27. 

§ I. • O ca.pit:U garantido será. por series, 
nã.o superi<>res <~. 20:000$ e nüo excedendo o 
prazo de ca.da uma a lO rumos . 

§ 2. • Não poderl e!Iectuo.r-sc contracto para. 
mais de uma sez•ie em cada exercida finan
ceiro. 

§ 3.' _ Alem de ?~h'lls que o g?W!rno julgar 
com·ementes nos mteresses llU1Jhcos. sujeitar
se·ha o contracta.nte as seguintes bases: 

(l) a estabelecer os colon(ls em terros pre
>ia.mente adquiridas e demarcada.s, com casa 
de ha.bita.ção, instrumentos de tra.ba.lho agri
oola., fornecimento de sementes e o mais que 
for indispenSil. vel para o seu primeiro esta
belecimento ; 

b) a fWldar coloujas em todos os estados da: 
União· 

c) a.' crear engenhos centraes para o bene
ftcin.mento e prepar-o das rna.terias primas 
produzida~ uas colonias ; _ 

rl) . a. funtlar escolas, templos e enfermarias·· 
nos·.:l~7erses nucleos; 

e) a. Cônst~:uu· as neccs~rias eo:-tradas de · 
rodagem e vicínaes ; n a organisar annu:llmenteo recenseamento 
da popul:t~li.o · de cad<> colonit" e a est:~tistica. 
de sua. export..tção e importação. 

. O SR. BE~"lLAQUA (pela o;·dem.) -Sr. ]lre-· _., 
Sld\'lnte, V. EJC. tem seguido o. praxe de · 
:~nnunciar a votação por po.r-J.gra:pho; e foi, 
por iõso, que esiJ(lrando... : 

o Sn.. PRESIDENTE- Y Ex. deve ··saber 
que :~.:·mc..<.'1., 111t votac~i.o de emenda..~ ao Se
na.<.lr•, :mbmett.e-as ta.es qua.es ellas de b.\ vem; 
a. S.!plração só se dâ. em virtude de requeri
mento a:pprovn.do pela. Camara. 

0 Sn. BEYILMllJ,\ ,..- Per(lã.o, V. Ex.. pre
mirfu. um~ observ-<\ç:llo: h:~. nesta. emenda. um 
paru.gmtllto que o Senn.do;:;(leclarou haver 
passado por um.equlvo'-o e que esperava que 
u. Co.mo.ra fizesse o. devida correcç"..J.O. • 

Pt\rece-me que <J.inda. ó tempo de corrigir, 
visto como outr:ts emendas teem sido rejei
tadas . 

A emenda. a. que me refiro acha-se na. 
lettra. D e :peço :i. V. Ex. consulte á. casa. 
si ess;1 emendu. deve $er considerada rej~- · 
tada, ou se fica autorisa.do. a. commissã.o de 
redacção a supprim.il-a. corrigindo-se assim o 
equivoco que foi declarado pela. mesn. do 
Senado. 

O SR. V.\l.LADA:RES (pela ord~m) - Sr. 
presidente, pa.rece-me que a observação do 
nobre deput.1.do pelo Ceará é muito prooo
dente e Y. Ex. deve Mtendel-a., considel".mdo 
como um pOOJ.do de verülcação de vo-
t.aç-.lo. . 

O nobre deputo.do declarou que votou ina
dvertidamente e pede verificação; Isto me 
-parece ra:Loavel. tanto melhor quantos~ Ex,i . . 
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decla.ra. que tal medida l>Us~ou no Senado por 
equivoco. 

VozEs -:- Yotos, votos. 
O Sn.. ·YALLADAlU:S - Deb:J.lde os nobres 

<leputados ma n i testam intoleroncio.;heide exer
cet' o me11 (lireito; não lm 1~L'ças neste munrlo 
capa.7es de impedir que eu exerça. um direito 
que tenho. (Muitos apciiJ.fJo:;) 

O SR.. PRE;:IDF:\'TE - O nobre deputado 
pelo Cea.rá não requereu >erific:a.(';10 dn. vo. 
'b.çno; S. Ex. referiu-se á (li\il>Ü.O dn. emenrla 
em partes, cl1ama.ndo a attenç~1o da com
missã.o de redaccil:o para o equivoco m~ni
l'estado pelo Senado. 

O ~r. :Be:vilaqua ( pei,a oJ·dem.) 
lemhm ã. me~a que não procedeu á vo
t.'\ção da. emenda immediak e requer a vetifi
cação da votação. 

O Sn.. LA no MULLER (pela or~lem) deve de
clarar a rw.ã.o por que ti ei.x.ou de fazer a cor-

. recção a que se referiu o nobre deputado pelo 
Ceará.. E~ta disposiç-ão sobre a. !Pttra-D-dn 
Senado consiste na seguinte, entre outras : 
« fundnr escolas, templos e enfermarias. » 

.A commissúõ não podia. pelo regimento. 
se~a.r os templos das escolas e enfermarias, 
e, desde que propuzesse a recusa da pa,rte que 
se refe1'e aos templos. imJ.llicitd.mente propo
lia. a recusaras enferma1•ias e das escolas que 
são necessarias. · · 
: Pnreceu melhor :.i. commiSSiio deix~ a d~ 
posição como estava,por isso q11e a camara nã.o 
.se achara ínllibida de, IJO$teriormente. reJX\ 
:ror este engano que S. Ex. diz haver sido 
<:Cimmettido pelo Senado. Ei.s a ra.7.ito por que, 
núo podendo sepnm.r <\ materia. contro.rio. ao 
regimento. o. commis~ão deixou d~ fll7.er a. 
corre.cçüo a que uJlu~u o nobre deputaclo pelo 
Ceara. : 

Procedendo-se á veritica«:ão da Yotação. ma
nifest.'\m-se a t:wor d;\ emendo. 72 Srs. depu
tados e contro. 32. 

O Sa. PRESI.Dl!:.\'TE - Foi appro;ada. a 
emenda. 

São em seguida. successivamente submetti
tla.s a votos e approvadas a:; seguintes 

Emendas 

xn. E' vedada. a transferencio. de Terbas 
ou de seus saldos nesté'orç;~.mento. 

XIII • .As consignaÇ(iE>s destinadas a. obras e 
melhoramentos publicos não ser-ão a.pplicadas, 
sem que os respectivos estudos estejam feitos 
e organisa.dos os competentes orça.mentoll 

}.!V. O governo mandará proceder a 'Um 
inquerito, e o "'Pr~entará:na proxl.ui.a, sessã.o 

1egis1ati>a, sobre a con>eniencia de transferir· 
a propriedade ou a exploração das estradas 
de ferro da. Uniiio pam a industria. privada. e· 
os methodos que deverão ser preferltlos nesta 
operação. 

XV. E' :~.utorisado o Poder Executivo, de 
confCirmidade com o que foi elucidado no pa-· 
recer do conselho de Est:ulo de 30 de outubro 
de 1884, a desa.propria.r as e:::tr-.ilins de ferro · 
do Recife a S Francisco e da Bahia a Ala
goinhas. t;ronsfet•indo-a;: a em prezas novas ou 
ár,·endando-as, de sorte a oiJter a l'f>ducção 
da taJ:a. actua.I de 7 u/" de ;..>ara.ntins e dilni- · 
uuh· os compromissos da Uníiío. 

XVI. O governo r·everá os contractos com· 
<J.S diversas companhias de navegaç;io, no 
sentido de melhorar as tarifas e de ~~rantir. 
eflicazmente o ~er\'iço de .fiscalis:u,;ão e as · 
condições de segurança elo .ma.teria.I. . tl~-
ctuante. · 

XVII. Todos os serviÇOs de meteorologia.. 
deste ministerio ficam ~ujeitos á." iostrucções 
emanadas da Reparti{:ão Central de Meteoro-: 
lógia., do Ministerio da Marinlla,e para acqui
sição (to materi"'l necessa.rio ãs obse1·v~, 
e no modo de regulal-ns se oonformal'li.o, com.. 
as exigtmcias impost:lS pela commis.<:iio per-' 
manente de meteorologia internaciuna.I., eleita 
no Congresso de Munich. 

XVIII. E' autorisa.do o Poder Executivo a. 
11xar o cambio pelo qual deve sar pngo o jurl) 
de 6 'In ga.rantillo a. f.:o;;lpuu>~ic: Clinlir111e de 
Cf,c.nin.• de F.:r JJre.<ilicns, sobre o capiw.J. de . 
30:000~ por k.ilometro, empre:.r.Ldo no pro- · 
lon~r.tmento e l~tma~. ela Estrada de Fea·ro do 
Parnna~uú. "'Curitiua .• 

XIX. O g·ovet•no reverá ns tabellns doo. 
vcncimc·ntos do pessoal das vias·fe!t'rcD.s de 
propriedade da. União, rodmdndo·os e dimi
nuinllo o numero de emprcgnuos, do sot·tc a. 
C11ns:•guir as economias que este 8crviço re
clamu, sujcit·utdo a. noms t.a.b~llas :i. D.!>Prq
vac,.;io do Poder E."ccutivo n:.. proxim..'l.. 
a·eunião. 

X."\. O governo con fiar-.i.· iL inicia ti v:~. par-: 
ticular o servi~ de na ve,n-açã.o su hvencio
uada, cnjos controctos findarem, e em caso· 
n~nhum poderà. innovat" as concessões de· 
subvenções para as linhas que não !Jrescindi
rem della.s, sem precetler concurrencia pu
blica. 

Em seguida são as emendas remettidas con· 
o projecto á commissão de reda.cçi'ío. . . 

O SP.. SEVERINO VIEIRA. (pela ordem) pedé, 
que se consulte á cas:n;e consente na. proro- · 
gaçüo da. hom da !':eSsâo, que se at·ha. j:i. esgo
tada, ate que se proceda. âs votações dos .pro-· · · 
jectos de prorogação e receita gei"al. 

Consultada a: cama.ra., é a.Pprovado o reque~ 
rimento de prorogação. · 
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O Sa. PRESIDE:':TE annuncia, :.1. "\"Ot:lç:[o do 
:projecto de prorogaçüo da. actual se:;:,.oão. 

O Sa. :l>IoR.>.ES BARROS (pela o;·dcm) requer 
prefer·encia par-.1 que seja votado o substitu
ti-v-o apresentado pelo nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, por ser o unico que melhor con
sulta. a.s nece~sida.dcs d11 situa(o<1o: porque 
entre os diversos projectos avnilam o> t e~ 
seguintes : 9 do orÇ:tmento, o de credito e a 
que:sWo ban~o_ria, sm(lO muito d1wid"sa a 

O Sr:.. R-I.P1'IST11. D"\. ?>IoTTA (pelrJ: onw.;1). 
pede que se >erifique u, votação. 

Procedendo-se á 'l'erific:lÇ;M reconllece-se 
que a proposta foi: appt·ovad(l. por 66 >otoor 
contra. 38. 

O Sr:.. PRESlDE~TE nnnuncin. a votação dn 
en1.enda dCJ Sr. F r-an<;:<t C;trvn.llio e detlara que 
>:te sulJmett~.r ;t Yotos a pri:neira parte da 
ezu.emlu., que re;;tringe n pl'orogução ate aC> 
dia lQ. 

ne,·essicbde e ate mesmo a utilid"aue dos àcms Procedendo-se a Yotatt>.o (; (~d .. 't como re-
ultímos pt·qjecto·; (nüo apr)i'ldos) e tanto e du· jeitb.da :~ parte da emenda. 
Yiil~ .. nace5~id:tde deste prQjecto, que sabre 
eUe lla. grandes divergencias ne-t.1. c::.sa O S~. FrtA:IÇ.\ CA.RYALIIO (pelo: a;·dem) pede· 

Entl'etanto, que sobre os orÇl:~mentos, .:.em que se verifique a votu~ão. 
uma duvida póde haver. parque se fitltarem _ Proc~dendo-sc il veritica~o votam a favot
os orçamentos. depois dE' Si·is mez!ls de ssssão, 3., Srs. deputado~ e contrn 66. 
jmport:\.1'à. isto em um. g'l'ande descredíto para I O Sr... Pr..ESIDE~"TE declo.!'<J. não haver nu-. 
esta casa e maior ainda pa1~1 a Re:pu.blica. mel'O e manda. proceder à. chamada. 

Sobre isto não ha. ;t menor eontest:J.ç:io: e Proceàendo-~e a chamada respondem a ella 
como a :pro:p?sta do nobl'P. deputado pelo Rio somente 1US Srs. d~put:.dos. 
de J~ne:ro e a que melhor attende ~ est~., o S::t. PRESIDE:-."TE dP.cl.::trc• que Tae le<an
~on~lc~es porque co!lcerle,. a pror~ga~~o ex- tar· a sessãc, por ter sido a pNi·ogaç-.âo reque-
lusn•am .. I~te _para, ~lSC\lS.~ao ~ vo~çao ,d.?S rida. 5omente pttra a >otu<;iio enãolmver maiS· 
orçamen~o .. reque.ro para ell,~. preferencu1. nu!nero pat•·• í~- 0 na votaçao. ' ' .. -~ · 

O Sr. l3e...,ilaq ua- Sr. presidente, 
na. fótma tlo regimento, deve ter preferencía. 
o projecto mai~ amplo; e cr-eio que, no caso 
vertente, o mais amplo e o mais 1•est~·~cto ... 

VozES-Oh! Oh! 
o sa. BKnr.AQUA-... o que foi apresentado 

pelo Sr. Buptigb dtl. Motta. 
Salvo o paradoxo; m:I.S ê a minha opinião. 
Peco. }lOrt:tnto, ]lreferench~ p:1m a propos

ta do Sr. B:1.ptisto. d.n, Motta. 

O Sr. Cltagas Lobnto- Sr. 
pl'esidente, a questãÕ principal ó o. proroga
çi'io; a questão de pi"d.ZO e secundUl'Ía. 

Requeiro, por :L;:so. que se :proceda em lW~
meiro logar à 'I"Otaç;lo da prorog<J.ç.ao; à 
questüo do pra:ro serà 'l•ota.da. depois. 

O Sn.. Pn.<:SlD:Ei\"l'l'.:- Póde-se conciliar to· 
dos os interesse::, votando-se em primeiro 
logar a. proposta. de prorogação, salvo a~ 
emendas. 

Estas seriío votadas depois. 
O Sn.. }.IoR.AEs B.um.r>s (pela ordcil1) pede 

.<t, re~irada elo seu rêquerimento tle prcfe
rencia. 

Consultada a. casa, é concedida a retirada. 
Sullmettido a \·otos o requerimento de pre· 

ferenci:J. !lO Sr. Bevilu.qu:J. e Tejeitado. 
s" bmettidil a. votos a proposta de proroga

ção (lo Sr. F J.'ll.ncisco (Tlicerio e approvada., 
sa.t vo, .:J.S emendas. 

O.S~t. JoAo DE SrQtlliRA-Pedi a palavr&.. 
depois de conchlida, a chamada. paro. _protestar 
c:ontr;-, a rnanol)ra ieita pelos amigo3 extre
mosos do governo fazendo retirar do recinto 
:~.lguns deputados a-1hn de ev it.n· a •otw:.ao dos .. 
o~mllntos em seu~ ultimos reto~ues.(Apoia:·· 
dt.s.) 

Fique. pois. bem patente. que os represan .. 
tautes da nt\Ç<i.o, que ~entalll He~tas bancada.~. 
os quíl se teem declarado em oppo3iC:<i.O neste 
l'ecimo. não se I·etir<~l".l.lll; um l;Ô qu~ l0~5e 
deixou ~ua. C[ldeira, mostrantto, a::sim, o de~ 
se~o ue dotarem a nt~~:nu com os orçu.mentos 
neces:l:l.rios. pro<:edenclo 1l.; mouc, contrario re 
governista..q extremado~. qne l}\'0\'ttram, .::om 
~eu procedimento, que o go\·crno qncr as
sumir a dict.."tdum timmceira., e isto, Sr. pre
sidente, no. Si.tuaçiio doloro~a. f1no_nceira, q_ue, 
nos victima. (Apoiados.) 

Le>anta-se a ses~ão à;; 11 hol'tl:> dil. 120ute. 

Pn:sfc1enc;ill do S;·, João Lopes 

Ao meio-dia pl.'ocede-se <1 cll::l.lnada. ;i. qu~. 
resnondem o~ Srs. João Lopes, Antonio Aze 
redÕ, Att1avrl;l Junior. P<tul.."t Guimarães· : 
Fleurv Cuniclo, lndio do Bru.zil, Caritii.o, Pedrl)·-= 
Cllel•mont. Matta BaceH:.i.r, Augtisto Moutene_ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13:08+ Pág ina 2 de 32 

232 Sessão em 11 de Novembro de 1892 

gro, Co'ta Roclrigues, Casimira Junior, Hen
rique de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira 
Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira., Martinho 
Rodrigues, Frederico Borges, José Bevilaqua, 
Gonçalo de Lagos, Na5:cirnento, Alfredo _Bar
sosa, Almino Affonso, Epitacio Pessoa, Sa An
drade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Gon
çalvés Ferreira,.TuTenci o de A guia r, A11dré Ca
-valcanti, RaymundoBrmdeim. Annibal Falcão, 
Pereira. LyTlt, J. de Siqueira, Joilo Vieira. Luiz 
de Andra.de, Espírito Santo, Bellarmino Car
neiro.Oiticica,, Rodrigo de Arnujo,I v o do P !'ado, 
Oliveira V<1lladão, Allgusto de Freit1.s. Paula 
Argollo, To~ta, Seabra, Zama, Arthur Rios, 
Garcia Pires, Marcolino ~ioura, Se>"erino Vi-

. eil'a, Santos Pereira, Milton. Francisco Sodre. 
Leovigildo Filgueims. Bar-â.o de S- 11arcos. 
Sebastião Landulpho, l\Ianoel Caeta.no, Fran

. 1lisco ele Mattos, Horacio Costa,, N"ovaes Mello, 
Fonseca e Silva, l\ilo Peçanlllt, Urbano ~lar-

- condes, Manbã~s Barreto, Cyr-illo de Lemos. 
Oliveira. Pinto. Virgílio Pessoa., Frnnç<L C<t1'
'l'all10. Luiz Murat. Baptista ~a Motta. F:·óes 
da Crui; Alcindo Gtlnmtb~lr::L, Erico- Coelho, 
ICopes Trovão, .Tncqttes Ourique, Fu1·quim 
Weroeck .. Tesuino de Albuquerque, Vinlmes, 

- Antonio Olvntho, Gt..briel de M<lgalhães, Cha
gas Loba.to: Alexandre Stoclder, Lamounier, 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Aristides 

· Mai:L. Gon~a.lvcs Ramos, Carlos elas Chagas, 
Doming·os Roch(L. Co~t.1. Machado, Francisco 

~'Veiga, -Doming-os Porto. Ferreira Rabello, Ro
tlolpho de Al.treu. Benedicto Vallad:tres. Aran
tes. Nicesio T:tvares. Franci.~co Glicel'io, }fo
raes B~rros. li'Iursa, Leopoldo de Bulh0~. 
Alves de castro, Urb:.tno de. Gouveia, Ca~tano 
àe .All>ttqn~rqne, Bellarmino de Mendonç<1, 
M:l.I'C:Íl\no de 1ragt\lhães. Fernando Simas, 
Lauro Müller, Carl•)S C<tmpos, Schmidt. La
cerda Coutinho, Pel'eira da Costa, Julio de 
Castilhos. Borges de Med~iros, Alcides Lima, 
Thomaz Flores, Homero B:tptisto., Cassiano do 
Nru;cimento, Demetl'io Ribeiro e Merma Bar
reto. 

Abre-se a sessão-
Deixam de comparecer com causa partici

pada 'os Srs. João de Av·~nar, Uchôa Rodri
gues, Rodrigues Fernandes, JtJstiniano de 
Serpa, Jose Avelino, Miguel Castro, Arnorim 
Garcia, Pedro Arnerico, Couto Cart,l.XO, Rosa 
e Silva, José Mariano, Joaquim Pernambuco, 
Meira de Vasconcellos, Theopllílo dos Santos, 
Pontes de Mira.nda, Euclides Malta, Ieandro 
Maciel, Felisbello Freire, Fonseca Hermes, 
VJ.riato de Medeiros, Sampaio Ferraz, May
Tink, Badaró, João Pinheiro, Pacifico Ma...<ca
renlla.s. Leonel Filho, Matta Machado, Amel'ico 
L-uz, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulg~::ncio, 
Domingos Porto, Palleta, Ferreira Pires, João 
L11iz, Ces~.rio Motta: Junior, Lopes Chaves, 
Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carva-

lhal, Angelo Pin lleiro, Paulino Carlos, Costa 
Junior, Alfredo Ellis, Carlos G'.1rcia, Moreira 
da Silva. Almeida Nogueira, Julio de Mes
quita, Bra.zilio dos Santos e Eduardo Gon
çalves. 

Deixam de comparecer sem C..'\usa partici
pada os Srs. Dionysio Cerqueira, Villa Viçosa, 
Pr-isco Paraíso, Alberto Brandão, .Toaquim 
Bt•eves, Thomaz Delfino, Figueiredo, Jacob 
da Paixão, Ferreira Brandão, Costa Senna, 
1f:wtinho Prado Junior, Cincinaro Braga., 
Victorino Monteiro. Assis Brazil, Rocha Oso
rio e Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate appro'l'ada a a.cta da. 
ses._"Ü.o anteceuente • 

O Sr. (;éonçalo de Lagos ( para 
,~ma e:cplica~''o pes.soal)-Sr- presidente, den
se hontem um incidente que algumas pessoas 
attribuem á mà vontu.de. 

V- .Ex. e a casa são testemunhas de que a 
Camara com.,çou a funccionar hontem â 
.noute com 105 deputados; retirantm-sedous; 
e "Vendo eu que os trabalhos iam prosegui.r 
com 103 Srs. deputados, declarei que me re
tirava. 

Foi isto bastante para que quer pela im
prensa, quer em palestras, se dissesse que eu 
procedia Ílltorrectamente. · 

Não, Sr. presidente, aquelles que me cen
suram são os m~mos que, vindo apenas uma 
ou duas vezes lJOl' mez a esta. Cama.ra, niio 
exbitam. em receber o subsidio. 

Eu, porém, desde 24 de abril estou <tnsente 
da minha ümlilh1 e aqui me tenho conser
vado, com detrimento di'L min1m saude. 

P.QI' conseguinte, >arro a minha test.ada,l)ara 
q_ue a censura và a quem de direito. 

ORDE~i~DO DIA 

O SR. Pru;:smE:o--rE-Não havendo ainda nu
mero pará. Yotar, passa-se ás materias em 
discussão. 

3" d.iseussüo do projecto n. I 05 A, deste 
anno, elevando á categoria de alfu.ndega. a 
me,a de renda~; tle Sant' Anna do Liwamento, 
no estado do Rio Grande do Sul _ · 

Ningnem pedindo a. palavra, fica a discus
são encerrada e adiada. a "Votação, por falta 
de numero. 

3• discussão do :projecto n. 32 A, deste 
anno, dando diversas providencias no intuito 
de animar as industrias agrícola e pastoriL 

Vem á mesa., e lido, apoiado e posto con
juntamente em discussão o se,"'llinte 

Requerimento 

Requeiro que oprojeeto n. 32 A, dando 
diversas providencias no intuito de animar 
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as industr:ias agrícola e pastoril, V<i. á com
missão de orçnmento para sobro elle inter
por pa.re,-er, ouvindo prê"Viamente o Poder 
Executivo. por intermeilio do Ministerio 
da Fazenda . 

Sala das sessões, li de non ml)ro de 1892. 
~Fhtnci;sco Tfei(Ja.. 

Vem ·eí, mesa, e lida., apoiada e posta con
junctamente em discussão a. seguinte 

E~XE"-"D.'I. AO PROJECTO N. 32 A 

Accrescente~se onde convier : 
Art. Fica. o governo autor!sado a Ct'eal.' 

uma escola Est.a.ç~\o Agronomk-a Central na 
zona. a.gricola do Districto Fedem I, c a fundar, 
em cada estado da União, que ainda nf1.0 con
tar esse melhoramento. uma escola succursal 
com seu respecti-vo campo de expedment,~.ão. 

§ unico . Os programmas e regulamentos da. 
e5eola centr;•l e das est.:;.doaes ficat·ão depen
dentes da approntção do Congresso Fedet•J.l. 
·saht uus ~essues, 10 de novembro de 1892.

Só. lil1dnii.le. 

Vem á mesa. é lido, apoi:tdo e posto conjun
cta.mente em di;;cussão o seguinte 

SüB~'l'!TliTlYO AO PRO.lECTO N . 32 A 

Art. l . • Nn.s estradas de 1\lrro da. Uni5.o. os 
productos ria. grande lavoura. p~n::tr~o tres 
quartos e os da peqttena lavoura melado dos 
preços da ta.d 1t1 actu;•.lmenro em vigor . 

. § U)1iCo. O governo em r~'lllnmento org:-•. 
rusara \\S clua>< cla .. <seS de productos. 

§ 2. • Supprima-se. 
Art. 2. n :\ cal e estrumes, inclusive os clli_. 

nlicos, as semeutes, iJL~tl'umentos e mnchinns. 
inclusive os motl•loes, «l~'iim1.tlos á !n.YOlll':l. c 
os reprodu<:t~rcz destinauos i1 ct-ia.çii.o de qual
quer est

1
)eéie de gado pagarão u. metrule J.los 

preços ( 1\ t..1.rifa actualmente em vigot·. 
Art. 3. n Snpprima-se. 
Art . 4. • Supprimu-se. 
Art. 5 . ' Supprinm-se. 

. Art. 6.• Fkâ.o isentos de imposto de impor
tação os estrumes de qualquer especie e tts 
sementes e mudas de plantas ainda não acli
madns no paiz. 
· Ali. í . '' Os terrenos pertencentes â. União, 

proximos ás estradas de ferro ou de rodagem, 
ser-d.o de!lla1·cados em lotes de dous a. vinte 
quatro hect.J.res e cedidos pelo preç:o minimo 
do. lei a rarnilias de nacionaes ou estra.ngeiros, 
que os queir:un 13-VI'(l.l'. 

Art. 8. • Supprimà-sc. 
Art. 9. • E' o. governo autorisndo :1. cre~w 

no Di:ltriclo Federal. ou onde mais con>ier , 
C&Dla.:a v. VlJ 

uma escola. agronomica pelo modelo das me
lhores existente,~ nos paizcs estrangeiros

Art. 10. Suppi"ima·se. 
Art. 11. Supprim:1-se. 
Art. 12. O gover·no e autorisado n. mlXiliar 

os concursos regionaes agr-ícola~. distribuindo 
premies aos productores que intl'oduzirem 
no :p;J.iz especies noYas de plantas ou ;1nimaes 
ute1s , ou melhorar<:m asjú.existcmtcs. 

Art. !3. Seriio dístl'il)uidosl)remíos, tanto 
por hectare, aos que phtntarem c form(l.l'em 
fiorc-stas nos estudos ou regiõe;;, onde houver 
fu.lta. 

Art. 14. SUpprima-se. 
Art. 15. Supprima-se. 
Art. 16 . O governo ma.nd~r.í. estudar as ba

~es para a. ors'3.nisaç-ão de um co<ligo nu-a.l. 
A~:t. 17. Supprima-se~ . · 
Art. 18. Ficã.o isentos de impostos de im• 

portar;rw os li•-oos escolares de instruC\'ii.o pri- . 
mark\ e os clementa..re:s sobre agriculturn e · 
criaç:ão <le gado. 

.'l.rt. 19. Supprima-se. 
:\J.•t. 20 . St1pprima-se. 
Art. 21. Nos regulamentos que o govern 

expedir :para a cxecu~ão da pre~ente lei, orga. 
nisnrt~ o. escolo. agronomic..'l., cri::mdo e dotando 
a.s rodeirns e ser\iço nec:essario e especificará 
os premias n.utorisados. 

Art. 22. O governo incluirã. n:1 propostl. 
do orçamento fttturo as ~·erl.lils ncccssa.ria.s 
pn.m ;t eC<ecução da l)resente lei . 

Art, 23. Siio revog-adas as disposições em , 
contrnl'io. · 

S. R. - Saltt d;1s se. ... >Ões, 10 de novembro 
de 1802.- l\Im·cu:s Banw. 

, )((lo h a vendo quem pr.ç:t a :p.1.hrvrn. fica. en
cerrada a ui-<cussão e adiada a Yotacoão. 

Coutinuaçi'io da 1, . di:reus..~ do :projecto 
n. 23.~ deste rumo. a.utoris.a.ndo o governo a. 
conceder n. Luiz Gomes Pct<(:im . ou iJ. compa
n h ia. fllle cstal·clecel·. a. construcç;.i.o, uso e 
~o,;o àe 11ma c.~tra.ua. tle fcl'l'O· de Nitberoy ao ~ 
Recife, sob as bases quo estipula. 

O Sr. Gonçalves Chaves
Sr. Presidente, não fôra o compromisso que 
assumi, perante a Camara e pet<ante a mesa., 
quando orava o nobre deiJutado por Pernam
buco, de impugnar o projecto em discussão, 
não toma.ria a :pa.lavm. 

Havia contrabido commigo mesmo o empe
nl\0 de reservar o meu pronunCiamento na 
Camara, nestes ultimas ilias, simplesmente 
pelo voto, ma.s Sr. presideúte, tii.o momentosa 
é a. m•tterla. dest:; projecto, e vendo o calor 
eom que era. este· defendido pelo nobre depu
tado, desisto deste meu inte.nto e venho ad
dutir algumas oonsidet"a.ções paro. mostrar . 
que a. e.'Se projecto f:.~llecem todos os funda- ' 

30 
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mentos que podem .iustificar a adop\.ão de que ella. póde attingir, pergunto á. Camara; 
medida · e tal ordem. que vantagens p.'lde da1· desde que pelo sett 

·st•. Presidente, o uol.Jre deputado pot• Pe···- traça.do ella vae obrigar todos os productos 
D~mbuco com a sua pah.::n•a facil e animada, da zona que. attrave.~sa a. procurar o porto do 
mostrou-se realmente con.-encido de que Rio de Janeiro, quando, St•. presidente, na. · 
gra-ndes Yantag-ens justificavam a irlda con- nossa estensa. costa. é palpitante a necessidade 
signadil. no pt·oje,,t.o; e como :trgumento qu~ de nLvos porto;, (te ubrirem-se communica-

. ·S. Ex encareceu, Jeml)rou il. C;•m ra. n. a.c ei- ções uir·ecta.s que tleem noYos escoadouros 
'taçã.o facil e e lere que te\·c el!:~o .-l:t commb- marltimos llal'a. ns regiiJes centraes do pa.iz. 
são ue ohras publietl.S, a })l'omptidii.o com qu~ o SR. VALL:I.õ•ARES clá um ~parte. 
1bl con -ignn.lla nu. ordem dO:S no.;sos tra-
ba. 11os. o SR. Go:xr~u.vES CIV1.YES- E&;a. estt'llAin.. 

Mas, Sr . 1)residenre, re.;:peit.,.mlo multo l' qne não cura ,iust.'l.ment"' de 5emelhante neces
voto da commíSõã.o, respeitando ninda. o pt'o- sidade. v -• e le>:tr a concm•rencia, como muito 

. llunciamentu antecipado, em f;;.vor· do prn.- bem notou o nobre .Jc1>\ltado meu illustre 
,jecto. por -p:~.rte de i h1stre.~ collegas, sendo c:ompan!;eiro dll llancada. ú. na.veg,1~.ão mari
que em pa.rte. <~ imp1·en~-a o abona..o deremle, tima mais bar·a.t~•. mais apropriaria para ·a 
eu, Sr pre.~idente, collocatlo em outr·" IJonto movimenta~:iío dn commercio. Não póde, por
de vistn, _entendo que nenhum interes,;e de ta.nto. Sr. pt·P.sidente, ter utilidade tal com
ord~m puhlica fuudnmenta. esf\3. rnedi(la.. mettimento, porque não se comprebeude que 

Paitar em generalidades, fallar das grnn- productos pat·tid1>S do ceut.·o d~ esr.a.do d~ 
ues v:mt.1gens da. ''i~.ão fer re.'\., não é deste Pernambuco, da Bahia ou de outra zona 
.modo qutl se 1•ro'''ID\ as vantagens desta. ou remota possam vir abri1• concurrencia com. 
· daqueUa ·estrada de terro. productos simil(lres, 110 porto do Rio de Ja-· · 

São v;~.ria.-. multipl:isas condki>eS; e antes neiro . {A11oiarto'). 
de tudo c preciso Mtenclel' its de exequibili- E' verdade que o projecto consigna que a.. 
dn.de, o.os resultaclos ftnanceiros e economícos, estrada attra't'essar;). as vias-ferreas que do 
que a. deterinina:lo. estrada tem.de produ?.ir. centro do paiz demandam litoral. :. 

Or:t, Sr. ].)resi lente, enco.1•a:ndo sob todos 
estes pontos de visr.:l. n projecto em dh,cussão. Mas, V. Ex. comprP.hende que n.inrl(l, assim. 
que me decidi •~ com batel-o con>encido de que niio set·ve ella de a.se a es'<~S linlms. pois que. 
longe de tr zer os dtSlumbramentCH Q\le ~e construída nas proximidades do littoral, mes-· 
apoderou do espirito do nobre deputado por mo pelo systema rudimentar de transportes,, 
Pernambuco. p la.s vant.'l.gens P,l"<~.tiC<l.S de:;;sa serú. ella. pretedida para o escoamento dos pro
idéa., longe clisto. só prevejo des1uusües. deL-e- clucto:; na região situada. entre u. estrada. e o 

. peões. dé$;1.$h·es, si ella. f.J1• realisado., conver- mn.r ; Yê Y. Ex. que ella fica isolada.. tendo 
tida em Lei. (.4poiados.) so·mente podlm o transporte de mel'c:>.dorio.s· 

. que ltão de Jll'OCurn.r o Rio de Janeiro, e esta. 
O vrohlemo. dn. viação. Sr. pre.~idente. n~ só ob~erva.vao, Sr. presidente, e bastante para.. 

concentra só na celerülade do transporte; mostrar a improficuidade d~ semellla.nteoôl"J., 
cumpre considerar-se outr-as va.nt:~.~ens que · 
se devem n.uíerir de qualquer linha rerrea; c O Sa. FEANctsco DE l\L\ITOS- Só é Tanta-
necessJ.rio uttender-se ta.mbem para a lJo.ra- jos-.t para n.s pessoD.S que enjoam. 
tez:~. do ft•ete (ap<~it~o-~). . · O SR. Go:Xç.'I.LV:E$ CnAYES - Si, Sr. presi-or:a. Sr · presidente, esse projecto. sem dente, po1· ~e lado não se pode considerar· 
prec!Stl.r o trà~;.ndo dn estrnda que se pretende sinã.o como um erro financeiro a constl'u~~o · 

· Tota.r, sem estar devidamente elucidada a da.-estroda. esse mnl aggraxa-sc, tendo-se em 
. questão da. sua ex_equibilida.de, est~ projec:to considern~;:to os enca.rgos pesadíssimos que ella. 
entreta.nto determm:J. uma tl:'ajectoriu. que é hadea.carret.'l.r:tOthesouropublicoequefora.m 
justamente a sua c.ondemnaciio. perfeitamentedemonstrados,perantea Camara, 

o SR. Ou,'EmA. Pn.'To-Apoiado. pelo me.u nobre collega comv.1nheiro de ban- · 
cada,que impugnou em primeiro logar o pro

o·S!t. GOXÇALVES C!IA.'\'ES- Este traçado, jecto. 
na. extensão de cerea de 400 le;uas .. Mas, Sr. pt•esidente, não c sõ sob o aspecto 

o·sP... CHAGAS LonA'l'O- São .2.4.00 l'ilome- fin;•nceiro que o projecto mere.ce a condetn
'tros e hão de custar pelo mesmo calculo do nação da camam; e' 'princip:J.lmente sob o 
projecto 240.000:()()()$000. · ponto de Yist;\ e::onomico que elle vem trazer 
: O SR Go~Ç,-\LVES Cnn.YES-Esta. e>trada de uma. grande perturbação no nosso funecio-

400 leguas, que acompanha o nosso littoral, na.mento social. · . . 
tendo por flm encurtar as distancias e dimi- O nobt·e deputado por Pernambuco encarou

... Duir Ol! dias de-transporte.<: do R 1o de Janeiro a com ~ma. estrada poli tiro e como liaha., 
·a. Europ..'\,}l()lldo de ).)&.l'te esie unico.rest\ltaüo est-ra.teg1~ :nem. umn, uem outra cousa. 
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Mruo, Sr. presidente, el11. é pr-incipalmente 
condemnavel soll o ponto •le vist:1 economico 
V. Ex. comprehende que em um paiznovo, 
baldo de capiw.e•, de popula~:Uo escassa, odes
envolvimento da vida economica. depcn'1e 
Jlrincipalmeute elo d(L viação accelerada, que 
].lOr um lado fomentando <L Jl!"Dduc~iio, por 
outro concorre poderosamente, como c, I• 
forqa motriz, para o povoamento do solo. 
(.;l~hiwfo.~) 

Ma.s.nos paizesconstituidos nestas cond.iç<'es 
Y. Ex. comprehende e a exp:•rieneb acon
selha qu"', (Lntes de tn<lo. é preciso no ·~y~
tema de vbçi:io, aproveitar primeít·ameute os 
cur os da a~u~, a na vega(;':lo tlu' ia!. 

Foi assim. Sr. presid(•nte, q_ue firmou-se a 
-grandeza industrial, agrícola., em g<'l'f\l a as
somhrosa expanruo ec1nomica dos Estados 
Unidos. · · 

Os Estados Unidos tratm•am de na..-egar 
prime'ramente os seu~ lagos, os seus rios ; e. 
q_ uando jâ !la via grande aecum ui o de riquezas, 
grande · omma. de capital, quando "populaçlio 
agglom?r:wa-se em ondas á leste do tert•itorio 
a.me1•icano, ibi qne começaram os Estados 
Unidos a alargar _a sua. rede de estr1Mla.s de 
ferro. que é hoje :icma.ravi!ha do mundo ci>i-
lisado. · 

O nobre (Jeputado, Sr. presidente, apontou 
essa E'.Strada, como trazendn o grande resnl· 
tado do poYoamento do nosso ~alo. 

Mas, Sr. presidente. nas coodiçücs em que 
ella e IJla.ne.Jada, Sacrifiell. t<ll fim. porque os 
interesses do :povoamento do Brozil e~tão jus
ta.m~nte nas ~ias de communicação accele· 
radas ·que hão de se dirigir ao interior do 
pa.iz, dessa vasta região, que !o1•ma o q\te lltl
de m·ois rico, mais esp;:r:mçoso na Republica 
Bra.zileira. 

O ::;R. Fr..A~Cisco llE ~f,\'ITos-Para ~ costa 
temos a naveg-.1ç-J.o de cabotagem. (Hr• oMt1·os 
apa1·tc~.) 

O SR~ Goi:'\ÇAL'i'ES CnA.n:~-0 ycmhecle>ando 
as estradas de ferro ao deserto do~ Estados 
Ün\dos, fazia, e verdo.de, O JIOVOainentO; mas, 
por processos muito diversos. 

O animo, o e::.1)il'ito a.rrojado do yanl<~e. se 
cundado pelas ondas de ímmigrttção, europea 
que aportavam às praias americanas, caminha
va à conquista do oeste, que apparecia corno 
lenda e povoava imaginação do americano 
dos grandes desulmbrarnentos e o !fanhce, Sr. 
:presidente, atirava-se pela estrada de ferro 
ao clominio do deserto; mas, antes de cbegar 
no ponto terminal de qua.lquer estação prin
cipal lá tinha colkcn.do uma povoa.~ão fixa, 
de sorte que, quando a e.~rxacfu. de !erro che
gava a esse ponto já. enr:ontmvu. ·uma centro 
:populoso e prO<!uetor. Foi assim que se po
-vou o oeste dos Estado 'Unido~. 

Mas, Sr. pt•e::;idente, onerar a Uníão a 
10 milht::es de ~. com o juro de 5 Ofo ,. 
sobreca1•regar. no prazo ele !50 a.nnos. o The
som·o publico com a forrnidavel l'Ommn. de 
150:000:000$. llltl'il. tazer·uma estrada de ferro. 
~ara a qualeomo um dos fund:tmentol; justi
ficativos apreoentou o nobre deputado a van
tagem uo plantio <lo coco. não é Sr. presiden- . 
te. de··ender os it~teressos economicos do paiz. 
(llluüos apo_ia.dos). 

O SR. Fn.\1\cr~co DE l\h'!Tcs-Uml1 e:;lrad:t 
de fer•ro é para tr-ansportar passngeiros. 

O Sr:,. CHM':Ü; LOBATo-A cem con·o;;por 
lülometro ella importará em 240:000:000$. 

O SR. Go:xr:Ar.n::s CJJATES - Mas, Sr pr~si-
dente. a mRior de.-vantagem desSt> estrnàa está. 
em vir perturbar o plano geral de viaçli.o em. 
nos~o J•aiz. 

·JiL tive OcC(LSi5.o. nesta Camara, de referir~ 
me a um phtno o mais raciona.!. o mais pra
tico, que ha de sc•rvir de base, quaesquer que 
s~jo.m :ls combinações, par-.1 a >iaç-.i.o do Bra
ziL 

Temos a Estr11d11 de Ferro Central que 
termina~á no ,do de S. Franci:>co.: temos 
260 legnas fro.•·cttmcnte n .vr.gaveis deste 
gran e rio, queaproveilamdiversos estados:: 
Pe1•namlmco, Minas, Alaguas, BaJli~ e Se1•gipe~ 

0 SR. CHAGAS LOBATO - E até Pi&.uhy, ' 
O Sr •. GoiSÇAL,"ES CuAYEs- Ha os di>er

sos confluentes que se prest'lm a. longa na-
veí!açiio, corno stljam o Rio Gra.nde. pt·c~nran
do Pi:\u!1y, o rio Ca.L·inhanlw., o rio Po.racatu, 
que ligados pot· estradas de ferr·o, a maior 
lias quães nli.o excede a 50 leguas. devem pür 
em comhmnicação o sut e o norte do Brazil, 
aprov~it:l.ndo·se ·~ no.'"egaçao do rio Toc-,tn ·ins. 

E' este o pla.no mais racional, mais pratico 
que se impõe .•. 

0 SP.. CHAGAS LOI.l.\TO-A' prlmeim \'ÍSW.. 
0 SR. Go:>Ç~LYES CIIAYES-.• -~~engenharia. 

bi."J.zileira.. . 
SoJ,re e, te plan", Sr. :presidente, pronml

ciaram-se os homemJ mais comp~tente~ ; elle 
não é o rl:'sultudo de um estudo superficial, 
não foi delineado sobre a perna, ou P~\ra. fu
vor"cet· interesses de occasião : não, e o resul
tado de grande estudo e de muit . patri tis mo-

Tendo por base o Rio S. Francisco ligado á 
Capital Federal pela Estrada de Ferro r·entr:l.l., 
fa.r-~e-ha n. communicação, corno já disse. entre 
o norte e o sul do Brazil, entre as .repnblica,s
sul-amMicanas do Pr(l,ta. e as do Po.cifi, o •. a 
Viação J.la.ra ~'fatto·Grosso. que deve aprovei~r 
os imporUtntes curso~ de agua, qu1te.~ orlO 
Pm-:1guay, o Coxim e outros; o. navl'g-J~.fl.O do 
AmuzonU$ com seus enormes affiuentes a do 
r.o Paraná que se prende it Estrada de Ferro -
\;entral pelas e:;trodas de 11ll'ro de S. Paulo •. 
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As vantngens da..~e systemn. de viação são o SR. VALL.uuru:s- Thcophilo ottoni, que 
i,e tnl ord~m que re:Umente surprehemte o conhecia. comopuucos este pa.iz. 
espirito. o Sn. GoNÇALVES CnA.VES- A Ia.rgoll traças 

Aprovei.ta.udo-se pa.rn. mais de 18.000 ltilo- iailiquei esse plano. 
metro3 de viaç-.ü.o fiu>ial, tem-se completado Assim, Sr. presidente, ou se considere pelo 
o systema. geru.l de nos.<;a •ia~.ã.o publi(;;),, sim- J.o.do ft.nan~iro. ou sob o ponto de "~ta eco
pes 1n.ente com o d~pendio na construc-ção de nom.ico,a estJ.·.l.lla. em quest!i.o e prejudiciallssi-
1.500 kilometros de estr-ada de ferro, no ma- mv. aos inte1·esses dopaiz. (.4poiados.) 
ximo. Fo.llou ainda o nobre deputado em conve-

Sr. presidente, o nobre deputado por Per- niencias de ordem política. e social, que se 
pttp:buco fez um~ bonita prele~ç~~ so\1re a acllam;). sombra desta. estrada, a qual consti

. ut>lidade e as v;mtagens da v1a~ao accele- tuira., por US$Ím dizer, um laço de ferro que 
ra.da.. . ha. d.e estal~lecer a. cohesão e a homogeneidade 
Nin~uem, Sr. ])l'e5idenie, contC3ta 11, excel- de intetesses entr() o :.1orte e o sul da Repu

lenciu. da Yia.~o fcrrea., n5.o 11a e..llirito obcee- bli-'ôt\ . Mas, Sr. -presidente, e precisamente sob 
cada, não ha ohscnranti~mo que p~'S..'l. resis- este ponro de Tista e o econom.ico que mais 
tir ao inüuxo do g-rande ~-ommettimento deste 1h.ll:a oíierece o projecto. 
seculo. P r·etender estabelecer a homogeneidade de 

E' ve-.:dadc, Sr. J.)residente, que ha alguns iuteres~es entre as popula.ç:ões que mot•J.m no 
,annos, dcu-st> nm Jhcto cllrioso e que de>e, Httom1 e que, além dos meios fuceis de trans
pela sua excen tl'icidade, estar na. memol·!o. da portes ma.ritimos, são servidas pelo tele,<T.~r
cama.ra e rio paiz. Quando em S. Paulo se pllo electríco; tt-azer este x·esultadoj"u:>tamente 
clirí.giranJ para Oet<te as estradas de fe:rro, hn.- paro. 11 região em que e mais intensa a.. troca 
via em -uma das Jocalida.des dessa :região, ·de idéas e de interesses; é, Sr. presidente. 

-creio que em S. Si!não. um homem educado abandonar o arduo problema. que ha. de ser 
no tra.ball10 de tr:tnsportes que se jàzinm em resolvido pelas comrou:nicações que hão de 
costas de burros. ~ . :pôr em couta.cto- as populações centl'a.es do 
Est~?)lomem.oppunha-secom tod:~.sas forças, 13razil, com o resto do :pai:L. (ApoittdQs .) 

.a que a estra.d.'l. de f.,rro tocasse em su:\ lOC(I- A este interesse não serve o projecto em 
lidade ; equa.udo. Sr. presidente, elleviu des- discussã.o,esim o em delineamentos ger-J.es que 

. _ feitas as suas esperAnças e perdidos os seus acabei de indic-'\l', por este lado o.indu., St'. pre
esforços, quanuo ~ibilou, pela prilnei.r-J. vez, a sidente, e condemnavel o projecto · Ní.i.o o é· 
lobomotiva. n•~ ),)(Woacão de S. Simã.o, este menos pelo lado estra.tegieo. 
homem ca.hh: fulminado por unia congestão. Sem te~ o.brolutamente competenci<:. para. 
(Apal"tcs .) falla.r neste assumpto. ln1sco um, e!!h>etii.uto, 

em rozões intuitivas, que pelo simples bom 
Mas, Sr. pt'C"lideute, os az>Opleticos · siio censo se ínipue ao e~pil·íto . . 

raros, e a nii.o ser· umctestes ·;J.:popleticos, toda. St·. pre.-;idente, uma estrada estrategica 
a gente dü bom s~nso ;')(;redita. na. excelle!lci.a n5.o _póde ter 0 tro.ço.do que se tlestim\ á. de 
da viação ílm·e:l. qn" trota 0 projecto. 

?l!a.s, Sr. pt-esiilonte, niio e, perdendo-se Par,'ce que as ciiSt:ts do Brazil e seu litto-
nesta,: g-cncr·:l.lida.tles . que SG justille<t o. decre- ro.l. núo sendo defcndid:u; peta esqu<~odr(l. bra,
'ta.í:ão ele mmt estraü~t de ferro. E' preciso zileiro., no (<'\~O exü·emo de se repellir u. in
collsiderut· alinlt:\llc;rcrmino.da; e,attentlendo va.sii.o inimiga ao territorio n(l.Cion:ll nã.o_será. 
principalmente n. que esta. destõa e pertul'ba protegido por uma. estro.~ costeiJ:a.(Apoiadas.) 
o plano de via.c;ã:o gue se impoem aos poderes Uma estra.da. estrategiC!l não é a.que se a _pro· : 
publicas do pa.iz e as forças industriaes ; per- xima. do littoral,e esta longe de tr:l.zet• a se
_gunto : Cl_Uando esta. estra.da trouxesse va.nr.a- gurança. do pt\iz ma.is 1:acil torna.rã. o.o íni
·.gen relatl\'a.S de ordem fina.nceíra, a. Ca.ma.ra migo a. conquista. do interior. 
deveria. desvirtuar , Yotando esta pt•ojecto, o U:~U. voz-Apoiado ; é preck~ rer cego para 
systema. gera.l da. n~--sa. via.çií.o ~ nio se vêr. 

O S:a. GARciA PIRES- Qua.l o. systema dr. o sa. GoXS:AL"\-"ES C&vn;- Portanto, s.r. 
noosa. via.çã.o ~ presitlente,a1nda por este lado eu não enoon· 
· · O SR. GoNÇA.L ns CrrA VES - Tom(!i bem tro utilidade, senão desvant:J.gens no projecto 
claro e desenvolvi este plano, acceito por um em discu~ã.o. · · 

·dos bra.zileiros mais di&tinctos e ma.is com-pe- Sr. presidente, como disse, não pretendia. · 
tentes, o Sr. Theophilo Ottoni,de inol"vlda.vel, oeeupar a attenção da Ca.mara. nesteS ulim.os . 
memoria,e acceito tambem, com enthusiasmo dias de sessão. .. " 

· -p<ll' mn:profts~onal, cujos_meritos_não preciso Ma.s levado por. um impn.Iso . que não po.de 
engrandecer, o finado Dr. Bua.rque de 1\.!a- dominar na occasião,quando o nobre deputado·· 
·cedo. . . · · . 1 por Pernambuco elica.recia. as vantagens deste 
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projecto, que considero perniciosissimo ; pedi 
a; paJ.;J.vra. e foi no desempenho deste compro
misso que occupei a. tribuna, para. fa.zer estas 
ligeiras consideraç:õe;; e justificando o meu 
voto, dizer à. Camara. que o projecto não deve 
merecer o apoio dos poderes publicas. {Jit!itQ 
õem,muito bem) . _ , 

0 SR. R ODOLPHO DE ABREU-Apoiado; é 
wna extravagancia sem nome. 

.O .Sr. Oliveira.Pintocomeçadizen
doquehontemtiriha apenas começ:J.do aenun

- cia.r a sua maneira de pensar sobl'e o projecto 
- sujeito a debate,quantlo foi interrompido, visto 

haver numero na casa para proceder à votacão 
e como obse1•vou a Camara não proferiu nem 
uma palavr-a. sobre o assumpto, porque com
prehendeu bem que o seu de,·er era deixa.r 
1mmediatamente a h>ibuna, Yisto como trat.."J.
va-se de votações importantes e est:.~va-se nos 
ultimas momentos de um prorog:u;,;1o. 

Deve; porém, voltar hQje ú.;; suas modestas 
observayões sobre esse pl'Ojecto, contra o qual 
se declara !ra.ncamente. 

A simples leitura deste projecto causa uma 
im:pressio semelllante ã. que rleve causar a 

. . leitura do;; mais phantasticos . contos de Hof
.mann, li ate pa.ra. surprehender a. todos que em 
l1llt momento melindrosissimo, como é este da 
vida nacional, especialmente considerado sob 
o ponto de vista financeiro, trag:.\·se uma idea 
a.rrojadtl. como esta, que, consider·ada no mun· 
do puro da.s theorias, seria t."tlvez digna. de 
ponderação, ma.s que enc:J.rada St.lbrc o ponto 
ae vL~bt pratico, como deve ser tomado dean
te du.s circumstancia.s fina.nceh~ts llO paiz, núo 
pôde, nüo 'deve de.modo algum merece!' u a.t
tenção dc~t.'l. ettmara. . ( A.JJQiac/os.) 

O Sn. :Monas E BABI'lOS-0 modo como foi 
apresentado realmente não parece seria. 

0 Sn. OLIVEffiA. Pixro - N(l. primeira diS· 
cussã.o tr;ttl.·Se de facto unicamente da. u tili
dade dt~. mnteria do projecto submettido a. 
debate, e sob este ponto de n~w.. despren
dendo-se o legislador de toda. e qul\lquer con
slderAC;ã.o pmtica, tem o projecto utilidade, 
por isso que não ha projecto rehttivo a es
trada de !erro que não tenha realmente uti
lidade. 

UM SR. DEPüTA.DO - Mas este tem grande 
utilidade. 

0 ·SR. OLIVEIRA. PINTO- Um projecte que 
tr<'Lte de uma estrada. de ferro, por mais ab
surda que seja., considerado so!J o :ponto de 
vista. theorico, isto é, em abstracto, e sempre 
utiL 

Assim, não se deve ventilar a.qui a questão 
da utilidade theorica, mas da utilidade pra
tica., e legisladores não devem ou re.Presen-

tantes da naclo perder de vista um momento . 
siquct' o cxo.me das condiçõe:; tlo pa.iz, para 
saber st ellas o impo.~sihilitam ou niio de um 
emprehendimento se~elhante. P í"'i"(/os.) - . 

Por outro lo.do nao se deve esquecer tam· 
bem que trata-se de organiB:tr um plano de 
via cão geral do paiz, e q:1e e g\·a vis>imo erro 
procnrar perturlJa.r p,reviamcntc c~te plano, 
decretando-se desde ~a um:;. e•t:-<«1:;. (le ferro 
que e possível que seja. consitlel'~~dn. neste sys- -
tema, mas que ele modo algmn pQ(lcrú. ser · 
acceita. com a. direc~ão indic-..ttlõl no pro_jecto. 
(A.llOiado.~ .) 

Sabe bem o Sr. presitlente, e não o póde 
ignor-a.t• n Ga.mara, que a E.~b.·:tda. cle Ferro ·: 
Ceni.t'3.l iem por ponto terminal Pirapoen., que 
e:,-tã. a. pequena dist.1.ncia da coa f! uencia do 
rio cl:tS Velha.s no r io S. Fr:wcísco. 

Não l)Ótle, porta.nto, ignor:w a Cama.r-<1 que 
desse ponto <tte o Jo:1Zeiro a mw~aç-tio do rio 
é ft-anca. para navios do mais elevado c;tlado; 
e si a ü trada. de Ferro Cemml e:;t<\ alem de 
San~ :&u·bar-a, ~i tem por seu pollto otvectivo 
Pira.por;'lo, pergunto si não é de toda. conve
nieuda que se apt•oveite esta communicação 
tlUVÍt\1, que e baratiSSitna, ta.nto mais qu;tnto 
se tem na. margem oppost.:1. d;l.qnelle rio a 
est..'1.Ç-ã<derminal d<J. Est:rado..cie Fer-1·o de Per~ · 
~1amo\1C:O, a esta<iio de Petl'olina, q11e póde 
ser unida ao Joazeiro pela construcção de 
uma estrada de :Lerro de l>eqneno numer·o de 
kilomeh·os. 

Como, pois, veem tr:12er :i. Camara um 
projecto destes nos 1.1ltimos di:ts ele uma pro
roga~iio ; como, pois, veem suieit<w por 
atropello á. deliberar;ão do Congr'e$.."-0 t:ma 
q1.1esr.ão desta. ordem, quando vamos necessa
ri:~omenie perturbar todo o plano ue viação 
geral, prejudic.mdo neces..-<aria.mente um pro
prio nacional da ordem m~ E:>tl'ada de Ferro 
Centr:.tl?! (tlpoiclllos.) 

Ainda q ua.ndo esta. C:>'trada, cuja. constru~~o 
se project..'\, pude.•~se 8er levada a efi'eito. 
podia-se dcroe jâ affirmar que a clirecção ahi 
proposta e acceít:.l peb honrada commis.s.io é 
completamente absurda. 
Qu~~ol a vantagem de le.-ar-se umn. estrada 

de fet·ro pela. costa marítima ela cid;tde de 
Nitheroy a Pernambuco, tendo por unico 
objeotivo diminuir o espaço de tempo que se 
gasta de Pernrunbuco a Capit.'tl Federal e, 
portanto. do. Europ.1. á Capital Federal1 E de-. 
ma.is, este unico o5jectivo, emboro JlOLleroso, 
poderia. justi:ticar a. construcçã.o de uma 
estrada. de ferro atraves.<:a.ndo terrenos impro
ductivos, na. sua. maior parte estereis, e não 
tendo, portanto, productos a transportar, 
podendo exclusivamente conduzir passageiros! 
Esta. unica. consider:LÇ.'io pôde pesar de t.a.I 
modo no e.<pirito d;i. Ca.mara p;U"l), que a.cceite 
um .Projecto phantastico como é este 1 ! · 
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O S&. Fr:.óES PA CRl:'l.-A celeridade é uma. 
condio;ão do comm~rcio. 

O Slt. Go~cALVES Cn:o~. n:s - .H<tS ea~ con
iliçiío uã.o ]usüti.ca. o Pl'ojecto. J.lOl'Clue as 
m~~r··.ldorias ctue vierem da Europa. não hão 
de: fi\zer ba.ldettçita. pa.,"ando lh3te muito m11i.s 
·caro em 400 leguas de estr3.d3.s de ferro. 

o SR. Or.wEm.;. P1XTO- E' õldmi.r;;vel que 
em um paiz como o nosso, "mle ha. dencienci;;. 
(te tr:.1.nsporte no> terr-enos uterrimos do .inte
rior· e onde o itle:tl ó estab.lecer t'L communi
ca~:to nos cen~ros producth·os, se tente con
struir uma estr::tda. de fe:·ro como e>tn. pam 
1h.zet• concnrrencia, à ll'•.ve,e:·açã.o flu via! e 
ma.rltimn., sem cluYiua. me1tos onerosa. e c1ue, 
"DOI' isso mesmo, cte v-e e h:t de fatalmente ser 

. preferida paro o transporte. 
E' possi vel que um:i e;;trada. de ferro de 

cltoh~ de 1•n,60, cnj:1 construcçi'io cust<J.r:.í. de 
loo:ooo.s ~ 120:000.j por J;:ilometJ•o. impor
tando. portRnto, não em 100.000:000$. como 
:llontem se clisse. mas em mnis de 2ü0.000:000$, 
não ,;eja. um g-rave pe:dgo pru·::. o Thesonro 
:Publi~o? . 

P1•iS es~~ o Ilatz em COlldiçGes financeira>; 
U.e t:\1 ordem, para emp1•e!v·nder o liras desta 
ot"üem, quandooutl.'ll.S muito mo.is urgente
mente rectamt\das deiX:11m de ~er 1e'md3.s a 
~!feito. porque :cllega.-se que o ·rltemoro llilo 
:p<'•de comportar mais dispenclios, quet' sejtllh 
-pet;1. sub\'1'\nc;âo kilometrica •. quer peh\ g-,\-
r-J.ntio. tle jm•os ? ! _ ->~ 

O Sn. GOS'Ç.\.T.VES C!t\.n:S - C<n•tam·3e 
;-&•ros p:Ll';l. e~trad~ ue ].'ll'itr.eh·~~ ortlem, pO.l':l. 
ga.sLa.t··;e mõlis de 100 mil conto~ com a. de 
que tt·;;,t•• o proj~to. . 

O Sr. OI.tYErn.\. Pl~'To - Como bem diz c-
1Ja!,z·e dcpuw.drJ lJOl' :'.linas, >ac-se oner:~r os 
cor~···s publico~ durante longo esprv;o de 
tempo, com o melhoramento que se ten~11. em
:pre.,end:JL' e cort:Lm·se -verblLS vot..'\dU.5 ll\l.l'<l. 
· estratl:ls de primeir<t ordem. • 

De'~'e uccentu:w 1Jem o seguinte filcto: \'.. 
-estrad:\ não custará somente a. quantia a que 
ile reteriu o nobre deput.l.do o Sr. Clta,n-a, 
'Loba.I<J; mn.•, desde que a exteno;:ão ~ de 
240ll kilomecros o seu custo niio ser·a inferior 
. ;), 240 mil contos. 

O SR.. EsPnu-ro S.o~.~To- 210 n:il contos. 
0 SR. OLIVEIRA. PD."l'' - Sejam 2!0 mil 

~n.tos. 

O que não se IJÓde contest:t:r e que a. estz-J.d~ 
liã.o pas;ará, de uma plll'a ph:J.ntusi1l., llorç1 ue 
·de. modo.atgum, poderá tomar-se . rea.Húade 
:priLtica.; mas,M.mH;tindo_ CJ.Ue possa tornar-se 
1l.Dla- realidade,· pOde-se affirmar catl!egori
-eamente que ella. ha. de onerar o Esta.do .du
.ra.nte -tOdo ·o 'Pl'8.SO para o qual se pede ga-

1'a.nti:J. de jnros, com os juras que a nação 
g~u"a.nte-

0 SR. E~'PllU'I:O St, ... "<:TO - Nilo apoiado. 
O Sr.. OLlVElRA. PrxTo- O nobt'e deputado 

por- Perno.mbuco, como o orador clisse hon
rem em 3-Pil.l·t:e, estú no seu direito em de
fender ~~ e.•tmrl<c; S Ex:., ape.z;J.r de l'ept·e
sentar r\ na•;iío, niio pôàe entJ:"et:~nto se tles
prendeL' de considerctÇúes q ne dominam o seu 
espirito como r.~pra~entante de Pernambuco. 

O nobt•e deputado encrcra espeehlmente os 
interesses do E'Stll(.l.O que rep~es~nta e o omdo1• 
não o ceusm·<l por isso, pox·q ue e o :primeiro a. 
reconlle,·er qne tal pro~edimento ~tá na. 
ordem Mtur<tl ila.s cotts:J.S. 

O S1~. S:)Dlll> - E~t~. raz;.'lo d~ve :pt•eva.lecel' 
em relacão a Y. Ex , que ê tept·esent(l.nte 
do estado do TI.iOJ.le J3.neiro. 

O SR. FR.uES n.~ Cat;z-0 nobre deputado 
pe!o Rio deJ<J.llefro tezu :1.lguma. coasa úe mi
neiro. Vc;j:t como ~· deputação mineira estii. 
ut1ida nest;\ quest.i'lo. 

O Sa. OLrvRJR,\ PI:-<TD deve _dizer ao 'ns
b~·e cleput<1do que represen: a ne~t;;o camara 
o e:;i:.l~do do Rio d~ Ja.uei.ro, com tant~ Ie"'iti-
midatleoom.o S. Ex. " 

O Sa. Flt:.im; D,\ CRliZ-!'•Jln~uem contesta 
isto. V. Ex. ni:io mo cr;mpreherldeu. 

O Sn. OI.IYE!IU PL'\'TO tlesue que entrou 
n11 Yill~ ~aci;J.l , dC:IJOis de tet' obtido o ~eu 
per·g,tmínllo de medico, cr·eou t-elnç:Ges n:~ so
ciellatle flumilwnse,de mndoqnG,ua mctlidadas 
sui\S lüL·c;as. l'epl'CS~llta.ndo o o~ta.do n•~ anti~ 
<1-~sçmbl~:~ pro\·incia.!,en('Oittr•ottnasta. coz·por7t
Ç<io muitos r1ue o e::weller;~m nos conhecimen
tos e no ttl.lento.n\n.;nellllllrnso,inclusive o no· 
bredel,)uttl.uo. rt1te o exéedesse no. <.!•·dlca~ão ao 
estado t.:u.i:~ reprc:;en tu~,[o 11 roeu L·ou e :pt'ocura 
nobilitur, pela li::;;~.LU.a.de nos ~ror~oa. em J?tol 
Llos seus iutcL•e,;ses. 

Quando,St·. presi(lentc,no seio da nssemblea 
!>1'0\'Ínc:ittl COUStltUÍU•SC 3. O:lllC:tdtt re],}U
b~h:ana.,viu tambem muitos cotnpanl1eiros qua 
Ieva.ta.tu to(las <\li ''ltlltal,"ens que lll~s da ,·a. o 
t:J.lento. e illusü·a.~io,_ mas nenhum que o 
<.lN<\UtaJa....;:;;e n;~ detlteaçu.o e le.:<ldade com que 
pr~$'taY3. os seus set•viços • 

Porta.uto,o nobre rleputadD, lembrando que 
o orador é filho de Mim\.s, não tem a mínima. 
rel~ão com o assum(lto. 

A Estrada (le Ferro Central ·não e :fiumi~ 
neuse nem pertence a. nenhum estaclo, mas a. 
todos. · 

U:l.I Sa. DEPt..'"l'..I.DO:-A todos :-:po~· onde ella 
cQrre, 

O SR. FR.tiES v,1. Cnuz-v.:Ex:. n;'lo me quiz . 
entender. ' 
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O Sa. OLIYErP . .A. PI:\"TO-E' preciso que en
care o projecto JlEeh íace economica. 

Está. o Brazil em condições (le em:prehender 
mna obra gigantesca, como e:>ta ~ 

E' uo. convenif'nda do paiz empl'ehendet· 
3emelhante lJleluoro.mento, quando gr~nde 
numero de estt•adas de ferro de inter~se pu
blico commum srto reclama.du.s ~ 

o SR. GO:'i"ÇALVES Crrn·Es-Quamlo e p-re
·.CiSo concluir as que existem. 

Posta a. \"Otos a segund:J. p~u·te da. emenda 
do Sr. Fra.nç-.J. C(\,rvaJ.ho, ibi rejeit<J.da. 
. O Sr:. PREi'IDE'\1'E declam que e.'lt.i. pl•ej~

dlcada. a. emenda dog Srs. Baptiskl. da Mott~. 
Bevilaqua. e l'r•)es da Cru~. 

Submettido a . YOtos, . e r~jeito.•lo O substi
tutivo do Sr. Arthm• Rios. 

:\ão tendo sido approvad(l. nenhuma das 
eml!ndas, o Sr presidente declarou IJ. ue a prü
posta ia se~ remettidtl. ao Senado. O SR. ÜLIYEXK\. PH'I'TO-Sr. pi'esiuente, o 

·nobt·e deput.tdo llOr Pernil.mhuco, que hontem São, ~'-ID seguida. approv-ad:J~ sem rleoate as 
·discu t. u a ma tei'ia. . . redacc;ües dos lll'O.i~w::; !J.j;. 154 D :?.. 154 E 2 e 

Qu(tndo em •~J.lO.l'te $e observa-.,·a q~<e esta e~-· 221 L . . _ . . 
i:ra.da. não teria pl'Otlnctos ~t conduzir, pela _Em_segm•lt: o Sr: pre_sl(lcny~ a.nnuncia a. 
1orça. de sua imag-inação plmntu.siosa. S. Ex. :uta~'l.W, em :hscuss<LO ~~lo.:<\. U<J.~ :mendas .o.o 
re$pondeu 10'"'0 que esta estrada poderia tra- ::;e_nado, ao lJIOJeCl.D n_. -~l ,J, or( ,lUÜO (1, Ie
..zer um gra.uae resultado c;ureganJ.o cuccs. celt~~ gemldl\ l~epnbllca pnl'.t o exerdcio de 

O nobre deputado dizia que nilo causD.ria 189·3• 
-surpresa nenhumtt ;).0 seu espi1•ito que l1. es- O SR. HO)!Er:.o B.\.PTISTA. (pelrt o;·dcm)-Sr. 
trada de 1erro fosse desenvolver ate a cnl- presidente, numerosa e resneita>el commi:;
tura. de cCc()S da Balli<t. (Tj·oc(wi-sc 1:arios sft.o da Pra~:a d<:f Commerdo,-dest.~ capital, re
apa.rtes.) prese;.•tou ilo.llltem, pemnte a commi>são de 

Quando em apat•te se .lhe dizia que a estra- or~a.mento rb Camara contra as emenda::. do 
da. não.terh< producto para conduzi!•. c este 0 S_enado ao orç-amento ger:al <~a r~c:eit..1. c espe
ponto que dése.~o l'!.'iar, s. Ex .. não tendo cuümente contra o sub;;tttnttvo do art. I••. e ~t 
-outro at•gumento a o1ferec:er a esra obserVt<· que allgmenta de I "/• o imposto actual sobre 
~.ão, dizia qué a estrada })Oderia tnt~r 1','mnde 0 div,dendo das soci:·do.des anonvmas com 
.resultado com o c.1.rreto de cucos. sede na. Co.pit.-1.1 FederaL • 

As razões em que a comrni~slo rh Praç:1 
O SR. PR.ESIDE::\T.E-I·Lwendo numero P"-I'ct do Commcl'Cio fundamenta. ~\ sua rec!amaç:,iio. 

votar, peco a V. Ex. a fineza de interromper !lst;i.oconsubst:tnci:Lchs em uma.represema~,Uo 
.o seu rliscurso. que a impt•ens:.• hoje tor·nou publica e que na

tur-J.lm~nte .i<\ est<\ no conhecimento cl(l, Ca
lll<U':L O Sr. Presiden-t~-Vo.c-se conti

nua.r "' vot..1.\.ão d<t prol)OSL;L do St·. Glicel'io 
.para. a prorogOJ.ç-J.o d<L acttu1l ~essiio legisb.ti va. 

Na ultima. ses~ií.o lleixou de haver numero 
Jmm a v-otação <h\ ememl(l. do St·. F t·ança. 
-Carvalho restril1gimlo o pmso da. pt·opo~t:.• do 
Sr. Glicerio p;1.m rtue n IJl'Ol'ogaç:\O 1osse u.t~ 
ao dio. 19. 

Posta il. votos esta primeira p<~orte dil. ~mencl.:L 
·dO Sr. Fmn~a Carv:tlho, !oi l'Cjeitadn. 

O SR. PRESIDE:Xn;-A primeira J:l(l.I'te da pri
]lliti vaemenda do Sr. Franç~1 Ca.rv:tlllO. quanto 
ao pruso da. pt'Ot'Oij-ação, estiL pr~juú:ca.d01. VO\l 
submetter agom a voto:s a segunda. parte que 
. se r~t:.Ore ao a.ssumpt·J n tratar na. prorügaç'iio. 
que declara set'i )?Ura votar as leis de meios, 
durante esses dias, ou antes, si tico..r a ma.teria 
l'eS·JlVida. 

O SR. FRA:'\Ç."- CARY,~Lno (zlda oTdcm) nr. 
.emenda que teve a honra de apl'esentar, li· 
::mitou o assumpto da prorogação ao orça
mentos e leis de meios; mas ne,tes orçamen
tos eomprehendeu o ci"edito pa..."'a. a ma.t;:inl1a e 
<> exercito. E).--plicou h ontem isto. Em toda· o 
~o, julga. conveniente explicar hoje a. inten
..ção que teve quando redigiu a. SU3. emenda. 

Ponderou a commissão \b, Praça do Com
mercio, ;tl~m disso, que, adoiad~t ''emenda ao 
al·t. l" propost<• p~lo Senado, ~;erilo l'eduzidas 
as remi~ publicas de 25 •Jo, visto como o ex
cesso dv imposto obrigu1·i(l. a men01· importa.
'ão e a menoL· consumo. . 

A commis:;i\o de orçamento. explicando as 
drcumstancias especíaes, em que o ~cgimento 
da cn.stt 1bri;O. <\ Cam3.rn a proceder, su po
dendo acceitar ou recusar ns emend.-s <lo Se
nado e o tempo limitudo que tem para. fnnc
cionar, declarou que, com todtt ;1 [l).'l.ldade, 
i1Jlt'- sentaria á C3.m:J.L·a. dos Srs. Deputados a. 
represent:lçii.o, pa.m que ella deliherasse are • 
sJleito. 

Fica. deste modo s:ttisfeito o compromisso da. 
rommissii.o de orça.m~mto 

Agorn cabe á mesma commissão eselil.reeer 
ã. Camara dos ~rs. Deputados sobr.:l <\5 emen· 
das em questão. 

'O tl.'iplo do imposto sobre phosphoros grava. 
este artigo apenas em 12 •;., imposto menor
do que a.quelle que a commissão tlemiilsiona.
ria. ha.via.11roposto, que era. o dcbro dos 4· "I~. 
ora triplicado~,e mais o imposto de lO rei~ em. 
~tamllllha.s. . . 
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03 30 •fo sobre os <Ureltos d~ import:~.~;"i.o Si pre,•aleeer o voto da Ca!llitra, isto é, 
que pagam os ::~rtigos menciona<los n:L <HU(!nr.la si respaitarmos a emenda do Senado, póde 
ao art. 1' não attlngr:m, como ponucr;L :t g:u·antit· que <ts fabt·ica•; naciona.e~ deste :tr
honr·ado . .'commissão da Prt\ça de Comni3t·cio. ti;;o se fech:w::io. 
ãs 34 c:lass(l;; di.\ tari!h. dus õJ.lílLntlc;;tLS ~1ue; SuiJmetti<las succecsivamente a votos, são 
aliás, t1penas possuem :J5. :l.ppt'O\":tdn.s as seguintes emendas ao projecto 

Basta Ltizer que a ch\sse de al'tefacto; de lii, e n. 221 J : 
dosa:t'tefúct.os de algodão,r11Jesão:t "'estimentit Ao art. }•-Substituam-se as pahl.n'"cJ.S: ele· 
do pobre, não estão alcan~dos pela$ emcn- vndos :\0 J.obro os direitos que pagam os 
da.s do Senado; ~inda rMis-que a em~nd:t pltosphoros, até carbono. pelo seguinte : ele· 
do Senado não attinge tl totalidade dos (l.l'tigos V;tdos ao tripulo os uireitos que IJ.'l.g'il.ID os phos· 
·das divers;l.S chtsSes da tn.rif;J. da.:; a.ll\uule!:(lt. 11horos: :1 má.i:s :3o "/o os que a.ctuulmente 
mas unicamente aos artefactos expressamente pngn.m o.> teci:hlS e artefa.ctos de &.'<la e linho 
indicados ro emenda. puro. os tecidos çom boi1hL{los, franjas,renili\S, 

Toda.s e~ ponderações .-~. commi~siio tle r_cqttifes. greg-M de qualquer ~ate~a. , os_ ar
orçamento fez :i. nl'Opria commiss.io <lo t-om- ttg•)S de mod:l.,roupa.sdephantasi.a.JOlt\S,nrtJgos 
mercio. ;lccresc.-ent'1.ndo (tlle qm1.lquer incon- <le ouro com ~adre1~e:ola., marfim . 'til.rta.ru;~. 
gruencia. que l"lOrventnra exist isse nã tlllilíg'- cora-l. P~•.l t-a:-, ~r~<o~, · ~pelhos. qu~h'O~. 
na~:i"LD dos artigos seri<t redigid<t pd:l. (;OIU· mohh1ra.o;. cr~st.a.es. P?rcellanas .finas, v 1~~os 
missão de redn.cl.:ão. fino$ e espum:tnte.>,_ licores, cognaC$, molnha.s 

_ Qua.nto ao imiJ?sto de 2 1/2 •; . ., ~obre o>. ui- r ~~~ .. lu~~~ p·irf~ma.rws. _ lustr~s, cn.~t<\5 pa.~ 
vJdendOi; d;)S socielhules· anonyma.s na. C<\pLt.l.l! Jo,.,.tr '.. li,JO~t.~m la. de q_ u:J.lquer q\tahdade, es 
Federal, convém nottlr q,ue .hi. existia o im- 1 ta..e~a.s e -yasos ornamentaesde <I?~quer es-
postode ll i2 •/o, e que em diversos esca.tlos pect~. o"QJectos de m:.1.rmor~- otülas pedr~s. 
se tem crooilo 0 impo~to de l ''/ "• 0 que pcelaz arretos e , carr·nag-ens, art1gos -(te 1 charao • 

. _o de 21/2 •jo pra :propo.;;to pelo :;eMdo, :par,L m~t~l pr1.1tcado o~ dc~u~ado, O.J?par~.ltos -para 
as sociedades anonvmas da Capita.l Federa l, .l?oO- de qu~~fl~C~ qu,.\lldacle,ollJecty~ devlme, 
onde, como é sabido, ainda nilo cxí;;te. c<:Jmo fogos dt< ~rttf•c1o, v~.lmlos, pall~IC!t1S e taJ?e· 
nos outros est:<clo~ estJ. eleYaçlío de impo.;to. t.cs. queiJO~. chourH;os, presnnros.e ft•uctas 

' ·· em conserva.s. cal~Cto de plt(l.atusw., leques, 
A commissU.o entendia ·de seu dt!Vel' ti:ll'ne- La,·as, armas de Jogo, punhaes, beng:\las de. 

cer estes esclMecimentos ·á C'\m:.tr:l. dos Srs. estoque, pnpcl pinta(lo. l?MS.'lros cheios, pol
·. Deputado;; ~• quem incumbe clicidil• soht•e o. vorn e pan:1céa.s; e diminulndode :30 "lo 05 que 

represent-.1.\ií.o a que j:.\. me N leri. pagam os machinismos, os instrumentos de 
A commissão tem a.iud& a aecr·essentru· que t.wour;J., a;; lérramenta;; de opet-:.wios, ns ma

hoje mesmo J.'eoobeu Uilll.\ novo repre:-;entt\çào terias primas, as substa.ncla.s tinctorlll.es e 03 
· de i nteressados em sentido cont1-ario. r.o:< ter- pt'Oductos chimicos tle uso _industrial e os 

-· mos da. que acabo de ulludir- . dcm:1is artigos de consumo neces.:oarios nas 
A commiSsã.o, nrw podenclo deciltir n. ro- ra.hricas ; e supprimidos os imposto~ sobre o 

speito desses intere..'SeS em. jogo, cumpre seu ·~do ' 'atcum. . 
dever expondo-os á. cama.ro tios Srs. Depu- "' ImpostO de sello-8upprima-se n. excepçã.o 

·tados, afim de que esta, na votação a que se consigna.dn. em t\1.-vor das acçües do socieda.
vae proceder; profira seu julgamento. ( Ht,ito des anonymas de fiação e tecidos. 
bem.) Accres.;•cnte-se onde couber: 

o SR. PRESID&'\'TE-A Cama.ra. ouviu a. de- 2 l/2 sobre o dividendo de sociedades ano-
c.ta.ração feita pelo nobre . deputado em nome nyma.s que tenham po~ sé.de o Districto Fe-
da com.missão de que s. Ex. 1il.z parte; e s::~.hc des~~pr·íma-se 0 imposto ele $1JIO po!' caixinha 
pelo seu cuicla.doso estudo sobre a matel'ia-, o de phosphoros. . 
queha acerca. das emendas tlo Senado, r. cuja. Ao art. ~-·-Em vez de n. 4 do projecto,. 
vo~ção se vae proceder. digt\·Se ;--4, a. rever o r~nulamento do seuo. 

O S:a. PIRES FERR.EXR.-\. (pela a>'dem) pecliu a a) mantendo as tuxas fixM e proporcionaes 
palavra apenas para orientar um pouco a estabelecidas pela lei n. 25 de 30 de dezem-
vota.ção. bro de 1891 quanto aos : . 

O nobre relator da commissã.o, trat:l.ndo do 1•, actos emaua.dos de poder ou antoridade 
im.lJosto sobre phosphoros, não tornou bem da Uruüo ; -
claro que o imposto que foi detel'min:l.do por 2•, papeis, titulas ou. documentos sujeitos a 

--esta casa. e ma.isforte do que o q\le foi votãdo sello, que prevenham de serviços ou re_pa.r-
pel.o Senado - · · · · · tições tederaes, ou que por ellas tenham de 
· _.Alem de ser menor o imposto votado p".lo transitar - · -
Senado, elle e mais fa.vora.vel à. industria na.- 30, papeis ou titulas de COIIUllercio, de coa· 
ciona.l, e, :por consequ.encia, aos operarios. l:roctos regidos por leis federais de tnLnsmis-
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sii:o, arrendamen-to ou aforamento de pro- .i~u4rias a!ITicolas e pastoril, >a a. commis: .. 
}lriedade no Districto Federal; sao rle orçamento, para. sohre elle interpor 

4°, actos emanados de poder ou autoridade parecer, ouvindo prévio.me!l'e o Poder Ex
do Districto Fed~ral, e papeis que provenham ecut.vo, por intezmedio do mlni:rtro da fa-
ou trallSÍí em por suas rc·parti.ÇÜCS ; zenua. 

5'', a.cr.os emano.dos de pJdel' ou autoridade Sala das sessões, 11 de noveml}ro de 1892. 
estadual ou sujeito~ aos ~eus serv,ços e repar- -Pi·ancisço 'leiga. 
tiçõe;, e que r.enham de produzir os seus e1fei-
tos em outro estado p::rante autoridade fede- O SR. PRESIDEr\"TE - Em vista da approva-
ral, ou fóra da União; ção (lo r:·querimento. vae o projecto, com a~ 

o 1 substituindo o uso de estampiUUl. pelo em?ndas que lhe foram apresentadas, ser en
papel timhra.do em todos os casos que per- v·iado a commissão d., orçamento. 
mitam tal sub5~ituiçã.o ; OS~<. ARl'rruR Rros (p~ta Oí"dcm) pede dis-

c ) ele\·ando att! no decuplo do que dispõe pensa de impressãõ para a redacç'iio do pro
o actual l'egulamento as multas impostas jeeto que orça. a re~eita geral da Republica. 
aos contt·;L~·entllre.s. Sul,mettido a votos o requerimento, é 

Snppt•imu.-se o art. 3. o approvacto. 
Suppt•imu.-se o art. 4.o O SR. SEálla,\ (pela ardem) pede >erifi~.do 
Em s:•guida. siio as emendas remettidas com da votação. . 

o project.o á com missão rle redacç:ão. PNcedendo se á veritlcaçií.o, reconhece-se 
Votu.t;:i.o, em 3• discussão,do projecto n.I05 A, que o r querimento foi appronct.o por 95 

deste u.nno. elevando â. ca.tegN•ia de alfandega mtos concra 10. 
<l.mesa de rend11s de Sant'Anna. do Lin·amemo 
no estado do Rio Gt•ande do Sul. . 0 SR. SEABP..A (peht 01·dcm) requer ao Sr. 

pr~sid~nte q_ue digne-se de mandar informa1• 
Submettido a vo~.ê a.pprova·1o e en''iado á pela lista d<~. pot·ta. quantos Srs. deputados 

~omuússãu de redacç-âo o ;:;eguinte ~stão presentes. (Suss~m·o.) 
E.~tou no gozo de um direito meu, diz o om

dol' ; quero demonstrar que evidentemente 
não ha. numero. ( susstm·o.) 

PROJECTO N". 105 A-1892 

O Congresso Nacional decreta : 
.4-rt. l.<E' elevada iJ. categoria de alíàndega 

a me.~~a ele rendas geraes de Sa.nt' Anna do 
Livi"amentCJ, no estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art. 2. • A mesa de rendas geraes de Pelotas, 
no relerido estado, 1ica habilitada pa.ra iÍlZer 
os despachos d~ que trat:1o o decreto n. i063 de 
31 de OUtUhi'O de· 18i9. 

-~rt. 3." Fica o goYerno a.utorisado a abrir o 
ct>edito necess(l.l'io paro fazer 1\l.ce ás despezas 
originadas por este decreto. 

O SR. TOLE1\"''1XO DE C.'I.R.VA.LHO (pelt;t ordem) 
req11er verifica(;.ão de votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que o llr-Qjecto foi approv-&do por 78 •otos 
contra 30. 

Votaç-J:o, em 3•discussão, doproj~to n.32A, 
<leste anuo. dando diversas pro>~dencias no 
intuido· de . animar as industrias ag-rícolas e 
pastoril 

O S:a. PRESIDENTE declara que ha um re
quel·iroento do Sr. Francisco Vei~. que vae 
submetter a -vottos. 

Submettido a votos, e appro'Ç"S,do o seguinte 

Requeiro que o IJrojecto n. 32 A, dando di
Yersa.s providencias no intuito de animar as 

Cllmnt:l. V. Vl 

O S&. PRESIDEi\'TE iJ.úorma ao nobre depu~ 
tado que a lista da. porta accusa a presença 
de ll7 Srs. deputados. 

O SR. SEABRA-.Mas, Sr. presidente ..• 
o Sa. PRESIDE.\"TE- Y. Ex. não tem a :pa.-· 

lavra. 
O SR. S8Alllu.-Pe~,o a palavra pela. ordem. 
O SR.. PRESIDE:-;T:e-V. Ex. não pódefa.Ilar 

pela Ol'dem mais de uma vez. 
O S:a. SE.WRA. - Retiro-me da sessão. por 

causa da >iolencia que estou so:trrendo em 
meU direitO. (S\!SSt!T?"O, ) 

Em seguida e approvada, sem debat~, a.. 
seguinte 

Redacçao 

N. 221 K -1Sfl2 

Redacçao do projecto ~~. 221 J, do cO!'l·enlt 
amlO. que or ça a receila geral da Repul.>lica 
dos Esta.rks Unidos (lo B•·a:;iL p"ra o exer
cicio de 1893 e d4 oulms providctlc:CZS 

RECEITA GERAL. 

O Congreiso Naciom~o! decreta : 
Al't. 1. • A receita geral·da Republica dos 

Estados Unidos do Bra.zil, pa.~a o exercicio· 
3! 
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de 1893 é orçada na quantia. de 233.268:300$, 
·e se1'l\ realizad3 com o prodncto uo que fôr 
arrecadado dentro do exercicio da presente 
lei, sob os ti tulos abaixo designados : 

10 % addicionaes sobre os impo.stos de e:xpe• 
di e o te dos "'eoeros livres do direito de con
sumo, das ~apatazias, armazenagem, 1Jha
róes e docas. 

RECEITA ORDlN.ARIA 

IMPORTAÇÃO 

Sahida 

Direitos de 2 l/2 % da polvol\1 fallricad~ por 
cont<1 do governo e . dos metae.s preCIOSOS 
em pó. pioha barro ou em obra; de 1 1/2 % 
do oo.ro en1' barra fuodido na Casa. da. . 
Moed;l . 

Direitos de bnportaçiio para consumo, nos 
t ermos da lei n. 25 de 30 de dezembro 
de 1891 e disposições z;tella cibo~I:IS! sendo, 
porem elevados ao tr1plo os d1rettos qne Interior 
pa.,~ os phosphoros ; a mais 30 o In os que 
aetu:>.lmente pa!!am os tecirlos e arte~u~tos Juros das acç.Ues das · estradas de ferro da 
de seda tj de linl~o puro, os tecidos com bor- Bahia e Pernambuco. 

·: dados, franjas, rendas, requi(es, ~reg<~s de r<.end(l. d:~. Estrada de Ferro cenh'al tito Bra.-
qualq· o.er materia, os arti,.,."'OS de moda, Zl'l 

d • ' d 1 !XJUpas de pha.ntasia, j!lias, artigos e. ou Oi ta das estmdas de ferro custea as pe_ a 
com madrep!lrola, marnm, tartar:1ga, c:or-c~.t, União. 
ouro, pra.ta, platina, pedras preciosas; es- Dita elo Correio Geral . 

__ . pelhoo, _quadros,.molduras, crystaes, po•·- Dita do~ Telegrai)h05 Electricos. 
cellilnas .tinas; vinhos finos espumante:-, Dita. da casa da Moeda. 

· licores, cogn;tCS; mobilias de )uxo, 'Pe~fu- Dita dti. Imprens.\ Naciona.l e Diario Of!iciaJ. 
marias, lustres, ~:a.rtas para JOgtlr, OIJOU- Dita d;l Fabrica de Polvora. _ 
tet·ia de CJ.ualquer qualidade, estatuas. e Dit·J. d<\ Fabr·ica de Ferro de S. Joao de lpa· 
vasos ornamentaes de qualquer espec1e ; nema . 

. · . · .. obje~tos de ~armore e .o~ttra.s pedras; D\ta elo;; Arsenaes . 
an·e1os e · carru~.gens ; artigos de cha- Renda da CnS;\ da Correcção. 
rão met<tl prateado ou dourado; appa- Dita do Gvmuusio Nacional. 
rell~os para jogo;; de _qualquer. qu~tidude, Di ta do lo.stituto dos Surdos-Mudos. 
objectos de VJ.me; fog·os de artii'icJO; '·e!- Dita do Instituto Nacional de Musica. 
ludos, peUucias e tapetes ; q_ueijos, chou- Dit:t de matriculas nos esta.bêlecimentos of
:riços, presuntos ·e ·frutas em cooserv.:tS i ficiaes de instrucção ~uperior. 
·calçado de phanta~ia,leqnes, luvas, arm;\s Dita d<\ AS::o'istencia. de Alienados. 
de fogo, punhaes, ~engaJas. de ostoque, Dita art•ec;ld:ld<\ nos diversos consulados em 
papel pintado, passaros cbBies, polvora e {Jai7.es estrangeiros. 
panacéas ; diminuidos de 30 •f,j. os que Dit11 dos ·pro:1rios nacionaes. 
'Pa!!'aiD os machi:nismo~, os instrumentos de Fóros de terrenos e de marinhas. 

· la.~oura, as ferramentas de operarios, as 1...'\udemios. 
ma.terias primas ; as substancias tinctorlas Premias •le depositas public:os. 
e os productos cbimicos de uso industri;l~ e Cootribuiçiio das companhias ou emprezas de 
oo demais artigos de consumo necessar10s e,"tradas rle f~rro subvencionadas ou nã.o, 
nas fabricas; e snpprimidos os Impostos e de outras companhias, para as despezas 
sobre o gado vaccnm. da respectiva. fisca.lisa.ção. 

;:Expediente dos generos livres de direitos de 1m posto do sello, de accordo com as taxas es-
. consumo, elevada a lO "lo a resp3Ctiva tubeled •IM pela lei n. 25 de 30 de dezem-

taxa.. bro de 1891. 
Expediente das capatazias, elevadas As taxitS lmposto de transporte . . . 

a 100 réis e a 50 réis. Di1o sobre vencimentos e subs1d10s, de ac-
Armazcnagem, elevadas as taxas a. 1, 2 e cordo com a lei 0 • 25 de 30 de dezembro 

3 •;.. de 1891. 
Despacho marítimo 

Imposto de. pl:l8J'àes. 
I mposto de dõca.. 

Addicionaes 

Taxas addicionaes· sobre ós direitos de· im
. : . portação para. consum.o, -na. fôrma. da. lei. 
· · .· .n·; ·25 de 30 de dezembro de 1891. 

Imposto de 2 l/2 sobre o dividendo dos titnlos 
.das compu.nhif<S o.nonymas qne tenham por 
séde o Districto Federal. 
Cobrança da divida acti-va.. 

CONSUJIIO 

Fum(l em bruto de prodncção estra~
geil'a:, por 500 grammas 011 fracc;ao 
desta unidade ..... ~................ $1()0 

:;: 
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'Fumo l,iestlado. on' migado, por 
25 gramm~~?u fracção desta unidade: 

de produccão' nacional ...•• - .• - .• -• ••• 
-de producção estrangeira .•.••..••••••. 
Charutos por um : 
de fabrico estrongeiro ..••.....•....•. 
Cigarros, por maço até 20, e por quo.l-

$010 
$020 

$100 

que.c- t'racção excedente de 20 : 
de fubr~co nacional:....... . .. . .. ..... ~10 
de fabr1co estra.ngen•o ..... . .. ..... , . • $030 

Os cigarros de mortalha, on capa de fumo 
.IJ3b<>arão o dC1bro destas taxas. 
Rapé, por 125 gr<\mmas ou fmcção 

desta uuidttde: 
de fabr!co naoional :. . • . • . • . . . • . . • . . . • .$020 

·de fabriCo estrangell'O ......•.••.••.. : $060 
Estas taxas serão arrecadadas á sab.icb do 

·productc>'llas alfandegas e entrepostos adua
·neiros e nns !abrlce.se depositos respectivos. 

RECEITA E."'TRAORDINAB.U 

·contribuição [>ara o montepio da. marinha. 
Indemnisações . 
Juros de .caplto.es nneionaes. 
'Venda de generos e proprios nn.ciooaes. 
Receita eventual, comprehendid;tS as multas 
· por infracclto de lei ou regulamento. 
Imposto de 15 •f o sobre loterias, de accordo 

com as leis em vigor. 
1dem de 2 "lo sobre o capital das loterias es· 

tadoaes, cuja. venda de bilhetes se efrectuar 
na c~pit\1 Federal, na f'õrma. do art . s• da 
presente lei. 

Remanescentes dos premios de billletes de 
lotel'ia·. 

Montepio militar. 
'Montepio dos empregados publicos. 

. DEPOSITOS 

c) dos premies de loterias ; 
d) dos dopositos das co.ixa.s economicas e 

montes de soccorro; 
e) dos deposit\lS de outra.s procedencias. 
3.• A r-ever as t:?.rifas das a.l f>1ndegas e orga.--· 

uisar um<l. tabella geral e outra. núnimaappli
caveis aos diversos paizes estrangeiros, de
vendo allolir ou reoluzir o mais possível as 
t..1.xasrelativ;\S <tOS instrumento;; <le lavoura e 
tle u:;o nas artes e officios meca.nir.os e elevar 
correspoudentemente as t:\:otas dos $'eoerosque 
puderem supportar a.ng-mcoto, ae modo a 
llarmooisal·as com as condições de desenvol
vimento do paiz e com os ret:ul'so;; rlas difl:e
reutc~ classes consumidoras. su!:Jmettemlo as 
rne:>mas tarifi1s à o.ppt·ovaçiio do Con?resso 
na proxim,, se.asão legi;;btiv:~, antes a0 en-
trarem em cx:ecuçito. . 

4.• A rever o regul1\mento rlo sello: · 
a) mantendo a;; taxas fi~ns e proporcionaes 

esW.baleci~as pel~ lei n. 25 de 30 de dezembro 
de 1891 qaanto a~: 

1•, actos em:ma.dos de porler ou autoridade 
da União ; - : 

2•, papeis, t itulos ou •locumento.s su.jeitns a 
sello, que provenham de ser'l>'iços on repar· 
tições redet·aes, ou que por alias te!llt<tm de· 
tra.nsitat• · 
-3~. pa~ls Oll t itulo> de commercio e de 

contractos regi<los pot• leis feder. te$ ; •ie trans· 
mi::osão, arrendamento ou. afor~meoto de 
pt•oprie<lrule no Districto 1-'ederal ;. 

4•, actos emnn:tdos de poder· oli autori.llade 
do Districto Federal, e p11peis que provenham 
ou transitem por suas· rep tl'tiçõ~ ; 

5•, n.ctos emauados de potler 0 11 :!J ttoridade 
est;.u.loal o o sujeitos aos seus w rviços e ·repar
tiçOes, e que tenham de p:.-o luzit· o:; S9US 
em~itos em outt·o esmdo per<\O te autot'ido.de 
fetieral, ou fõro. dtt Uoíão; · 

b) sub;;tituindo o uso ele est:.\mpilltas pelo 
papel tirnbr:J.do em todos os caso~ qt1e per
mittam tal substltuiçito ; 

Saldo, ou excesso entt•e os recebimentos e as c} elevando ate 0 oecuplo rlo que ,)i:;pt)e o 
restituições. actua1 reguhmeuto as multa.:; impostas aos 

cont!"J. Yen tores. 
DlSPOSIÇÕES GEll&ES Art. 3.• E' revog-.le.1.\ a prohibic;.Jo tb ve!Jda., 

nll. Capital Fedem!, de billtete~ de loterii\S dos 
. .Art. 2.0 E' o governo autorisado: estados. 

1.• A emittlr bilhetes do Thesouro até á Antes, porém, de CJxposros il. venda os bi-
·somma de 16.000:000$, como a.ntecipnção de lhetes de qu~\lquer dessn loterias, o~ . seas 
receita no exeroicio desW.lei; devendo, porém, thesoureiros, contract:tutes ou ag·~ntes . são 
·ser re~gatados até ao fim do mesmo exercício. obrig-.uios, sob as peuas que forem comml-

2.0 A rec·eber e restituir, de confo1•rnldade nadas . 
.com o disposto no art. 41 da. lei n; 638 de 17 1.• A- registrar, per·ante a .fisc.tlisu.ção das · 
~e,setembro de 18511 empregando os saldO$ loterias da Capital Fede!'<~ I, a lei qu~ houver 
nas dei>'[>ezas da União e contempla.ndo o ex- ·concedido a. loteria, o seu, vtauo e o con tr-<~eto. 
-cesso das restituiO(Ies no ba.la.nço do exercício, qnando houver calebr.tdo, p>tra re<;ulut· a.. 
·os dinheiros procedentes das seguintes ori- respectiva. extracçã.o ; · 
,gens:: · · · . · ; 2. o A recolb.er ao flle.;ouro Fooera.l ou á· 

a). de emprestimo do cofre de or~,>hãos; :estação federal. de at•re•ladação, no. respécti vo. 
·-- ·b), dos .. 'bens-de defuntos e ausentés,; . . 'estado, il. iml?ortanch~ dos impoS~OS ou tmC:l~· 
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aos a que ficam sujeitas as mesmas loterias, ou serie della.s 
· § 1.0 E' o governo autorisaào a expedir 
regulamento par.~ tornar e!rectivns as pro
-videnc:ias indicadas, bem como para tomar 
as que julgar uec.:ssarias, no sentíçio de impe
di!.' a entra·la e venda no_ pai:;; de bilhetes de 
loterias estrangeims, podendo, no primeiro 
caso, determinar a prestaçil<.J de caução e ns 
penas de multa ate um conto de réis e de 
apprehensã:o dos bilhetes; e, no segundo caso, 
a. a.ppL-ehensão dos bHhetes e multa. coue
spon<lente no va.tor dos mesmos. 

§ 2.• O~t ímportancia. arrecadada á conta 
. do a.ccrescirno de 2 •!o na tn.xn. das loterias 
.dos estados, a quat scr-;t computada na re
ceita gera!, sahirã. a quantia. que for julgada 
-neces,;>~ria ttte o ma.ximo de 5;000$. para gm• 
·titicaçlio do serviço que pelo n. 1 deste artigo 
e incumbido á tiscalisação uas loterias. 

Ar L 4." Contimh em -vigor o art. 4'' da lei 
n. 25 de 30 de dezembro de 1891, até defini
tiva organisação de todo~ os estados da União 

.e do Districto Federal, e o art. 7~ da mesma 
lei. 

_Art. 5.• Revogam-se as disposiçoos em con-
trario. , 

- Sala das commissões, li de novembro 
de 1892.- Fróes da Cr·l.!:.- A!cicles Lima_ 

• Vae a imprimir,o seguinte 

PROJECTO N. 242 - 1892 

Autorisa o Poder Executivo a :pagar a Dona 
Maria Carolina Rheing-antz a quantia de 
114:997$848 como inuemnisa~::lo devida pelo 
-.aro r de sua proprieuade Colonia de S. Lou
renço, no ruo Gramle do SUl. 

A commlsslí.o do orçamento. ten<M exami· 
nado cuiua.dosamente todos os -pa,peis relativos 
a pretenç-.:io d~ D. :ll1a.ria Carolin:J. Rheingantz 
e veri11cando "_justiça que a.."Siste a peticio
naria como legitima c::-edoro. da União pela 
quantia de 114:997$848, ofl'erece o seguinte 

rllOJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' o Poder Executí....-o autorisado :1 

:pa..,••ru· u. D. Maria carolina Rl1eingantz a 
quantia. de 114:997$848, como inde=isnr;ão 
.(!e vida pelo vnlor de sua :propriedade ·Co
lonia de S. Lourenço, no lUo Grande do Sul, 

.oeomo foi decidido Jl~O juizo·arbitra.l em 2.:. de 
julho do corrente anuo, abrindo para isto o 
necessario credito. · 
· .Art. 2. • Revogam~ as disposições em con-
tr;u-io. . -

Sal:J. das commissões, 9 rle novembro de-· 
1892.- CantiiQ, presidente.- Not'aes MeUo,_ 
relator.-Homar() Baptista.-lndio do B,·asil •• 
- Go,tçalvcs Fcr;·c:'l"a.- Lm(ro IlfuUm·. 

Vae a imprimir a seguinte 

Redacç<ío do lJrojecto n. 1.05 A-1892 

O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 1 . o E' elevada a categoria de alfandega 

a mesa de rendas geraes de t;ant'Anna do Li-
vramento. no estado do Ri" Grande do Sul. 

Art- 2. • A m~a de rendas gerstes de Pelo-
tas. no referido estado, fica habilitada para: 
fazer os despachos de que trata. o decreto-
u. íOB3 de 31 de outubro de 1879. 

Art. 3.• Fica o Poder E~ecuti-vo autorisade> 
a abrir o credito necessario para fazer face â.s• 
despezns originadas por este decreto; revoga-
das as disposições em contrario. 

Sala d.'I.S commiS&1es, 11 de. novembro de-
1892.-Fi-<:ie.< dct Cr~.-L. Filgueil·as.-Alci
des Lima. 

o Sr. Espirito San.t.o (pam tema 
a::cpUcnçüo pessoa~) pede a benevolencia do
Sr. presidente 'e da Camara para fazer uma 
ligeira ponderação a respeito de um argu-;-
mento empregado pelo nolJre deputa.do por 
Minas Gemes, na sua ausencia, dizendo que o
orador havia sustentado que o projecto que· 
se discute justificava-se por que a estrada de· 
ferro de que se trata. se destinava ao trans-
porte de cücos. 

O Sr... GoxçALYEs CrrAYES- Eu não disse, 
assim. 

O SR. EsPIRl'!O SAz->TO diz que isto seria. su-
pinamente ridic\tlo. A Camaro recorda-se de
que depois de accentnar as vanta,o-ens emi-· 
nentcmente politicas e economiCa.s desse em-· 
prehendimento ó que, respondendo a um
aparte do nobre deputado o Sr. Cha,.ras Lo-
bato, que sustentava que esta estrada atra-
vessava terrenos estereis •.. 

O SR. Lcrz A:-"D:tuDE-Não ha terrenos
estereis no Brazil. 

O SR. EsPm!To SA.."\"TO •.. respondeu a S. Ex_ 
que em geral a uberdade do sólo bra.zileiro, e 
que quanto a esta estrada. mesmo em rela
ção á -pa,rte menos fertil da sua directr1z, isto 
é, mesmo _em relação ao terreno arenoso, bas
ta.va a producção do coco que ahi se verifica 
:para. dar-lhe vantagens muito comperua-
dora.s. 

Foi,portanto, um detalhe deàrgumenta!:.ão,. 
foi simplesmente um argumento a {o1-tiori. 

Portanto espera. que os seus nobres eolle
gas entendam o seu argumento-não ~isse_que• 
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'a. vantagem da estrada de ferro está na con
dueção desse producto, mas que,quando mes
mo não os houvesse, essa zona p~·oduziria ou
tros. · 

·Pediu a pa.la.vra. pll.ra. que n~o pv.r~a que 
faltam-lhe <trgumentos par-<~. pl'ova.r a vanta
.gem da estrada. de ferro; es...;:us vant..'l{l'ens são 
ta.cs que, a.pe1.:1l' drt su<t inC()mpetencia, resal
tam a. qu~m procura de~a.ssomllradamente 
investiga l-as. 

Era. sómente para dat' est:J. explica~;io que 
pediu a palavra. pel(l. ordem. 

O SR. P:aESmE:-;rE-Continúa a discussão 
interrompido, do projecto n. 2.'3S, deste (l.UUO, 
e tem a palavra o Sr. Olh-eira Pinto, pam 
concluir o seu discurso. 

. Esta esti·a.d<1 de ferro ê o mesmo que a mu
stco. do gt·ande compositor allemíi.o - e uma 
estrada de fer·ro p •l"J. futuro remoto. · 

0 SR. PEIUlrRA DE LTILl..-t\'ão apoiado. 
O Sn. ÜLIVEIP~l.. PD!To-1111!l admittido que 

seja. realidade no futuro, nüo pó<le, não <leve 
ser levada. a. e:lreito pot·que o onus imposto ao 
Thesom·oe de tal ortlem qne vem mais sobre~ 
carl·egar os legados do passado, oln·igando a. 
procumr novos meios par·u. dominar as di.fli
culdades tinanG-eims. 

E' uma imprndencia~grave esse cmprehen
dimento que na sua opiníüo não scrit l'l"presen
tJ.r ptt.pei algum na. náo economic<J., na não do 
}XUZ. . 

O que ê que se (I [lega em fu. v o r clcsta. estrada 
de fer.:'o~ 

o Sr. Oliveira p iut.o diz que. por Aliega-se que communicando-se n. cidade de 
melhor 1JOa vontade ele "Ue se illsponha, e Nitllerorcom a. capital de Pemambuco, que é 

., no Br!lzU o ponto n1:1is proximo ilit Europo,, 
quasi impossivelesta.belecer-se uma discus~ão f<tcilita.m-se not(l.velmentc o.s r.:ommunicaçõeg 

.metbodica, de modo a ~X}llic(l.r qualquer as· com 0 munclo ellropeu. que e cxactamente 
~umpto ··sujeito a. deb,"tte, quando o orador e ~quel!e; com 0 qua.! entretemos, em maior es
const<lntemente interrompido. como se tem cala, as nos.<as t'eluções comm"'rciaes; e além 
l:1ado cornsigo po1' apartes. que, por mttis que 
1he honrem, pet·turbam a discus...<:ão. De""e de- <.lisso represent;trá um p..1.1Jel na ordem poli-
-cla.rar que nii.o 0 perturbum, p •t•que estú. hn.· tic:l., servindo de centro parn. este vasto. lXIiz. 
·bituado a n;wegar em mat' enca.pellado; en- Em primeiro logt\r, couiprehende-sc . que o 
-tretanto, tem obs~rv-c.do q1.\e a discussão sof- traUS!lOrte (le )lass~geiros, pol' mais optimist3. 
!i:e com taes intet•rnpçües _ que se,ja. o caJ.culo, se elevarâ a 50 000 pe."'-

Por m;üs talento que possua o orador e-lhe :<oas, e o prec:o des,as passagens não compen
impossivel .methodis;.~.r a discn~sii:o, eXIJOr 03 sar-.J.. o onus enol·me que vae pesar sobre o 

Thesouro. . 
seus :.U'g'Umentos ele f0rrmc Chll'\1., estabelecer 0 ql1e e certo e que SÓlllC11tC proc\1!'0.(;UO 
,Premi->S<lS paro. Corm<l:r conclu~õ~s. t'<lzcremfim esta estr;tdn. tte !erro ide:J.l uquelles que tive· 
n. synthese do seu modo de pensar· rem uusoluht nece::osida·!e ou van•ag·ens de· 

Pede, pol'tanto, aos illustres colicgas que· . 
=,.mittam a enunci~ç~'i.o do seu ncnsamen• o, por clla l)l•t·-se em contttcto com :1. co. pite!. de 
r- '-' Pern:unbuco Oll vice~ver:;o.. •'er·ti•S (1~ nlle ~e~.; muito l!O•·ro~··. IJ,·Ir·' ,. •. ·, . . 
~ ~ ., - "" ' -~ w - E nrto c p;u·a ;tcceirur-sc c IJ'1C as curgns 
.a <.'Onteshl{{<i.O, que porrentm•;t tiverem d!! vindas da EUl'OIJ<~ ou o~ productos de PCl'-
op&~ta questão estit convencido; não vem mmuuco sejam tt·•tnspot·tados a esta capital 

. sustenmr doutrinas Je momento; estit ])ro~ por vht Ienea., havendo ·o transporte mo.l'i
fundo.rncnte convencido de que este projecto Limo. 
não voi.le. tlemde'"e tornar-se re;\lidade. O i:'lR. PEr:.Em,\. DE Lw..,\.-Y. Ex. csti~ em 

Não póde, porque o P<\iz nüo comporta o um ponto de ~ista l:,Jso. 
·OU'lS que e!le trll.Z; nüo ue;·e, porque na hy- OSr:.. OwrEI.R.A. Pr~'TO este e seu modo de 
pothese mesmo. de pod.er o BPUZil dispor (\e pen~a.r. 
·recursos, 1!:1 muitll:l outrus obras que recln- Dizht que os generos q11e nos Yem da Europa.. 
m;tm (L nossa a.tten(,":i.O e devem ser em não podem, chc:;.mdo a Pernttmbuco, deL,ar 
primeiro !og':l.r n.tt~ndid:ts. os vapores em çtue sfl.o transport:J.dos paro. 

Diz muito convencido que a. leitura. do pro- e.-<ta c.-.pital para. aprovdtm• n viu. f·:rreu., 
jec•.o produziu no seu espirito impx·essilo se- porque muitas destes p1 oductos não }lOdem 
ml'l:mnte Ú(jUelln. que o mais phantascico toler<U' ~s t;tri!hs dllTerenchtes, por mais roi: 
conto (\e Hull'rnanu lJOderA px·out1zir. x.as que el!,ts se_jam. 

Um projecto que visa a con-tru~ão elo. es- Que rtt7.ão poder<\. intluir no animo daquelleg 
tra.da de ferro ele Nitheroy a l?&mambuco, que importam geueros d:.t "?uropa p:tryt ~ 
nas condiç-ões fiua.nceirM dei Brazil, é--pura m:1.ndar a Pernambuco. deLxantlo :1.lu os: 
;pbu.nt<tsia. · - vapores que os conduzem para ser trnnspor-' 

O ·pr~jecto não e.'\.."}lrime sinão um idPo•l, t:.o.dos (le Pernambuco á. Capital Federal pela. 
q\te e possível se torne rea.lidade pratica. eni •in. ferre:c ·? Ellcs teriam rle pagar umo. sommai 
.futuro . remoto. · :;;rultadissim:.l., e niio. entra. no espírito da 

• o 
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ningue:n que a. necessidade· destes generos 1 O Sa. OLIVEtiU. PINTO -o que o ·ora.dor diz:: 
~~eja de tal modo imperiosa. que subordine-os é o seguinte. Ainda mesmo ~a. hypothese, q,ue 
à. este meio de transporte, só pela. ditferença. lhe parece absurda., de admtttir·se que os un-· 
de tres ou quatro dias. portadores de gener<?s europeus os mand~SEI!Jl' 

vir a PernambucoeJulgassem de convemenCJ.a 
Os generos que veem da. Europa, q_ue en- mandai-os retirar dos vapores para embar

tra.m em Perna~buco, Bahia. ou outro 9.ual- cal-os na. Vi.a-ferrea, que se projecta. construir. 
quer estado, serao exportados ~ra. os ~1ver- ainda quando isto se désse estes "eneros em 
sos I?O.ntos deiltes estados peh~ vm. lluvw.l ou geral não poderia.m suppdrtar fl~tes, ta.l S&
!Da.:nt~ma; porquanto a despeza que se fa?; é r.ia a sua. elevação posta em confronto com· 
ll!Stgnliicante . . . _ o frete qtre se paga pela via. ma:itima. pe 

E :.gora. que fez estas hge1ras observa.çoes, modo que, ainda. quando excepctonalmente
,deixn. ao nobre deputado dizer-lhe o que pre· este facto se désse, elle não tem significação 
tende. alguma no sentido d.e attenun.r o onus que . 

O Sa. Ivo no PRADo-Quero dizer que o ar- fat,ilinente vae pesa.r sobre o Thesouro. 
gun:lento não colhe pela razão que não e só o S&. Ivo DO PR.U>O -v. Ex. só entende 
esta a. fonte de receita. do esta.clo. oue o movimento é de importação, não cont.& 
·o Sn. OLtVEIR.-\. Pzr..'To- Qual à riqueza. Ô)m o de export..'\ção. 

marginal que a Estrada de Ferro vae encon- o SR. ESPIRITO SANTO dá um aparte. 
;tra.r ? O S&. OLIVEm..A. PL"tl'O - O orador _por em-

O Sa. I'vo oo PR.wo dá. um aparte. quanto está enunciando idéas geraes. Acre-
O sa; OLmm.'l. Pn.-To- Mas ninguem dita. que sob o ponto de vista :economico o 

-ignom que as costas maritima.s são estereis projecto não póde e nã.o deve ser a.cceito; 
em geral.. MFedita que a direcçã~ q.ue se procura _imp~l

rmr a esta estrada Vll".J.. a ser uma dtrecça.o · · O SR. Ivo DO PR.A.llO-Eu ignoro, e atnrmo absurda. 
~u:~:rorio ; onde ~:J. areia de mar ha ri- 0 S~. EsPrn.rro SANTO_ Admira. que v .Ex. 

pertencendo a um estado que e o unico lo,.<>ar 
• O Stt. OLIVEIRA. Pn."To-E' â. producção do que está. servido com uma estrada de bi~o~ 

oôco; qu~ .V. Ex. li1,-a taut:1. importancia.? . b.trga., seja. 0 pr!J:neiro a negar seu apo1o a 
~O SR.·rvo oo PIUDo- Sim, ·senhor, e achà rea.lisação de uma. idea grandiosa., que va.e 

pouco 1 Isto pr-ova. que V. Ex. não estudou fa.vorecer os estados do norte. 
oonvenientemente o assumpto. A producção 0 S&. OLlv:eiRA. PINTo _ o nobre deputado 
do ci1co c;· mais importante que a. do assuca.r quando acaba.r 0 seu di~urso pe1•mitttrá ao 
ou do caf~. '· ..) orador que continue. 

O SR. OLIVEIRA. Prl'o'To-Fica para. o fu. o Sa. EsPilUTO S~"'l'O _ J;i. a~bei. 
turo ••. 
···O SR. y,,:o DO Pa.\.DO-Tome V. Ex. uma. le
gu& de terreoo para._ base, faça. o calculo da. 
prod.ueção . 

.. O Sit . Ci1AGAS LoB.uo-Sendo assim, o pro
prietn.rio do cõco devia estar em muito boa.s 
condições. 

O s~~.. 0LtvEIR.:\. Pn."To hontem ouviu o 
nobre deputado com toda a ntten~.ão, ueHhe· 
alguns a.pa.rtes ; mas todos referentes a obser
~ que o nobre deputado fazia. • 

Não tem por habito pertmbn.r orador al,"'UUIl; 
si um ou outro aparte dã. é com todo. ordem. 

O S:a.. Em.RITo SA.....,'To dã. um a.parte. · ,-·osa. Ivo oo PR.mo dà. um a.pal'te. 
. Os S!ts. OLIVEIRA. Plli"TO diz que nãO se 

.- O SR; OLIVEIRA. Pr~- O que ·nmg)l~m perturba, mas a. discussão é perturbada, e é 
1~o_:a. e que a pi'odncça.o des~ estados e lD· em nome do bom andamento dos trabalhos 
:~~t,"'lifica~re ; de modo que a. nqu~'" a. q,ue se que pede ao nobre deputado que o ou~ sem 
r"!lfere o _lllustt·e deputa:<J.o :Por Serg1pe. ~uma interromper. 
l'Jqueza 1deal e que enste só no espmto do 
nobre deputado, porque todos os que conhe- _O SR. lvo :oo P&ADO E ~'~>miTo SANTO· 
C:em a.s costas do Brazil sabem que é a al- dão aparW$. 
guma dist.:l.ncia da. co~t.a que os productos se O Sn.. OLIVEilU. PINTo - O que os nobres 

. : apresentam, é _a a.lgumo. distancia dii.S ~ deputados ~em conseguir com as suas in· · 
·- f,Itle ha. prosper1dade, que ba lavoura, nque- terceJI9(ies e unicamente que o orador demore· 

~m.; não e nas costas. -. na tribuna.; porque si :não puder enunciar a 
·· o SR.. Ivo no PR.ADo -Permitta-me v .Ex.~ sua. exposição em 60 minutos, fal-o-ha. em 

'· · ~ mas no meu estado a legua de praia e mais duas horas ou em tres~ . 
;rendosa. que alegua de mas.."<l.:pê. G> SR. EsPmrro SA.1"f.r0 dà. um aparte. 
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o SR.. OtiVErn.A. PL"'T0-0 nobre deputado justiça. que "V. Ex. me faz. Si o nobre depu
por Pernambuco, como disse, estó. enca.ro.ndo tado tive:.--se ouvido a.s lll.inhas ób~rvações, 
especialmente s. conveniencia do esta.do de ou tivesse :prestado bastante attenção, não . 
Peroa.m.buco... viria hQje á tribuna. levantar semelha:ó.te· 

O SR. EsPnuro S.U."To- Não ha tal; V. Ex. P1'opósição, que é completamente injusta .. 
~-me injustiça neste ponto. Desejo a. pros- O SR.. 0L1VEIRA PINTo nilo quer de modo 
peridade da. no~sa pa.tria.. a.l~<Ulll. it·ritar o delJate. A mesa •iu que o 

o SR. OLIVEllU. PINTo_ O' nobre deputado no~re deputado durante tempo~ e temp!.lS 
·enca.ra especialmente a conveniencia. do es· en~o!l que Df?radorpod~ enunCJa.r duas pro-
tado de Pernambuco. postç<>esS<?:"Ul~as. Tole_ra_isto; mns todos s.'lJ?em 

_ . que a pa.c1enCJa tem limites. Por conse~ut.nte 
O SJt._ Es~o SANTO - ~u._o, ~po1ado; pede enca.c-ecidamente ao nobre deptl_tado <.J,Ue 

V. Ex:. nao pode fazer-me essa. lUjU~ttça . ouç-a. as considerações do orador, a enuncta-. 
o SR. OLIVEIR.A. P.IJ."\"'1'0 garante ao nobt·e de· çã.o de se~ peliSa.mento; mM, certo d~ que o 

pntado que s. Ex. ~ã.o o cons~ue _interrom- enco.l!-trara _sempz:_e pron;tpto na lucta, para. 
per. porque tem o direito de dizer 1sto . acce1tar a discussao delicada e cortez, como 

O nobre deputado pela. terceira vez o diz .. . ella deve ser. 
O SR.. EsPllUTO SANTo - Pelo. terceira vez, O Sn.. EsPntrro S.u"\"TO - Tambcm cst:l.rei 

contesto. nesse terreno, desde que o nobre deputado. 
O SR. OLIVEmA Pn-.."XX admira-se de que o 

não deixem conclu.lr. 
Pede ao Sl.'. presidente que lhe mantenha o 

· direito de fallar. 
. . O S:&. Pro:srot::mE - E;;tã. oom S.!Xl>kl.vra. o 
Sr. Oliveira. Pinto. 

O S:&. Or.IV'EUU PINro admitte os apartes, 
quando elles são dados no intuito de orientar 
a discuss::to ; mas. como o Sr. presidente vê 
os apa.rtes agora são destinados a. interromper 
as suas cousidemç:ije$. 

O Sa. E>P.tRITO SANTO - N"'<40 apoiado. 
O ~- Ot:n'Em..\ PtNTo-Si o nobre deputado 

'Visa pertu.rbru• a. discussão, desajn. toll\er a 
pa.la.v-ra n.o ora,tor, iUude-se, porque ~lle tem 
bnsl.àntc energ-in.. bastante 1'orçn. de ,·out.>de, 
paro manter-se na tribuna e dizel' tudo quanto 
pensa.. 

O Su .• E:lrrRll'O S•'-'""TO- Tenho todas essas 
qualidades t.~mb:)m pam contesW o nobre 
deputa.do, nas suas obset•vaçijes 11\ellOS just as. 

O Sn.. OLiVEIRA. Pn."To-Mas não tem o di· 
reito de perturbar os oradores ... 

0 SR. E3PIRl'l'O SANl'O- Os apartes podem 
ser dados; não podemos estar ouvindo con
ceitos imposto:~ a. nosso respeito e conseevar
mo-noo ('alados. 

O S&. OLIVEIR-A PINTO- Os apa.rtes sã.o -pro 
hibidos pelo r"gimento. 

E depois , não se refere á pessoa do illustre 
. deputado, refere-se ás observações por S. Ex:. 
enunciadas h ontem desta. tribuna.. Continuará 
neste terreno. 

O illustrado deputado, occu:pando a. tribuna 
e fa.llando sobre este assumpw, nã.o visou si-

. não a. conveniencia. de Pernambuco. · · 
0 SR. ESPII.U'l'O SANTO (Cllm ~nt:Y(lia)- Pro

testo oontra esta. Mfumaçã.o, ~ntra. esta in-

corres~urla ao meu ca >!tlheirismo e delicade7. 
za.. Se1 (1 ue nã.o é com energia e com asperesa. ·,. 
que se deve tratar os collegas. 

0 SR .. OLIY&lR.~ P INTO vê que o illustre de- . 
putado se irrit& de uma. maneiro especial, , 
sem. motiYo a.lguem. 

Est:\ habituado a. a.cceitar a discussão no 
tet.•reuo em que os contendores a collocam ; 
mantendo, porem, toda a. cortezia todo o·ca.
valheidsmo, nunca sae i'ôra da orbita. traÇa
da pekl gentileza, não se esquece do respeito· 
que deve a. seus coll~'ti.S, não desconhece a 
respeit:1.uUidade da corporo.~.ito em cujo seio. 
falia. · ·· 

Porta.nto,tl"..\nquillise-se o nobre deputa1io ;' 
a -seU: pessoa me1•ec<o muito ao 01>ad.or; 
creio. S. Ex. que neste momentotra.ta apenas 
da. sua ar:;;-umentaçkiO, c1-ts suas obset·•o.cões
e esti• <le eer·to de que o nobre deputado 
niio lhe ne,n-a.r-.i. o direito de critical-a.s, de 
aprecía.l·a.s, como bem entender e, se.,n-undo 
as forças tle sua intelligencja ; o direito que 
tem de apresentar argumentos contra. os 
aqui enunciados pelos seus ilfustt-es collegas, 
e um direito sa,<rra.do que ha de exercer quer 
isto a.grode quer não aos seus illnstres colle
gas. Este direito tn.mbem o tem o nobre 
deputado ; e, por isso, não pr~o."Cisa. S.· Ex. 
magoa:r·re tanto ; venha. o noiJre deputado á 
tribuna e conteste estas argumentações. . . 

· Nestas condições; klede pet:mi:o-são <1.0 nobre 
deputado paro justificar o seu >'Oto, que serã. 
contrario ao prQjeato. · .. 

0 SR.. ESPlRITO SANTO- Está no seu direito 
e nem é isto que contesto. 

0 SR. OLIVEIRA Plmo dizia que OS produ
ctos dos divel.'SOS paizes, com que ternos rela
ções commerciaes, procuram. esta capital 
ou outros esutdos do sul, como sejam o esta-
do de Minas, o do Espírito Santo, o do Paraná. 
e outros, vindo por. via marit:ima; certa;,;. 
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mente não procurarão o estado de P"rna)ll- O SP... Esrmrro SANTo -Como tem toda a 
buco. p:>ra. ahi deixarem o vapor, em que são razão 1 
conduzidos. e serem entre!!ues a est:t ferro- oS~<. OLIVEIRA PINTO pede que ... (muito.~ 
via cuia constt'1.lc~ã.o se propiie. apa•·t~~ i"terromp'· m o otwf<,;') Deus lhe dG 

Acrediia. que só em casos cxcep'·iona.esj paciencia. e garante que por sua p:nte se ha 
uma -pequena qu<J.ntidade desses productüs, de estorçar para. ter a maior que e pos-
urgentemente reclamados nesta capHal ou siveL ._ . 
em outros pontos "do paiz. acredita que ~ó O nobre deputado il•rita-se, mas o oraclo1• 
nestes C<tsos os importadores ordenem que n[io enc::tra a questão sinão em si. 
elles venham pela. estrada de ferro, a:fim lle Refere-se ao c11sto lülometrico pro>-avel 
ganhar est:J. capibl em pequeno espac;,o de dest<1. f~rro-vi:J. e para chegar o. este pl'eÇQ 
tempo. · provavel refere-se á. Central que é a unica 

Com o reg1•a, pDl'ém, e qlle os lJroductns, rstrada ele biroht ln.rga, tãc lar:ra. como esta 
construída esta estruda, continuarão a vir da que se pro,jed;a_ acredita que e de l,tiD. 
Europa e Ame rica. do Norte pela via mariti- \ Dizia que o prPço kílometrko da Estrada 
ma, porq11eninguem ígnor;l. que o frete m~- Central nos pndia bem servir ele base pm.•a 
ritímo é mais baixo do que o da ferro-via, <'.alcular o quanto custa.rà esta estrada que 
est:J. não póde competir de modo algum com se project.1. con <truir . 

. .aquella. Cada um lülometro da ~tradtt de Ferro 
.. A ferro-~·ia- onerar;_\, 0 producto de wl ma- Ce~tral nrw custou menos de 130 a.140 c~~tos . 
.. neit:a que muitos ficarão annullailos. n~o -po- En:ret>l.nl..o esta es:tra;?a qne vae l)~:.l.r Ntth_~-

derao mesmo ser importados, porque ficarão roy a Pernambuco, dize~ uns;, t:ra 2.100 l ... t-
:por um preço muito elevado. lometros e affir-mom.o~tl os tem 2.4~0. __ 

Era. este o arg-umento que formulava. quando Quer mesmo ad mttttr qne ten )la._ ~. 100 l...r-
o nobre depnbí:J.o 0 interrompeu. !ometr~ e n~ta 1Jypot~0se. adilnttmdo o~-

- • • 1 enio mms bana e cons:derando que ellto sera. 
A ~1unn~~ qn_e set':l. de>J?endldt;: n~ co.n::- construída. por menor preço do que impoPtou 

trucç-.t.o d,so;J. e~tr·ada de ierro nao e nmca- a CPntral. quer crer que ella custará 100 con
mente ;~.quella a <JUe ~e referiu hontt'm o il- to.~ por kilometr·os e pol'hnto lmpnrt:wil. ena 
llustre deputado llOI' Mma;;... em 110 mil contos e isto quer dizer· que a 

o. SR. CHAGA>; LOllATO-o llro.jecto e que qu:mtia. J~edid:t ne.<te Pl'Ojecto é .in~umciente; 
eonslg!lu a qua.ntin. o. q11e me-' re1eri; mn.< p··l•l senrio assnn.q~le_t~l'emog devert~c::w, n:t hy
calculo que fiz deve duplicar. serilo iMO mil pothP~e de se mtctrcr: a construc~ao llest:.t o.lJ
contos em vrzdc 100 mir; isto ao <·••ml.Jiorle2-l. surda cstr:u.lu.? 
e, como ~e v<!, nn melhor hypotheso. O Sr.. EsPI!UTO S.\XTO - Absurda., não 

Ç SR. Or.tvEIRA Pr;o.;to ..• a. quantin. elevar· :;r~a<lo. . 
SC-!Ut . n.o (lobro, em bor:t, .PO~Si'- !ll uíz~·· <t ue :t o. SR.- OT.IVE!R.\. PlXTO-v f'l"ClnOS os fm.T~o.-

. qunnt.m. que tem a garn.ntla de .1•11'0< e ~pen;;s lho- pm':l!log, tlent.rn em algum tempo, por m
o. U.e 1() milhGes ,Je libr<1~ stez-1int1~. ~11 . ~o $ttillc:iencia <.lo cn.pít:Ll e de~t.e mocl•l s.~bc
c:~.?lhio actn<~.l não rep~·csentn. menos de IDO remos qu~l o caminho :J.\Iopt:u.Jn : sm·gem 
mJI cotlt_o,. . novos pedtdos c o The.~ouro clJru rtue pn.m.sa1-
• _:i\lla.s dt~ o .nohre deputqdo que , e~t.:t qua11ti~ v;w-se uos onu,; contrahidos ft·a.nqucin. os 
e msnffiClCllte 1>m-a a. consTruct;:in uu. Estratla selJS recursos. 

• de Ferro; eJler:th•amente as.~im é. E' isto que sempre tem observado. 
N . · · · - (tpo,.(ttfo, ) r os .J<~ temos exper1encht propria: aqui est:i - ,~: · · _ . . . . . -

construHla, a Estracb de Ferro Centr•:•l. que Nu.~ pretende ne~t<t pn_mena dJ~cu_ssao, na 
"tem a me>ma ui tola que irá tl'l' e~w. eskada. qual/e deve apen~s ve.nt1lar.a qu~stuo t!_e sa
que se projfcta, construir. que a~~ever:He be~ _~l o o.ss~mpto de um Ill'OJecto e ou ~m.o d~ 
deve ter c~ndições excellentes para um à ll~IIldade; nu.o pre;_encle d~mor~:_r·se !1a t~1b_nna; 

· grande velocHlade, ail.m {le ~crcorrer ~O kilo- na o quer me,smo 0-•Scer a anal:~ ~e mlnucLO.>a ~e 
metros por hora; deve o1lerecer confbrto a ~~a. nm ~o~ artl!!'0S dest~ proJecto; m,'~ nao 
todos aquell&< que por ella tl-aruitnx-em deve p~ae sent~r-se ~em consJgnar Ulll íhcro que 
ter apenas r:tmpas de 1 •!., quando 'sabemos I o rmpres;;mna des~gl'V:dê..>"elmente. . 
que a Central tem rampas até de 2 1/2 . • 1• _Tra.ta.-se de. orga!"l~sa: um :plnno de na
_Portanto, o pre~o kilomrtrico d:L Centmt pride Q~o geral, med1~a ut1 l1SS1ma sem a men?r du
nos servir de base para julgarmos com viela, p~rque n;to comprehende que e:;te;Jam a 

.acerto do quanltm~ nos custar <i. essa estrada decr<Jta.~ estradas de ferro para r-ste ou_ ~quelle 
Jl!'Ójectada. - ' ponto sem que tenho.mos C3?1bclrcvio um 

plano geral no qual homens ma1s competentes 
O SR. "L'\"'TOXlo ÜLY"-""I'IIO-Y; Ex. tem toda a collabor-JJII. de modo que possa.mo~ conduzir 

·:razão neste ponto. a nossa orienta~ por um caminho muito. 
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mai~ r~la.r do que a.quelle que temos até I .o SR. P.r.Esma,;n: - N"'ao foi o.pprovada. . 
.a.qu1 tl.'tlhado. O S . F · , :V li!to b . Se-

Alem disso é torça c;,nfessar que em mate- A R. &\.'\CI~co EIGA - ca. e ao . 
J'ia de estt-a.da de fer•·o temos ido neste pa.íz .,ru:.do. · 
de absurdo em ab<urdo,cle abysmo em abysmo. O SI:-·. S~,\BR.A - M~ tem de "ii!' aqui por- . 

' E' po~ isto que vemos o The.~ouro onera.dis- i que fot ill!C!:ldo o proJeCto na. Ca.mam • 

. 
simo, bem como o The;:~uro d~ muito~ estados I O Sn. FPw\.XCISCO VEIGA - o Senado é o. ui
assoberbado por um d1sp~nu10 cons1deravel \ tim~J. ca.Sll. que funccionll.. 
que todo a.nno pesa sobre seus orçamen- ._ . · 
Ws. t~>rmtndo impC>SSiVel a vidll.. o_ SR. SEAE!'.A -::E d~pol~. ~egun o a. uccla-

Muitas estradas de ferro, com empre~o de ra_ç<LO ;b_ me:a. uu.o fo1 approvuda pela Ca
grandeca.pita.l, forom construidlll> em condi- mar-.1. uo" Sr,. Dcputa.dos. 
çõe$ muitol rregulares e a.l>;::m·das porqueel- O SR. I>RE:>1DE!\n - A c,\mara. nã.o appro
las caminhavam pnrallelameme e tinham uma vou a redacção dn. despez.'\ ger-al <in. Repubüe;\ 
concurl·encio. ncceitavcl em urna população porque não lhe compete e sim ao Senado. 
densa, mas inteiramente inac-eeitavel neste 
:pa.iz . O Sr. Antonio Olyntho -

E' portanto uecesSlwio qne deixemos esta Sr. presidmte, inicitwei as ponca~ considel"~
:o.orma adoptada que já. nos tem condu- çiies q•1e tenho a f~tzer sobre este projecto. :pe
zido e que ainda nos ha. de conduzir 11o.ra. o tlindoli··en(;a a V. Ex. pa1·a. reJl<u'ar no aQO- · 
desrulabro financeiro . dv.me:.to com que este projecto foi col!ocado · 

E' nece..."Sal'io que "enha um plano geral de na. m·tlem dos tl'<tbalhos. j <\. nos u l tin10s <lla.s 
'Via.t-.ão pu.ra. que, orientados, cà.min!trmo- (le uma -proro~'3.1;J.o <h seosao que todos dese-
_neste a.-;sumpto de viai;;iio feerea de um:~. ma· jamos ve1' :l.C.'\Oada.. : . 
neira. regular, construindo aquellas estrad<"l.~ Admirou-me isto. tanto mais quant.o o 
il.e tim·o que são reclamadas pelos alto~ inter- ];ll'Oje to é de maxima importancia: t:J.nto 
esses pul.ltic::os e núo concedendo estrwl:\ (le mu.is quauto no seio dil commissiio de 
ferro i~ direita e t\ esquerda.. sem res1Jeitar di- r•br;ts publkn.s o:; seus defensores apt•es ·nta
.:reitos arlquiriuos c sae:riikados ])Or uma uo>"a vam como ra.ziio para <\pressar o pllt'ecer o. 
,concessão. · a.ll g-J.ç •o de que· a elucid .;<1o completu. do 

O que e miste1· e que tenlm.mos umplnno ge- assumpto sedt~rln. nos i • d·~st:J. Ca.mt~.l'a; tanto 
:ralque devemos obedecer neste assumpto e o mais qu .nto nos f:1lt:w:l.m d:tdos. positivos,· 
orador o ~: ostra-se deS<\grada.velmente impt•es:d dados estatistico~. dados topogmpllicos nos 
sion:v lo,s<:ndo esre pl'ojec;o, que na. opinião do qua.es 11os pude.-:s ·mos basear p;\l<L 1\J. er o 
nobredetmtado refere-~e a. uma. estrada. de rer- e:; udo comp:eto de um projetJ.o que, rotno 
rode gt·J.nde alcance pr·:ttico,aprerentado qua.n- jú. d!s;:e, ,; dtL m:oxima. impcn·tanci:t. 
do est.· ph~no de viação geral Jklo qual e!=pera.- Pensei, pet·., i tt:.~·me V. Es:. que o .ti\l.a. quo 
.mos nf10 n<X' foi datlO aind<\ ; d~ mo~o que o V. Ex. eseruputosuria em pGt· c:> I ·• pt•oje to 
que ·•~:mos aqui e uma pt'et nc;üo inuivhl.ual, na ordem .r .. tli , :J.ttcnden·lv :.t que :1. Çam:wa 
acceit:o c sustentn<h pelos membros ela, com- iiL nome .. u um:~. commi;:.~ii.ú encarreg:\'':t da 
Jni~::ão que pt·ocuru.m fi1•ma..Ne em nrgumcn- formular o pl:m · d:t \'inçiT.-• ;.:el'al ,;n, Reptt
tos que o ot·udor pcd~ penniS$\IO pat·<t considc· lica. e supp11z (]ll•' V. Ex. quiz··sse :ttz•·r com 
:rar !i'<~qui.:'5imos e inc..'l.llazes <le resistir a este pt· .iet•to o me'"'" rrue tem fc to • m rcl:t
um:~. nr:,\'\ti.;-5.o r~gtt l:u-. · · \ÜO a outro~. adin.nd<> it sun. di:>cul'lfiio :\tü 

Par:~ o. 2• <liscus•ão. oade espeL>a demon- que a commis~:.t rerci·iua os WI!l11 ua couside- • • 
stm.r que C$te pi·ojecto é um absm·do. sob o raç{~'l que merecrr•·m. 
JlOnto de vista da dh-ec{-::."ío que se pt"etende F ·i ~ssim qu"· aind:~ ha }loucos <lias, :lo cr·m-
da.r ;i. i iga.ç.Jo de ~itiH.!l'OY a PernamiJu .. o, ab- missiio de olm\$ publicas :tpressou-5>' a ·ar ~ 
sm·do I)Ue vae one1~.1r o Tbesouro Publico. e parecer sobre ··u erQS:ls peti(.-ües d<• e.to·:ldas 
um absurdo ainda porque,si ~ certo o que di- d · fe ro n Rio Gro.nd ·do -ul. , l&,'Umas del
.zem os nobt'Pp<; ú~putados,que se trat:l. de uma !as reputad<tS de gr·aml··' urgencia.. :.~.tte ·den
e:Jtradà de ferro execruivel e de g-rande :oigni- do p1·i•.cip !mente ús suas comtiç...:Jes e5trate
::ficaçao. deve esta constr-ucçiio fiL"J.r suho.-di- gic:os. 
:nada a um plnuo geral que porventura tenh:t A commissão estudou essas pctiçiie;: e . ter
-de ser npresCJlt\llo. (Jildo b~,n. mi.!itu minou o s;m parecer propondo õ.liD pro~ecto 
~em.) de lei antorisnndo a conces~ão de t1ma es-

trada. <h Caceq uy a Sa.nt' ,\.nna. do Li vz:am:mto. 
O Sr. Seabra (!'ela o,·dem) - Sr. :pre-! Neste parecer, que loi lido no ~xpalient.e ~a 

-~dente, desejo !jUe V. Ex. digne-se inlormar , C..'\mar-:.t, a commis,:ão reconhecia:~ u rgenc1a 
SJ. j:\. fui a.pprovada. a. reda.cç.iio do projecto da e a. ne~idade d<l. construc.:-~ de&~ est!'adG •. 
~e:;JX':z.'\ .da Republica.. Quanto i\ redacç.ão do nü.o sô attcndendo a.o< <tl:tos mt~esses com-
projecto da receita., j<i :ficou decidida. l merciaes que se prendem a esta linha, COIIlO. 

CaTil:>.r:l. V. Vl ~ · 
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attendendo tambem aos elevados interesses Entretanto, assim nã.o se fez e isso tanto 
·~traticos, que são intuitivos~ em relação._a mais admirou-me tendo a. mesa. um dístincto 
esse projecto, como a commissao teve occa.s1ao representante do e5tado do Rio Grande do 

·de dizel-o. do Sul, como ê Y. Ex., interessado natural-
Ao lado dessa estrada, a. colll!Ilissão apontou mente na. construcção da est:.-ada. de Caceq uy 

.outras que igualmente são intuitivam~nte a. Sa.nt'Anna do Livramento, admirei-me 
estrategicas, e que de-Tiam ser coustru1das portanto não ver V. Ex. pleitear -para que 
eom certa urgencia, a.o menos -para. o.~tender "figurasse n~ orde.m do d~ ~sa estrada, ~ue . 
·a. 4lteresses naciOU<l.eS que se pleLtBJ.a.IU lla· e reconheCidamente maiS lmportant~, S0 0 
quellas fronteiras. ponto de vista commercial e sob o ponto de 

· vista estra.tegico, do que esta que figura. no 
Por outro lado, o Sr. Vice-Presidente da projecto em discussão. 

Republica, na mensagem di.ri.g-ida a este Con- O SF. C. ,..,A>"\'0 Dli: AL"SUQl;ERQUll- 'Esta não grooso, chamou a. atten~ão da Camara para .,..,. 
algumas estradas de construc,.ao urgente, e tem absolutamente caracter extrategico. 
que, uma vez feitas, trariam. pa~ ~ Brazil o Sn . .A.'ITOl\"10 OL\"NTTIO- Estou de· oocordo 
tl.lvez a supremaci~ oolll?!-ereial, sma9 com com v. Ex. - .· . 
·certeza a supremacia pol!tlca, em rela.çao a.os Admirei-me de ver collocar-se de preferen-
]!OVos da America. do Sul. cia na ordem do dia UIDJl, · estrada cujo plano 

· Eutre essas estradas apresenta-se uma que poderà s~r muito IJem archite~tado, mas sobre 
devia trMer o commercio para.gua.yo pa.m as 0 qual nao nos podemos mamfestar de modo 
costas brazi.leiras; "Ilresenta.va-se uma.que, d~finitivo. porque nos faltam dados positivos. 
se me nã;o engan~, partindo de um p~n.ro do Feitas· estas oonciderações, que representam 
S. Francisco, de"Vla procurar as fronte1ras do ! a minha admiração por ver este a.çodamento, 
Pa.ragua.y. permitta-se-me a expressão, em faza~ figurar 

Chamou-se tambem a attenção da Camara na. ordem dos trabalhos das ulimas sessões de 
~p~ra. q_ue no :Plan~ da viação geral daRe~~- uma custosa proroga.ção, uma est1·~~ de fer-

. blica 1ossem mclUldas as. es~adas que facih: roque pode deslumbrar peh~ pandios1d:>de da . 
. tassem as nossas ~m!llumcaçoes com os povo~ sua concessão, mas que nao se base1a. . em 
··qy.e h_oje fazem diflicilmente as S?-O.S commu- dados positivos para o criter1~ do l:glSlacl.or, 
mca:çves com a Europa, por mew do Oceano passarei a fazer algumas cons1der-açües rela-
Pacüico. . . ti v as propriamente á estrada: , . 

Quanto a num, Sr. pr~s1dente, ml;ez pela Sr. Presidente quando se discutiu es~ no 
falta. compl_eto. gue t~nho de conheCimentos parecer seio da commíssão de obras pubhca.s, 
desta matena (n"Q 4po:ados). reputo urgente- levantaram-se diversas vozes dcfen.den.do a. 
mente necessaria a construcção de uma e~traªa. construcçilo dessa estrada, que era reputada 
de ferro que nos puzesse em commumcaçao um plano í!t'andiosissimo e que alguns colle
com as f~nteiras da Bol:ivia, que tronx&""Se o gasjulga.-v~m de impt·escendivel necessidade. 
com~erc10 de~sa re~ul:ll!ca pu.ra.. o Amfzo~::S Dea.nte de algumas ob:rel'vaçües t~ica.s por 
(~potados ); teputo Igualmente 1mp~r .:tntl$- . e pelo neu nobre c:olle!!à de commis· 
suna. Um:l. estrada. de ferro que, p:~.rtmdo da.s ~lffi • 1 • a d l" . 
fron.teirns do Perú, v lesse ligar essa repu~c:1 sa.o-CUJO ~om: p~ço heença p?:r. ec .r.~:J._r .por
aos estados de Matto Grosso e Goy::~.z. c!m-, que S. E:.:. de~e.l<~ que Jlq~v consl.,ll·t~a. a 
mando pa.ra ella.s 0 comme.rcio perua.no. parte 9.u~ t?mou neste. proJecto no se1o dn. 

. . _ commrssao-o Sr. Bevrl:r.qua, deante de ob-
.Ach~ de grande nec~ss1dade :t.lJgaçao das servações feita:; por nüs dott'Õ, e das quaes_u.l

frontelra~ do_ Es~o Or1en~l e do Para,<YUay, gumn.s já. fol'a.m repetidas ne.~ta. casa. cÇJnctta
porque SI, mfellzmente •. tiv~emos a. des- ram-nos a esperar que a. gra.n·le utilidade 
gr_aça. de tm•. uma COJ!!.pb~~o com a Repu- do projecto tosse demonstrada, fo.>Se posta em 
blica Argentina, a acçao VIrm dar-se neces- evidencia nas dis~ussões annuuciada.s paro 
sa.ri.a.mente interessando as ~ro~~:telras desses esta casa., 

. dons estados; e ~ _posso obJecttvo de~e Sel' Entretanto, vejo com grande sorpresa. que 
collocal-os na postçao de uma especte de todas as defezas annuncíadas concreiísam·se 
pa.ra.-choque entre o Brazil e a Republica apenas na palavra alias muito a.utorisada,do 
.Argentina. E temos, porta.nto,grande interesse nobre deputado por Pernambuco, o Sl". Es· 

. si não conquistar nelles posições estrategica.s, pirita Santo ..• 
pelo men?s em atlirma.r a nossa su:premacta. 0 S E s D po·s do lum"noso commerCJal. .. R. sPmrro .-\..,."\'To-:- e 1 . 1 . 

Por esta serie de considerações que acabo pare~ de Y. ~-era. ate desnecessa.rta a ·ffil· 
de expor, acreditei que essas estra.das de I nha mtervençao · · ' .· 
"feiTo, c~ o plan.o. ligeiramente esbocei, sendo O Sa . .A~""TOi'ilO OLYNTHO- _sr. pt•zsidente, 
de construcçã.o urgente, ll. mesa· se · apressa- preciso dar algumas . explicaçoes em res_poata 
:ria em fazeJ.-as figurar na ordem do dia. ao aparte do nobre deputado e em resposta 
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igua.Imente a um aparte sõ-hido da bancada 
da. Bahia., notando que este parecer tinha sido 
unanimemente acceito }~ela · wmm.issão de 
obras publicas. 

Chamarei a attenção da Camara em pri
meiro loga.r para. o facto de ter este parecer
,aliás muito luminoso,c,omo diz ~nobre depu
tado, como que um ca.racter individual. 
Ap~nas as conclussões do parecer foram 

snbScriptas pela conullissão :Para fornecer ele
mentos para a discussã.o futura; e o nobre 
deputado por Pernambuco. que estava pre
sente, não i.,onora ter eu dito que reservava· 
me o direito de apresentar emendas, quando 
a questão fo~e suscitada perante a Camara. 
: E direí que, tà.nto eu, como os meus illus
.tres collegas da comm~. escrupolísamos e 
assignamos o parecer, com restriccões, para 
evitarmos que se dissesse que est\\va.mos de 
accordo, não só em relação aos detalhes como 
.ao pa.recer. · 

Mas, posto isto de parle, sabe-se que, em 1• 
discussão, trata-se apenas ·da. constitucionali
da.de e utilidade das proj ectas; não podemos 
,portanto nos manüestar desde já. sobre 03 
'demais pontos do projecto, bem como do pare
cer com os quaes estamos em divergencia; 
devo entretanto ·declarar que tenho nume
_:rosas re.,"'tric~ões ao prej ecto em: discussão. 
, 0 SR. MORAES BA.RROS-Folgo ouvir V .Ex.. 
manifestar>-se por esse modo, porque a sua. 
assignu.turn. no parecer tinha oompromettído 
V. Ex. pa.J.•a commigo. 

O SR.. Ar."TONJ.o OLYNTITO- Tratarei. por
·tanto, sómente dos :pontos com os quaes me 
·acho em divet•gencia.; e direi desde já que nas 
·discusstoe~ havidas nesta casa, e nos poucos 
elementos colhidos pn.ra. estudar o proje;:to, 
oomecei a entrar em duvid.n sobre :t sua utili
·da.de. 

A idé:l. ue urna e~trudo. de ferro pelo litoral, 
ligando o estado de Pernambuco, ou melhor, 
o norte elo Brozil ao Rio de Janeiro, não~ 
id~ nova. 

Peço li~nça aos illustres oollegas para. ler 
'1lllla citação de um illustre engenileiro. 
. -Este engenheiro trata de estabelecei' um 
.... !ano geral de viaçã.o do estado de Pernam· 
'fulco, em virtude de uma circula1· de· 29 de 
janeiro de 11:181, do ex-ministro da agricultura 
.o Sr. Buarque de Macedo, ás :repa.rtições de 
obras publicas dos estados, para fazerem um 
:pla;oo geral de viação el!tadua.l. afim de poder 
,or~nisa.r--se o :plano .gera.l de via.ção ferrea. 
.llO Bratil. 

'Em Pernambuco foram nomeados, por por
:ta.rJa de 3 de março de 1S9l. os seguintes 
:~nheil'os ; Eugenio .de Mello, Manoel de 
13arros Ba.rreto, Francisco Leal. LUiz J asé da 
Silva. e Henrique de Mello e mais tarde o Sr. 

' 

Simões, em substituição ao Sr. Eugenio de 
Mello. 

E;;tes engenheiros, reunidos. incumbiram o 
Sr. Henrique de Mello de formular o plano 
geral de viação em Pernambuco, e, depois de 
e~tudad::~s algumas bases, o Sr. M .•. ter.mina.r 
por considera.r como tronco principal da 
viaçã.o a linha se,"Uindo pelo littornl, bem como 
llma outra seguindo pelo valle ele S. Fran
cisco e outra se.,"1lindo o v<ille ,10 Pa:ranabyba. 

O Sr. Simões. não concordando com o pla
no, fez algumas observações e discutiu pela 
impl'ensa a questão. 

Peço a. attenção da. Cam(I.I'~ pa.ra (l;l trechos 
de p~·eceres e rela.torios desses engenhlliros.; 
})Or estes trechos foi que pudemos fazet" um 
juizo, porque não nos apre~entaram estatisti
C<L8 em que pudessemcs orient.1.r·nos para co
nhecer a -va n.tagem desta. obra.. 

Y. Ex:. sabe que as estradas de ferre, quan
do feitas sem estudo previo. trazem dous 
grandes inconveuientes, que ainda ha poucos 
dias foram apresentados no Senrulo pelo Sr~ 
Dr. Chl'istiã.no Ottoni, em um luminoso dis
curso; o primeiro é tornarem-se muito di,s
pendiosas, como aconteceu a todas estas cujos 
estultos são feitos em Londres ; a segunda é 
torna.r _mUito dispediosas as indemnisações 
que o governo ha de ver-se forç.'\do a fazer. 

Sr. presidente, nã.o desejo embll.raça.r a 
ID(1.l'C1l3. deste projecto. Si realmente as suas 
vantagens forem demonstradas pelos meus 
honrados collegas, não terei <lu vida nenhuma 
em d.t~r-lhe o meu voto. 

Acho, porem, que, antes de tratar de fazer 
umD. estrada. como esta, devemos cuido.r das 
vias de communicaç.ã.o (lo interior dos nossos 
estallos, que estão em pesslrnas coudiçües, em 
v~ de se cuidar desta estrad:t que, se, "'lindo 
se diz, tem a m:l.ra.vilhosa Yaa.ta.gcm de-ap
proxünar a. I'U(l, do ou vi dor do boutevard dos 
ita.liànos, em Pariz. 

De\•emos nos lembr:H' que o nosso honrado 
colleg~. o Sr. Bulhões gasta. um mez pa.ra ir 
daqui i cal)ital do seu est:t.do, que os nossos 
illustres collegM de 1-finas·Get-aes, Sl'S. Manoel 
Fulgencio e Bada.ró, para :poupar Umõ- 'Via
gem <le um mez na época da.s chu va.s em que 
os caminhos estão muito l'Uin;;, silo obrig;\dos, 
bem contra. e:t sua. vontade. a <.lbaudono.r- os 
nossos trabalhos, e til.zereni urna viagem de 
algumas sem:mas, aproveitando o unico vapor 
que teem uma vez por mez. 

Quando nos lembramos <le tudo isto, deve· 
mos pensa.r em outra ligação q_ue não a da 
rua. do Ouvidor ao interior do nos~o paizr 

Mas, Sr. rresidente, antes {Le tudo nã.o 
votarei de modo algum uma obra destas an- . 
tes de ver :realisado este gronde problema. 
economico e estrategico que· ile>e . ser qu:1,nt~ 
antes resolvido nas nos:as fronteiraS, prmel.-
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palmente na fronteira do estado a que V. Ex. 
:pertence. · 

E como temo< nma comm;ssão nome~da. 
por esta caSa. para. estudar toda_s estes planos 
~ como este plano vem inutilisar COilll>Ieta
mente todos os planos de viação ate hoje 
adoptadJs, acho quA é occa~íão de submett.er 
:a essa.commissão este plano que ora se nos 
apresenta, afim de que elia. nos dê o seu pa
recer a re~peíto. 

Nestas condições, mando à. mesa. um re-
-querimento que formulei. . 

Termino aqui as poucas considerações que 
·-tinha. a fazer. 

Vem á mesa. é lido, apoiado e posto conjun
-~mcnte em dis!:ussii.o o seguinte 

Requeremos que o projecto n. 2.18, deste 
-anno. seja. remettido a commi~siío especial, 
"llomeada pela. Camara dos· Depub>dos, para, 
no· intervallo das sessões pat•la.meiítare~. or
ganisar o plano geral de viação da Repu
'blica.. 

Sala das sessões, lO de novembro de 189Z. 
-.--A?>tonioOlyntlto.~Clr.aç;"'s Lob«to. 

Nínguem mais pedindo a palavra., fica en
. eerrada a:disrmssii.o e a.dia.da a votação. 

as obras da barra. do Rio Grande do Sul e me
lhoramentos do rio S. Francisco; 250:000Sdó 
augmento para cons~rucção do ramal de sa
linas. no estado do Par-á, e 100:000$ para. estu
dos de uma estrada de ferro entre Cuyabã. e 
So.ntarem; à. de n. 23- Telegra.pho electrico 
e a suppr:essíva. do período que com~ça: «a. 
vender ou arrendar a Horta Viticola », et.c., 
(a.rt. VI).- Inteirada .. 

Do mesmo senhor,de igual da.ta,remettendo 
o prqjecto daquella camara autorisando o go
verno a abrir um credito de 200:000$ com os 
·~erviços federacs de.saude publica, os quaes 
foram excluidos da administra~o municipal. 
-A' commissão deorçamento. · · 

Do mesmo senllor, de igual data.. communi
cando que, por officio do Ministerio da Agri
cultllra, Commercio e Obras Publicas, de . 
8 deste mez, foi devolvido <iquella camara, 
sanccionado, um elos autograJlhos que a.uto
risa o govel'Do a proroga.r o pr~zo para a des
ob5truc(,~ do rio das Velhas, facultando-lhe 
fixar para ponto inicial da na. vegação a barra 
do Paraüna c· coucede pa.ra esse s~rviço a sub
venção annual de 150:000$-~ Inteirada. 

..Do Ministcrio da Agricultlua, Commel'cio e 
Obras Publicas. ele 10 do corrente, enviando 
uma das -:ia,s do autographo concedendo á 
Companhia Pis··atoria Sul Americani!. os favo
res de que tmtfl. o a1·t. 3' §§ 2• e 3' do regu
hmenro n. 8338 de li ele rtezemuro de 1881. 
- Inteirada, officiando-se ao Senado. flis nssão unica do projecto n. 221 F, de~te 

·ann (aUditivo d'estacado na 3• di~~n~stio <lo 
proj cto n: 221 B, or{)amento da receittl.geral O Sr. Leopoldo de Bulhões
dn. Republiro), que estabei~ce o deposito de Sr. presidente, .trazem-me i tribunu. :J.S reit.c
BO:OOO$para os estabeleci:nentos.l!ue vend~- Jo.tdU$ r•~clam~,çüe..~ quetenl10 1·e~ebido de com
.rem ,,outes ou qua.e;;quer outras a.ccumula- merdantes desta pr~ç..'t e do m·-u est elo con
çiXls. · · tra o~ impo:;r.os inconsti mcionaes, hmça.do.s, 

Nã.o havendo quem peça a pahwra, fica pe\1!' con::,'Te~~o •. (le S. P~a-~~o,. sohr~ merca.-
enceJ·rnda a àiscus..~o e udiada a vor.a.('ilo. dorws en~ tr-~n~tto pelo tet_rJt.GrJO de,se estauo. 

O S e que esüi.o sendo percebidos pelo r~~t:o pau-
R. PRESIDENTE - Estando esgotada 3. lista. , . 

ordem do <lia, pas.~a-sa ao exp•(liente. E' patente :t inconstitucionalidade de tt\es 
0 Stt. 1' SECRET.UUO JlrOC2dC a leitura do ímposições. qt<a Ye.xam extl.'llor\lino.t"iamente 

seguinte · o commercio do sertiio e c .. m ~pecialidade o 
· de Goy·z. . 

EXPEDIENTE 

Of!icios : 
Do Sr. 1° secretario do Senado, de li do 

corrente, communicando que aquell<J. camara 
:ma.uteve o voto de;ta relativo ás seguintes 
emend3s do Sena.do ã. proposiçii.o que fixa. a 
df>.spezã do Ministerio da Industria., Viação e 
Obras Publicas, a sa. ber : ,. 

A disposiç:ão do art. 1l da constituição Fe
deral e expressa. e esta sendo violada em um 
estado riqui~símo, fLUe tem avultados saldqs 
em s.·us orçamentos e não prec·sa, recorrer· a. 
meiO· illegitinios para promover a sua pros:pe· 
rídade. · 

A Constituição Federal, no seu art. 11, es
tatue: · . . . 
· «E' vedado <l.DS estados, como à União·:. 
crear impostos de tramito pelo territorio de 
um estado, ou na passagem de um para ou

. .. À' rubrica 2 - Eventuaes·; á de n. 11 - tro, ~obre productos de .. outros estados:· __ da 
l'!·:lol!g:~mento da. Es~rada_deFerrode Batu- Repub!ica_, _ou estrangeiros, e , bem OSS?Jll 
:rtre;·aden~ 21-0brasdiversasnosestados sobre osvelnculos, .. de terra ea.gua, ·que os 

· __;quanto ás reducções nas consignações para. transportarem.)> · ... , ·:: 
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· cí legislador con~tituinte,:pois •edou ad~re
taçã.o de taes imJ,>Ostos em termos claros e 
explicitos,.nã.o só a. União, CQIDO aos estados 
e a necessidade desta disposição constitucionar 
:ficou amplamentedemonstrada nas discussões 
(ia commissúo dos 2l,de que fez parte o actual 
governador de S. Paulo, como nos debat_es do 
Congresso. · 

Si os estados pudessem tributar os produ
ctos de outros estados em transito pelo seu 
territorio, por que prece chegariam ao lit1 o
tal os · de Goyaz, Minas Geraes e Matto 
Grosso ~ Os de Goyaz atravessam Minas, na 
zona denominada «tríangulo mineiro». todo 
o territorio 'de S. Paulo, do Rio de Janeh·o e 
Districto Federal, pa,a-a.m nas fronteiras go
ya.nas o imposto. rle exportação, que não é 
pequeno e, si forem aggrava,(].os com Mvos 
impostos e:;tadoaes ou munícipaes, nãe po· 
derão alcançar ]reço remunerador 11a praça 
do Rio de Janeiro, unico mercado em que elles, 
alias, ericontram procura constante . 
.. ·As mero•dorias goya.na.s, Sr.· -presidente, 
Dão resistem já aos pesados freies a que a sua 
exportação as sujeita e por isso sfio poucas as 
que concoL'rem com a.s ~imi{ares nesta pra~.a. 
.-o fumo e as peUes.O crystal,o salitre,o café, 
o toucinho, etc não podem supportar 05 fre. 
tes das-tropas até Uberaba e das -vinsferreas 
ate aos grandes centros consumidores. Nestas 
condições os impostos de tra.nsíto "Veero aug~ 
menta.r a. a1lliç;ão ao afflicto e tornar-se-hão 
mtolet'3:veis · si a:mll.nb.ã recaírem iambem, 
·como é pro-va:vel, sobre os generos importa
dos. 

Ha pouco tempo o estado de Minas Geraes 
começou a ·ex gir do commercio essa contri-
buição, a taxar as mercadori<.S em transito no 
seu territorio, mas teve de suspendel-a, â 
Vista. das reclamações da Associação commer
cial dirigidas ao governo desse estatto e, com 
satisfação, declaro que a providencia tomada 
nã.o se !imitou i1S taxas estadoae!l, estenden· 
do-se b.s que foram lanoadas pela intendeneia. 
municipal de Uberaba.. 

Agora. surgem os impostos (\e tmnsito de 
S. Paulo que, :pa,ra evitar as duvidas sobre 
sua consti.tucionali.da.de e não provoca:r pro
testos, tomaram o nome deinlpostos desahida. 
Pouco nos importà a denominação da taxa, 
cha.me·se .ella.-de salí.ida, de entrada ou 
-itineraria; o que é fóra de duvida e qil€ ella 

Pa.ra. isto·, creio que ser-.í. sufficiente que a~
recebedori:lS de S. Paulo ex1jam, ca~o jul
guem necessa.rio, "' exhibição dos W.iões pagos 
nas estações fiscaes de Goyaz pelos prod ucto
res goyanos. 

Assim, poderã o :fisco paulista evitar abu
sos e ddxar de praticar outros mais clamo
rosos e vexa.tor'ios,quaes os que fazem objecto 
das reclamações que trago para. esta. tri
buna. 

Eis o que dizem os talões que me foram 
enviados e que confirmam o que tenh.().. 
dito: 

N. HJ2 - Ex:ercicio de 1891-1892 

224$152 

A fi. do livro caixa :fica debitado o thesou-
reiro Jose Joaquim de Oliveira pela quantia 
de 224$152, recebida de Getulio Guarita, de 
imposto de sat1ida de 32 rolos de fumo remet-
tidos }lara o Rio de Ja.neiro com o peso de .••• 
e 'Valor otficial de l :567$500. . , 

Recebedoria. de Rendas do estado de S .. 
Paulo, 30 de abril de 1892.- O lançador,. 
Joa:2>.tim Leite Pa.-•teado. 

N. 30 -Exerci cio de 1889-189-2. 

Ftnposto de sahida 

.A :ti. do liv1•o caixa. fica debitado o theson .. 
reiro .rase Joaquim de Oliveira. pela quantia. 
de 200S020 de 23 ~urrões de rumo que segue, 
deste estAdo p:lt'a. o Rio de Janeiro como peso 
de 1.865 ldlo• e o valor offickll de 1:398$i50;, 
des_pa.chado.s por Herculn.no & Comp. 

Recebedoriu. das Rendas do esta cio de S. 
Paulo, 28 de junho de 1592.- O lançador,. 
Joaqu>m Leitq Pent~ado, 

N. 73- Exercício de 1891-189-Z 

Imp0$to ele sahida 
· recahe sobre productos de· outro estado, de$-

pa.chados para a Capital Federa.! e que tran- 290$647 
sitam :pelo territorio do estado de S. Paulo~ 
- Comprehendo, Sr .. presidente, que o estado A f!. do livro caixa úca debitado o thesou~-

_de S. Paulo ou outro quv.lquer tribute a sua., reiro Josê Joaquim de Oliveira pela quantia. 
o?'-p_or~o. mas.-parece~me que lhe serâ.facil de '290!0047 recebida dos Srs. Louzada & Ir
distmgUll' os proãuctos ex])l)rtados dos que; mio, imposto de sabida. de 44 sUlTÕes de 
vindo de out~ procedencills e núo se desti- fumo que s~-rue deste estado para o. Rio de 
nandcra. consumo·no .!>eu territol'io·J>Qi' este Jan~iro com o peso de 2.710 ki.l.ogrammas e 
transite com destino á Capital Federal. valor o~cial de 2:032.')500. 
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·n ecebedoria.das Rendas do estado de s. 
P_. a.ulo, 13 de agosto de 1892.- O lançador. 
Joaquim L ei/e Pentead~. . 

N. 76- Exercício de 1891-189-2-

Imposto de sahida 

471$792 

eXJ.llicação do fa ct.o. Os product.os goya.nos, 
cuya.banos e mineiros estão mais pl'Otegidos 
do que os proprios productos paulistas, porque· 
estes pagam imposto de transporte e os· 
daquelles estados não-

O SR. LEoPOLDO DE BULHÕES-Fico sabendo 
que, a.lém do ilnposto chamado de transito, 
ba.ptisado hoje de imposto de sahida, çobrado 
dos productos de Goyaz e Minas, l1a ainda.· o . 
de transporte, de que esses produétos estão 
felizmente isentos, segundo afilrma o nobre 

. A folha do livro cm:m nca debitado o the- deputado ~r S. ~aulo, que me honra com o 
soureiro Jose Joaquim de Oliveit"6 pela quan- seu !1-Pa.rte , mas ba.ranto_ a. S. ~· que a. P~
t ia. de 4il$i92 retebida dos Sl's. Louzad;\ & teeçao, a que ~e rere.re, amda nao se fez sentir· 
Irmão de imposto de 74 sur1>ões de fumo que e o co~erClo a IgnO:ra, porqu e, como d~
s r.ue 'ueste e~tado pa-ra 0 ruo de Janeiro com monstret, em agosto ~este_anno a. Recebed.orJa 
eg d 4 399 I-ilorr1-mmas e va.J.or offi.cia.l das rendas confundia am~ productos e'?'-
~ ~299~..,-:n ' "' "' transitl) com p~uctos :pa~hsta.s ~1·to4os •. 

. e -- ..,...,v, . .A. protecção pode cons1stir em tar!Jas di1f~ 
Recebedorio. das Rendas do estado de S- renciaes e mod.icas, mas ninguem dirá que a.s 

Paulo, 11 d.e a.gosto de 189'2.- O lançador, da Mogyfl:na. estão n_estas C?ndições; póde re-
Joa{fttim L e1'e Peítteado. velar-se a.mda. em preferencra para a~ cargas 

· . , · - : importadas ou exportadas pelo interior, mas· 
- Ora, Sf- ])res~dente. a:o casas commercm.es nintrt~ein dir:.~ que a Mogyana ma.b.tem um 
de Getulio G_UM' Lta., E!rcula.no & Co!p.l~·· ~ou- trafe.go regular pa.ra o interior, coostando
za.da. & Irmao, q~e t1,uram nos tal~- (;Omo ues ate que dã. preferencia ao transporte de 
despachantes, sao _casas de co~soe.s_ ~e café e âs car!!M da capital de S. PMllo a 
Ubero.b-1. e d[l. estaç:~o de Engenhe1r0 L1:ohoa. todo..s a.s outra; 
(as duas ultimas estações dn. MogyCLJ~a, no ter- · , . 

. ntorio de Minas Geraes), as quaes recebem o O SR- .Mon._-\.Es BARRo.s -.E; ~,praga da. 
' fu_mo de Gom?. e o rcmettem pa.m o Rio de Central que tem-se estendido até lá.... . 
Janeiro . no ent..'lonto, a Recebedoría. de s. o S:a. LEOPOLDO DE :SUL!!ÚES- Não tem. 
Paulo pàre<:e consicleral-as com~ casas deste ra:t.ão 0 nobre deputado;. a central está prom
est:l.do e o producto goya.no como remettulo pta a. receber cargas pa.ra o interior; isto e,_ 
do mesmo est.'lodo lle S- ? aUlo, ·qu?-ndo elle, para o tria.ngulo mineiro e para. Goyaz, mas. 
apenas, t ransita. por aht, e ~do tsto p:J.m o infelizmente niio pôde N~.o--eber porque a. .Mo-. 
:ffin de cobrar o imposto de saln_da. . _ qyana suspendeu o tra.fego de cargas e parece 

Informam-me os Srs. Monteiro G~tmt1.l«es que nã.o o re:\brir:i. tão cedo. A praga esta !& 
& Belm.ir·o, uP.gocia.ntes desta praça, a. rua. da mesmo e é incomprehensivel que já não se 
Ca.ndelaria. n~ 27, que na.s remessas feLtaJ.-: tenha e:rii.nguido, que providencias energica.s 
fretes a pagar-a Estrada. cen~ral ex1p-e ,,.-,JUl não se tenha.mjã. tomado pa.l."J.extirpo.l-a.. A 
do consignatario a importancta. do tm posto crise de transportes tem s11a. 1'!12ii.o de ser no 
paulista, sob pena de não enj;rega.r. o. met-ca.- ltio e em Santos. mos desde que ello. 11ermitt.e 
doria., · prestu.ndo-~e assim . a p:rattca. de_ um como v;J.e permi~do, o forne<:imento re,."U
a.buso tlscal. . rar de combustivel as estradas de ferro, estas 

E' de estr<~nhar-se que o imposto de tra.nst~ não podem cobrir-se com a. ca.p:t. da crise p:~.ra 
Pa-ulista sejll, mais · vexatorio .· do que .o ~e· :QCCu!ta.r a sua falta. de adminlstração. de zelo 
exportação no estado de Goyaz: este é C!C e-de previdencia. . 
50 réis .P<>r ltilog~mma. de fumo e a.quellc de A crise, Sr. prosiden.te, serve ~-ra uplica.r 
108 r éis. Pois nao ba.sta. que o producto em a suspensão de trafego, a balburrua. . nos · des
transito .dê lucros ás ~st~s de ferro? pa.chos, os roubos, as delongas interminaveis~ 

No COngresso Constituinte a bau~a. pt~ou· os estravios, as avarias das mercadorias' e
lista apresentou uma emenda .ao -prOJecto d_e a-final põe as companhias a salvo das x·espon
Constituição, offerecido pelo govern~ prov1- sa.bilidli.des pelos prejUi.zOs que estão causando • .' 
sorio; mantendo os impostos d6 tra.ru;tt..o, ?t~s Amanhã servirá de pretexto pa;ra. vi-. 
retirou-a promptam~nte dean~ da. OJ>Pu~t<:ao rem as companhias 3olicital' prorogações de. 
qlle encontrou: ho,~e ella. sera a :pr~l!tra. a · pra.zo para conclUir seus prolongamentoo, ~ 
a.liXilia.r-me no empenho de supprmu.r_ ~eroe- quecida.s de que gosam de garantiaS em o1tro~ 
J.ba,n.te t&xa do or'ÇIIJllent.o da receita. de que tanto oneram os, cofr:e5 publicos e. que. 
S. Pa.ulo~ ~ tão vantajosas lbes. são na. actualidade. _ 
·. o sa. Mo1Ul1:11 BAMOB-N"'ILO houve tempo . Dentra. de poucos m~. segundo me1nfor.~ 
e.lnda de sê refonna.r a.leglal&çio 1lscl1-eis a. ll1liJl4 deve a Mogyana maugura;r o seu tra-

" . 
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t'e.,bO a.té S. Pedro de Uberá binha. Cumprirá. o 
seu eontracto ~Receio muito que não, e mor
mente si o estbrço da companhia. voltar-se 
todo, como é pro~avel, para o prolongamento 

. até o porto de Santos. Faço -votos pa.ra. que o 
· desejo de vir disputar a Inglc;o; o porto de 

Santos não redunde em prejuizo do prolonga
mento a Ca.tnliLo, jà. em constroeçã.o. 

A per tu r baçiio do serviÇO de tr.\.nsportes está 
impondo os maiores sacrüicios ás popula4ks 
do interior, e como ellas, :resignadas, não ela.
mam e protestam, o mal -vae-se aggra-vando 
dia a dia.. O sal. já se elevou em Goyaz :.t 4.5$ 
a sacca, quando o seu preço normal era de 
10 a. 12.$·; as povoações não recebem ha muito:: 
me:z:es supprimento algum do Rio de Ja.neiro, 
sentindo {,Tande falta de generos de proce
deneia estrangeira.. 

Alguns commercia.ntes de Goya:z aqUi esti
veram em maio, fizeram compras, prepara
~am suas e&.\·gas e a.té hoje eJlas aqui seacb<Wl 
nos depllsitos e não sei quando lograr-do ser 
despachadas, . tendo algumas della.s já feito a 
v'3agem: até á. estação Maritima. da Centrol e 
voltado aos de-posi.too, pagantl()-Se 60$ pc:ll.' cada. 
oorroça. que as conduziu. E' a Central que 
está. em crise, dizem, e C1 uando esta cesso. na. 
Central começa na. Mogyana.. Seja tudo pelo 
amor de Deus ! · , 

V. EX., Sr. p~:esidente, póde al'"aliarodeses
pero que estl. tii.o celebrada crise de tra.n.:>"P<'l'· 
tes va.e causando por abi a.lém. .. Merro..to
ria.s compradas a cambio de 10, a 90 dias, 
retardadas sei:> e oito mezes nos a.rmazeos, 
despa.cha.d~ o.tinal como e•1commendai (sim, 
como cMcommtmtüJs qua ·custam o triplo, mas 
que che,"'llJJl com mcmos vagar e mais alguma. 
seguro.n~.a.), por que preço po(lerão ser ven
didas ao consu.mido1· no sertfio? · 

O commercio não une a. soa voz á daquelles 
que peclem :~.uxilios e protec~ii.o. tLCos.•a.dos -pela 
crise que nos oppri.me ; o comm~rcio honesto, 
que não se comprometteu no jogo dA. praç.a, 
que p1·omove a pi'QSperidade elo pa.iz e con
corre com avultado contingente para. as des· 
pe23S publicas, exige que o governo tome . as 
mais prompta.s e energica3 providencias no 
sentido de regularisar o serviço de transpor
i:.e9. E esta exigencia o commercio a:faz, tendo 
em vista. ma.is os interesses ge-ra.es da. nação, 
do que os seus proprios. · 

Muito confio no gõverno actual, Sr. pre
sidente, que tem. da.do provas de seu _pa-trio
tismo ; muito espero do governador de 

' s~ Paulo, cuj03 merecimentos são geralmente 
reConhecidos e por .. iSsO tra.nquillo ag_uardo a. 
prompta. solução da crise de transportes e 3. 
sti~nsão .dos·. impostos ineoristitu.ciona.es. 

Ten1Wdito. 

O St•. Bellar:mino d e · Men· 
donça - Sr. presidente, não tive a. fortuna. 
de me achar l!ontem presente, quando faUava. 
o meu honrado collega derepresentai;ão, o Sr. 
deputado Marciano de Mugalhães; por isso, 
não pude oppor algumas cootestaçõso a atür
mações exageradas e youco de accordo com os 
factos, proferidos então por s. Ex. : veaho hoje 
rebater 11s affirm~s, pvsto que ellas respon
<linm, segundo a intenção manifesta de s. 
Ex., a um discurso que ho. mais de mez ea 
ll:1via pl'onunciado n8$ta <:as;L. Começo Wi 
r~ner um simple:; reparo, e é o de notar o 
quauto foi laborioso o parto q ae produziu o dis
curso de S. Ex. Realmente eu já IM ha.Yia 
esquecido ate de que se houvesse tratado das 
ultimas eleiciles do Paraná nesta Camara, ta.l 
o tempo jfi decorrido depoís do mea discurso 
a. respeito. :Mas não foi sõmente ~te o as
snmpto do discurso de S. Ex., ainda referiu-se 
a outro:>ttSSUmptos de que me o ocupei no a.nno 
passado e ne~ta occasião affi.rmei muito.> ftLCtos 
que não tiver-<J.tll contestação nem~_de S. Ex. 
nern do oollega que 3.COmpanha S. Bl::. na 
deresa do5 situcionistas do Parana. S. Ex. 
com~ou por afasta-r-se ext~ctameote dos factos 
que dizem nlspeito ao Pal:'".lnà, para impugnar 
us (lgr~üeciment~ qu.e dirigi iJ. Cam(I;J'a. por 
ter mostrado que a Republica não ~ra incom· 
path·el com 3- jU:>tiço.~ m;tndando proceder á. · 
revi><1o gem 1 das promoções, projecto pelo 
qual eu me tenho batido, '{)Õde-se dizer. desde · 
a eonstuiote. Eu devo rlizer sirnplesme.nte· 
o sef,'"uinte : em rel<"lções Íl. revisilo do promo
ções, eu não tenho interesse prejudicado por 
que não fui ga.lardoado com dous ou tres 
postos. 

Por isto mesmo me julguei apto -para me 
occnpar com a maior isenção de animo .dest6 
assumpto .. 

Talvez S. Ex. não se ache nas mesmas 
circttmstn.ocias de imparcia.!iuade e sereni·' 
à:ul.~, quo f&lizmente actunm em mell espi
ri~. . 

Por isto nada. direi, quanto a affirmaçã.o de 
S. Ex., de que não se deve abolir as pro
moções fei tns com a clausula. de serviçoS re
levantes, pol'que ellas significam a recom-. 
~nsa de serviços prestados à Republica. 
- l\·!<~s o que eu aeho, Sr. presidente, perfei

tamente irrisorio, o que eu não comprebenda. 
mesmo, é como o nobre deput1tdo teve o 
cor-<~gem de affirtnal' à CamaJ"a que o·movi
mento que datl em ~esulta.do a deposição do 
governador legitimo do Paranâ. fora. promo
vido pelo povo I 

Me. parece que não ha no pa.iz quem de 
~ fé JlOSS8. a.vançar_ tão ousadti. proposição~ 

o sa; VALLADAREs -Foi a força federal.: 
~esta é a verdll.de. ·· 
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O Sa. BELUt'-'WNO DE ME~OON'CA- Nem quero mesmo crerqtte isto seja. venLide. l>fas,. 
ao meo05 a rorça. feliera.l fez a deposicüo em não tendo punido o commandante e offici:les, , 
nom~ do povo, porque o comma.ndaote da que rnzeram_ em pratica estq attent .. do a 
guu.roiçã.o reuniu o~ otiicia.es em sala iute- Constituiç~o e a autonomia do Esta•lo. S. Ex. 
rior de seu. qu:u~tel general e ahi ,..,r elles ipso facto assnmiuaresponsabilidade de seme..: 
foi accla.mado . Depois desta acc\ama.ção- lllante crime. 
~ntra-muros; esse comlllll.udaote, por sua vez, Hoje, Sr. presidente, ja oã.o põde haver a. 
escolheu dous a.colytos, e só então a<; otficiaes menor •luvida a este respeito; porque ioão só 
assomaram às jaoeUas e lel'aota.ra.m vivas S. Ex. avocoua.bertamentearesJ)ons>~bili- lade 
ao chefe da. junta, por elles acclamado. deste facto. não pnuindo logo os respousavds, 

Este;; viva.s foro.m correspondidos por como posteriormeute, V. E:o. sabe e e:sta. hoje
poucos partidarios de S. E:x. e alg'!l!IS immi- oa conscieocia do paiz, tem dado ordens te1·-· 
grantes estrangeiros, recem cilega·los, que min<Lntes para a intervenção da !'orça federaL 
a.penas conheciam do portuguez a palavra - na política dos Esta tos. · 
TJ.Va -, aprendida na vespera. A' vista Eu affirmei aqui, Sr. president"l, que o go
disso, que é a expressão ex .. cta. da verdade, verno que sncoe.ieu à juntn. rev<Jlucionada.,. 
estou autorizado a conclnir que S. Ex. quiz t inha. snrgi•lo da f1-aude, •la corrupção e da. 
morar da Ca.ma.m, quando failou da. inter- compressão, e o nobro deputado Sr. Mar
venção do povo nessa farça. Nem eu po~so cia.no procurou oppór a tão cate)!oJ•ica accu-: 
crer que S. Ex:. com. verdade. ~ setieda4e sação apenas sua negativa, quan•lo fllt relii.tei· 
lançasse esta · temer;tna propostcao no ~e1o os factos comproç-[ludo-os e discutin,Jo -os á 
do Pa1·Llment9, agora, depois . de dP.corrido. luz das leis eleitoraes, que .flagraot~;~mente 
tanto tempo, quasi um anno, quando S. E~ . foram violadas. · · 
deixou sem contestação, até hontem, o~ · Disse, por exemplo, que na vilh do lgul).SSli 
!a.cto~ por mim aqui affirmados e documenta- tinha a junta provisoria. feito ac!l.mp&r ror'ças
dos e que constituem solemoe desmentido iL fc·lera.es e estado-..tes, e Coi vreseote aqui á. 
serodia preteos!l. contestação de S. E:t .•. · Camara. correndo de bancada em - ba.nctlda~ 
Maior admiração causa-me e sem duvida uma photogt~aplüa. dos dous acampameutJs,. 
causou ã Camar•t que, depois de tão longo quer da força fed~ral, quer da est,.doal. 
silencio, sómeate agora S. Ex . se lembrasse. Eu affirmei qa~ a juntl\ revolucion;~ria do· . 
de yir relatar as ditlicüldades que diz t er· Para na, que · qualifiquei de usurpado!'ll., im- · 
encol!trado, -por parte do .t>resideute e Vice-· possibilitou o desembarque de eleitures que- · 

. Presidente da Republica, para o reconheci- seguiam -pela estrada de ferro -paro. a 5áde de· 
meato da junta chamada- rel'olncionaria. - seus distrietos eleitoraes, privando-os assim 
do Paranà, por esca.rneo dos proprios parti- de exercer o diraito de voto. Fa.llei em di~ 
darios t Sr. presidente, eu já narrei, com mi- versas demissoss, toda_s nas vesperas da elei
nuciosidade, todos os factos que se passaram ção, enfraquecendo a. opposição, e mostrei· 
nesta occasi1io, no Estado que tenho n. subida ainda. que pela falta de tempo pt~rn. chegar ao
honra de representar; mostrei q11a.l o papel conhecimento de t odos o dh\ mareado para. a.. 
dó Presidente e Vioe-Pre>i!lente dh Republlcn eleição, visto o corto prazo dado, a maiori!ll
em tudo isto. Trou.xe parà. aqui teleg~mma dos eleitores deixou de concorrer. 
do Sr. ministro da guerra de então, general :Ora, Sr.presiiente, S. Ex.,nãocontesbndo
.losé Simeão, que encampava est<t deposição nenhum destes fuctos, não tem o dil'eito de
:Pela. força fed.eral, a não deixar du>ida que dizer que o governo usurplldor do Paranil é· 
tivesse sido ordena.da pelo centro. Trouxe filho de uma elei{'.ão livre. . 
ainda a.o conhecimento da Camar:.. tele.!l'ram- E, Sr. p::-esidente, a. este respeito devo dizer
mas_ de representantes do Par<tnil. com assento .mesmo, que a a.narchmgeml que se produz no· 
nesta. e outra. casa. do CongJesso, incitando os pa.iz é filha. da illegitimid..'Lde da. elevação.· e
seus amigos a se entenderem com o comtruJ.n- conservação nasaltas posições otiicia.es, toma.
dante da. guarnição para chegmem a. resul- das de assalto depois da legatidllde de 23 de 
tado tãó deprimente da independencia e au- novembro. · · 
tonomia do l$tado. Nõs hoje, a não ser talvez a. eleição do-

Niio tiveram contestação todos estes do- Congresso Nacional, mt~is nenhuma livre· 
cumentos officiaes . e ruo é ngo1•a com a sim- ti vemos depois da. R.epublica. . .. 
'J)les nmrmnciio dB S. Ex. que se deitar por Póde-se mesmo dizer· que em p:erol IJão 
terra suB o.uthenticidade. tem havido eleiçüe3; tem-se falsificado a.ctos, .· 

Pol' consequeocia. voom fóm de tempo, jü. tem-se praticado u. !mude pôr toda. a. parte,- e· 
nilo toem o mlnimo valor as contestaçaes que é simplesmente o resultadG de nrtidcios ·in
tão tnrdtnmente_. s. Ex. nJlreseotou. S. Ex . . decorosos, de. interpretações ca.suisticus, qu~· 
quiz' dar a .êntender que -o-Vice-Presidente da· teem dado a.quelles que hojeoccupam ,possam 
Republlca. nii.o teve copartici~ção, no facto culminantes nos Estados como nn. Federação· 
da deposição do governador do Paranã., e em geral, os altos postos de·. que ~ozam. 
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Entretanto, pela verdade das eleiçõ~s e que 1 tortuosa, que se· faz no Pa.ranã., chegou a 
em vão .se tem clamado em nosso palZ desde affi.r~ar que esse ~i1ladão desistira. da sua 
tempos 1mmemoriMs, e nos .4.m~aes do Parta- candidatura de dt:putado para. ceder seu logar 
lamento B~ro ~e encontram a cada passo, na chapa ao humilJe orador. · 
affirmundo este triste facto.-. Sr . presidente, isto é inteiramente inexa-

0 Sn.. · vALLADARES-0 povo já vai des- cto. Eu rui incluidõ, sem solicitação, n'uma 
crendo das eleiçôes. Ainda m~ ultima eleição cllapa de que fazia ta.mbem parte o Dr. Vi
desta Capital, .de 30.000 eleitores ap~nas cent~ ·Machado, gue só mais tarte foi exclniilo 
5000 compareceram. · por Imposições daqui, do centro, por imposi-

0 Sn.. BELLA.RMINODB MENDOUÇA- ••. au- ções do Governo. . 
toridades respeitu, v eis pela sua p1·obidade po- _ 
litiea e pelo presticio di~s posições que ocoupa- . 0 SR: 'VALLADARES - Entao o Governo 
ram no p:úz. · "' · . 111 terve10 ~ 

O illustre collega a quem respondo ll.ttri- O Sa. BELL.A.a~nNo D"E MEN»ONÇA - E eu 
bue-me ter dito que o actual COngresso do até me oppuz â sahida de S. Ex. Se bem que 
Paraná. cornpile·se de concessionw:ios de em- não estivesse de accordo i~1 totum. com a. di
prezas escandalosas. recção impressa por s. Ex. a politiea do Pa.-

Eu não disse isso, Sr. presidente, o que eu ranà, eu dkse que, bom ou mão dil-ecto'r. bom 
a.ffirmei então e o que contioúo a atlirma.I' ou máo cidadão- eu não entrava nessa inlla
airida agora, é que a camarilha que dirige hoje gação - elle era quem mais se tinha exposto 
os destinos do .Parwâ. se compõe em sua. até então, é quem tiuha figurado pelo menos 
maioria de individuas nes~as condiçOes. · como cbere, e não era justo ercluil-o da 

E exemplifiquei essês factos : existe u~ · chapa. . . 
vice-governador que é director da. Ca.i~a F1-· Por consequencia, o que se deu foi inteira
lia! do Barico União de S. P.<~.ulo, e este b<~Oco mente di:!fereote do que ~filt•mou o meu illus
é credor do Estado : por con:~equencia est e é tre cullega de representação. Eu nã) tive en· 
um facto nada edilic •nte. trada. em chapa alguma. por causa da. intluen-

Citei o facto .de um outro vice-governador, · cia, do desinteresse ou da abnegação .do Sr. 
qtÍe a:é trocou o seu loga.r n'nma chapa de, Vicente Machado ; é possível que S. Ex. 

·deputado pela conc~ssão dllS t_erra.s que C?!l- concordasse na minha. entrada na chapa. 'pOr 
stituiamo patrimomodaex·priaceza 1mpenal. entender, como S. Ex. medisse, que se devia. 

oS&. VALL.A.DAll.&S - E' um homem pra.- procurar candidatos cuja eleição fosse mis 
tico. viavel, jnlga.ndo S. Ex. que eu era. um desses 

O SR. BELLA.lu.tmo D!l. MENDONÇA.- E citei eandidato~. 
ainda o caso de um deputado estadoal, que Agora. saiba V. Ex., Sr. presidente, que 
creio ser hr•je pre:>idente desse celebre Coa- essa chapa foi annullada. para dar loga.r a 
gresso, o qual é coocessiooario de uus pouc:os um accordo entre os dons partidos, que se for-

. de !lurgos agrtcalas ; e foi c.x.actctmente com os maram no Parao à logo apôs o advento da 
l{,epublio•\. · 

immigrAntes,com que vn.nta.jotiamente povoou Levou n etfeito a concili~ão o Sr. s~rze-
esses burgos, alii1.s constituitlos nas proprias dello CorTêa,que com essa tarera fol e-overnar 
terras do Celizardo conce55ionaric-, que este e ~ 
seus amig-os conseguiram fi.ogir de povo -pal"J. o Parana.. As chap~ que bavia, quer de um 
a i:idicul;~. e decantada depo:>içã.o. do governa- quer de outro partir! o, desappar ecer"-ro "P!Lra 
dor .ledtimo, na qual servir-.tm assim de com- dar logar a uma cbapa. de aooórdo ; e tãnto 

- de um lado como do outro roi o meu nome 
pa.rsas indiv,duos que nem pt!rteucem ao pa.iz, in licado, o que explica ter eu sido contem-

. recem-cheg<•dos a elle e apenas sabendo pro- phldo na chapa delinitlva. 
nnneiar a palil.vra t)i1la, que lhes havia sid.o No emtanto o Sr. Dr. Vicente Machado, 
eosinnda, como já dis~e. · • que tinha tanta influencia., que tinha tanto · 

O Sa. VALLADA.RBS- Para as ovações. prestigio, nem mesmo sendo a organização da 
o Sn.. B~LLA.RIDNo DE MENDONÇA. - E chapa dependente de um aécôrdo nos partidos 

tanto· isto é verdade, que elles dernm vivas e por tanto indepen•Jeote de infiueucias da 
não sõ,o.o chefe, accl:,mado pelos of!icin.es da União, nem mesmo assim S. Ex. conseguiu 
guarnição para dirigir a tal.J.uota revolucio- ser iocluido t . 
naria., como tambem ao prestdente deposto, Ora. se S. Ex. não püde conseguir que .o 
quando o victoriavam amigo; que o acom- seu DOme fo~"SG contemplado na cbap•\ defi.ni
paoltava.m à sua residencia. tiva, tambem não podia infiuir d>termioa.

. Hâ entre outras uma :-~flirmação, Sr. 'pre- damcnte para a. entrada de qualquer candi-
sidente; qu.e realmente causou-me a. mais viva dato. · 
sorpreza. · · · Isto é logico eincontestavel. (.Apoiados. ) 
. O · ·nobre. deputado, -para. defender o . Dr". · . DiSse aiudá. o nobre deputado que eu li.z 
Vicente Machãdo, o dfreetor dessa política uma injustiça. clamorosa ao ·caracter e â. 

. ·eanwa v. w 33 
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dignidade desse funccionario. S. Ex. esta. 
eng-,wado; si ha alguma injustiça ao caract~r 
e dianida.de d~sse cidadão, é pelo acto, pratl
cad; por elle proprio, de preferir ser conces
sionario de t~rras,-o que é muito "endoso e o 
foi para. s. Ex., que vendeu á C?DCeSSã?,_- a 
lutar pela sua candidat ura, ahàs leg1ttma, 
como cnefe de um partido politico e directo~ 
ostensivo da politica inauguràda no Parana 
com o novo re9imen. 

Referiu-se amda o nobre deputado ao que 
eu disse aqui, mas ja ~~ muito temiJO, co~ 
relação ao chefe de pol1C1a o Sr. Dr. Sergta 
da CaStro, e tudo quanto eu di$Se s. Ex. ca
pitulou de injuria.. 

alguma com elles ; e. reconheida a injustiça. 
de taes accusacões, voltarem aos seus Estados. 

Ora, eu p<:~rguntaria a S. Ex , si estivesse 
agora. presente, que me disse~se em que lei, 
em que regularneuto militar, se .baseou o Go
verno -para. eha.mar otficiaes i Capital Fe.., 
dera! ejuoto ao Governo par-J. se justificat·em~ 

Pois então o reg11lamento discipiiuar não 
indica os tramites que devem seguir as auto
ridades superiores do exereito para punir os 
otHclaes e praças que eommettem faltas oc. 
delictos 1 · 

Não existe o conselho de investigação· e o 
de guerra, para. tomar conhecimento dessas 
aecusações ~ . 

Pois teremos retrogr-adado a um daquelles 
exames inquisitoriaes dos tempos pas:>ados1 

EsuLmos redllZirlos a monges da convento, 
que vão perante os seus abbades fazer exame 
de coosciencia~ 

Realmente fico entristecido, quaudo vejo 
a.ffirmações· desta ordem, concertos tão deeri
mentes para a classe nulitar, partindo, altás, 

O SR. B&LLAR31INO DE MENDONÇ.-1. . ·.- não de nm dos lllilis distioCltos officiaes de exercito, 
só para a polici:t, como para ~1 tropa de lloba. como é o illustre representao te do P~ran~ ! 

. Ora, eu apenas relatei fact?s•. e entr~ esses 
factos, si bem me recordo, e1te1 um:~. c1rcular 
r eservada expedida. pelo Dr. ~rgio de castro, 
na. qualidade de cbafe de policia. autori
S1\ndo o recrutamento·em occa.siSo de eltli
Ções. 

o SR.. VALL.!.DAB.ES- Oh ! 

cira,bionãofoicontesmdo por S. Ex.,é Occupou-se, portirn,s_ E.t.do assumpto 
· si injuria hn, elta esta. no acto praticado pelo eleitoral, de que me o~cupei, por ultimo, 

Dr. Sergio de Castro; e 'não nú. minha affir- nest<~casa. 
ma.tiva. Si bem que se tenham decorridos muitos_dlas · 

Conteste, S. E:!i:. o r.wto .•. e as accusaçues (<~er·ca. de um mez), era dessa dis~urso ·que 
cahirão por terra ;"mas a. verdade é que ll. eir- S. Ex. devia se occupar e não do pronunciado 
euJar tevo curso, a.té a impreusa neutra se no anno passado, o qual. na.. pllrase militar, 
occupou della, tão escandalosa era, e deu jà. havia C1thido ern exercício findo. -
mesmo em resultado a sahida do Dr. Sergio Não ·oosti.tllte o largo espaÇo de temdo que 
de Castro da chef~\tura. de policii:t . teve para. estuuo e reflexão, si o que esta 

Acbou S. Ex·. que tinha ai tio·· incoovf!. aqui(mostramlo o Dit;trio O(ficial) é a expressii.o 
niente, occnpando-me da transferenciade olll- exaetn. do que foi dito po1'S- Bx., ~evo con
ci>tes, de uns para outros corpos, das cha- cluir que S. Ex. não só desconheça o que se 
madá.s a Capital FO"lernl, etc. passa no. Parann, como nem siquer sa06 o 

Dir. que isto, no seu entender, é intervir nas que eu d1~ na. Ca.zu:tra, ~rque S. ~~· res-
attribuiçães peculiares do Governo. . ponde a articulações que uao pronuncte;. 

, . , - ~ . As p:tl:l.vras, factos e iofnrmaçOes a. ·mim 
. O SR. Y Ar.LADA.RE~ - E o d1relt~ ~a crJ- attribuidas foratr. en!reudr-ada.s no espirito do 

tiea; é uma. das suus ftmcções mSJs Impor- s. Ex., são verdadefr-.~S ph:'lntasias . . 
tantcs. O que censurei, em relação ã. eleiçãó muni-

OS&. B:Et.LAll.MXNo DE 11ENOON9A. - E' o cipa.l no Para.oà, foi, em primeiro loga.r, que 
d;reito de ftscalizar os negocios do paiz. pouco antes de proceder-se a. esta eleição. 

Entretanto, laroeoto que a Ca.mara se ti- tivesse o govern;~dor mandado fazer ~tropel-. 
vesae mostratlo da mesma. opinião que o illus- ladamente um novo a.listameuto eleitoral, do 
tre collega. pelo Paraná., quundo recusou o qual resultou a excluSão de adveL'íiarios du 
requerimento, que apresentei, pedindo iofor- situ~ção, em mas5a, a tn.l ponto, que só na 
mações relativamente ao numero de tranfe- Capital foram excluídos 600, entre os quaes 
reo~>ias effeetua.dos pelo uo>erno, depois de homens notaveis, como o desembargndor su-
23 de novembro, às ajudas de cu~to mandad11S veira da Motta, Dr. Emílio de Westpllalen, 
abonar nos offici~tes transferidos, à !ntpor- Dr Menezes Daria e muitos outros •. 
t:1.n~ia tlas passagens, nüo só pnt•a elles como Na. freguezia de S. José foram excluidos 
para suas 1\Lmilhls,despeza enorme, excessiva, 150, e os recursos por elles interpostos não 
que ficará. desconhecida doocontribuintes. . foram tomados em conside,•ação pelo ju iz, 
· Mas S. Ex. la'V'ra um corpo de delicto ao que aliás approvou ·a. qualificação. A niesina. 

, Governo quando diz que esses oftlcíaes Coram co usa. deu-se em outros ponto. do Estado: ... 
' . chamados para se·jnstificarelft de accusa.ções· O que censur!)raind.l, foi que se ma.rcassc a 

· · feitas no Estado : não ·se pra.tiéou violenoia. eleição com o 11razo de 12 dias a pena::; ; 
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Quem conhece o E~tado e sabe que nem 
todos os centros populosos se communic~m 
com a capitvJ pelo telegra:pho, Yê logo gue é 
impossivd, nesse curto pr<\ZO cbeg .. r, Siquer, 
ao conhecimento dos eleitores que se ia pro
ceder U. eleição, quanto mais ']Ue elles tives
sem tempo de vir de soa_s casas_ para os laga
res onde ella ia realizar-se. 

Censurei sobretudn, a. violação ela propria 
lei do Congresso usurpador, que existe hoje 
no Para.oã, lei de _iullto rkste anno, que 
m;1rca o prt.zo de 30 dias uepois da. eleição 
para proceder-se ü ap,uaç;l.o, mandando-se, 
entretanto, pr·ocetler á ilpur:\()ão d.:1.s e!eiçõ&s 
municipaes, log-o no dia imrnediato! 

Foi contra esta immot•alülaclf:l que me pro
nunciei nesta casa ; S. Ex. não contesta 
nenhurnt\ destas as:;erções. 

Com-que direito, poi-;;, vem dizer que as 
eleições foram reg-ulat•es, livres, e que_ o plll'
tido adverso á situação dominante nao tem 
maioria. no Estado, e por isso não con~eguiu a 
victoria? 

aeto. Si ~-pprovou, como disse, e~es actos, 
apezar de não eshrem de accordo com as 
exigencias constituciooaes, mais garantidoras 
dos direitos dos cidadãos, tambem repelliu 
esse projecto regult~dor do estado de sitio, 
qu·e não era mais do que tl- transplantação 
dos aetos illegaes, inconstitucionae~, despo
ticos e tyrann1cos praticildos pelo Vice-Presi-. 
dente da Repnblica para Ull1à lei do palz. 

Si nKo aceitou tambem um outro projecto, 
que sabiamente consuostanciaYa e regnlava. 
obedecendo á !ettra e espírito da Constituição, 
as gttrantias que devem semjlre amparar os 
diroito~ dos cidad:ios, muito especia !mente 
nes;;a. circumstancia excepcional, o fez para 
tornar evideute que não havia justificnção 
p:tr:l as demasias despoticamente praticadas 
pelo E:xecntivo, porque a Constitnic;ão <Jhtra
U1ente estabeleceu o qne lhe competia taxati
vamente fa7.er em tal conjtmctura com limites 
determinados em tempo e especie, e não era, 
porta.uto; preciso mais qu·~ observai-a, que 
acatal-a. Com semelhan•e processo ~o é licito, tira.1· 

conclusão seg11ra. s. Ex. nao pode aflirma.r Si ~l- camara tem approvado qllasi todos os 
que o pilrtido União não tem -maioria. creditos 5upplomeotares, solicitados -peloSr. 

Onde a f-r3.ude, a. violeuei11. e a. corrupção Vice-l>residente d>\ Republica, tambem não 
não vicgaram, 0 pni'tido- União co!LSeg-uiu tem nceirado todas ns idéas que S. Ex. tem 
vencer. trazido ao seio do Congresso, ja repellicdo o 

S. Ex., -poríanto, não conhece ns leis do ~u.~iliCI a em1:;-ezas industriao~,já a o~tros pro
estado Hem os factCls que n.hi se e~tii:o dando. .Jec!os, que nao coosultln'1tm /Jern os wt:resses 

E assim só resta-ma admirar como é q11e da. naCã,o. -
S. Ex., depois de prazo tão long-Q, ousa. le- Em muitos outros actos, Sr. presidente, o 
vant,r-se ntt tribuna p:trn. contestm· affir- congresso tem mostrado <t sn.-1. !Jombrí~ade, a 
m~çcres sem dastrnir com documeutos ou com. sua altivez. gspecialmenta. Sr. presidente, 
logic:\ ncmhnma dell:t>l, po1• i~so que niít, oon- eu devo occupm·-me dl1. nttitude quEI tem 
trariou a narraç.'i.o aqui ftJit:t, nem contestou tomado nesta ca.sa a minoria, A op-po~içiio 
siquer, os f:t~tos. aem ~empre tem sido 1tpret:iado com rig-or da 

Sr. r1resid:·nte, eu nito devo abusar por ju;.tiçu. 
ma.is tempo dr, nttPnção dos mens distincto;; Des.1 paxonnclamente estudanc\o ,eu correcto 
co! legas (n<<o tr.poiadol'), que <:om t_nnta. bo:l- e~le\'ad•) proc~dimento hn de rorcosamentA 
darle me ouvem, e 'Vt>U pôr termo a respn~t>1. reconhecer·se 'qne ~ómente amor i1s liberdndes 
que devo ao honrndo depnhvlo p9lo Paraná ! puiJii~:tS, somente intnitos p;ltri~ti~o~, o em-

Sr. -presidente, é bem llos;ivd que e.ste- peaho rJe ver 1·estau\'t\.da a Coltsbtutçno, tor
jnmos na vespen. !lo encerramento dos nossos !Ji\,Ja um~• verd;ld"' a ,Jemocr'ncia e unaa raali
tra.balho~- Nós devGmos nos s 'parar sem darle 0 regimen re?ublicano federativo, é que 
acrimonia, sem resentimentos. Eu em pouc:ts tem actuado nn Clspirito daqutJ!les que for-
pa.lavr~s vou esbflçar lig-eiramente o pan1 el . -- - mnm essa aggremtaçao. que tem desempenharia na Camam a maiorta 
e minoria. durante est<~ importantissim•t ses- Penso. Sr. presidente, que si erro houve 
são, P'~râ · cheg-;tr á. demon~tração de. que d" no s~io desta cas<L, delles foram portilha. quer 
synthese dos tt'ah>\lhos· da Camara dos Srs. a tll>Üori~. quer a minoria. 
Daputados, nós só temos de que nos ufanar e H:oje prestes a terminnr os nossos trabalhos 
regozijar.; porque, si é certo q~e ~~nn a ~m- deYern;s al_)ert;1r nus ~os outros a mito e sepa
nisti•~ foram :lppro"VadOS CIS actQS 1_nconstitu-j ramo-nos como ca.v<dheiros e amigos, levando 
cionaes_, tJratica.dos pelo Sr. Prestdent~ da lo p_ruposito firme de uos uni~mos P<l.ra ~o~
Repu·l.thca, tambem a Garoara teYe hombn lade nnr uma· verd.:de em nosso pa1z a Constltm
pam. dizer a S. Ex:., que to_da .:' vez q11e _de· ção, a. orrlem, como a conrnrmirhde do;; a:-tos 
clarHsse, no uso t!as attl'lhutções const1trJ- ~n 0 oiiraito e com as leis, e parn consohdar 
cioMes, o e:;;tado de sitio em qnnlqueJ' pnnto 

1

.âs instituições federativas. 
do territ<;~rio ·nacional. deve tra<:er ao seio da , 
Cama.ra oil documentos que motivem esse VozEs- Muito bem. · · 
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O Sr. Vallada.res- Sr. pre~iden- ci•1es entre esta praç:1. e o interior, esta des
te, si: to queuao esteJa j!resente o nobre dt>- o··ganisnç;,i.o, St·. pr·esirtente, sacr-ificar·à, como 
put:l.do 1;or Goya.z para que me auxilias~e na tem sacritiwlo, os interesses impod.;\ntes do 

· re~la.m:<çãO que vou r,zer . . com ••ercio e da lavou1~. 
E11 po.l~ria, Sr. presidente, com7çar rec!H.- Ainr:l:t hoje, Sr . pt·esiuen_te, o honr~.rlo de-

man·lo peh\ omissão d., um requerimento qne pnt;,do por Goyaz toruou c;to patente, moa
em tempo·otf.:t<;ci nesta. C'•sa sobre uma carta j trando a cessação, JJÕde-~e tlizer, de forne
do bourado Sr. ministro da ra r.eoda. quem.: Cimento de g't:!nero:; ao estado que S. F..x. 
pareci<\ violadora das relaeões constitucio-~ tã.o digoa mer.t e reprP.S~ilt•~; e isto em eonse
nae,; do Porler Legislativ:o e ll::te~u tivo~ e in· q11eudi\ d,~ de:sorg>tnis:.ção ~~ Sel'\.'it}O dtl trans
compa.ttvel mesmo com o respe1to re~'l!r, ,c,, verte, nessu. estr.•da e n:a ~::~trnda Mogyana. 
que rlevern ter estes podere:> no exercJClO (le Sr. pre,i•len te, csia situação toro .. -se.tanto 
suas funeçõe:;. • mn.is atllictiva qu.:ntrl é C<Jrlo que e:;te com-

Mas não quero, Sr. pres~<iente, eutra.r !!.~o- mercio, .,ste int~rior, que é tií.o pes:'limttmente 
ra oe:>te as~u~p~e que por ~ua natureza, po•1e ~ervi,lo actualmeattl, p:~g:\ esse tr;1.us~orte, 
se presta~ a U'I'ltar .os notmos em momento ~sse serviço pessironme11te prest:uio por um 
que nece;~SJtamos mluor e~tlma. preço t1•es veze~ m~ior do que pagav;L ante-
- Pr etiro, Sr. pres1dente,_ c!Jamar a atten- riorrnen te. · 

çao de V. E:r. e da comrntssao pam um as- _ 
sumpto de maior imPOrta.ncia, sobre o qna.1 O SR. ~EoPor._oo J?E BULsoES - O· sal 
fa.llou hl'je ,o bonrndo deputa.•lo por Goy:r7.. chegott a 4o$, no mter10r . 
venho, Sr. Pl'esldente, soli7ilar a a.tten~ã.n o SR. V.U.LADXR.P.S- osàl, quã é genero 
de V:. E:r . '(lll.r>\ um r~quert.mento_ qne tiVe ris primeira ne -es;:.i<l>~dc, e de g r>•nde impor- · 

· occaSiao de otrerecer a coostdel".tt;ao da C<;- U1Mh para o desenvolvi.oento d;1 inr.lustria 
mara dos Srs. Deputados sobre o. desor;.>aD!- pastoril em Minas Geraos e outros l'Stados, 
~çM ~o serviço dll. Estl·adn. de_Ilerr? Central, ·h~>gou no preço q_ufl o nobre deput.'ldo acaba 
1oq:aertndo a Camaradas p~vJdencms toma- de tt-azer ao con1tecimP.o.to da c.~mara, o que 
das pelo govet·no a tal respetto e sobre saber ct.'rrobora t1S observ3ções qile estou fà:tendo. 
si a.pprova ns p rovidencias tomad:iS pehl di- om., Sr. pre;ideute, esta é 'Uma sittla,.;;n 
rectorh da Estr;ld<\ de Ferro Centrar que· me- yo-vv 

recet-ri.m a. reprovação completn de todo ocoin- gravi~simll. ; Cll;t:lmos em umn occa.~ião, ei!l 
mercio de$t.l. praça. . que a &trnda ue r'e1•ro Ce11tral do Brazll 

• 1 · · · ti ~~ d lfei:ra, desempenha.nclo o pensam-:nto que pre-
Sr · P1'eSI• ente, como Ja. ve oceas ao e ~i<liu n sm~ fundaÇ1-~o, constitui nilo-se em um 

dizer, o governo não que1• se aperceber da 
~n-avidade desse assumpto qu~ impnrta. 0 an- <Uxiliar porlerosissimo no desenvolvimento da 
niquil&mento, a, d~struição de interesses vas- ~i .. ção no interio1·! oMI só facilit.~ndo o tra.n
tisoimos e que perturba cxttMrdinar inmente oporte, ,como ~e •llz.antlo . esse !:·msportll por 
a. -producção na.clonlll. (Apo~~Ulo do Sr. Leo· um J?r<ço mals modtco, cu~,.tmo, n. uma 
poldo de BulMes.) . ~ ·.:· ·?cca.s:ã.o em que em~rez.1s tmportant~ ~o 

Esm situaç-:i.o, :::r. presidente, como tornou mt :r~r, vencendo"" ~·tnculd,~dclS ert~ordt
bem patente o honrado representant~ de Mi- n~rln.~ teem coose,_uldf? dar a_ constr~ ção de 
D:is, no Senado, 0 Sr. Cbl'istiano Ottoni, é e~tra.t!as de ferro o m~ttor deseovo!vHneoto . 

. uma situação gr:wissima e que importa, pôde- V. Ex., Sr. -pr<Sidente, deve ter lido ainda 
se diz.er, no a.oniquilla.mer~to do commerci • !toje nos ,ioroaes o f,•cto de se Mharem ligadas 
intermediaria e do commercío no interior ; ê pela Companhia. Oeste <le Minas as dnt\5 mar
a. sua gravidade sobe •le pouto, qu>mdo é cer- geus do Ri.o S. FJ•anciscO, l>'1l' uma. ponte que 
to, como jà tive oooasião de demonstr-ar esta estrarla. consegul11 lançar alli. · 
nesta ca.mara,que as fontes de producçio na- Pois bem, qutlOdo, em coosequencia do des
ciona.l se .acham profu:l•lamente esgotn.:-J.,s, envolvimento desta viação, capitaes impor
que a. ·desorganísaçã.o do· trabalho no i nterior tantissimos se teem empregado na~.~uellas 
torna necessario o seu abastecimento pelo z nas as terras que alli não tinham valor 
commercio de8ta prJça, quanto a geDeros subiram de pr~o. emprezas'!m pnrtantissimas 
ali.menticios. a2ricoias se tem forma<to na.quellas r.egiões, 

Sr. presidente, tornei patente que o go- cónt:.tndo com a vo.ctngam da cP.leridacle de 
veroo não se quer aperMber da gra'lridade de transporte de seu pro,lucto p.'lra este mer•c:1do; 
uma situação que se define por e.,tu palavra, coot·mdo mais, Sr. pr:•sirleute, que as ta riras 
~uma verdadeira crise a limeoüeía.. da Estrada de Ferro Central do.Brazil, a cu.ja 
·, Sr. pr~sirl.ente, a desorganisacão das fonte>i run([àliÍÍ.O pre~idiu o pen;;;nmeolo patriotico de 

.· . . da ·prodúcçã.o no interior , pelo facto de ter-se auxiliar o desenvolvi mento da vi;,ção de e"!Jl
constit\iído a l!strada. de Ferro Centml umi\ prezas particul:\res no · interior; ~ não que 
-verdadeira tranca:; pelo f'acto de ter, pede- . e~sas t ariras constituissem .obstaculos, comQ, 
se di.zer, supprilrii_doas tra.nSAcções commer· acontece .actualmente. .. · 
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O ii!R. LEOPoLDO DE BULllõEs.:... Suppri- ci~>nte para prover de remedio as justas re-
miram as tarifas rJilferenciaes. clama~'ÕGS da. lavoura e do commercio, visto 

O SR. VALLADARES- E' exacto. o go· como S. Ex:. tornou patente que o maior nu
veroo co:neçou t•evoga.ntlo a tlll'ifa difre· me~·o de t~ens que. se podia conseguir e o 
rencial de que talla o nobre deprltado' e essa ffi<llOr numero de vmgets que se pr-aticasse 
tariía era. o unico meio pelo qual as ,strada~ na E:str~>da de E'erro Central, não impede a. 
do interior, as companhias partbulares de accumulação de mercarJori,rs que ahi se estra· 
estradas de ferro poderhm ser uteis ao des- gam, ahi desa.pp:<rer.~·m e ahi a podreoom a que 
envolvimento da producção no interior. ~ão muit~ vezes extravia.das ct'iminosamente 

Sem esta tat•ifa ditrerencia.l é impossível em pr•!juizo do commereio. 
que os productos dt<e lavouras nov11 s, quo O serviço na Estrad3. de Ferro Central é ta.l 
estão se form·audo nas Ioo;dnqu,1s regiões do que nem mesmo a bonorabilidade, nem mesmo 
municip;o de .Abaete, de· Goyaz, etc., possam a honra do pessoal a.lli e•npl'egado se llÕde 
couseguir que seus productos veollam eom- salvar, lloje, pelos inumeros tilctos de extra-o 
petil" com outros producto~ oeste mercado. vius de mercadorias, condadas áqaelles em-

l'rega. ios. . 
Por conseqnencia, ticar~mos, si conti- N_ilo ba muitos dias, Sr. presidente, no mu-

Dnar serne!llaute estado de cousas, na. · · d p h b d " 1 1 ·masrua ~itu:tt;ão anterior em que, não ha- mclpto a '1l'il y a o .,u , no inqaerito po i-
vendo eetr>ldas para transportar os generos, cttl se averiguou q ne va~ões da estrada de 

ferro foram >lrronbados para. o fim de arreba
a producçâo se limit<wa ao neces:>ario para o tar d:•bi sa.ccos de care; em cujo crime éSta
consurno d~s populaçihs do int~rior; esta vn.m implicados empr·egaàos da Estrada. de 
pNdlieção terà. de ser snpprimid:t oecessaria- Ferro. Mediante bu~c;\ em casas comniereiaes · 
mente, si um systema diverso, oa. organisa- de !Sntre Rios se apurou que alli existi:un 
ção das ta.riras não for aaloptado e si o ser·- saccos de cafe arrebatados dos carros da. 
-viçr) que :thi se acha ha. mais de um anno estrarta. ora, g1 •• presi•Jente. -v~se que est& 
de~organisado e sem providencias, não for estr;Jda SA constitue uma verdadr:>ira orga.ni
tllmbem restaurado, para que os ·pro•luctos do snção crimino&l., mais perigosa contra. a pro-
interior pos~am ser trauspurtados e para que · d d d · " !h · 
ainda estas em1'rezas qnela teem ca.pitaes irn-. prte a 6 0 que asantJgas qua•.ri ns que se 

organísavam em outros tempos ntt Manti
portantissimos. ernpenhaclos pnssam coose- q1leira e outros log-;lres; porqne Sr. presi
guir transport,,r o mat~ria.l •ie qua ea.reç,~m dente, os mernoros desta. quadrilha arrisca
para o des mvolvimento da:s suas est•·ad:lS, ~;tm a su!\ exi>teMia 6 0 resultado de soas 

N~>stat> condições, Sr. presidente, enten1to pesquizns era esr:assissimo. Aqui é o contr-ario i 
que a Camara não pó,Je deixar de colla~•orar o rllSrlltado é vantajosissimo e o pet'igo e 
~om o s .... nado, não póde deixar de ouvir as r;enhum e elies encontram á. mão cheia os 
suas mauirestações feitas pelt~. voz autorisad" c:\rt'O$ carr<~gndos do pr~cioso grão de oafá ! 
do illnstrarlo Tepresentante de Minas o Sr. E' uma situação gravissimn. e o governo ni'!.o 
Chri~tiauo Ottoni ; a ()amaM•· não póde deixr~r pó·le ser indiJferente a. éstas reela.maçõas 
de secundar as manífestnções do Senado, as rundam<~ntadas em pesquiz:ts realizadasplllas 
reclam~ções tia ílnpreo,ia, levando a.o ahefe :autori<lades judi<!htes e poli~iaes da. oonfta.nça. 
do Est.,do, por sua. vez, as suas queixas, pe- do governo do Estado do Rio de Janeiro. 
diodo providencias que venham prover de Asslm espero que V. Ex:., tomando em 
l'emedio a estas aecmsaeões. que a. tê hoje nã • .attenção as minhas considera.ç1SilS, dê para. 
foram d~truida.s, como ftcou p<ltente da ex- a ordem do dis. o requerimento em que pedi 
posição feita peh\ commissãa elo commercio ao governo provideneias, afim de attender 
desta prn.r;a. e como ficou atnda patente no ás solicitações do· commercio e da lavoura. 
impnrtn.ntediscurso profet·ido no Seu~.do pdo E' -preciso Sr. presidente que a Garoara, 
Sr. Cllristía.no Ottoni, que demonstrou que o mostr<mdo que representa. int~reses e di
estado de desorga.nis~cão do serviço de i:ran- retos importantes que estão em jogo, não se 
sportes, ua Estrado. de. Ferro Central, nãl) mostre surda. quando a obri;~ação a. mais 
é a consequencia de deticiencia de material, restincta· da razer-se éco desses interesses, 
sinão a manifest~o mais eloqnente da de· s·•ja justamente aquelta. que menos se oc~npa. 
sidia., ou da. falti!. de ~onhecimentos praticos delles porque o proprio governo passivel das 
por p;\rte da. alta direcçã.o da estrada ; por- censuras as mais fundadas tem ao menos 
quanto, · riii~se S. Ex., que si fnsse essa a mandado publicar estes ra.etos, posto que o· 
causa justitl.ca.tiva. da situação n.ctaal, ella jà eommercio esteja convencido de qne estas 
d>lv.eria. ter desapparecido porque as reclama- providen•)ias são simuladas e servem 'para 
ções datam de mHis de um anuo; e o i\lustre ama.r e:ffeito. Mas a Ca.rna.ra tem-se per!lla
senildor toroou patente, com os conheci- necido surda. ·, 
meotos que. tolos lhe reconhecem, que oi O SR. LEOPOLDO BtJLRlSES- v. Ex. Deste 
a.provei~ento do tempo seria talvez su.ffi.~ ponto ·ll~o .. tem razão. A Camard votou um 
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avultado credito pal'a. acudir ás necessidades O SR.. Pll.EsmENTE-EstandC> dada a. hora., 
da Oentra.l. mas nã.o tendo a. Ca.mara ainda. respo~ta. á 

o S'B.. v A.LLA.DA.R'ES _ Mas a mí.n'ht\ Queixa 'Proposí.tu'l.'ll. d'à. res~lut:ão que envioi:r ~ S~ 
tem por fim mostrar que a camara nãO fez :o.ad() pa.ra. prorogaça~ dos trabalhos leglslati.
~heRar ao conhecimento do poder supremo do "V_?S, suspendo a sessao ~a.rdando· a. resolu· 
E~tv.do as -reclamnções do com,1lercio, afim ue {)aO do Senado,para rea.bril-a. e resolver de 
reoonh~cer a procMencia. destas queixas, afim accordo com a outra casa do pat-lamento. 
de que o governo comptmetr~se da necessi- O SR.. SEVERINO VIEIRA (pela ~·1·dem)-Julgo 
dade de tomal' pro"Videncias o. respeito de as- vir em auxilio de V. Ex., indicando, em vez 
sumpto 1}e tanta monta. São estas as consi- do a.lvitre que V. Ex. acaba de toma.r, um 
dera.Q!!es que pranteudia. r~lZBI', pedindo :1. outro que me parece mais razoavel. 
V.; Ex. que, d~.ndo o devido peso fuç11 com A suspensão que V. Ex.·prvpoz teria lagar 
que este requeriR::ento que oifereço veoba à si. nii.o estivesse determinado o praso da ses-
discussão e sttja approvado pela. Cuma.ra são. · 

. porque não acredito que haj:~ um~ só v o~ (]"e UM: SR.. DEPUTADO-A sesão vae até as 5 bo-
. se levante contra a sua passagem, uqut elle ras - · 

não exprime interesses políticos, mas in teres- • _ . 
ses nacionaes. O SR.. SE'vERINo 'VII!IRA-:-Então, peço dis-

. eulpa das observações que ta. . fazendo ; mas· 
O S!-· _PRESID&~TE - St fo~ vo~ada ~ pro- aproveito o aparte do meu honrado colle.,ua 

rogaçao, o requeru:nento de '. Ex. sera dado pa.rarequerer prQrogação, além das 5 horas, 
· · para, a ordem do dta • si tanto fôr preciso, para. w.sperar-se a com-

munieíJ.ção ao senado. ·. 
_ ~Sr. Lauro M11ll~J." v~ trazer o sa. PRESIDENTE-Devo declarara V. Ex. 

ma.,;s um :protesto contra as "VIol~c::l~~ que se que 0 caso e excepcionaL 
estão pra.t1cando. no seu estado, o mfeliz estado A mesa, mesmo mdepe.ridente da. votação da. 
d~ ~nta. Ca.th&:rma · . . ·.·. _ Camara, teria. de ~uspender a. sessão porque 

Há JlOU~ dias , ~fen:u-3~ ~ deporta.ça.o de estamos na dependencia da d€1HJeração do 
'U.m mda.dão, fun~onar10 distmcto, que exer~ Senado : mas uma vez que V. Ex. propõe a. 
eta. e ca.t•go d~ drrector de te_rras, e que_fm proroga.ç.ão indetermina.Eia.mente, a. te que ve· 
p~so eoexpellido de es_tado um~menteiJMque nha do Senado a. d~liberação, submetto á de
na.o comn1Ull,"'!l;va das 11léas polltica.s do gover- cisão da casa o rectuerimento de v. Ex; 
11~~~n. vem referir que se -vã.o repetindo Sub.metti~~ a v~tos o requerimento do Sr. 
em Santa catharina. os a.ttentados contra a Sevenno 'Vl&lm, e approvado. 
liberdade de imprensa.. Suspende--se a. sessão ás 4 horas e 15 minu· 

O governador jà ma.ndou suspendel' a. pu- tos. 
bll~ de dous jorna~ que lhe são a.ntipa- Reabre-se a sessão as s horas e 20 minutos. 
thícos, a. Ga:eta. de Itaja.l•y e a Bt11mena.uer 
Ztitunq. Muito breve 0 orador não sabe que O s~. PnY•IDNTE-A mesa. do Senado ·com
succederã. no estado de que é representante. munic.'1 â. da camara que a propositura. da. 
Com. . certeza. que o povo ha. de seP obrigado a. proroga.ção da. sessã.o , hoje en via.da. pela. Ca

. reagir contra a. :prepotencia. dos seus preten~ mam a.quella casa. do Oongres~o. foi regei· 
sos governantes e a. procurar, armado, aquillo tada. · 
q~e .ainda. não lbe deram, nem 3: jus!iça n.em 0 A sessã.o de encerramento reaJisa.-se a.ma.-
direito,porquepa.recequeestesJa nao eXJStem nhã~ no p[l.ÇO do senado,a I hOra da ta.r.te. 
rilli. . Leva.nta-se em seguida. a sessão. 
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SlmSão &lllelne de encerramento da &B[nnna s~M~ da primeira le[islatura 

PreSidencla do Sr. Prriaate •a aoraea ( vlce•presldute do seaado) 

· -: A' .I hOra da tarde do dia 12 de novembro ! impresclndi vel das propostas,relatorios, ba.lan~ 
de 1892, reunidos no recinto do ediftcío do · ços e tabellas explicativas-, que foram for
Sena.dóosSrs. senadores e deputados, tomam necidas pelo governo com demora, como já 
assento na m:esa. os Srs-, P1'Udente José de ' OCC!'ntuou o illustre presidente daquella Ca
Mol'lies e .Barro~; vice-presidente do Senado; mara., em sua ex:posiçã.o.· a.ttribuindo essa. 
Joio Pedro Belfort Vieira e Gil Diniz Gou1trt, demora aos embaruços natura.es da phase de 
:1• e 2• sécretarios do Senado; Antonio Aze· · reorganlsação que atravessa o paiz. .. 
redo e Francisca de PaUla Oliveira Guima· A~signn.lo aqui estas circumsta.ncia.s anor
ries,- 1• e 3•· $ecretarios da. Camar!t do~ mo.es porque foram el!as que tornaram neces· 
·Deputados; &~rias e dete1·minaram. as pro rogações succes· 

sivn.s, que o Congresso resolveu, por insutli· 
O Sr. l?r~&~iden:te declara aberta. . clencia do periodo constitucional da sessão 

a. sessiio do encert•amento da presente sessão : ordina.rio., para concluir a discussão e vatação 
do Congresso Nacional e lê a seguinte 1 das leis o.nnuns. 

I 
Logo a.pós o encerramento da sessão . ex-

EXPOSiçÃo tl"J.Ordinn.ria, que teve lagar a 2'2 de janeiro 
do corrente n.nno, a impren.-.a. levantou du-

Senhores membros do Congresso Nncit,n:U V!d&. & ·b-re a le.,"itimidade da. permanencia. üo 
-Cabe-me a. honra. de encerro r a presente i Vice-Presidente da Republico. no exercicio do 
seSsão legislativa. do Congre."-50 e o dever, im- ' cargo de chefe da nação e alguns de · seus 
po~to pelo regilnento, de fazer a. resenha dos orJ,oiioS sustentaram ser illegitima essa. perma.
tra.balli.os realisados durante ella. I nencia all~gando que. tendo-se dado a, vaga 

·A actual sessão ordinad1>, que devera ser : do car~o de Presidente em consequencia. da. 
aberta a 3 de maio, como determina. o art. 17 f r esoluçao de 2:{ de novembro de 1891 e não 
da:. Constituição, só o fqi a 12 daquelle mez I estando decorridos dous annos do período pre

. porque só então puderam as duas Cama.ras sidencial, devia proced· ·r-se á eleição para o 
contar com a ~resença do numero restrict:l.- preeoch mento dessa. va,aa.. 
mente necessar10 para.funcciona.r. · Essa opinião, mani1estada ta.mllem por treze 

.Assumptos de elevado interesse sociaJ. e po- genel"~es em representação oollectiva. dirigida. 
littco, dependentes de urgente solução, occu- ao Vice-Presidente da Republica, em um dos 
pa.:re.m desde logo a attenção du Congresso e primeiros dias de abril, serviu de incentivo 
constituira.m. objecto quasi exclusivo das re- aos acontecimentos politicos occorridos nesta 
nhidas e prolongadas discussões, que absorve- capital em a ,,oute de lO da.quelle mez, os 
ra.m .. grande parte do período da sessão legis· q_uo.es deternünaram a declara~ã.o do estado 
Ia.tíva., destinada. aos trabalhos ordina.rios. de sitio e as conseq uentes med ida.s de re
·: ·.Alem disso, a. ela'\loração das leis de fixação pressão. 

· da força; publica. e dos orçamentos, cuja. ini -~ Como lhe cumpria, o Congresso, entre os 
ciativa. compete exclusivamente á Cama.ra dos primeiros traba.lhos da ses..~. occupou-se com. , 
Deputa.cJos, só começou qua.ndo já. ia em ·niais . o exame dessa importante questão, cuja. solu- -

· de meio o tem~ · da ~pela. dependencia, I ção era urgente. e poz termo a e~ decidindo · 
· .: ·.-· 
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que a vaga do cargo de Presidente da Repu- legislativas SE'rão exercida.s por um conselho 
blka, aberta a 23 de novembro pehrenuncía .. tectivo e.as executivas, por um prefeito no
do marechal Manoel Deodoro da F"ns ca, meado pelo Pre:<identfo da Repuolica, com ap
acha-se uevidamenr.e preeuchida peta sue es- pr;Jvação do Senado Fede!"a.l. (Lei n. 85 de 20 
-s•io·constitucional do Vic.•-Presitlente, a quem de ~etembt•o.) . 
cabe o .respectivo f·xercicio ate 15 de novem- O que reorga.nisou o serviço policial no 
.bro de 1894, tern1G do primtiro periodo pre- Distt-icto Federal. no seut do de descentrali
sidenciaL S.'l.l-o e de melhor @'aran tir o polícb mento 
· Em seguida, no ~'Xercicio d11. attribuição do desta capital. ( L"i n. 7ô de 16 de agosto. ) 
art. 34 n. 21 dà Con~tituição, o Congres.:o, O que fixou as ror~s de t'~rra para o exer
m~deante acurado estudo e demor<Hla ·discus- cicio de 1893, d0t··rminando que e~tas consta
são, resülve•• àpprovar os acros do gorerno rão: 1• dos offidaes das differentes classes 
referentes aos acunteci mentos de :O de abril do exercito; 2" dos alumnos. da~ e:;colas mi
e const nte..; dos dect•etos de 10 e 12 do mesmo Htare~ ~té 600, raças e até 400 para a .escola 
mez, po~ julgai-os conformes aos pL'eceitos do t.le officiaes i,lf·riores: e 3 .. 'de 24.877 praças 
art. 80 da Con,;tituiçilo. ;::: de pr:'t, a.; quaes poderão ser elevadHs a.o do-

E~sa resol11ção foi promulgada por de~reto br,, ou m~is em circumstaucias extraordlna
de 5 de agosto. rias. O governo não poderã. preencher os. ela

.. Simultaneamente com a. approvação de.oses ro> actualmente exis\ente~. além do efi'ectivo 
acto> do governo, o Congre.<so exercendo· a de 20.000 homens, sem que s('ja decretada a 
attribuiçã.o privativa cont1da nó art. 34 n. 27 verba necesc<aria. ~alvo cit·cumstancia ex
da Constituição; reSolveu conceder amuysLia tro.ordinarh>.c( Lei ri. 80 de 27 deagosto.). 
plenâ, não só a todos os cidadãos etl\·olvidos O que fixou a força naval para o exercicio 
nos accontedment.os. que motimram o decre- futuro, detet;mina.ndo que e:;;ta consta.rã.: 1° ... 
to n. 791 de 10 de abril do corr •nte anuo. tle- dos otlldaes dos estado~ maiores das esquadras 
clarando em e>t:ltlo de sitio a capital Federal. e s]_~is -es nav~s, e ;os que for preciso em
como a todO$ o:; que tomaram parte, directa. ba.rcar nns navio~ de guerra e tran~porte~; 
'ou iodire:tam~nte, na.. revolta. das fortaleza,J 2 de 4.400 :praças do corpo de marinheiros 
de Santa Cruz., e tla Lage, em 19 de janeiro nacionaes; 3 de 300 pmçus do ba.t.alhão naval; 
deste anno. Essa w:olução foi :>a.ncci -nada -e 4" de 300 foguistas; ,, 5• de 3.000 aprendizes 
promulgada por· decreto de 5de a~osto; m;~rinheiro~. Em caso de guerra.. a 1tlrça na-

Pela resolução pl'Omulga.da pelo dt-crcto n. valse!"à. a que o governo julgar necessario 
83 de 16 d~ setemiJro, o Con~;r·es$0 a.rnni~tiou para attender ao serviço. 
toüo~ os individuas que toma:am parte no.:o Foi o go>erno a.utorr:;ado a crea.r escolas de 
movimentos r~volu··ionarws dos ~ados de a.pr1·ndizes marinheiros nos estado~ do Ama.
Matto-Gl'osso~e do Rio Grande do Sul. zonas, Parahyl•a. Alap:ôn..~; Serh1pe. Espirit.o-

Alem desses as:~ump:.~ e do pro,iecto 1'cgu- Santo, S Paulo, Para.mi e Rio Grande do 
.la.ndo o estado de sitio,inicindo pelo Seno.do e Sul. e a reorganisar as existentes. (Lei n, fn 
rejeitado pela Camn.ra., cuja discu~!!ào 11 b.•or- de 20 ele serembro ) . 
veu gr!lllde pa.rte da sessão, o Cong:rJ•sga dis- o·que pe~mitte a livre antrad.a. no terr!to
cutiu e votou definitivamente o;; projectos de rio brazHt:iro a immig-rantes de no.cionalida.de 
lei resolução consta.n.oos a • 'l'o</.t•ç'<o j•mra, chineza e japooeza e autorisa. o governo a. 
que foram submettidus ã sancção do Presi- promover a execução do tratarlo celebrado 
dente da. R.epuhlica. · com a China em 5 de setembro de 1880;-a. 

Entre esses pro.)ectos, em numero de 89, fi- celebrar tratado de commercio. paz e amisade· 
guram os seguintes: com r:- Japão-e a. estabelecer agentes diplo-

0 que designou o dia. 5 de outubro de.~te maticos e consulares naquelles paizes-encar
anno para com~ça.r o serviço do primeiro regados especialmente de tiscalisar a immi,
a.listament.o eleitoral nos ~stado3 em que gr-.lÇllo que se dirigir ~ara o BraziL-Lei n. 
não houves>e sido iniciado no dia ma.l't'.MO 97 de 5 de outubro. 
pela. lei n. 35 de 26 de janeiro, e lieteEminou o que regula a competencia. dos poderes fe- , 
qus a. revisão do alistamento seja fdta no ul- deraes e dos estados para resolverem sobre 
mo a.nno de cada legislatura, e não annual- e.~ta.belecimento de vias de communica.ção 

· m. ente. como preceituava aquella ld. (Lei de I flu >·iaes e terrestres.-'-Lei n .. l09. de 14 ~, 
1 de agosto. ) outubro \'i ·· · ' ' 

· O que reconheceu a todas as IJessoas babili- O que dà novaorga.nisa.çã.o a.o corpo de en-
. tadas para. os actos da vida civil o direito de· genheiros navaes.-Lei n. 1(15 de··I3 de ou-
:pãssa.r-.procuração por instrumento pal'ticu-1 tubro. · · 

· lar,. de proprio punho, e regulou o exerci cio I O que approva os aJustes conclui dos ~em 4 
· desse direito.· ( Lein. 29 de t6 de agosto.) j de julho de 1R9l na. convenção :postal de 
. O que,orga.nísou a. a :ministração do .D ·s~ Vienna entre o Brazil e di:w:ersos estados.-De

.. trifto Fedeta:l•, esta.beleeendo que as funcções I ereto n. 67 de 28 de julhQ: 
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O que regula a nav~o de cabotag_em de S. Francisco e S Fr:~.ncisoo e Ja.cú no estad.0 

accol'uO co:n o prec<-ito r.'On.<tituc:ooal-que d.a.Ba.hia. decreto n. 111 de 18 de our.ubro ; 
dcte_rmina 9-ue esta; só po~:sa ser fcit.'t por A indemni.;M. o estado do ~{a.raultào da 
navJOs OaClon~s -Decreto n. q ttantia de 43ll:496~. rlifferença da que f"ra. 

O que regula a conce.~.:ã.o de aposentltdo:•ia recobida em di:po>ito. no The.<ol!ro Naéional, 
aos fncduonados pttblicos, - exceptuado; de,;tinada. ás obra< do cnna.l do Arap<tpahy ; 
aqu·eaes cuja aflosent:l.doria j está reguladiL A abr-ir cretlitos especiaes de 500:000$ á 
em lei esp1.•cial como os ma:ástt•ados, prores- ca.·la. nm dos estados da P<~rahyba, Goya.z e 
sor:·s e militares de terra e de mar. -Decreto Piauhy. paro oc;:orrerern ás t!espez:~S com os · 
n. 117 cl. ·' 4 de novembro. ser\·iços" seu cargo, nos termos tio art. 4' das 

O <tne dech.ra. quP. a lei n: 2.1 de 24 de ou· dis~içii~ tra.nsítor:a.s da Çonstituição ; 
tllbro de 1891 cornprehende, quanto á. arção A d~p··nder a quantia. neces:sa.ria. com a. 

. :publi ~~ o rutto d;· gado de qualquer espec:ie conservaçiio dos bzar..tos mar•timos existentes 
Por diver-sas resoluções o Congresso a.uto e installação de novo; hl.za.retos nos estados 

risou o governo: de Matto Grosso, Bahia. Pernambuco e Pará, 
A· in novar o contra!:to com a Tke Cee~ >·à abrindo pal"a isso o preciso Cl'edil.o. 

Harbvur Corpora.·iot~, U,n'terl, empresariados. Além de.;t.as, for:~.m votadas JefL"litivaroe~te 
melhorame. nto$ do porto .do C~rá, decreto I diYH'S<'tS 1·esolnç:ões de inr.eresse local e_ indi-
n. 48 de 7 de junho ; vidnat, constanr.r·s da. relação junta. 

A prorogar por c:inco annos o contraem ce· Como se vê d:·ssa rela\!ào, os creditas e~ 
lebrado com a Associação SerJXip•nse pata o cial'.s e snpplementares a.utoris..1.dos p~lo Coa
serviço de reboque a vapor nas barras de Co· gres.<O import..1.m em l2.952:349~9i, a.l.ém de 
tinguiba, S Cln·isto ão e Esta.ncia, decreto tres que não precisa.v:Lm quantias . 
. n. 82 de 16 de setembro; Fiu !mente nos ultimo$. dias de se.~o. cnjo 

. A de;:pender até 400:000$ coma abertura de periodo foi etmulo a. sei:; mezes medeante tres 
poços artezianos ou construc~-ão de <\i,;Ud~ e prtlrv~aç:ões, concluiu o Congresso a suo. tã.o 
reprez<)S nos eStados do Piauhy e .Pa.rahyba, importante, quanto difficil tare!a da ela.bora-

. · decreto n. 96 de 4 de outubt•o ; çiio do o~mento da. receita e da despeza geral 
A contrn.cta.r o serviQO de reboque a vapor da Rê.pu.o!icn., orçando .ftquella na quantia. de 

nM ba.rra.s dos rio:> Itapemerim e Benevetlte '· 233.268:300.$ ou 20 288:300.~-roais d<> que o. 
no estado do Espir•ito Santo e nas <le It3,iillry e\ or~o1d::1 pelo go~·erno." e fixam.lo a desp;~Zilo em 
Laguna em Santa Ca.tbarlna,d~t·eto n. 104 d .... 

1

. 197 .308:1.10~416- ou 15 121:48i~78 menos 
13 de outubro ; _ que (l. proposta. do . overno. · 

A d~pencler até 400:()00$ pam etrectMr a A despe;r.:1 lt'Ou n.~im distribuida. pelos di-
ligação entreas estradas de fet·ro Central e vçr.ro$ ministet'ios: 

MINISTERIOS t'ltO l'O~T,\ DO 
cc.v .. :~t:-.o 

l'l~OJilCTO 1>0 
co~nr .. ,.;~ rto 

!!COXO lll.\ 
H.JfAL11.AnA 

' --·------'----1~------1___:.. _,-, --1~-----

25.Gl~:\l16)2L2 13.5M: -!LI~ru3S 12.025:50·b322{ 
1.05S:7:C>811lU Ult7::l00$000 31 :42~00 

t 'l. 07o:2:30.$!10 15.71-J:!JSS.SliO .. .. .. . .......... . 
ao_ .~r_.;;::_l8 .• ~ .. 16t 2il.:í:Jr.:&J.i'$lr.t 1. iiS:5S~~oo 
11.;;"1' ' ("' -610 70.o:•s: 7S<:s:~t.'i t.345:9n.$SS-t 
66.i$-i:Wt$78 61.()2ô:4õO.S:l3i! ................. . 

Interiot', Justiç:< e Instrucção., .•• . ...•. • 
Exlerror ................................ . 
)Í:Irinha ....... , ••••••.••••••• , ......... . 
Gzerra ••.. . ...•. . ,.:. .......•..... -..... . 
Fa.~end:~. .............. _ ..... · --· ·-· .. ... . 
AgrieilltU'r:l. ..... .. .... ... .... · ·- ..... - ••• 

Total. ...... ......... . 
------~-----~-· ---

211.649:9,2i $640 i97.30S :T;)()~H6 i5:<.21:4S7$8iil 

. . 

Muitos outros assumptos occupara.m a. at-1 A mim só ' incumbe o dever, imposto pelo 
tenção do Congresso na\'\ s·,ssõ s anteriores e 1 nosso regimento. de relatar re<umluamP.nte 
nr~. presente e ficam pend?.!ltes de solucão;! os tra.hal!Jos rea.lisados, sem addic:iona.r apre
desses dest3.cam-se por sua gr-avidade e impor- i cia.çües ou commentarios, para o que ca.reco 
f.1.ncia. a questão ftnanceira.,a reor:r.1.nis~u da. ; de direito e de cornpetenda. · · 
J)lstiça. Fed~.ral, a do Supremo Tril.Junal Mi· A' na;;ão. como juiz soberano, compete 

··li: ar e a dos serviços do correio. exelwiva.meot.e apreciar e julgar o procedi-
. Taes fornm, em ligeira e deficiente exposi· ~"nto dos seus representantes. 

ção, · as occurrencias mais not.'\veil:' e os tra- . Cumprido assim o roeu dever, declaro en- · 
·oo.thos mó\is importantes realisados pelo con~~~ cecr:.da a 2• sessão ordinaria da l ~ legislatura. . . · 
gra3~0 ns.:~~tu. 'L s~o. · do Congr~so N<M:iona.l. · · . · 

C:unD.r:J. V. VIl 3• 
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. Relaçqo a trtte se ref~e ssta exposiçao , licença para. praticar em tra.ba.lhos de e!lge,:_ 
nbaria. 

Declara que a. a.:posentadoria. concedida. ll. Autodsa. a. reorga.nisação'-- das · diversas re-
Antonio Pereira Bastos, no.loga.r de ínspector parcic<Jes dos Ministerios da. Guerra e da Ma
_,_ d d B hl · __ , d do rinha. da. a.t·ma de engenhn.ria. e dos corpos 
w. Alfan ega. a a a, e. com o o.ueM o de -en""énheiros e de esmdo-maior de)• classe 
mesmo etempregodir.. 'to . .. d .. 'd e artilharia e dá outras 11rovídencias. 

Gara.n os e1 s Ja a qmr1 os por em-
pre,"ados vita.licios e a.JlOsentid. .5. . Concede meThora.mento ~e refor~a. 3'? ca~ 

· -pitã.o re:orma.do do exerctto Luu Jose da 
M ·~da que o gove~no conte ~ tt _aposen- Fonseca. Ramos. . 

- tador1a. do ex-:porteu'O ~a Es~la. NaCIOD:•tl de Autorisa. o Poder Executivo a mandar abo-
Bellas Artes Manoel P~eira Silveu·a Jumor, o nar ao Dr. Evaristo Nunes Pires a. ;,'l'ati:tica
tempo de elfectivo serVIço do mesmo no Arse- ção de profe..<Sor interino de geogra.phia. do 
naJ. de Guerrl:l. desta cn.Intal. Externato do Gymnasio Nacional. 

"Eleva a_ 100.$ po~ mez_ a pensão concedida a Isenta. do impo~to de importação todo o ma-
. D. Josephma Pere1ra. Pmto de Andr-ade. teria! dest inado á. cana.lisação deagua. potavel 
· Antor.is& o governo a melhorar, com o a.c- na. villa. de Curra.linbo, do estado da Ba.bia. 

crescimo de gratificação, a aposenta-doria. coo- · _.\utorisa. o Poder Ex:ecuti vo a conceder a 
cedida a Joã.o. Paulo da Cos~ ;to logar .de n. Cul.'a de Faro l;lontes a pen,ão correspon-
10 esc_riptux·arw 1!0 Thesouro NaclC>nal. dente ao soldo que percebia. seu filho, o al-

, ; :neC!fi.ra que a apos"nbdoria conc~da. a ·rere;;. ti~ voluntarios da:patr:a. José Antonio de 
Bernardíno .JoséBol'gesno logardeadmmistra- Cerque1ra Montes, morto em combate no Pa-
dor da. Recebedol'iada. Capital Federal, écom , ragua.y. . · . . . 

· tódvs Os vencimentos. Reconlieee a DD. Pa•1lina Huet de Bacel
'. Concede-a. isenção de quaesquér im~tos. l..a.r Pint9 Gu~es e outL'aS o direito a. perçe
-.dils que se acbam.sob a alçada da União, . aos P<ão do metO snld'•, . como. fillt-•s do m3i)or . 
legados e doacões feitas ú. Sociedade;·Amante relotmado_ do es:erClto VlCente Huet de 
da·Iustrucç:ão, ao Lyc~o de A1·tf,s e Otiicios e Bacella1' P1ntO Gued~s. 
aos feitos em. apolices d~ divida publica_ lede- Autorisa. 0 governo ·a. conceder as lJOnras 
r~ t~ ao Copegll) dos Orpll~s de S. Joaqutm da. do posto de ra.pitão de ti'a,<>ata. da. arma.d:a. na..; 
capital do estado_ da. Ba.~1a: . _ dolll).l a. Adolpho Fo1·tum\to Hasselma.nn, 

Concede 1sen<;:.ao de dn>e1tos de 1mporta.ção a.ct ua.l ajudante da Inspectodro. tla. Alfandega. 
~ra ?~ mD;tet•ia.es ~ preparos do hospi~L da. desta. capit:Ll. 
Misencordi11- da capttnl. uo estado do P<u-a. _ Conc~de isen~~o de qualquer imposto de 

lnnova: o eon~I'!l:cto "da Thc C'Xt••á lla;··bo:':r importa.~'ILO as fabl'icas de fia<;iiO ~~idos. 
Corpor·•Uo>~_, _ · _ z,,ut~rl, elev;1 o seu capi~l a eom1.auhiu.s de a.guas e tt•o~.fego m<J.ritimo no 
4.874:000$ com garant ta de juros JlOl' 2a :m- e~t:ulo do M~t'3.nhiLo • 

. nos e autods& a prorogaçào de pr-JZo pa.ra. · . · ·• d ffi t' l 
- concl.u..c:;ão das res,.,..,tivas obras Ma.nda re,1dtnttti •. :, no qua ro e í!C 1vo lo 

.. . . ~- . · exe1·cito o teneote' .;:,reform:ulo R.aymundo 
:· ·Manda. · mdemnrsa.r os ot.!l~a.es e praças que Perui"'d.o de O!i ~·eira.. · 
forem unanimem~nte 3bsolv1dos .e~ conselh.o c01~ede um anuo de licença. sem. venci
de guer, a; dns vantagens pecunmrw.s que t1- ment.os, ao ,,apitã.o de artilharia Octa.VIo Gon-
verem perdido. çal v e:; da Silva. 
- Automa o goveroo a conceder a B~larmino Autori~a 0 aoverno a conceder a D. Isabel 

··Bra.ziliense Pe:;soa. de Mello aposentadoria no curvel\o de Menezes a _ pensào vital.icia de 
c&r~o de director da- Casa de Correcção da. 50S mensaes. · . 

, Capl~J: Fe<k.ra.L . Concede á. viuva. e .filhos do Dr. Tobias 
Concede vantagens aos inferiores dos corpos Barreto ·de Menezes a pensão annual de 

de marinha· quando doentes nos h'.sp1• aes e 3;000$0ll0. 
enfermarias . mili~es e ás praça.s de pret da Autorisa. 0 Poder Exl'.cutivo a despe!ider 
armada qU&ndo bai.Xarem uos mesmos estabe- :pela -verba~Eierdcios findos- a quant1a de 
lecimen~ Jl01' motivo de. aecidentes a. bordo 408;622$8'21 P'J-1'!1. pagamento de Antonio de 
dos nav1os. · ·· . .- Alcanta:m Follseca. Guimarães. · .· . 

Autorisa. o governo a.. dar transporte ~ra. Autorisa 0 govez·no a. ?Onéeder a. ~ntonio 
os seus_ estados n~ · as -pra.ça.s que obtive- Vianna Gonça.lves Froi-gaseiS mezes de licença, 
,_rem balXa do··sery1ço eo requererem. · · com us vencimentos du seu emprego. ·. -
· · Concede a.o ·tenente do estado maio'l' de 1" ! Autorisa o g;,v_erno · fed.e~~l a. conceder ao 
. classe, Joiô Albuquerque ser~ o. um anno de , bacharel Ernesto Rudge da Slly~ . Ramos, pro-
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curador seccional da Republlca no estado de que a V<\por nas ba.rra.s de Cotinguiba., 
S. PaUlo, 10 mezes de licença, sem. ordenado, S. Christov-J:o e Estancitl.. 
pa.ra..tra.ta.r de sua saude. Autorlsa o governo a abrir no corrente 
. · Approvo. os ajustes postn.es concluldos em exercício um credito supplementa.r · de 
Vienna, em 4 deju.lllo de 1891, entre o Bl'azil 5.674:5i!l$)1S paru. serviços da. Estrada. de 
e varios estados. Ferro Central ào Brazil. 

Concede direito a D. Adeln.idc Tclles Pires, Estabelec~ a organisa.çã.o municipal do 
viu va. do capitão de artilharia Antonio Telies Districto FederaL 
Pires, á percepção do soldo integral que cabia Man.Ja cessar os eífeitos da reforma. do 
a.o· di•o olficial na. épocu. em que !à.lleceu. capitão João José de Oliveira. Freitas. 
_ Manda reverter a D •. Adelia Carolina. de FLxa a força. mwa.l para. o exercício de 
Oliveira. Ennes Ba.ndeira e a sua. filh& menor 1893. 
Adelia. Ennes Bando;íra~ repartidamente, a Autorlsa o governo a abrir desde já um 
pensã.O que percebia. D. Carolina Cecilia. Ca.m· credito suiJplementar, na importa.ncia de 

. pos de Oliveira. 18:000$, :para pagamento do augmento de 
Altero. as disposições do art. 3' da lei u. 35 vencimentos aos lent es do Gymnasio Nacional, 

de 26 de_janeir.J de 1892.. . . .. e a.pprovo, a. despez:~. feita. com a mudança. 
. AutclrJsa. o gov-erno a abr~r desde .10. o cre· do Mu:;eo Nacional para a Quinta da Boa 

~to supplementar necessa.r!O para occorrer _Vista, na importancia de 25:000SOOO. 
as d~pezas com o pa,cram~nf.? do augmento de Autorisa. o governo a abrir· creditas na. 
vencimentos <tqueteemdu·eltOOSte~e~t•a.ph iS- ímportancia de 3·.4il:2(}9$214, pard. oceorrer 
tas de 1•, 2• ·e 3> classes da. R.epa.rtiçao Geral a diversas despezas do Ministerio da :Marinha. 
dos Tele[,'T:I.plios. . no exercicío em vigor. · 

Appt'?V'a os actos do governo re1ete)ltes aos Autorisa o Poder Encutivo a abrir um 
a.contelllmentos da n~ute ctle .lQ de ;-bril e COtl· cre(lito supplementar de 540:000$ á. verba. 
stanoos dos dec1·eto~ de 10 e l~ do mesmo n. 17 do art. 7" da lei n. 26 de 30 de dezem-
mez. bro de 1S91. 

Autorisa. o _Po~er Executivo o. relev-a.t• a Concede a D. Anua Maria. das Neves Dama-
-. :p~nade, pr~rl~~·u.o :m que 1ncor-reu D.Olym· sio a pensao :.mnua: de 1 :200BQOO._ 

IJ111 Co.mp.da. Gm maraes <\O Amaf.?l. . A u torisa o g'Overno a. O.bt-ir o credito de . 
Auf.?rlsa. o gov~l'no ~ m ·emrn~r a~ ll:ldt:e 160:000$ para occorrer ó.s dcspezo.s do Minis· -

Anto_mo Mu.rtuc-:1 serVIÇOS prestAdos •~ 1mm1- terio das Relnçfu; Extêt•iores no exercício em 
gracao. vio·ot' -

Abre ao Ministerio du. Jn~ti~:l um ct•edito ér~ no 4• dish•icto militat· o lo•!tl.r de a.u· 
e:x.traordlna.l·io de 4SG:2li>.'1000. ditor de gul!rm, llcudo a St~e ua"ca.pital de ; 

Autor® o gov:ern~ tedertt! :t conce~et· ao s. Paulo. 
D_r •. MI~no~l ~a. Stlv~ }Ittrl':'l., .Jltl?- thl Trtbun:tl Conced~ ;\ D. Otymj>iu. Rod.1·igues Va.z 3. 
CIVll e ~rtmtnnl.. sets mezes dt! hc~uc,:a com~ pensã.o d~ trinta. e seis mil róis ruensa.es. 
:U:.ttvo~ vencuncnto8, ptLra tl'atat· de ~ua . ~··o-videneio. sol~re o pag'a.mento do '$UI>· 

Concede ao"O\"ct•noumcreditodc ~ 1.406- stülo ~os senadores edep~w.dos_du~nte a p~o-
5-0 pn.rn. po.g"o.mento u. Luiz Cohen & Sons. rogac;u.o d:l. n~tual ses:s:.w l!lí;tSlattva, SSSl,!ll 

Reor"'anisa. o serviço policial do Districto como. do serVI\\0 ~h~graplnco, de !'eda.cçao 
Federa.í.'. dos d•·bates e publtcaçoes nas duas casas do 
· Dá direito aos secretu.rios da COrte de Appel- Congresso. . . .. 
laçii.o e do Tribunal Civil e Criminal da ca,.. ~bre um credito de 400.IXJO$_ ~a cqllo. 
pita.l Feder-dol a perceber custas quando tro.- ca.ç-..J.~ de a~udes e rep1•esas d~ . rlbeU'o:> nos es-
ba.lharem quando escrivães. . ta.dos d~ P1a.u~y e da. Para.byba. .. . 

Autorisa. o governo a. mandar pagar a. .Jus- Per~1tte a h~re ~utrada no ter:1tor~o da 
tinia.uo José de Barros os vencimentos do Republ1ca de 1mtU1gra.ntes de naruona.hdade 
lo(!l).I' de pa.!.<ador do Thesouro Na.cionR.l du- ct!Íneza. e japoneza.; autorisa o goV'erno · a: 
ra'nte· o tempo em que esteve privado de promover a execução do tratado de 5 de se
exercei-o. tembro de 1880 com a China., a celebrar.tra
. Determina que todas as pessoas habilitadas ~rio de r:..omm(ll'cio, paz_ e a~isa.de çom o· Ja_

·:para a vida. civil podem p8o5Sil.r proour-(I.Ção pao .. e c~ outra.~ ].!rOVtdencias . a.tttnentes a. 
:pa.rticula.r do proprio punllo. . ' un.nu:;r<l5iao d.1.que!las pt•ocedenelliS. . ·. 

Fixa. as força.:> de terra p:tm o exercício de :Antor1s:~ o Poder Execnt• v o a. conceder a. 
1893. : compa.nhi:~o Fabril fndustria~ e Conslructora. · 

· . Prórom:a. a.ctua.l ses..<oão legil:la.t!va. ate 12 os' fa.vores consta.ntes do a.nso n. 75 de 30 de 
.~ de outu~ro pro:s:.imo futUl~. · · · . ·. · julllo d~ 1889. · · _ _ . 

; l?roroga. por çinco annos o contracto da Autor•~ a. oontt~actar oom: o ctda.dã.o }_)~· 
ASsociação Sergipense P<l.l'll. o serviç.'O. de rcbo· ru~no Julio Ben;w1des o s~rnço de na_\'ego.çao 
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e transporte de mercadorias pelo rio Içà ou pa.osando daquella.s armas para. esta numero 
Putomayo. · corrêspondente de offi.cia.es com o respectivo 

Perdoa a D. Rosa.lina Pil'es de Bittenoourt curso. 
Barcellos a divida contrahida com a Fxzenda Manda computar inte,"'t'alm"nte nas a.po
Nacíonal por seu t'allecido martdo, Dr. Isra.et sentadorias ja coMedidas, ou que o forem, 
Rodrigues B;rcellos. aos juizes federaes, o tempo de seniçopres-

Proro~a. novam&nte a. 2l sessão da actual tado anteriormente nos cargos de ma.gi.stra-
legislatura ate o dia 31 do corrente mez. tura ou semelhantes. . 

Crea. uma. escola de machinistas no estado .Approva o accordo ce1ebrado entre o ga-
do Para. verno e a sociedade anonyrna. do ga.z, pelo 

Crea UIJ1 curso de nautica. no estado do decreto n. 89.-6 de 24 de maio do corrente 
Pará. anno. 

Autorisa o governo a abrir no corrente Proroga. novamente a actual sessão le,ais-
exerc cio um credito supDlement~w de lativa. àté 12 de novembl'O do COI'l'ente armo. 
~ 33. 826--o-D para a CO!JC!u..~o das obras do Concede á Companhia. Piscatoria Sul .A.Ule· 
prolongamentQ da Estrada de Ferro doSo- rica.na. os favores de que tt·ata o art. 3• §§ 
bral. . 2• e 3 · do re.gulamenro mandado obse;•var ~or 

Autori.sa. a contractar o serviÇo de reboque, decreto n. 8338 de 11 de dezembro de 1881. 
por meio de vapores, nas barra~ dos rios lta · Reg11!arisa a conces5ã.O de aposentadorias 
:pemil'im e Benevente, no estado d.o E~pirito aos funcciona.tios publicos. · 
Santo, e nas de Itajahy e Laguna, no de Santa .A.utorisa o gover.o.o a iudemnisar o esta~ o 
Catharina. · ·. do i\Iaranhão da qwtutia de 439:496$532, re-

Dã. novo ~"1ll.amento ao cor,ll(l de engeahei- lativa ás obras do Furo ou Canal do .A.rapa.-
ros nava.es. pahy. · 
. Autorisa. o Poder Executivo a abrir um cre-1 · Autorisa o governo a 'Prorogar o -prazo 
dito de 9!425.~141, ·para. inde:1misa.t' a.o cida· pa.ro a desobstrucc;·io do:rlo-d.as Velhas, fa.cul
dã.o Augus!A;l Francisco Maria GW.siou de des- ta.ndo-lll.e fixar pa.m ponto inicial da. u~ 
pezas feítas no Jardim d:~.P1·aca da Repulllica. vegação a barra do Pa.rauna, e conced~ r•ara. 
em 1883. ... este set;"i~·o a suu>ençào a.nnual de Rs. · 

Autorisa. o Poder Executivo a mandiLL' abo- 150:000.$000. _ 
nar a D. Constam;:\ Iphigenia. Coelhn c meio Autori:oa o governo a considerar a refo1•ma 
sol lo corre;;pondente {t pa.t.ente de seu f:~.lle· compulsoria. d•\da ao official. de fazenda. de 
cido pae, o teuen.te·coronel Vicente Coelho. 2.• clll.:lse Antonio M<tria.no Ban::Jtei Pereira. 

Autoris to gowrno a ma.n\lar reformar os Pinto na. e[llCtividn.de do I,}Osto de 1• tenen:e, 
calculos refere··tes à~ aposent:v;ões 1l•>s ex- p:l.SSII.ndo sua gr~duaçiio a do posto imm&
secreta.rio e sub secrel;a.rio da Fa.culdõ.1.1.le de dia. to. 
Medicina da Bahia., Dr~. ·cincina.to Pinto d<~. Aut •riSO. u. abertura. de credites espeeio.es 
Silva e Thomaz de ,\q_uino Ga.5lJa.r. ;.ws .-;sttllos da. Pa.ra.ltyba, Goyu.z. e Pia.utty. 

Ftx:.t os ca.sos de competencía tlos poderes Manda aug•nenta.r de mai3 40 •/. sobre as 
federa.es e esta.don.es pa.r:.t resol vere1n sobre ta.hel a.s . vi{;<mtes, o~ vencimentos e sa.l.a.
esta.be~ecirnento de vias de co1nrnunica.çã.o rios do pesso<~.l da. Imprensa Na.cionaJ. e do 
ftuvia.es ou terrestres entre a Uniii.o e o;; es- D, .. ,.~, 0/ficia.ó. 
tados ou destes et1tre si.. .: ~ .· Mo.nda. continuar em vigor as disposições 

Aurorisa o Pod.er Executivo a. conceder a.o do d~creto n. 3163 de 7 de julho de 1883, 
cabo de esquadra reformado João Coelho de sobre o ííll'to de ga.do de qualquer especie. 
:Mello uma. pens i o de 20() réis dia.rios, sem Institue monte-pio para os opet•a.ri.os e.ff&
:Prejuizo do respectivo soldo. ctivos ou do qua.ár.l extm.ordinario e serven· 

Autorisa. o go-verno a. despend.er ate à. tes etrectivos do Arsenal de Marinha da Ca· 
. quantia de· 400:000$ para a real~o da pital Fedet•al, operarias e serventes nas mes
llg-~· da estrada de ferro no estado da mas condiç0es das directol'ias de a.rtilha.ria 
Bahia entre as estradas central e S. Fran- e torpedos. 
cisco e S. Francisco e Ja.eií. "'" Em seguida.. levantou-se a. sessão solero.n~ 

Autorisa. a transferencia -para as a.rrna.s. de encere&m.ento, -Prudente Jose de Mo
de infa.nta:ria e ca. va.llaria dos 1 us e 2"• te- raes e Barros.-Joao Pedro Bel(ort v--eíTa.
nentes de artilharia. que, por falta. d.e ha.hi- Git IJini= Gou~l·t.-Arnonio Azeredo,-Fretn
litações scientiJica.s, não possam tel' accesoo, cisco de Pauta Otit~eim Guim(ll'c!l!$. 

--
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·cAMARA .DOS DEPUTADOS 

APPENDICE .DOS i\NN AES 

:DISCURSOS 'PRONUNCIADOS EM DIVERSAS SESSÕES 

·-
SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 1892 1 O SR. EPITACIO PEsso~- Sr. presidente, 

(Vl!!e p:~.g. 72 do 1o vol.) 

o -s~. Epitacio Pessôa.~ Sr. 
: ·presidente, o requerimento hontem n:pre

. sentado á considera.ç:ão da Camara, pela ban
cada. opposicionista, uã.o tem o caract~r ele 
uma · ma.ni:tl .:- · · 

lamento profundamente o desgraçado inci-· 
dente que se acal)a de dar. Para que estas 
exaltações1 Para que estes apartes violentos ·~ 
Para que estas interrupções bruscas e vehé"
mentes com que se me procura tolher a liber-
dade de tribuna 1 · 

UliA voz-Para ue estes insultos ~ 

governo do Sr. marechal Floriano Peixoto, 
como parece acreditar o.nobre deputado pela 
Bahia, ue ho'e o im UC'l'nou· uã.o tem os in-

ltos po 1 1cos, .ou antes . partidarios, que 
. nelle procuram eúxergar os extremados de
fensores do governo, os mesmoS que vendo 
dia a . dia cre..~er e avolumn.r-se a. onda 
da opinião publica contl'a esta. desgTaça<.la 
situação .. . (Ntto apoiados, apowdos e 2)rotestos) 

0 SR. PRESIDENTE.- Peço aos ·nobres de
,putados que deixem o orador .proseguir. 

, 0 SR. EPITACIO PESSOA .•. OS mesmos que, 
vendo dia a dia levantarem-se todas as revol
:tascontra esses homens que,victimas de ~extra
J').ha --vertigem, teem arrastado a Republica na 
enxurrada de tOdos os abusos e violen
Cias. o, (Nlío apoiados, apoiados • . Vehementes 
apartes; todos os S1·s. deputados levantam-se,; 
applau~os das gate:i~ ;. ·o Sr. presidente deixa 

0 SR., EPITACIO PESSOA-Insultos! De que 
linguagem me ser\i para provoear esta tem- .. 
pestade da maioria ·contra ·mim. 1 Ainda . me 
em ro, r o pres1 eli e. as sessões desta ca
mara quando se rea.li&t.vam no _ edi:fi.cio de 
S. Christovão. Alli os nobres deputados, que 
então eram opposi~i.o, cobriam os membros 
do g·overno, muitas vezes nominalmente, 
de palavras as mais duras, de juizos os maiS 
severos e injustos, de apodos os mais ferinos, 
sem que provocassem de nossa parte as apô'!-
trophes insultuosas e deprimentes que aca- . 
bamos de pr~senciar. (A.pm·tes e protestos.) 

Hoje :ihllo _sem in di vidualisar pessoas ; · re
firo-me geralmente a abu~os pmticados pelo 
governo, e isto é bastante para que os nob~es 
deputados me interrompam da maneiri a mais · 
inconveniente _ e force in V. Ex. a _suspender . 
a sessão. (.Apa1·tes e protestos int_en·ompem o 
orador.) · : ,;.-.: - · 

O Sa. PRESIDEl\TE - Peço aos nobres dep!l-
.· O SR. JosÉ 1\t~"'\O- E' uma phase de ta.dos que não interrompam o or-.1dor; depois 

- sangp,e:a actual; não .é dictadura. o que . er cada um fal1ar-á. por s_ua vez. 
-·tamos venao. - - · : - · o s E p c S • _ - _ • R~ - PITACIO ESSOA~ omeç~va, r . . pre-
·-_ ~Reàb. r._ e-. se a_ sess. uo •. , o_ s __ r .pres.tdente ?~an~a _~i_den:te, .. 9eclaran_ do. que _o requerimento :apre- . 

-1e1 0 art ·-- ~Z7-_do reg''1wn_to,.) -- - -_ . sentado pela bancada opposicionista não -tem 
· · ~_--:- _0 - S~;. _·~~ID~~Te~~ -~-_.Wl~Tra_ . o nobre .. o cárocter de -:~a manifes~~.ão de hoStili-

:de~utado;_::o:Sr_~- -Epitacio Pe..~oa. , -· · = dacie contra o governo do Vic~Presidente da. 
-;._ , . -~- . 

-: ~ ·. . .. . . . ' -.. "-: -~ . : . ~ '·. 
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Republic:.t, como pttrece ententlel' o nobre Llepu-jliberua.de, porta.nto, não podh.t estar á disc~i-· 
t;tdo, o Sr. Zamtt

1 
cujo nbme peç:o licel11;<t !Xtrtt pÇ:ã.o dojuriscliccionatlo. (Apoiados e ap~t,·tes.} 

·e individu<tlmente n catht um dos s::ms mem- R". l' TActo EssoA- J. a " ~ za 
bms. nobre d~pmado pelo Districto Federal quando-

Não e uma <tl'll<t de tomh;:~.te contrn, os me oppve que esses depnta.clos e senadores es
homens que se ::tcham na.s cumiatl;:t.s do potler, ta,Y~m incurso~ no mesmo crime (le conspi-· 
como entendem os nobres lleputados clêl. m;.üoria, raçao e qne,por con:::equencia.sobre elles devia 
que, desconfindo~ e prewnidos. -rêem um pesa.1· a, mão 1errea. elo Vice-Presidente d<t Re-
grito de guerm. um ca.rtel de de.sa;fio, um publica. · 
hrado de ving<Ll11{<t na::: reiYindicaçüe.o;; ::ts nuüs Sr- · 11re.'3idente, não sei ate onde nos leva-. 

J~lstn.s, u.s mais prudentes. as mai~ constitu- r-J:o as novas theol'i<tS constitncionaes do ao
ClOll<te" intontuh ..:: ;elos all -rel'8<.trio::; do go- v~rno . . ti1eol'ias. que não teem p<trado.' (i~e 

principio claro e inilludh·el do direito consti- · 
tn~i~nal. il~lplicit~mente in:ilcripto na Consti-. 
tlllç:ao da. h.epn1Jl1C<1. e que resiste in<tbaln.vel. 

cumpl'il'. ' c :s ~ < · :-:o < • ., • u · < ·, • 

Não é uma moção de c.lesconfhtn~o. que . Re.conhecer esta, vm·dade é salvag-uardar a. 
quei·emos n.rt<Ltll:ttt· ú. Camam dos Deput<1.dos. drgnu.htcle tlo Congresso e com ella, a dianidade · 
c~ntr:.~ a. politie<t do g'O\'Cl'llO; é um ,meio cou~ cl<t Na<~iio ; desc:onllecel-:l e subordinar a vida 
:mtuc10nat de que la.n<:<tmos mão, para. chn.- da~ Republica. a, todos os des\·arios dtt dictadur'Cl:. 
mar o St·. Vice-Presidente cht Repnblica a.o <~todo.:; ~)5 horrores dc.t tyrannitt. (..-ipoiaclos e 
cumprimento de Ulll. deYer que lhe e imp~rio- aprr.rtc.~ ·) 
-~mente imposto peLo a.rt. 80 Ll<t Constitui<;.ão; Conle.sso. s.t' • ;presidente, que tem sidO· 
e ~un meio t~onstituciorinl de que lan(:amos l1:tr<t m.un IJlOtlYO de dolol'osa surprez<t '" con- · 
mao l::tr.-t )1'0 lorcionn.r-lhe o ense·o lle ro·\·;.w troy~r!'!-m. leYt.tnt..'\da, sobr·e este ;t~snmpto por 

0 
:>. ve.r:~almen~3 e1.1~inada como 11m dogma llo lli- . r Sr:.. _ARISTIDES LoHo-0 que Yimos lui o re1to con~tttttr!JOrml. e que-o conceito jnridicu 

~sentimento de totlo o lXtiz. cht ~118pens:i.o de g'ttrantin.s. cons.1;.p"<t;ht como· 
, O Sa. EPITACIO P.Esso.\-E' a Ol)portnniLlaclu meclid<tCXtl'<!ln:t de sttlrnçilo }mhlicá. em (jlW.Si 
q~1e lhe oJl'erecemos de provar q·ue a lledara- ~Od<~8 n.s constittti,:i:ies poUtbt~ e explicada e 
çao do csta.do de sitio liJi lleterminadu. po1· umn . . ]ustttlca.dn, pot· to1los os publici8tas. cn,·oh·e 
v-erdttdeir~ commo:.~uo intestina em q IIP p1·t·i- apenas os dit·eitüs e liberdades indi\·iduaes. 
goue1fectlvam~nr.e <.t -ridu. d:t Repuhlica.e não. aqnellas.qu~! ~a.bem ao cidadão nn. ~mt qun.li- · 
~omo se tem dtto. uma. l}l:tnobra habil e per- tln.de de lndt\"tcluo. e nii.o as inununitlades que 
~d~ de arred<tr desta. C<tpltal os mnis altivos e l!1:; compete~n como m~mbro de um poder po-· 
.:5everos censores dos actos do gov·erno e ag-ei- lmco. ( .. 1po:ados.) 
t<.tr. e~ aulb~s as casas do Congresso uma O SR.. BEvrr.AQUA-0 nobre de utaclo ou 
~~a10:u1. q.u~;rao .co_rr~sponde de :facto it maio- nã.o ~stit collerente ou esquece o Eerloclo de-: 
na ~la. opmMo n,1ctona.l. . ·- co1·rtdo de 3 a 23 de novembro.· 

E , finalmente, uma. occasmo que ofrerece- -. 
mos <tO Vice-Presidente d<t RepubliC<t de de- :d O SR. EPITAcro PESsoA-Peço ao nol)re 

~o eputado que me conteste da tribuna. (Nwne--

· ~tos te! mos cht lei qua.ndo, sem a.ttenç;:"lo à~ :>. 
·. 1mmm:~dac~es parlamentares que não podiam A suspensão de garantias . .• ( Va1·ios S;·~ . 

ser a.t"mg1das pela suspensão de garantias deputados trocam aparte:;. ) 
(;~{!o apoiados) encarcerou em fortt\lez:t$ lmmi2 O SR. PRESiiJEXTE-V<tmos volt:'r. a· ·t • 1' .,., d d -~ mesm~. 
< <tS e 11_1. ecua.s e c.ttirou para, cJimas. inhospitos esor ·em. 
e ·mortttet•os. deput<tdos que tmh<tm de conbe· Peço a attenção elos Srs. deputados. 
cer elas medidas de excepção decret.."l.dtts, Sena- O ~R. EPITACIO PEssoa - Sr. presidente •••. 
dot·es que s..i.o juizes do Poder E:xecutivo~e cuja. (V anos de]Juta~los troccr:m apai·tes~) . ·· 
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'O SR.EPITACIO PESSOA-Protestem VV.EEx. 
eontra isto, n~<ts sem pertnrba.r-me o direito 

"l..j\f. EE:x:. estão consta,ntemente a interrom
:per-me, mas não n.cceitam o l'epto que lhes 
lanço parn, discutirmos a, questão dn, tri-
una. 
Sr. presidente. clizin. eu que o acto d<:J, <le

clara~.ã.o do esta.do de sitio attin~·e exclnsi va
mente os direitos in di -ricluaes, ~ aquelles cpte 
cabem aos indivíduos como homens, como 
membros cJn, communidade social. e não él.s 
prerogativn.s q ne lhes pertencem em Yirtude 
de saa, qualidade de membros (le nm corpo 
político, de membros de uma cQrporaçito de 
s:ua nn.turcza i_!Hlependente e so)Jer<.~1l1, g:.tr:\n-

.., • I. c. l (.. .. \, . 

poder c1ue elle representa.. (T,·oc(mi-se ·va
rios apm·te.-;.) 

O SR. .. EP~TAC~o P~sso.~ - Quem o affirmn, ? 
( •< <. <. • .. (. 

gr<"l.ncia em. Cl'imes tlesta, na.turez:t <Íutorisa. <t 
·prisão do denutado; Von demonstrar a 
minha these, enlbOr<t ::1. repute Ulll axioma 
juri(lico e '"' Yeja expres&\ ou implicitamente 
(!0US:.\~'1.'ada, em qu:."l.si todas as constitukües llos 
povos cultos que teem adoptado o clii·eito de 
suspensão de garantias. 
·E'. de ü'lcto. o que se Y~ mt constituic~i.o 

hespt~nh.o~t. ntt ~ot:tstituiçU.o p01·tuguez<t. na 
. •·. . . - . . . ~-

chia, na, constituh:~i.o chilena~ n:t constítui<:<-i.o 
argentina ( .. wxs~'rTo), e ttie, $irn1-nos isto de 
lição. em constituiçGes de }?tüzes como :.1. 

UC<:l<.\ e a, "Cl'Vl:.\ 1 .-· pm·tcs. 
u:\L\ Voz- Os facto::; cst~i.o protestando nn. 

Hepublicn, Argentina. 
O SR.. EPITACIO Pr;:ssoA-0 <:Oll!:rl'CS~o ar~en· 

tino a.incla niío se manife:'ton sobre o~ n:i.ctos 
que ultima,mente tivemm logar naqnclht re
:publica .• (TI'oca;1-.w: t.lioctsos ~!pcvlcs.) 

O SR. F1:EDERICO BoRGE:;-A doutrina, que 
'V. E:x:. sustent:t e ahsurcl:t. 

0 SR.. EPITACIO Pc:..:::so,\.-POis deixe-me mos
tl'i.tr que e i11)SUrdo pensar de modo <:ontrario. 

Sei, Sr. presidente, que se <.wgumenta em 
·contrario a esta doutrina com ~L c:onstituiçtio 
-americana., dizendo-se que esüt ga.r:.1.nte as 
immunid:.tdcs p:.trlamentares, e entretmlto, 
·decretada <.tHi. :.t suspensão do direito de lut-

ea.<:-co;·}nls ura,nte a, guerra c e secce5sao, 
foram presos, sem protesto, di'\"'ersos membros 
·da camara elos representantes. ·. 

Mas este argumento nü.o tem a miniln:t pro
eedencia; porque, si e certo que a constituiç:.ii.o 
americ.."tmt veda em principio ttJ?r·isão do . <le
':P?-~<lo, . e ,certo ta.mbem que abre a. este prin
<npw uma excepç~o par~a. os casos cle:tra.içiio e 

re1lellhi.o. Por consequencht. independente
mente mesmo do c~ta.do de sitio. aquelles re
resentantes )Ocliam na uella oc.:cu.'3iã.o ser 

presos sem. que 1osse viohl.üa, :.t cons 1 u1çao 
::uner-ican:t. 

~I~::: as constituiçü~;; ql~e. a.c:i\bo de citar, in- . 
::) l' v .... ;· 

essa, doutrina. , nã.o est:.tbetecem nenhuma ex
cep~~ão ás g<.tranthts que esta.tuiram em üwor 
dos repeesenta.ntes üa. naç5o, a nlí.o ser o ca.so 
de fbgr·:tnci::t em cr·ime inafia.nç:wel, que não 
se deu em relaç .... i.o :.tos nossos c:ollegas pl'esos e 
de,terrados. 

O SR • .AmsTIDES Lono-Isto é .imísdícf~i\.o de 
crimes communs; nã.o de crimes politieos. 

·'" 
O SR. EI'IT.ACIO PESSOA - Entr·eüt.nto, Sr.· 

pt'(!Sitlente. nã.o em necessario que as cons ·
-;:;ui(,~ües est.:Lhelece:ssem de modo clttr·o e posi
ti ..,-o <t~ .excepç~es que se :.tbEem ~t ;:;:uspensão tle 
g:.. ·.:.... l. ~, ~ ... .. 

mente de serem expressas nas . c:ti1Ül.~ consti
tucionaes, existem porque siio intlispensa.wis 
: · • ~. .:- 1' • "l: ã necessarias ir. 
8e}Xtl'<l.ÇitO completa d05 poderes, que e i\, 1m.se, 
o funchimento de todo o edific:io c:onstitucio
nal do Estttdo .' ( A.poiaclos.) 

R ela ti v:1mente mesmo ás ga,'antias pro
prl:.uuente itHliYitluaes, a respeito das quaes 
nenhum<L controversia se leYant:.'l., o principio 
da. :mspensi\.o ele garantias ni'í.o· é ::t.1)soluto; elle 
estú snjeito :.t certas limitaçües. ·a cet·t:.ts re
stric<·,)es que ll.1e são imposta.~ }X:!l:~ r·<tzão. l!l~-

··4~~~)· . 
S<H:iit! SOCÍ<Ü~ (Jfg:to bem.) 

Püdel'i:\ lemlmtr <"1. Y. Ex. diYersas ga.- · 
mntht:-: indi\'idna~s. que se acham consi-
;;nat :as 1m ConsttWl,:ao, e que en ,L·etan o nao 
:-t~ :-:uspendem no e:;t:.tdo de sit,io. ... 

Poder· ia in(licu.r, por exemplo. :t, disposiçiio; 
ctue m:utd:.\ respeitar em toda. <t stm vleuitude 
ú diL·(:ito ~te prop1·iclla!le, pam dizer. sem 1 

recl'io de eontcstac;i.o, ctuc mesmo no estado 
de ~itio esta gara.ntia niio se suspende: mesmo 
ne:-:s;L qwHlm <UlOl'm<.tL o podm· publito nrí.o 
tem o lLil'eito de confi:;car os· hcn~ üos con:'pi.:' 
ratlorQS. porc1ue isto seeht um insulto ú civi
lisa('ilo do seculo que :fi nela. 

Pod;::ria, citar ;1, Y. Ex. n, dispo:ição consti
tw::ionttl 0-m Yirtude d<t qtml ncnhum:.t pena. 
pa~-:tu'Ú, d<1, -pessoa elo l.lelinquente; e pergun
tarht n.os nol1res üepntatlos sL dec:ret:.tdo o e::;
taclo de sitio. :.t commissito executiv~t, ou que 
melho1· nome tenba., que ha tlejulgar os cri-
mmoso~. po erw, :. I i a ;:,:::, .... , < 

incliV"itlno que nii.o o immcdhttamente respon
&tvel pelo delicto n qne ell:.t se conunina. 

Poderitt cit<tr aind:t :.t garantia constitu
cional que aboliu n. pena de gah~s perpetuas e :: 
perguntarht <lOS nobre~ tbpur.a.dos si a com
missfí.o executiva teri:1. o •lireito de impôr se
melhante p3n~lhlad.c nos indivíduos accus;:tdos 

< 
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de cons:piraç--.ão. SS. Exs. n. todas estas per-~ excepção tomadas pelo Poder Ex_ ·ecutivo na 
guntas me responderiam eertaanente pela ne- decretaçiio elo estado de sitio. 
gatint, porque não ousariam affirmar um I l\'!as si assim é, como reeonbecer no Poder 

duaes,.'<~. respeito das quaes não ha questão, e I ~ado~ e senad~r-es _sao JUlZes 1:a.tura~s ~.Não 
não_ admittem que o principio C:l)mpoL·te lit~ü- 1 ~~~a;, a~ ;:·eslclen~~. da R;ep~hl~ctL o d~:·~~to de 
taçues qua?do trata-se de sc.tlvagua.rda.1· c.t 1~- 1 ,l::-::oe::-tlr<~I-:se p:eu,tmem:. '" .•. <tr:pro'i a.~~o de 
dependencw .. e soberi:lllia. de um poder· poll- todos o:s abuso::.,_ de tod,\:s .:c:s , lolench1.S,, de 
.tico '? ! toclas as tyranmas, . u~a. vez que elle pode· 

arredar elo Congresso to !os <lue suppuzer 
infen~os ás medidas . ele excepçã o decret<"tda.s ~ O SR. CASSlA~o Do ~ASCDIExro-E' irrespon

. divel. 
O SR. ARISTIDES Lono-~ías nü.o lut ta.l; isso 

O SR. EPITAcro PE~soA - Sr·. presidente. o seria. ser ,juiz em et\UStt propria. 
art. 14 do nosso esti.ttnto fundamental consa-

• o ' 
conforme pensam os nobres deputados, prer.-
der 50; I 00. ou qu<mtos cleputados ou ~ena.
dore::; c uizer · Jern·unto á illustracht maiorht 

,; (. ( . 
Constituição o Senado e o tribunal político 
})er<.tnte o qual o Pres~dente dn. Republi<;:<~ tem 

:-.o • •• 

esttt ca~a: a que :fica, recluzicht a. inclepenclen
cii.t deste poder·, n. que :fic<:t reduzida a sobe-
rani:."l. ela nação, entregue aos Cttprichos e (les- . . . . . . . . . 
var·ios de um só ILOmem ~ - elumn~:tr os ~eus .1 mzes .: tem o d_J!elto de 

• • ; • • . • _ • • 1 collocar·se acnna dt\ le1, de gar·a.utu' a sua 
. s~ . o ~ro_priO Poder .JudiCii.\1'10 na o pode por I in \"iolabilidade e Íl'l'esponsc.~bilidade perante 

lim1tes a. hb~rdade dos membros elo C~ng1·esso. a naç<:"io ! (A.poim:los.) E not~ v. Ex., Sr. pre
.. como pod~ra · faz:el·o o :r:ocler: ~xecut1vo, um sideute, que ;.1, igualdtlde de represent.ttç-.Uo no 

me1:0. e,reL:utOl' elas deliberaçues desse Con· Senado é materin. (le tc.ü relenmcítt e mttgni
gre::-~o • tude, que nem púc~e constituir ol~i.ect? ~le uma 

O Sr.... EPITACIO PEssoA- Reconhecer est<t 
1acult.lacle ao P.:der Executivo e pôr-lhe nas 

:- ... . . . . 
l < l 

senta~üo n;'l<:ional.e dar· lhe 0 direito de a::!·eüar 
as m;üorias em seu ftwor-. de illudie tt Yon
t.ade àa naç~ão ~ de (lissol \"e1· de 1ilf.:Jo o Con
gresso "N'adon;tl, de a.1·,·or:.w '" di.ctadnra, em 
normtt <.:onstítuciomtl de goYerno. _ 

Si o Presidente da. Republica, por um::t ê.\u· 
ministraç·~"lo perniciosa. aos interesses dn nn
~.ão, chega. a }Y~rtler o apoio das duas <:<"I.Sc.l,S do 
:p<wla.mento,; elle terá em suas mãos o recurso 
extremo do estado ele sitio para, mediante a. 
prisão e o clesterro. clesfalc;.u· <t maioria e reacl· 
quirir a. preponderancüt :perdida no seio do 
Congresso. 

O SR. BEYILAQUA -Este foi o meio luce
nista. (Trvc ~wz-se ii "l. ~' itos apMtes.) 

cedido ao Poder Executivo ~ (C,·t!.~aut-::,; dicel·
.-:os t.!pw·tt.:s.) 

Perdoem-me os noln·es deputados ; mas se· 
melhante monsb·uoshlac.le jmidica nü.o merece 
a.s llom·as ele uma di:5t::tt~~fto. ( ,t1loirtt{ o.~; ;mtito 
úem.) . 

O SR. ARISTIDE$ Lonn-E o a.r:.rumento de 
V. Ex. não tem pi·oc:ed•.·ncin. itl!.!ÜllllL ; quer 
incluir mt represcnta<:ão naciontü inllividuos 
envolvülos em crimes. 

Clmnm-se isso a. immunidarle do delicto. 
O SR. EPlTACro PESSOA -Sr. presidente, 

de.~viado do o1~jeeth·o principal da discussão 
]_)elos apartes que logo em prindpio me inter
romperam, vi-me forçado a dnr maiores pro-

or :ões ao rn u li r· ' • V · 
hr.es deputados. 

. 0 Sn.. EPITACIO. PESSOA - Não e tudo, Sr . 
:presidente. Entre as attribuições conferidas 
pela Constituiç-;Io ao Congresso Nacional anüta, 

- gir <.tS minhas consicleraçües n.o requerimento 
apresentado peh\ bttllC<'tclu. opposicionistn. e á, 
indicação que, como substitutivo, 1oi offere
cida pela maiorh~ desta camara .. 

::)r. presidente, a Constituiç--<10, no art. 34, 
confere ao , Congresro Nacional, como uma, 
das suas princip:l.es :l.ttrihui.çües, a de decltwtw o 
est.tdo de siti_o, no caso de invasão estrangeira . 

• para o C<l.SO actual~ aquella que, dá à Cmnam e 
· ao Senàdo, uos deputados e senadOl'es,oí.t ireito 

de julbrar e tle approvar ou não as medidas de 
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ou g~ave c~mmoção inte~tinà em que perigue houve sómentealgozes e victimas ou si, pelo 
a ex1steneta da republrca, suspendendo em. contrario: houve a (leiesa j~sta e legal (lo J?O· 
todo o ter_ritorio t~o -p~iz, ou em parte d~lle, d~r pul)hc:o contr·a, os tr-<tJdore:5 da, 1Jate1a. 

lVOlHtS. 

O SR. EPrT,\Cio PEssôA.-S. Ex. limitou-se 
a en riu,1· a.o Cong·r-e~so_ Na.cionnJ uma, mensa-
gem c e Ciente e m e . ( esacompan t<l( n, (e 
q1..1alq\.1er :prova em f<woi· da,~ sua$ a.Ueg·:w~~es. 

U)I SR. DEPT:TADO- .luntar prov;_t::: não é 
motivar. · 

0 SR; EPITACIO PESSO,\ - :)!:t~ niío btlST;lt 
que o Vice-P1·e~idente d:t Rcpuhlic:t Yen!Hl de
chw:lr M Pode1· Leg-ish\tiYo que dc·cl'eton o 
estn.do de sitio pMque umn. vasta conspirn.c;i'io. 
que se :.tlasü·n.~··t pot> dh·er:.;o:-: !JOIH0:5 do pair.. 

.. • • • • ••• 1(. . ) • • • . ~ ' . 
cess:l.l'k' q tll' S. Ex. pro,·e de modo inconte:::
ta,vel. que c~sa. ~:tl!t:o::pit'açilo tle 1l:l.<:tú ·~xi~tiu. 

.. t JW't(!s ). Niio ha.~ta c uc o Vice-Preshlente 
c a Repu ,Jica. Vt•nlm nos dizer quo pr.:mdeu 
tantos citln.d:1os ,. que deportou tantos repn~
sent,a.Hte:.; dn. na~ãu. ptwqne dt~s ~\í,tent:w:1.m 
contr:t :t \"ida •la nepni,Iica; é mistel· queS.Ex:. 
exhib:t '~~doeu llll.!lllus com}wobn.torios dos te cri
me de le:l-;1, pa.u-\:1( Jpm·lt:;o(,}~ão bn.stn, rrne o Vi.::e 
Pteshleme aJ;~. Rt ~ ptthlh::a llüS venlm dizer que 
::mspendeu a::: gm<'l.llti:ts constitw::ionttes,por·t]uc 
um. hw~.w pl:wo de l'~Yott;), iniemav:.\ dcl'l'uir 
as instituiçü<-s l'epulJlic:uH\5 ; é miste1· que 
S. Ex. no::: pron:!. de nmneir<t ta.l que nus 
convenç~t. que nos meios ordinarios de que 
dk;punha. clenteo Ll<'l Coustituíç~o. não encon
_traY<t os recmsos necc:ssn.r-ios ptl.l'<-\ a.l.tu,fm· ess~'· 
revolta, e que elln. effec:tivamente punhn 
em imminentc perigo <1. viela da Republica. 
{ Ap~wtes.) 

E' isto o que nós queremos, é isto o que 
'VÍS<'t o requerimento apresentt\do peht bancada 
opposicionista. A Ut\çito tem interesse, nnceüL 
por conheter os detalhes desse perioclo neg·ro 
da vi<la constitucional dt'l. Republic;). ; a naç-ão 
tem. iuter·esse em apurar a responsttbilidade 
de ca.1la um, el')l ~ttl)el' si nesse<lrt\llltt luctuoso 

(.Aparte:;.) ,-
0 qn.e pretentle, Sr. prasiclente, u, indicação 

apresentacltt pelo iUustr;:t.tlo leudç1· da maioria.~ 
Que a mensagem presiclencia.l s~~ja remetticla -
il commissi'io de legi~laçiw e }ustiç:n, para 
que esta, estudando a. parte referente ú sus
lJensão (le gata,ntia,s e os documentos que lhe 
forem enviados pelo Vice-Presidente, dê p<t
r·ec:er propondo <.tS meclidttS ou providencias 
ue se devam toma,r sobre a, a l'OY<t ~ão ou 

não approYa<:~o do e~tado de sitio. 
O Sr: .. VINHAES.- Isso é qne é c:ouecto. 

) , , 

indicaç:fio é <t mais inopportumt e extempo· 
ru.ne<\ ; elht oc~uit<\ no seu bQjo o intuito de 
proteln.r a. decisão fin<.\l. cleste assum to. 

. que poc e ,, ant<u- o pa,recer <a, comnus
~ãg ·de legi~laçito e justiç<.t ~ 

A questão e muito simples : ou o Vice
PPesidente dt\ Republicn., em i~'tce (ln. Consti
üüÇ<'to. tem o dever de cnvin.r as pronts e do
cumentos a estn. Cnmar<t. e não os tendo af.e 
E:stn. d;_rta. envit't(lO. tt nós ttssistc o üir·eito de 
pedil·ns. não sent.lo nee~sario q_ue a commis
:::ii.o de leg-i~laç."í.o e justiça nos venha. dizer que 
temos c.-=s~ direito :ou oo che:e elo Poder Ex-
ecmi\·o não incumbe o dever de enYhtr e.~ses 
documentos. e sentlo assim e ainda eseus:.1.clo 
o p~~rec~r ~h\ com1~1isS1.i.o e :\ m;\loti::\. est;\r;i em 

. ( . ~ t.: l':l . ... 

:"Wl imlicação conresst necesstu.>in t\ remes5tt 
de...;;s;.t:o:. J.)t·ova:::,. 

n·ahi nu.o ha: rugir. · · 
.Xà1J lm, pois, 11ecessid::ttle de que a menstt

g·em ,.;l ú. commissão pa.l<t . que esta emitta o 
seu JXll'ecer ; ~t Ctl.mc:tl'a pedirá os documentos 
ao Pode1· ExccutiYO ; logo que esses docu
mentos <:.lteg-a,rem. V. E~., Sr. presidente, en
Yia-lo~-lul. ou :i conmlissão de teg:i~tação e 
j nstiç~a.ou a uma. com missão espechtl,conforme 
se 1•eso L Yet. 

A inclic:a.ç:ão dtt m~üoritl. não estit tlc acc:úrdo 
com o regimento : ::1.. mensa.gem pre:::idencial, 
diz ella. il'ú. .:~ couuui;o;&i.o lXtl'<t que esta, ::t es· 
tu(Le ú luz dos documentos enviados peLo Pre-
sidente da Re mblica. · 

11It'I.S. si o lll<trechal Floriano Peixoto ainda 
11ào erlYiou os documentos a esta ca...;;.;1.. si ainda, 
não os enviou ú comm.issão de legislaÇ~o e .jus
tiça, onde tt o:pportuuidade d'essa propos~, 
qm\ndo tt commissão ~inda não tem lxtse para 
1ornrular o s:::u parecer ~ ( V m·io~ S >"s . dera
ta das t;·ocam ctpartes.) · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1313- PÃjgina 19 de 20 

-8 

0 SR. CHAGAS LOBATO-.Tulgue :1 COllllllÍSSÜO 
á luz dos documentos. ( Re1letem-se vai"ios 
(! a;·t~s. ) 

U:uA voz- A comnlissúo não precisa de cu
radores. 

c:::. ·• eo·u ar. 
por·ta,nto. tornou. dizcr .. é~que esses. docum~n
tos, logo que venham a ca.m<tl'tt. se.1~m enYnl.
dos à commis&1o respectiva on '" outra espe
cialmente eleita. :pttr<t esse fim, como expressn.
mente esta.tue o re!!'imento '" respeito de todos 
os papeis apresent.-\dos á meSit; mn.nda, porém. 
á commissão a mensagem, antes della se ndtn.r 
na posse dos· documentos precisos pam o seu 
exame, e exigir dos seus membros um J.Xt.recer 

ue não estarão habilitados a.1ormular. Vo.-
1•ios Srs _ (laputados troco.;, I, apw·t es.) 

O SR. EPJT"\.cro PEss<..'h --~Ia.s, Zlús não (les
confiamos da. com missão ú. cnitü tenho a honra 

. de pertencer·. 
·. -Si eu quizesse neg:c.tr it commissão o di

reito ... ( Varios ~pm·tcs.)_ 
.. ( . (. "' (, 

aqui snspeittt sobre a idoneidade dt1. commb;são 
lle legislação e justiç:a,da. qun.l iaço parte. 
_ Sr. presidente. o § 3· do art. s· da. Consti

"· tuição imvüe <1.9 Poder Executivo o dever _de 
~apre~entar os motivos justifi<:;l.tivo::: d<t decre-
tação do éstado de sitio n. e~i<t Camal'a, e não 
<t qualque~· das sua::: comnüssC:es. 

O SR .:i..mSTIDES Lono-.Jú. apresent.ou. 
. . 

tiYo de l)etlit esses 'locumentos deYe, portanto, 
<:n.bel· á C:.unill':l. dos Dt~lm"t<lf.los e não ;t um:.1. 
commi~~iio ~e unm a.tttilmi ~rr 1.1~ ln. c:.t:.1. 
:.ts~emble<l. e niio de meht d11zit1. de de];lntn.dos. 

O nohl'e 1lepntaüo por Seqfipe, meu Hlusil'e 
colleg·a. e <tmi;.:-o o Sr. Fe!isbel'{b Freire, esior
~·on·SC' por deú1onstrar que :t inüicaç:.io a.presen
tn,ht ·pela minot·ht não rtmda;.-a-se nas prnxes 
aceit.'1..~ no con;:,'1.'es~o do:: E~tndos-Unidos, nem 
nos ri:;roeosos rn·inciyios do direito pn.l'lamentnr. 
S.Ex.estc.tbeleccu um:~, distine<;i'io entre a norma. 
adoptatl;t no cong·resso americano pttrtt tts r·ela
çües cntr·c o Potler Legi:'l:ttivo e oExecntivo, 
e a.norm:.t seguiü;t no p<wlmnento inglez ; e 
concluiu por n.ssevcr·ar quetotlos os lJl'O,jectos. 
iodi15 n.s moçües snhmettidas à ;."l.prcc:htç~:to d:.t 
· Cama.l'<t dos Deputados dêvcriam.tomo nos Es
tados-Unidos! trazer ptl.l'it o üe htte o parecer 
da c:onunissão a. que, por smt natureza, pC:!r
tencessem, 

-0 Sr:. •. FELISBELLO FREIRE- Apoiado ; e um 
:principio geral. 

0 SR. EPITACIO PESSOA.- Ma~, Sr. presi
dente, quáes são as,praxesque temos acloptauo 
noCongresso ln·azileiro ?· 

que se runllou para exercitar uma attrihuição 
excepciona.l. · 

0 SR. ARISTIDES LOBO -l\Ias por um pro-
cesso incompleto. · 

U~i Sn.. D2P1?rAI>O dá um aparte. 
0 SR. EPITACIO PESSOA- Dú.-se uma. impos

sibilidade: como é que a. commissão de legis
lação e ;justiç<t poderiL elahorar parecer sem 

• • . ... •• f 

porque não os 

Sr. presidente, <H~~e o meu honrado colleg"<t 
representante do estn.do <.le Serg·ipe, que· nós 

• • - • < ( • ·i ( e eXIgu 
que o Vice-Presidente da. RepulJlica. incluísse 
os üoc:umemos em questão m1. mensagem que 
enviou ao C01wresso Nn.ciomtl no dht 12 
deste mez, por· : isso q_ue ;t mensagem. sendo 
uma. pe<;<:t ele (:aracter especialissimo, não deve 
conter os motiYos em que se i'tmdou a. sus
pensão de g'tl_rantins. :Mas si-lm nisto t1m:t. 
irre.!.!.·n h.u·ida(k~ a. lamentar. ella é deYid:.t ex
clns'ímmente ao Sr. mareclÚtl Flodano Peixoto. 

·~ I. ... (. ·;:, 

descr·ever os acontecimentos de 1 O 
qnn.ndo üevln, tel-o feito em 1un 
e~ ec:it1. • l• ·· c o 
caso dos Estados 'Gnitlos em lSGl. em que n 
!-'residente da repulüica, e1u sua men:::agem ao 
Congr-esso, não escreYcu lllll<l. J.XthYI<l. sobre a, 
suspensão do h(lber.t.'!-corJ.nts, emq11::mto que 
o ministro do interior enYiava ao mesmo 
tempo ú, cvJnnr<t dos r·epr·esentn.ntes um rela.
torio m.inucioso contendo todas as provas em 
que se Jmvh:t firmado o Poder Executivo p<t!"lt, 
decretar· aquella meditla excepcional. 

O que, entretanto, não se me pócle contestar 
ê que. si o Sr. · ma,rechal Flori<.\ no Peixoto. 
embora irreg·ulm·mente, trouxe ao conheci
mento da, Ca]na.r<l. ]m mensag:em pt~ldendu.L 
a. de<:laraç:ão do estado de sitio, n6s tínhamos 
o direito de exigir que S. Ex. nesse mesmo 
tlocnmento se referisse n. todas as provas em . . . 

São. _just.1.mente · ~ssas: nenhum projecto 
e submet~ido U. apreciac;..1o dn. Camara sem 

Uma. outrtt razão a ultima hor<t lembrada 
pelos illustraclos memln·os da maioria, para 
não aceitarem o requerimento apresent.1.do . 
})ekt bancada, opposicionista consiste em d.i
zel: que os consir.lcranclos que precedem ao 
mesmo requerimento conteem um grito (le 
guerra contra. o Vice-Presi<lente da.· Republica, 
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e por isso não J?Odem inerecer o seu as5enti
mento. 

:\fas. senhores, pa.r<.t mostr·ar que nã.o é este 
o embaraço real que os nol)l'es cleputa,dos sen-
em em vo ar o requer1men o l)Or nos apre

sent..'\do, hasta. dizer que um illustre repre
sentante de }l'!inàs, o Sr. L;.unounier, 1)ropoz 

';" ... • :'lo .. 
&to em que mis mesmos conviemos. e aindn. 
assim os honrado:; defensores do governo con
tinuam a comb:üer enca.rni('adamente a. indi
car:ão da bancada opposicionisttt! 

Sr. presidente, t;tnto mnis estrn.nh;wel e tl 
opposiçüo qne ützem c;s nobres deputados ao 
requerimento homem ,justificnüo pelo meu 
illustre collega do Rio Grande do SnL qua.nto 
esb.t opposiç:~o nüo cstit de accor·do com as . ~ ()' .. ~ ~· . ,., .., 

E com elfeito, jw;t,a.mcntP. neste l'egimen 
presidend:..tl, pat'õt que a. opinião 1mbiica. pos::><1. 
ser:esdttr·ecida, poss~•· reclmna.r e m::uüfesta.r
se contl-<.t os :tetos :.tlmsivos do Poder Ex-
ecuttvo, e prectso que OL:t a. ptu lCl ac . · 
obser·Yada, afim de que não raltem elementos 
de ,juizo t't mesmu. otliniüo e possal!l os mem-

•• ~ O I ........ 4 'f o • ;,. 

·- • >::> ~--

pr·ocedimento do representn.ntc üo poder pu
blico, do chefe dn, ni.lçii.o, segundo determinam 
<tr·tigos cln.ros da Constituir:ão ». 

E mús tvliante : 
« Eis:tlti porque pedi a lJtth\Yl'tt, Sr . presi

dente. lJal-.:~o rcq ucrer que ·-~. ·,i:.c:;a de~_ Cmnr.tl'Ct 
soliéit.e tlo goY~rnu todas as mforma,;ucs sohl'e 
o:-; acont:~dmeutos 1lo Pm·ú. e :::obl'e os actos do 
Pod"r ExecutiYP. Quet'o Ycr ate onde a. lei roi . -. . . """ ., · .. ~ . ~ 

O S1~. C.\~SI.\~o 110 NAscnrE~To-I:::so ert\ no 
tempo do gcnet·al Deodo~·o ! 

O Sn.. EPlT.\CW PJ;;ssoA-81'. presitlente, pre
cis(l chn.mttr a, ;."tttenç~üo de V. E:x. para. um 
ponto cnpitnl ne:::t<.t questão. e ê que a men
sag.:m tt}n·c·sent::tu<t o a.nno l~,s~a.do ]_)elo Poder 
Execut.iYO ao c~~~g·resso ~:lClOI);t.}:' tttmbem 

<.u::n.!:(• de ler, ne1:tlmm dos üe.pu~n.d?s que 
Este requerimento 1ê)i j nstificudo br·ilhante- a')Oíttm .:t!.!'Ol'<t :), indic~t(,'ÜO da. m<uorlt\ !.em

mente pelo (ligno r2present<1.nte do Parit, 0 bf·ou-se etií:ão de pedir que '"· met~sagei~ io?se 
Sr. Serzeclello Corr-e;t, com palttVJ.'i.\S que peço enviadn. ú t:ommiss~o r.le legu~li.wao ~ JU~hsn. 
licençtt ú. Cu.m:.tra :v~u·;.t ler (lê) : para. sc·t· estlttltHla, n<t l1ttrte referente ·~ sec~ç~ao 

do Pari1. : nenhum dos deputados que a.po1a_m 
« Xüo pre~endo levantar qucstües de pa.rl;::.- agor·a. :t imlicac;ão tht r~;aior·ia. len~brvu-se enü~o 

ment<t.rismo. dizia o illustre depnta.do, não üe Llizét' que aquelle nao ern. 0 mew cm~lpetente 
pretendo dirigir in~:r_Pelh\Ç:<Jes. _0 q~1~ pl'e- e l'é!!lll<tl' p:tl'il, colhei' t t'.CS esdn.r·e.cnuentos, 
tendo é e:ercer_ o .tl1:_ e1to que ll~• e ~er , .. oclo o que i1iio e<thi:t ú. mes•t tla C;;unn.l'<'- e snn <t umn. 
represent.tnte d.t n,'tçao ele ex<.tmm<u o~ actos .. - · ~ ,:- , . t··.··· +.· ~ ·, 1· . a. ·Õú·'· do governo com tod<.t a autonomia. e pedir es- cunltnl::.::-.w ~o tct •. ,\r u.l.e, ILlvrm <:: . • 

d arecimentos, sem os quacs ni'í,o serú. possível· O Sr:.. C.\SST.\SO DO KASCDIEXTO - Este ar
·a fts~alisaç::to solH'e o ].)l'Oceclimento do poder I g-untcn tu t·~ simpLesmente estntlgador · 
:pub~1co. . . . . . t'~r SR. DEl'l'T.\DO -E' irrcspontllYel. 

.Amda. ha poucos dw.s.em .)mhcwsa observa- -· . - ·. . ,·:-
s~o,dizia.-me o meu illu~tJ:·e chefe, o Sr • .Aris- 0 ~R •• AlUSTIDES LOBO - N:;. OCCJ~l<~O em 

. · r e•1'll en que ll' lO e ren'l- - ' ' . . 
men parlaÍnentar,J2orn~1e nãb poden;os faze~ e alluclc. ·o_ nohr·e (~epmad~. ~tpresentou-se na. 
desfazer situações, creâr ou derrotar ministe- c~m?llSs-ao um proJecto delet conce(lendo am
rios, é no emtanto aquelle em quen. maximn. mstm t\os revoltosos. 
J>Ul)licidade tornava-se indispensa.vel, afim de o SR. 'EriT.\ClO PEssoA- E' p:.~ora a-dmirar 
ser o P<tizperfeitamentc eschtrecic1osoln·etoaos que naquelle tempo, qua.nd<2 o~ nobres depu
os actos (lo Poder E..">::ecutiv-o. · t:.tctos constituinm a. opposiç~to ao governo do 
· · Camara .:1.. 2 
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um cammho errado; <t prn.xe, unica correcta. , Nao! A hora. supl'etni1 llo .Julg-amento 
unic::~. leg·t\L é a que mn.ndn, que estes reqneri-l<tind<.\ não soou! O dia. memoravel em que o 
mentos não :5Qhlm levados ao conhecimento do i S1•. ma.rechal Flol'ia.no Peixoto ha de compa
Pocler Ex€cuth·o sem pttl'eeer d<t eommi~~:to de : reeCP per~-...nte a naç~l:o, l'a~·a responder por to 
justi<;.~'t; n. mesa tla Camn.r-a. é ineump::~t~:•nte ! (los os actos com. que t·~m llesact·etlita(lo a Re
pa~a 1~1.7.er um tali~et~do ; essa. c::ompetl:'.nda é! p~tblie<t, ha. de clt:?g<"tl' mais tarde, eu o a.cre
prlvatn"a da. cc•mllliSSao. 1 thto firmemente por hom·a do Congresso de 

O SR. . .ARt'!TIDES Lo no _ Xiü1, lla paridade i m~u, pn,iz, por honra dos brios Lle minha pa-
entre os cn.sos. : trm. · 
. 0 SR. EPITACIO PESSOA_ Hoje, ~nteetanto, 1

1 
. VOZES~ ~f~ito lJ3ID. (Vttl'ios S1·s. (leputculos 

mvocrun-se c·om cn.Ior todos cst~s pr·ec:E'demes, tl oca/IL a;;m te.,.) 
Jl<"'m justificar n indic:.l~·ão a.p1·esenrn.da pelo O Sn .. EPlTACIO PESSOA:- S. Ex. ha deres
lllustre lear.k1· !.!"OYer·ni::.ta. em sulJStitni ·iio ao londer então )eht :.1.narclua sem nome em c ue 
requeranento vll'el'ec:ido peln. minol'hl; tem envolvido todos os ponto5 da, R~pu Jlica, 
~ Sn. . . ~~RI:'iTHIES I:,ono _ o r1 ue aclmieo e 0 • desde ;ts_,.ti:on~eira.s do Am<."t~Ol;~s,<t:e os con

estor~.:.o 1e1to J~ll'i: rmo se c:her··m· a '<::~se ac- fins <lo l\.to GI<tncle elo Sul. ( .lyh.cdo:5.) 
COr( o. Y~\.RIOS Sr..s. DEPUTADOS C <tO aprl.r tes. 

q Sr... EPtTACro P-ESsoA - Sr·. presidente, O SR., EPrT.\CIO PEssoA- S . . Ex. h<t deres-
crew tet· dcmonstr<tdo ·como ctthitt . nas minhns ,· )úllder em,;."f.o )ela. descrença, pelo il.esespero, 
or~~l.s.-. • pelos OLlios e peevenções que tem mcuw o mt 

VozEs - Per·fcitamente. brilhantemente. I n.ln~<t,l)Op.ult~r, contr<l. e8ta instituiçii.o qu.eella 
O 

.. · aceitai<\ .JUIJilosa .• ; 
SR. EPITACIO PESSOA ... que O l'ê(illel'l- , • , · 

mento bd!hantemente justificado pelo di;.:mo O~R. BEviLAQDA- Protesto. . .· 
repP.:sentante do Rio Gr<.índe do Snl. nií o Ú:1·e O Sn.. EPn'A.cro PEssoA-... como. :.1. aurora 
as 1_)[':\xe:-. n.rlopt:1(h.1.s neste par-htmemo nem no::. : promissot·t"t de todas as suas liberd:u.les, e que 
pal'l:unento:;: .::ongeneres; creio r,er demonsn·<\- i düt :l, dü.t ~e vae conver·tendo no ;.,:1mnte de 
do que ~t i ndldtt,~ão apresent..'1tl<1. peht maioria ) ferro n.sphyxhtdot· de todos os seus direitos. 
da, Ctt :'<L tl'nz ~..~m seu bojo unic.:uncni:é o in- l (:lpoioclv~.) 
t uito d€l }WOte!Rr <.'.. reme3Stt dos doétunen- i Então S. Ex. ha ele re3ponder peltt morte 

(. . \,. :-~ ~ ~; 

significa. unicamente o r-econhecimento de utü 
•lireito constitueion<l.l, que per·tenee a estt\ 
Ctl.mara. . 
·· Não quer~mo3 que. os documentos l)et\i~ 
do~ sejam. entregues indivitlualmente '" ca.da 
um de nô5. e:omo suppéie o nohre represen-

SESSÃO DE 28 DE ::\IAIO DE lSQZ 

(Vide p:tg. iu <lü l ' vol.J 

O Sr. Vinhaes-Hontem, . ntt hortt 
do CXJ?ediente, () nobre depur.tt(lO por Santa 
Cath<trina apresentou em nome ~de soi disant 
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_ partido operado desta. Capita1 um 1~edido; quando o seu }_)~'3St\llo o ?brigou a ~mar· 
afim de que o Congresso tome em cons1clera-: nesta casa., pos1çao pr·oemmente, escOlffi<\da 
ção um dos maiores pt'ohlemas, e quiçá a. i de amhig·uida.des e subtileza~. (Truwm-se m~!i-

quasi companheiro àe in!h.nci<.t, sinii.o lohl'i- 1 C? SR. ,PnEs!DE:\7E-0})~e~·,·o no nobr-e de
()"asse na.quelht apresentaçiio uremn.ttU'<t. idéa. .

1
· puwdo que nao_pode drrrgu·-sc p::-sso<tLmcnw 

~pposicionista, isto é. querer·-se lançar mt tola. :.t nenhum llos Sr . .:. deput:.l.do;:;. 
da. discus&i.o, nes~1. Ctt&"l.. um J!I'Olllcmtt l_)IU'i\· I o Sa. Vr:s"ru_Es -V. Ex. me permittil~t 
mente sochll e que lla(h\ tem que ver com_ :.ts ~- que pe(;::t ú no1n·e minoritt q.ue sctla m<tis con-
quest1uncuhts da politicagem. ! descendente ixtr;.l. commig:o. 

O nobre ~teputaú.o,. Se.- pr-es~lente, com cer-) SS. Exs. :.:n.bem qu;! sou i-n.capa,z de dil'igir 
teza .• permltta que o dlg<t. uao len ac1uelle ; eensm<JS :1.. qtt•.!m qucrqu(! s<'.Ja .. Sl'U cottl!t·ente 
docnmento que :.1.pr·esentou h ontem nest<l. cas<t; ; com as minllas idén.s e estou disposto a mo~:·rl!r 

ois, sí o tives-se lido, fu :o ·nsti ··:t. n. S. Ex .. ' . · .. . . · 
nao o ert:.t apr·csellta o, si~1ü.o depois de es~ lrijam insi_llt1<1.<;C:'íés ha.ix~1s, essas sini, indig·nas 
coimado do~ et·r·os gr<"mmatt<:J.es de que est<t ) üe.'3te rednto. F<-t•~O justk<t ao rJOlwe lc··de,· ela 
ei-vado. I minoria,; S. Ex., IJrioso como c. n·ocedel'ia 

n mesmo lllOl o. 
O SR.. VL--.;HAES ~. S1·. preshlcnte. , os nn-1 O Sn.. CAssH .. -...::? no N'ASCL\IE:Sl'O-V. Ex. na

bres d.eput<tào~ d<t opposi<ii.o hii.o de Jermittii·: tul'<) .. lmenb ou nu maL 
que ~u mant ~s e meu pensn.men o, ra;tanc o o Sn.. VrxtL\.ES- A r·e].Wesentação, Sr. pre-

- de assnmpto Importante, que w.td<t tem que síLlén.t,~. t;lWÍi\da. {~ lllCS<l.. e n.s:si;:mad:.\ por· 
.· -vêr com o. politica. <.los J?i).ttklos, fica.ndo d<!- üiYersos int.li ridnos, que, á soreell'it, <trr·o
·~. pois ú. SS. Exs. o dir·eito de contestar rninhas !!1'\.l':.tm-sc o llir·dto de lhJlar em nome do p:.tr-

dotürína.s c proposições. . tido opcr:a.rio. uad:.1. tem de comm.um com a 
Nada. me é . nmís aé'l:a<.b:\.Yel üo crne v~\ ~ Imponente maiot·in. do prolct<ll'indo br~azileiro, 

par:ltt~r.:uto de meu lXt!z ,. tl·at<n· du que~t~.~e~ que agu<tt-dcl. ensejo üworn.yd paen. nJ?r~:~l~t<~r 
socan.llstas. , . · 

1 
<1 esta. ct\:"-i.\ o magno p1·ohtema,. que e o 111lCIO 

Long-e de mir?-, por·t-mto, ~\ prete1~ç-~ã~ (k '\ tb Slltts r~ivindicaç>es. 
ia.zer nwnopoho de <.1.-:.-surn to~ rdi\tl\-o::. :\o _ ·i. • ._.~ , ,:- ·• • •. • ~· • • 

:pro e <tl'l<t( o, ,~como n( CêtllWl~ w~&em em i m.cnto 1lc in(tivíduos sern oríemaç:lo e n.trahi
apar·te um Sr. deput<'tclo por· Mm::ts (."T~r::1.es. i lhwios, que ~t.os intere3ses e bem esta.e da 

Longe de pt·~ten~ler: c.ham<tr a. num o mo- d;_\sse. mocma.n.1 '-"1ü.e )Ür su<\S mcs uin\1:.\S in-

m~uo. · .. · ;; . . ~ _) opemrh. se_m estú.r deYiclamen.te a.utor~lsac~~ 
N<:\0 :p~~ll<\, 1?0.:::-. _,?ens~l_ru.r •'-O nobre del)~t pel<t maiorra cht mesma <:las .. ~e. e q_ ue tle:sde .)<\ 

melo; · s1 rea.g1. nao iol ql~a.nto a. S · Ex... 1-.wro este protesto. 
mas, contra. um up.trte pa.rtrdo clnquelln. 1xm · . _ . . ,·~ . 
cada oiTensi v o ·i minlr:t pessoa.. Mas o ~11.'\.1'- A nunor·m tem fc.tllado com tll:sJ:stencra u_o 
tist~~ ue dirigi~-me .a \nsinuação in~uL~uo&t. l se~ltid~ ele obte~· a .e~})Osiç~~o tl<~~pro:as ,:1? __ cl'l: 
é hoj~·considerado peh. ar;tr1dc marorw. ele lnunahcladcdos mdn rcLuos unpl~ettdo~ no.:s .. kon 
nossos concidad~os com~ u~n. cada. ver politico, I techne11tos yolitícos de ahr·il 1lltuno. Peltl.. 

• • •• # ..._ ~·· • # • • 
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dechu'O que nffo 

.';(.!f)(t').) 

· Posso, St'. presidente, ch<ttmtr :'1, vossn, pe~
senç·a esses homens. simpl(•s e mode.~tos,e ver
dade,n1as a. cujo ciYi~mo e desintere:;se muitos 

· dos i:tltunente collucaüo::: devütm pedir me\~as, 
e com elles pr-o,·ar- que se ;:~ntou corrompel-os. 
11ã~ já_ ~~u>tt opet<u·em _um moYÜ}l:?nto I'~\··o-

-- -

O SR. Vr..·,auE~ -- V. Ex. espere e venlt\1 
tlepois demonsttal-o d~t tr-ibuna. 

Pel'gun to ao meu );tiz, x~runnto <t todos os 

o Sr:.. PRESIDEXTE- Não fiz observação 
algmn<t :1.ps noJ.1res ~eputados, porque. estou 

'" :"' ' . . 

· . ,. · ' ·.; ::.. ' · • · -:--•• · · ·· lllizem aouillo que simplesmente pôde agr-a-
d~-n.ri~lM'-L!te a 1~1ao1 c;:~.!.l~s<~ d~ tl·;.tbnJho hon- dar·. C.oú~er~;'o plena. a. minha, libetdade e pro
rado com o putlha.lc..o ~lC,mo ~ . ctu·o aüYertll-o.quando supponllo que vae en-

U:~'r St::.. DEPI:ITADO-~Ias onde estão as 111'0- Yt;t·~dando por· um ca.nünho Cl'l'ltdo.lsto. creio, 
·vas ? · niro lhe o11eude a snsceptlbilidade,pois S<'tbe que, 

O SR. VL'\!L\.Es-Est'lo na. policia. p:tr<t onde e.mqu,~nto pt·o:.:edeL· com patriotismo e correc
-as ma.ndei. Sel'ht íúe<."tpaz ele adeant:.tl' 1n·opo- ':ii.ú. te!.·-me-lm no :-Eeu lado em todos os tert·e
siç:.ão des'k1. orclern si })Or minhas mãos nü.o no;:;· 
·houvessem passado pl'OYas elo que <.w:mço. O nubre tlepntado p~h.t Pm·a.yhn. não tre})i-
·( llfuito lJeín; m,?!ito br~"'. ) clon 11ontem adea.nt..1.r q ne os que nest.1. casn. 

O distincto deput..1.do peht Pn,rn.hyhê.t do Nol'- . ~~l~te.~â.~u~~ _o _::mrecl~·~l Flor·iano, não represen-
te tez hontem a. apologüt _da:; im11umidades / L-L·~: '~. 1~~·u~1 :~t c~.0 ~,:12• ., .,,., ••. :- , ~ 
·dos represenro.mes cht naçao; ma~ S. Ex. _es- j. :. ""}~·~!l : e.r ~fic.ti ~e t~l '":~.~~-.. .. L? "' eu~.c~;:sd_e 
quece~1-se de que eu. que concor1"1 n:_t m<xhcht I.J.~,. r .... ?~·11 ~:E~: e ~~us. c_~l!~': .• tS d,t OJ)P~/ç,to <t 

.·<Jas mmhas fl•a.e;.\s forças pi1ra 0 restl\lX:!leci- te1.t .. 1..1 ,t expeu~nc1 .. t, .c~:_~Iüc.tn~o-se, u.~~lm de 
.mento cht legalidade. estíYe 20 dias nesta. ter·r;.t J.e que l•tdo estit <t opmmo publwa. 

.. . - . .. . ., n .• ()" ) ... ... . . 

·Sr~ Ba,r-ão. de .:~_uce.na! .( Jl[,,t~l~' bem,m.-,,G;to be;;1: I ;~le 9ue "l'esolve1 quem tem l'tlZão. (:1poiaclos . 
. apa;·tes e applauso.-: nas áalr:ri.as.) · -' w·:os 8 rs. deputado.-, t1·ocam. aparte:_.) 

: . · .. o. ·_sn.. ~ . Pa_ Es __ mE __ ~.T· .E-. T .. e_ nho a. 0 .. bse~_~"~u: . q~le I .O. Sn. ... PRESIDE~ "TE - Peç.·o··· a attenço,;:,to cl,<t Ca
'farer l1lanter I·tgoros<.'t!llente :.ts prescr1pçoes m.u a. 
l'egimentaes· com l:;elação às . galerias: :N~1,0 ~ O SR. VIXIL\.ES - S. Ex. declarou hontem 
-eonsentirei nem applMlsos, nem manitésta~-0e~ positivamente, no seu cliscurso. com a calmn. 
-.d~ qualq11er ordem. Obs~rvo isto- ~ekt _pri- que lhe e peculiar, a1Joiado pelos se:us ami-
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gos ~ adtp.il·a.dores, q1.~e __ nús n~o esta.vamos f O Sr:.. VIXII,~Es- King-uem mell.lor do que 
aqtu apow.dos pela. opmw.o pub~wa.. . eu sabe. ~er _.mclependente. Não respeito a . 

• Ex. e alr•uns de seus anun·os . ue ho c nem este. :.t 1ora da le!!alid~t e · · 

~ ::=> • .1: ' 

porque sustentamos um homem honesto que 
garante, qne defende o direito do povo, ma.n
tendo :1 or·clem unhlica. indis )ensn.vel :.1.0 rw::;so 
progresso e it .. m<.mntençuo de nosso credito no 
estrangeiro. -

Os nolJre.s de}mtaclos dizem-se ~letensores dn. .. . .. . , 
"• - o :::;:::; 

lanç-as por ella, e mais <tindc.t, desYanecemo-n'"s 
por sustenün· <\legalidade e aquelle que está 
prompto a s~l.cl'ifica.r-se por elln.. (~lluito:,: 
apoiados.) _ _ 
-. Ninguem poderú. estranhar o def<.~ndermos 
o _homem que esttL cumprindo com s•wl:Htcio 
ele saude o seu dever e SttlYou a, ni.\t::·Itt d:J, 
.· a.nm·cllia.. · 

4 

Nnquelli:t ba.nci.\da lH1: _homens que j;i, snp-
~ ~ -

S<them 1)01' e:xperiencit"t J..>l'Opri<1. qua.nto é do~ 
loroso snstenta.r- t<1o pe5ado fardo, m<.t:xime em 
e )Oca.s anotmttes como tt ( ne ora.. aLrtwes-
&t-mos. De h<t tres annos a esta. varte ten l\1) 
seguiuo de perto os homens em cnja.s mã.os 
teem passn.do os destinos de nosso pa.iz, e con
lesso que e mister grn.nde força de vontade e 
c1hnegaçi'i.o parn. chamar sobre ~i tae:::: respon
sa bilidttdes. 

O marechal Floria.no Peixoto estú. cumpr-indo 
o seu dever. e si rançou mão de meclidn::; ex· 
cepciona.es é. que <1. isso o 1br~~tram os que an
tepunha.m o s3u eu ao bem estar e progresso 
dos seus concidadãos. 

Prefiro um milhão de veze:: ser dominado 
por um ctictador d(1 que por um govet·no sem 
energüt e semcar-..t<;ter. (Apoidtlos.) 

O illustre E. ele Lav-eleye, que não púde ser 
taxado de retrogrado, diz em ~ma ultima ohr<t 

• • • i • .. • • 

meus '::.ão muito ignorantes l)am decreta.r boas 
leis,ou muito indisciplinados para obeclecel_:<.1.S, 
o tlespotismo é consequenci<.t natural ; porque, 

· mantentlo certa ordem. permittirá o })rogresso 
que mais tarde lhe fh,rá ceder o logar á li
berdade. » 

VozEs- Oh! 

SESS.:\0 DE :30 DE ~I.:HO DE 1892 

:thril do corrente ;mno. que decretou pam esta. 
ca.pit;.\l o e:::tn.clo de. sitio. e o cl~ 12 do me:::mo 
mez. q_ue deteve nns fortaleza::: e desterrou 
p:tra c_ tYel'~os ]_)on os c_ o t.e!'l"ltol'lO nu.c10na al
guns dos uossos concida,tão~. · 

Procetlimento corr-ecto, digno, procedimento
noln·e. Sr. pee.~ide_nte, esse dn. opposi~:<.1o. que 
quer proYas pa.ra JUlg-m•; procedimento que, 
atem de tudo, ~tá r.~e accordo com o pensn.r· 
de todos os memDros ctesta, t<.l.&t. onr.le, 1hzendo 
justiçn, aos sentimentos dos renl'escntttntes c.lt1. 
naçfio, penso, não ha sicruee Úm que pl'eten
des~e encnmp<w actos de tyr-a.nni<.t, ca.so tossem 
pratica.dos. ( .:lpoiados.) _ 

Pel<\ miliha. parte,dirci que no tlh1. em que eu 
amigo elo goYerno. tiv-e~se necessidade cte jus
tificttr despotismos, alJttnclona1·in. e:~t.:t cn cleira.., 
antes que clesltonra:;;;se o lllt!U pttSSttdo de lucro 
peltt Republicn.. (MHi.tu bem. ) 

Procedimento correcto dn. opposi<:ito. disse 
eu. 1. r ~ , _ t . < :::- < < 

julga,r; m<ts por outro lado, 11rocedimento ex
tl'<lÍiluwel,f!U<tndo de .:nm;t que.-:'tã.o tão ~imples., 
que não :púde ter dlúl.S soluções em 1~tce dos 
pr·incipio~ do systema politico qne inaugm·a
mos, e1ü1face üo codigo que reguh1. <1. marcha 
dos nossos tmb<tlhos pn,rl<tment.'tres, ·pretende 
fazer uma questão complic;.l.d~. intrincada,. = 
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complexa,, cheia de incidentes, com o firme 
:pr-o]_)osito, talvez, de fazer Ol)].10:::ição a. ~i 

-os qu~ <"ttt"ender;un ao ltunino~~ e juridi~o di~
curso. aqui 1JI'Ontmóado pelo illllstrwJ.do repre
.~;: ·u1t • de Ser(l'i e. cu· o nome · · nc·<t 
:para. dedin<'tl', o Sr. Felisbello Freir·e. cheg·a~ 
ram de certo it ronélusiio de ([_llC iL Câmara.< 
::p01~ illtern:edio_ da. s~u. ~omm!ssão de c?nsti
t.uiçtí.o, leg1sl<.t<;.:.\O e .luStH;a., \: que ass1st~ o 
. direito de pedil' ao governo os documentos 
}lrecíso~ JXl.rn._ o julg~~l?-eny,o d~t con~tit~cio~a., 
lidad<:: ou n:w constn.uciOn<1lt1lade <los aetos 
reln.tado:'; nu. mensagem do Presidente da. Re
l')tllJliCi\. n.fin:t <lc s.":her si os n1ot~vos que •le
rn.m log:u· it~ mcrlJclas de excep~~ao. tomadas 
nn. a.nsencm < o ongre...;;so .. ~acJona • &tO ou 
não procedentes. ( :lpoiado:s). N_ão. e pt·eci~o, 
Sr. pre~idente. recorr·ermos ao {!Jrelto e le::ps~ 
lac:.tto do.; ]}OVOs eultos ptwa •.htrtto.os respO$ 

differentes inqueritos e tliligencias promovidas 
pelo governo.não s<i quanto <tos reicridos acon
tecimentos. como cruanto aos dc.1. 1ortaleza de 
Santa. Cr·uz. (Farios s,·.~. dept.t!W.los tl"OCr;~m. 
apm·tes.) 

O SR. ÜUYEIRA Pl?\TO - O Senado não · ê 
competente lXtr<l, iniciar o debate desta ques
i<1o. 

O SR. LEO?\'EL Fn.no- Xão se estit -tratando 
f. e &'\ e r a.gora q U<l. e o ramo o o er Legls
la.tivo competente parc.t iniciar o debate; o que 
es!.O~l demonstrando, all.udl?d._? a preS~ll{!3. _do 

' l o , 
<:onst.it.uiç~ão e ju~tíç-a do Senado, e a correcção 
do governo que nã.o pretende esquhTar-se ao 
éum · rimento de nenhum d ;~ e 1s v 
( "'lpoiarlos.} 

Não quero. S'r'. presidente, nlongar-me na 
discussão dos reqüer·im.entos, ma.xime porque, 
por todil. n. pa.rte,se encontram de:::troç:os dos ar
gumentos apresentnclos pela opposic;ãó. (Apo
ia(lo~;;) Como. porém, n. quest ~o foi desviada 
do seu verdadeiro terr·e110 pa.l'<t o àn. discus
&1o da-mensagem do Vice~Presitlente da -·Re
publicn e, como si estivessemos nos tempos 

·~ . ~ 

aos :.wgumentos li)rmul:.tdo~ pela opposic:i'io, 
pois q ti e .a ma.te_r-i~t do requ~rime!lto. p:tre~ 
ce-mc. ust~L resoLv1d<t no proprw •·eg1mento da 
c:ts:t. ~enhum agsumpto se tomar:i. em consi
deraJ;.:Í.(I, na. Cn.n\i.\.l~<t, sem que ])l"imeiro · se 
tenhn. ma.nda.do a umn. commis5i'io })i.tl<t sobre 
-elle intr~rpor seu parecer, cxceptu::uulo-se dest:.t 
regT:,.. est:.tbeleci1la. no a.tt. 1 Gí do regimento 
interno. ap2n:1s as te.-;olu<,:i':e.~ sobre a, pr·oro
g-a.<;ii.CI dn.s se:.;sõ~s, resoluçGes que ent!"cl.l'ào logo 
em di:':cus5üo. Dema.is, sC1mente a.s commissiies. 

1 1 1 
. . . 

1 
. 

1 1 
- · · 

segunrlo o a.rt. ,14 do citado re;.dment.o,poderiio .qu;_,, t esL e o llll<:IO r a. mm 1a ec uc.1.ç~ao ctv1ca 
ex-iair dos ministros de Estado, por intetmedio votei toda a declicação, me obrign.riam a 
do ~l .. ~ecreta.rio da Cam:.tl<t, todas as infor·- occurJu.r, pr·esentemcnte, :L attenç~"io desta ca
mu.çi)es · que lhes forem neees~a.rias pa.ra des- m.o.ra com os lactos que deram log<'l.l' ao movi
empenho dos seus trai!<Ll!~os, nüo pode~do menta divisionis!K'L, operado no sul do meu 

, . estado. .1 • 

andamento; c, tambem, podeÍ'<"'ío requerer;pela Quizera., Sr. _ pre~idente, não · ter jamais 
. mesma íorma., que se convidem os ministr·os obrigaç~i.o de vir, perante a representação na
para conf~rirem com : ellas e~ qualquer ob- cio!lal, tratar de semelhaD:te assumpip,porque 

..jecto,que.Julguem prec1so. · ~- ter1a, como agora, necessidade de _protestar 
.. Não é, Sr. presidente, intuito do governo _contra desp)tismos em minha term praticados 

, furtàr~seao cumprimento de seu .dever, tanto \-em nome de um governo illegal e injusto,que, 
~ ·que o Sr. ministro da justiça, cuj<~ presenç-:<·\ unico uos estados da União Brazileira, conser-

1~ra: requisitadt\ :pela commissão elo Senado. vou~se, atê hoje, 30 de maio, paro vergonha 
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·da historia de Minas, amarrada ao Caucaso 
do attentado de 3 de novembro. 

;,dguem ... ( TrocfJ.ift-se •>ntitos t.\rl(tl·Les.) 

os SRS. FERREIRA BRANDÃo , A. SToCKLE, 
LA.:IIOUXIER E G. CHAVEs trocam di versos a.pm·
t.es. 

o SR. LEo~"'EL FiuiO-A explo~ção, porem, 
que oro il\Zem dos fttctos occorr1dos no su~ ~e. 
~IinasGera.es para funda.rnenta.r op.vostçc.to 
ao actual goYerno, obriga-me. Sr. presidente, 
a não ser livre, neste momento. 

Alem disso um<t voz mais alta c1ue n. da 
minha Imbit~ml condescendencia me impü~ o 
rigoroso=dever (le, em nome elos grandes pr~n-

- naquelle movimento, vil>, com <t independei~
.. -cia que Jmnca. 1itltou-me .. nos tempos ~a1.s 

tempestuosos como nos·mms.calmos da. mmh<" 
vitla de cid<.\.dii.o, mê.\S, sem ~di os. sem. c~lerêli? 
e sem rancores, tmzer ao p;.uz r~. expos1çao. ex
acta dos •·fados que fizeram com q_ue, no. dia. ~ 
-d.e IUDrço do corrente n.nno, to~o o mundo oi
ficinl e n·t-a.nde numero de offiewsos se ab<tlns
sem de o Ouro Preto e c..1.hissem de chort·e, c;.w-

(r ~- ctrmas e muni ~ões l)elJiC<.lS sobre 
a mais foi·mostt parte do estado de :Minas ... 

0 SR. FERREIRABR.A .. "''DÃo-Umn. Yer(ltt(l~irn. 
l or·da. le a.ndi<los ca i b.tnea.dos r httnd1dos 
de cn.saca. 

" O Sn. _ LEoXEL FlLllO ••• promptos ])<tl'<t mas~t
crc.trem os fithosdo sul. quetiver<.tm n. ou&ulw. 
de sonltnr c:om tl. autonomü.t do seu territo~·io. 
n.ftm <le liber-tal-o du. tutena. de um govemo me
pto,que, cumplice con1ess~ do crime de :3 ~e _n?-: 
vembro não merecia ma1s <t-honm (le dn·zgu· 
os destinos de um estado. crue tinlm. na sua 
historia política., um pa.~;,\do immaculndo ;,t 

· zehtr. ( J.1lnit1)s a2Ja1·tes}-
0 SR. FERREIRA BRA~"DÃ.O, STOCKLER .E OU

TROS Apoiado. 
o· SR.. LEO:'Ii'EL FILHO-A simples eXJJO~iç~o 

dos·fàc:tos,Sr. presiclente, n~o só pr~v-~r~u. ~sa
. ciedade, a :purez~ de _inten.<:;to dos drnswmstas 
de Minas c mo usttficam lenamente o o-o~ 
verno · do marechal Floria.no . Peixoto, com 
ref'erencía ao mesmo movimento. 

Antes de mais nada1cumpre-medecl;u:a.r que 
nenhuma parte tomei nos tãctos occorr1clos na 

·cidade da Campanha, dos qut\es, entretanto, 
. fuite.<stemunha de: -vist~. · 

0 Sn.. FEIUlEillA BRfu"'DÃo-E' a verdade. 

. . . . . ' 
como jiL r1ualifie;lr-<1m. ma:; idén. nolwe, ele
vn.d<t ••• 

0 SR. FERREIRA BRA'-"DÃO e outros- .Apoia 
do. 

0 Sr:.. PACIFICO MASCA.REXHAS - Só a C:.\ID.
)_)an h:.t cru eria a t1 i visii o. 

O Sn.. FEn.n.Em.A Bl{.Ai'\llÃO .•• Como e de 
onl.le o sabe V. Ex. ? garanto-th.~ que o sul t.l~ 
1 · · . ~ · "'- ; · (J • " c~=- · 

O SI~. FEn.REIIU BRA::'iDÃO- Apoiado :<!o 
c:L~o c e ~ · mas. 
oo:s r(o ot•etdm·. ) 

O Sa. LEO::'iEI. FtÚIO- A · 1.liYisão üc ~Iinas. 
.. r . presH en c, e uma Itl!a ant1g-a. · a. m;,us 
de meio seculo o:; filho::. do sul querem a di
visi.o do sc~u terr·itorio. ;\li!TI. tle CJ ue. brm1 acl
mini:;k.ttlo. tome entl'c os est:vlu~: o logar <L 
que tem dit·eito, I>Ot· SutL importa.nciu.. fertili
dade. posir,~ao geogt-aphh:tt e püJmla~~1o, e.pelo. 
indole ot·deirtt c: progTessiva. do~ seus ha!ntan.
t·~·s. 

E' certo, Sr. presillente, que -p~r:.-.. n.cruel~~ 
zona, onde n. cada. p:.t~so :::e encontr:.t os ma1s 
poderosos elementos de prospe~·idade. m<tte~·i<t 
primu. para. amiJlos clesenvolvtmentos das 1!1-
dustdas, mana.ncial 1ecundo pa1•a a expansao 
(\a. n.cti v idade em todas as direcf~ões, popnla~J.o 
laboriosa e (lensa, que concorre com m<tis de 
35 por cento da rend<.t'ordinarh.t . 

Q SR. FERREIRA. BR..U,"DÃ.O- Um vercladeiro 
paraíso. 
;· 0 SR. LEOI'<'EL FILHO- ... de nada tem ser~ 
vido até hoje o governo com seue em Ouro
Preto, que ann9 a mmo vae esgotando os re
cm'sos or<;.a.men:tarios,. sem lembrar-se • de que, 
na cartn. geograplüca do B~il - existe ·~l.tna 
zona com o nome'(te sul de l\'lmas, que, ane:-
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mica, depr~u:per-ad~"' lu\ Lle ~amp1·e. t·esignatla. 
8Ujeii:.<u·-se á sorte que os ielize~ do poclet· lhe 

O SR. FER.REU:.A. BR,\.;,'íDlo- Apoiado. 
o SR. LEO:\'EL Fn.uo..:;;... Além de muitos rm-. ' ~ 

pdrfiadn.mente. teem sustent\l.lt;-!"" i·;l,~<" da, di: 
Yisão üe :Minas. sohrc...'<'l.Clll estacllstas de .<1lto 
valor·. que em Yaria.s epocns. na. Ca.m:.wa dos 
De)?ntado:::;, h:ltemm-se })O~· ella, sendo nota.
Ü<"I.mente conllecíclos os proJectos que :tpt·esen
tarmn. os Hlustres repl'esentn.ntes, Francisco 
Octtwia.no em 1854. Evaristo da. Yeig<t, Breta.s. 
Joaquim Delfl_no, Conde de Ba~pencly, Cr~lz 
Ma.chatlo •. Tose de Alencar e outros em 1862, 

. . 
centes Olympio Va.lladão. 

o SR. GOXÇALYE:5. C!L\.VES-XO 
. . . .·-.7 -

porque foi o ministro Fernando Lo1Jo o inspi
rado~ <~~ movimento? Seri<.\ porq~e o f[Overno 
da · 1' • • • ~· 
quelht zona. ou seria porrtue concecteu <1mnis
tia aos implicados no movimento ? 

Si fosse intenção do governo do Sr. mare-
+ i. ·o c n orrer })ara a rn-

são de }.li nas, não ter· ia elle na vesper<.t da in
V<.t:=:[o do· brritorjo do sul pelas iorças de 
Ouro Preto, mn.nda.do inserir no D~wio Offi
ciat a noticia, de c1ue nenhuma coptt.rti~ipa
ção tinha com o mo,~imento; noticia esta, Sr. 
pr·esidente~ pul;licadn. por solicitação do gene
ral Cesàrio Alvim, que. mn dos ca.usadores do 
aUudido movimento por sua desastrada polí
tica ... 

ERREIR.A RA~'DÃO- Apoitt( O. 

O SR. LEo::-..""Er .. FILHO... veiu a. esta capi
fa.l, tremulo de meti o e de colera, im Jlorar do 
gover·no <HlXt to partt que . o; seu nttVJO, que, 
m. ·sua pllrase pittoresca, fluctuava.. não se 
s~tbmergisse com as s-uas · esperanç'?'_:;· S~-
, > • 

realmenb estranÍ1avt~l -esü.\ orientu.ç~ilo repu- inepto que fizesse-essa <ledttra(;.<."io parit, uo clia 
lJlicana tlo no1Jr3 dupatado. seguinte, 1hlt..'tl' á sua. paltwr:.t escripta, ser-

O- SR. LEOXEL FlLno-0 .. twgnmento de V. desmentido pelos factos '? ·· 
Ex. J.li'O\'a de n~c.üs ; d~monstra1·_ic.'l.. ca~~ íosse O ·ministro Fema.ndo Lol)o, cuja: ·opinião 
prqcedente, <t desnec:essHhtde üa feder-a<:uo . tem gl'c."l.nde peso pemnte o Pr&:idente dit 

·· Republica,cons.entcr·la que .Ml declarac.;ão íosse 
O Sn. . .A.RI:STIDES l\hiA -A permanenda. uo teittt com . m<mi1esto prejuizo dtt iclé<t que 

crove1·no em Onro Preto. como capital do es- inspiriLl'<t ? . . 
t..1.do, e que n1.e 1ltzendo ·com que <1. ide\1 Lht Estas simples interrognç-ües, ~r. prc~iclente. 
tlivi&i.o s~·j<t uma aspir:.l.ção. ,. . ,. ~ . ~ ..... 
. O Sn. FEm::.EIRA BlL\.,...;.DÃO- "Xi'í.o n.poi;.\(lo. dentes c.t demonstrar que o governo dtt União 

A sepa,r~l.~:t""ioin-ücp:mde dtt mud<tnç-a dn. C:.tl)ttill.. iDl'<t conivente com os divísionisttts de Minus. : • 
. .,_ s-. ) - , . 

· vn.do. Sr. pl'esidente. q ne a, icléu. da. di•'isü.o de clara~~ão deYi;t ser íeiüt-:1.ntes ; per·tlcu o efieito 
l\ihHlS não é nova, CJ.lle não e lle~v<l.irada, que depois. ('l'l'ocaíil.-:·:t.: r.~pw·tc:,· ent1·e n:; S1·s. La-
não é <tntipatriotie<t, mas que e uma, idca. an- mo_uni~:1· c /J1·andtio .) : 

·· tig;:t. que mais ce(lo ou mai~ tarde h:t de S~l' o Sn.. Lr:o:-.r:r, FILHO- Si o ;.roverno dn. 
renlis:.11l<t, queir:."l. ou não queir't o porler, ar- t;niã.o. Sr. prl'sideute, quize~se qtie it divi&i.o 

·ma do na.1orta.ler.c.t de : Ouro Preto, }iOl'q ne :.1. ele ::\Iinas 1osse uma. realidade. a. V.!ria feito 
....-ontade tlo povo é lei SUl)rema na Repu hliC<.~,... com os dou~ bitt:\lhu::!:s rederit~·s, i:L cuja, sombra. 

O Sr:.. FERREIR~\. Bn.Axnlo-).Iuito bem; se abrigamnú1:s i\.l'Jl1:.tS de Ouro P1·eto; ba.s
apoittdo! A divisão hê."l. de fazer-se necessa.ria- titria que nií.o :fizesse decln.r:.u.~ão i.tlgnmc.t nos 
mente. (Jllh~to bam.) . diarios de.-:tn. c:tpital. ou antes que 8e absti

vesse (le intervir nc.t luctn. que in. ser travada,. 
.o SR.. LEoxEr. FILno- Voltemos. Sr. pre- da. qual sahiria .. m. sem cluvida, triumphantes 

~idente, tt nos occupar dos ultimes aconteci- os amigos d<t Repttl)lie<t, porque combateriam 
mentos lw,vidos em Minas e da parte que nelles in"flmnmados pelo eterno amor ae sua terr<.t, 
teYe o gover·no da União, injustamente ttc- pres:.t (le uma invasão injusta.. (3l(tito . bem; 
cusa.d.o de conivench.t na tentativa da divisão. · b ) 

. ch Cl'<"l.ndo-se a <lizer, l!Omo se fez n. . ui. ue o 1
i.nuto em. : 

Sr. ministro dos negocias da. j usti~~"" fór:.t 0 R- 'ERREIRA RA.'\DAO ~ om cer z ; 
.. inspimdor do movimento. Todas a.s vezes, não tosse a presenç:a (l~tS forÇ"as 1edera.es~ e a 

Sr. presiuente~ que se accusa, (leve-se e:~t<W separação esw.ria feita. .. . . . ·. 
em estu.(lo. de prov:.tr .·os artigós do lib=Uo, sob o SR. LAJIOti:\"IER GoooFREDO - Quando <t 
:pemt de ser considerada a accusaçü.o inepta.- forç~ feder:.\1 chegou .• no suL de Minàsjao 
e regra. de direito universal. ·t Apoiados.) . · movimento tinhu. sido <.\bc.tü.\do -pelas ibr<,'.êtS 

· ··· Como e :porque foi o governo . connivente de Ouro Preto. E' preciso que se registre esta 
com <Hlivi&io do est.:"tdo de -:\finas ? Como e circumst.'Ulcia · · ·· · ··· 
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0 SR. FERREIRA BRANDÃO- 0 nobre depu
tado eomette um anachronismo historico:- a. 
verdade e o contrario elo que ltetl.b<l. de dizer. 

0 SR. FERREIRA BRAXn.:\.o - Seriam com
:pletamenb <lestruidos. Quem desconhece o 
que é o c:ol·po poli:::hü de :\Iim\s ? 

O SR. LEOXEL FIL!IO- Passemos, Sr. ln·e
sidente, a tratu.r de outro pont:). Podia.m o~ 
l1ahit:tntes do sul lle Minas. sem. o1Ten~'" ao:::. 
princípios c:onstitucion.aes , pr·omoYer a, üi
vis<"io do seu territor·io. usando dos meios em-

•• :::-. r-t s . , r. llr-e~,._ ente, l.tm r~
voh.l.cicnmrío, mas n~.o tr·epidn.rei em rcspond•~l.' 
<tffírmati v;"Lmente. 

muito hem ; a:poiallO. 
De facto. tendo o presidente de ).Iinas, o Sr. 

o • . ~ · · . ;, -;, .:. i , a... te-
. rido fra.nc:t"L e catlleQ:orlCa.mente n.o golpe de 
:estado de :3 de novembl'o._pr._1mettendo ü.O di
ct:W.or repr·esent<ultes q ne, em nt~rúe t.Ia. a.Lti \·:t. 

:, frlorio::;tt e jám:üs tl,Viltad;," atl\ ~-cnto.1n e~-pr-o
v"incia de ).Iin::tS. viri;un Sttll<:Cionat• O~ :tetos tlo 
governo, a.inda. que tyra.nnict1~, g~tmntindo et~l 
seu telegr-:unmn. qw~ das s1ws urnas. denomi
nadas l(vre::-. nüo lhe sn.h il'iam dis;d.Jotes ... 

0 SR. FERREIRA Ht:..\XI•Ão- 0 que f'oi lllll<"l. 

ra.da :L 15 de novembro. tinham o direito• 
s~n~o,. o cl~':el', tle procurat· S<llnu· o pdn
cipio h~der·attvo, uesliganüo o seu tarritorio elo 
~ • • • ·- • L e m·o re o par<t 
l!g:ü-o pelos laços da $Olldariedade. como es
t:ulo independente, a.os demais estados dtl 
União 1Jr:.\zileü·a. ..-1 • , .. 

Ú SP.. FERREIRA BttA.XDÃo- l\tina.s est.tYi1. 
como ;.ue hQje está, completn,mente 1(a·a. da 
União. 

Pi.ll':l, con~ecu$siío desse •le::;idel'<ltu m. Sr. 
presidente, c:ont<\l'am não ~ú cum o patrio
ti;;;mo reconhecido, com n. vontade m.aniresr.<t~:h\ 
de qua~i to~los os seus itmtios ~ul-m.ineiros. 

O SR. FEIW.EU!.A BRAXLüo-Apoiatl.o. As 
a~lt::.•:::sCies nos chega.vam de tocla a parte ;ws 

O o;·ado,· como com ;t 11<1-Íltral neutr<\lida.de 
do go\·erno feder<.l.L qae, nos termos dtt Con-. . - - .. . . 
... 't .· .. t l • ·o ê. tl'Ç~t 
p:c r:t acc:udír ao <'l.ppello do g·o,·epno de Ouro 
PL·çto que er·tt illeg-al _e revolucionn,ri_o. 2\Ias. 
em;i.o. dirão -~· <> • • • • -

t1 nw.rechal Fioria.no, mandando IiJrc:.;.l, íé
de!';Ü no "!.:hea.tr-o da.lucta,. Como. Sr. presiden.te, 
:~~:Sim não h~Yht de acontecer, qua,ndo os 
<unit-'(•S dn. cumplicidade do teime de :3 de no
verniJr·o. ~empre lmheis no m<ttlejo de todas 
as ;.u·mas, q üe t1·azem · volt<.tdus c •lltrá os 
;.ul n.~•·:Sal'ios. não trepif.hl'am em tlírigir· . tele
g·t·amnw.~ ütlsO$ :tO ministt·o tht :t!!'dc:ultura. 
~·;~.l\UltÍI11.lO·lhe (JUe OS Chttruados sediciOSOS da 
C~t.mpanlta tinham com a dvna,nüte leito 
~<l at· ns pontes c a. es t'<tda. de ten·o Minas 
anil R i o ? · 

o sr~. FERltElF:.A BIUX!JÃ.n-A )Qiaclo ! muito 
J 1 • mo que a.c:t xt ( e l tzet· O;aohre depu

- l:<1d0 e a eXpl·e.~i.O fiClt.ht , .el'thlde. 
Os StU3. AIU~'1·wr-;=' .:VL\J.\, FEttREm.A BIUXJ>lc_) 

e ontt·os dãl) muitos apoi:tdl.is. 
O SR. L,\:\IoU~IEit-V. Ex. e:::tit clleg-a.ndo ao 

ponto, mostt-:tn•lo que a t·evnltwiio do sult~e 
Minas tin!m por fim c.t depo.siç~i.o do Sr C~tn·w 
Alvim. 

O Sn .. FERR~IR,\ BruxnXo - Protesto ener
•,.ica.mente contm tnL <tleivosia~ posso g-a.r<tiltiz· 
~o nobre deputado,sol) minltt"L}lttla.vra de honrtt , 
que llU11Ci.t cogitú.mo~ da ~leposição do Sr. c~
S<1l'ÍO AI vim~ p~lo eonti'i:trw. asu<t perma.nencm 
no poder i.l.Pl'OY~ik~ Vt.t Ú. llOSS<t ê<tUSi.t, A Yerut.t· 
de, porem, é que era m<l.is elevu.do o nosso 
ideal. _ 

O SR. LEo~EL F1Úro - Nadc.t sei de~e ne
gocio dtt deposiç~i.o do Sr. Cesario Alvim; peço 
ao nobre deputado que ~e ouç:<1. . 

O!'<t, Sr. president~_. ~1, c~mo demonstrei, ao 
estado ue Minas preslClitt nao <1._ .ortlem, ffit:1.s a. 
an<wchia., claro é que os _hab~ta.~lt~s . do sul, 
amio-os incondiciona.es da. mstltmça.o maugu-o . . .-

Cn.ma.r:~. -~ • 3 

O Sn.. LEOXEJ. FrLIJo-Er;~, thn·er. Sr. 
pt·;:sidente, do :;oYerno gat'.llltit· p~la, · ror~n. 
e~:::.t estradn .. que, aLem de ser\"it· :~uma. zonu. 
impOl'ta.ntis~ima. sendo o Yehicuio couductor 
d:t carne Yer(b p:wa. abastecimento tlest:t 
c:.tpit:d. ê mantida, com g-mnd~ sa,cdticios 
pelos eoli'l~s d<t União. 

E~t.l, fbL S['. presi(lente, uma. das ra.zües de
terminante::; dtt presenç:<t da, .tbrç:<t iéderal no 
thentro dos a.contecimentos. E, :üem dest.t, a 
mais poderosa foi g·aruntil' a. ot'dem, imp~dir 
que o sangua mineiro íbsse derr:.tmado, 
a~:uJ mar os a.nimos, l)l'eveniL·,persegul~:ães . . .• 

0 Sa. FERREIRA BRAJ."\'DÃO-Ate se tinha . . . 
de guerrn, o saque da. cilhtde dn, C<l.mpitliui. 

O SR.. LAJCOUl\'lER-V. Ex. é suspeito, foi 
um dos conspiradores. 

0 Sn.. AtEXA~"DRE STOCKLER (ao S ;·. La.
mOl.wier)-V. Ex. é que póde ser considerado 
suspeito. 
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O Sn. AmSTIDES )1.\.IA. (ao Sr. Lam.mmiel·)
v~ Ex. é CJUe e suspeito, poL·q t!C Sliqemou 
o o-overno de 2\linas ( ue aJ.llerm ao !!"Oloe 
do estado. 

0 Sn.. LEOXEL FILIIO-Como hasi:t o go
vct·no da. União. Sr. presidente, 1le cr-tmtt· os. 
)l'<lr~os ( e:.ln e (o a.ttent:.v o ( e rtHe 1:1 ser n
ctim:t uma zona. importanti::::::ima. üo territorio 
br<uileiro ·~ 

O SR. FEr:.n.EmA Bl:.A .. '\nÃo-Sim sen11ot·: o 
saque,'"· que me relel'i e que nfi.o :'8 ellectuon 

. gr-aças it intet·Yenção d:t 101\'::t. íecleral. 
O Sn.. LEO:'\EL Frr.no-Tendo o pr{!sidente 

de )Iim\s coll(Jcado o cst:tüo ivr-:.t tht feüera
çuo, tendo ,·iolaclo o comprombso tom:1 do com 
• . ~ :.,... • .. .. • -;.... fi" •• 

' .... - t . · - " "' o ... 
de nnínidpio;::, prod:~m:.tl<tlll o e:-:t,;;do de :'~Hrw.s 
tlo SuL e ac:cl:.tmar:tm 11 ma j n nta go,·ern:.u;iY<t, 
encn.rreg:vla. ele, lJOl' mcío d:.t pi'OlmgarHln, pa
ci1i<:;t. levar tt <:.!in!ito •t hh:,,, :o:(!mi-;::eculo.r- dn. 
dh;i&lo de )fina:::. Cjtte :-::: (:Oll:';titniria, em · es
tado da. Uniiín Bt·nzileit·:L. 
· O Sr:.. LA)tn~;xum-E :L:-: Yiobncias c as :.u·

Ntrarierlil.l!{·~ rpre comrnettt:l<llll? 
O 5r~. FI;;mmmA BltAXDÃo-0 nobr::.! •le m-

. ::t-. o .em a col'a~em te tiL ar em viole11<:1as 
c1unndo (I ;.::ovC!L'Il< • de Ouro Pn:to commetteu 
nttcntarlo::- •le todo o genero contr:L 0:5 üi
reito:; tlo:-Jo eiüatliir•: .: · · . · · ~ 
collocon em. verdadeiro cstadc• •le sitio'!! O no
hrc dcput:.\clo e~tit, :o:t\ torn:tn•h• cchn •lc 11 m:t 
c..'llum.nh\ e cu u dc:o:alio n. pt·qv:tr que o~ :::epa
l"<ttistils .::ommcr.tcl':tm vit~lencia::;. (Gm.;~r/.1.: 
s?.!..o;.~HI"l'O itO l'eCil"!!t), fjW.: iiH;;ed~ (l(; OHoii' tGdos 
os (tpartr~.<:). 

O Sr:.. LF.:oxr;r.. FILIIo-Quc Yiolencias. que 
ar1Jitrariedades :-:ilo es!'!a~ ~ 

O Sn. LA.::'.rouxmn.-V. Ex. estiL mal collo
cado nest<t questão; ha de t;er a. resposta con
veniente. 

O Sn.. LEO~J-:L FILHo-E' preciso qne V. Ex. 
sa.ib<t (LUe nunca. me coUoco nml em qne:::r..;i.o 
alguma e que nã~ me aterr:.tr:'t q n:tlquer r·es
posta que meder: Como llizia.. Sr. 1n·e~irtente, . . -. . 
defeza. p:.u·a. · previi-íir quu.lq ne{· surpreza do 
gover·no revolueionario de Ouro Preto, íoi or
f,ranizaclo um batalhão patr.iotico qn~ .g:m~n
tirin. :.1 ordem no novo estado e rel_)elhrm a m
va1 .. i\o cru e viesse· do norte por ordem do presi
dente criminoso. 

O Sn.. FERREIR,\ Bn.A."\DÃ.O - Invtt...~o de bar-

])aros :::erlentos de sangue e de pilh:l~rem.Cltegou 
o e~t::tnüalo ao ponto de :Llist:.Lr-:=-e. !iOr ()t·tlem 
do g·overno tle .Minas, :.L 5 e lO mil 1·eis_ 1u1· 
r. ia. tr·:.t )<l HH ores ele duas estrat.bs esttpen-
cli;:uln:; pelo est:.ulo. . 

O St~. Luwr.:xlEI~-E~S:l. junt:t, re )i_t.o. com-
met eu no en<.:t<.\:5 e l epoz i.l.UtOl'il ades. 

O St{. Fr·:wtEnu Bruxo1o-Protcsto contr·n 
e~sn. inYeri!lica. allcga.~:ão do nol)l·e J.eputatlo. 

0 Sr-:.. LEOXEL F'rr .. Ho-Garanto :1. V. Ex .. 
Sr. presidente, como cc.v:a.lheiro q no ::;ou, que 
é ex•tcto tudo rgmnto acabei fle <tfiirmar ._ 

O Sn. LA)IOLiXIER.-E cu g-:.u·anto q ne n 
iunta, commetteu violencin.s sob a minh<"l.})t\La
~·r:t de homem ele hem. Hei de trata,1· dessa. 
questao. e .razer t ocumen os. 

O Sa. FElU~EIRA Br:.,\.."XDÃO. A' p:.tl:wr:1 elo no.: 
lR·e cleputmlo opponho tamhem :t minhft: nii.o 

• • C) •• :. • 6 :1. 

O Sr:.. LEOXEL Flf.IIO--:Qua.nto _ú 1n·imeil'<t 
parte tlo a.p<.trt~ do n?hre dejmtildo, pec,:o a 
~. . .,.. • ·• • • ~• . < na respon-

der; qua.nto tt segunda., (lecla.ro á C:una.m que 
h <:!i r te pul YCI'i&n· O ÜÍSClll'SO tlo 1101Jr·e deputado; 
represent:.tnte de }Iin:.ts, c:"l.so pretenda elle 
controtiar a.s a!Tirmn.çi'ies que fhço. Como di· 
zia) Sr. presidente, <'- proclamn.~:ão dõ estado de 
:"~Iina::; do Sul roi ieita de moela pacific:o e or- , 
deiro. m:.t.~, em todo o caso, devia prociuzir 
oerturba<:ií.o no equilibrio dos negocias }mbli
~os em :.n nas Geraes. 

, ' . . ' o . 
Prao nenhum:." proviüend:.t torna de cwdem a 
reprimir o moYimento, ou <."l.nte:::, o 1n·esitlente 
do est:.tdo.ou Joi· n:Io auerer entr·ar· m ·1. ·• • ·• n 
que seria llonrosopa.ri.t os hi11Jit:;u:ttcs do sul. ?H 
niio rtnerer. com .:.t respons11b1hdi.\de propr·m. 
etnpregm· :.t lbrc.~:.t para. r.lomin:u· o que elle 
cltatn:W:l, se1lic;.:i.o ela Campttnha .• resign:t o po
der, srütu.11"rra do mwió, que ellc <Iizi:.t e:::tar 
em porto seg1rro e, cutpunllawlo :t am:.tr:r<t. 
dcixil.-O fluci;uantlo ~obre 11s :tgua:5 d~:: um 
oceano de otlios ! Ab:.tndona o poüer, deixando 
enc:.trregado da, tarefa :mlua de massacrm· ir
mi'i..os o seu :mbstituto, que t..1.ml;em cruza. os 
braços, ( leix<t correr os (.lias, nnlln. 1ilZ _pn.ra 
pa.cificc.tr os animos. C ousa singular, Sr. pre
sidente, depois de mais de mez da proclama
çi'i..o de ?l'lint\S do. Sul, quando c.le~ta capitn1 
iam ã Campa.nh;.L indiviciuos ({llC h~ íàmm oi~ 
ferecer- :tos clivisionista.s o seu concurso }XI.ra. 
que trium hasse :.t caus:.t que üeféi1dit\m, indi· 
VI( uos esses, ~r. prestt ente, alguns elos quaes 
foram implicados na conspiraç:Io <le 1 O de 
abril, sendo que um tleLLes segue neste mo
mento caminho do desterro, !oi:que o presi
dente de 1llin11s despertou elo seu lethargo. 
lembrou-se <.te que no suL do esfu~lo que 
governava existiu.m cida!lüos qu.e preciS<tv<tm 
ser exterminados para exemplo de todos que 
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uma, das estraclas de ferr·o que go::;:.t de üt xa.1..'em de dal' comlJ:tte :'ts rorl·<tS de Ouro 
Preto. Não 1oram; Sl'. lll"~~sidenté, cncontr:.t-

0 SR. FEI!.REll':.,\.BI·:.A."i!JÃO-Al1uh1 • .to; 11, ver- dos com ar·ma:-3 n:t nü"í.o, pot· isso que niio se 
1 l 

· (;•nfrental':ttn com as ibr,;as eshuloaes. niio 

vor·es do governo ele ).Iin:l:-5. 

·t ~v. e e essa .. cormnettm-;tnl arbitmriedade ::tl~umn .. Ad.mi-
0 Sn. LEO~EL Fn.ao-Ncss:.t occ:nsiiio 11:n'ti11 l.'tt·m~~ porúm. tel'-s::: aqui dito que o gu,·erno, 

tambcm p:.1.l':.t est<t c:apital o ~r· . ;,t·encr:d Ce- nfí.o contente com n. intel'n:n,;ií.o dil'ccb.t no 
sario Alvim. que. como c.li~se. -veiu 1)edir :.'..u- movimento. est:.tva. a!!'om g:1.l:udo:wdu o:; cri
xilio ao gon~r-no da, 'Cnião pn.t·a: r, :.tlliq uiht· minn;,;os. Que crime' comiÚetter;:.un, S1·. -pl'c
~nento_ de seus irmãos, til o estiwatlos em seus side:: te'? 

Sr. presidente, ex·a pol'que se esper:w:1. :.1. l.1:.u1~ 
deira dn, misericordia que aqui em j)ediU:.t. 
PuMicacta no JJiw~io 0 1írictal :.t noticia. :.t rtnc 
;J<t me rereri, e recebenclo-:.1. o~ IMJ,·,ics, deu-se 
oi·dem de mu.rch:.t 1X\l'tt o ~nl -de }finag. 

Nessn. occa:;;ião. Sr ~ presideiüe. têndu ujunt:t 
governativa,.noticitt de que :-:eg-nin. p:.tr·a C:.un
lXtnha. ibr-ça, e:::t::tclon,L sou o commtwdo ele um 
<:or·onel, pt·eYendo conscqucndns ter·l'iYei:-: ela 
luct:.t. não querendo que n, cidade da. Campa-
n ta. o~e es emun ut c o mas:::ne1·c te seus l
lhos. retirou-se p<tr:.t lo;..!':u· couYt.mit:nt\:, cum 
mn,i::; de 200 pa.tr·iotas :Ltim. d.e impc:tliy n in-

~ · . · · ~ ~ ·~·· 

tunda :.t reta.;.;·tiardn. ao e;;:el'ci!r, ~statloal. 

N'css:.t mc:::ma occtl.Siúo, S[·. pr·e~idcnte. pari;e 
em dit'CC1;áo U. C:'Üt ea.pit:.tl O uepnbulo Íl~Üera.l 
Dr. Ferreira Br·:.u1düo. porwc.le:or de milha,rc~::: 
de aellwstics. fil·mullas por citladií.üs !'111-minei
ros. afim de elemoustrar ao m:u·eelw.l Flo
riano Peixoto que :t. divistio de jliua:-: Cl'u 
vontn.tle d:t m::tioL· pa.tte dos H li to::; do sul.. 
Chegt.t.ndo, porem. esse depmmlc• it deln.tle de 
Tres CoraçDcs do Rio Vel'de. afim tle alli em
bn.rcar pm·n, cst:.t c:;;>,pita.l, asi3istiu :'1. clleg;ula 
d::t 1brça estadm:ü,escolta,tl:.t pelo 1J:.tto.llião 1eàe
ral n. 31. 

O Sn.. FERREIRA BRA~DÃO- A che.!!n.da do 
Atila com os s~ps Hunos. ·~ 

:'H. enr.~. mt! a on;..!'<ll' m:.us na, c ::;; ·ussao. nãu ::;u 
l1o1·qn:: r~:.·,ametti ú, C:.un;tl'n, ser J.~r·c..,·e. como 
porqtte me p.1t·ecc tet· mo:.;tt·ac lo p3rfeit:.u nente 
q n~ C>s 1neus eot'l'elig-ional'ios, implil:ae los no 
mo,·inH::ur.o •lO Sul•le }firm:'. noqmtl !lenlrum;J, 
p~ll'tio! tóniou (I ;.!\)\'Cl'llO cht Uniiio e <:on::;eq Ul!U
teme:lte o . ministl'o do interior, p1·ocetlcram 
•com IUt!·ioti:;illO L~neuhlllll CI'ÍIIWt::Ol1H11eÜel':Ull. 
PO•li:t. Sl'. prc;;:iiJl•tltc. tmt:.u· c.los OliÜ'<)::: !i.tcto:;, 
t'(·!ntadu~ na men:.:agem; lll<l.S como a l:ul"C.t est:'L 

~ . . .... . . . 

dnii·. n razL•.nclo-o ve1:o :t Y. Ex. e :i Cam:.tm 
lic:r·w::t l•:~t·:~ um c le:;:t1J:.t[;). . 

~~~ · :- • 1e' nir.tic.lo. Sr.· •l·;·~i•lt !nte. olJcde-
ecr:do :'t, imt•cosi<:iio dil 111inll:t Cú!l~derwia e ú, 
iu:-::pil·:~•:iio dt·~ meus ~eutillt(mto:-: c.le p:twiota., 
el'!.!'lte-:! eiu~ t:~pr~w:::: tle:;tn. :':t 1:1. as :wcus:u:•ic~ 
al·,·e·me~~••lil:o: (:Ontrn, o Pt·(·::i•l<'nte ·c.la. He]m
ltlie:t, r:mzilt·it•:t. q tte.m• lllOtllt'lli.O llistudco q ne 
att·:t rc~:O:~:uno~. r<·pr·e:seu ;;,, o pl'i nci piu sa! va'.lor 
ela, p;ttt·i:.•. e •.ht rcvoluc;:i.u c.lc L5 ele no,·emhl·o. 
( .1J'fl/(J.H~II,,.) 
· Sej:1.-me permittillo :tincln. Sr. l1l'C'::::identc, 
respondm:· a, :tlgun::: dos Ol<talure:-: que me pre- . 
cederam, os (tu::tes, almsn.ndo do enorme po
der das l)riU~:mtes intelligenci:.ts que possuem, 
lJlÜl'<\ntlo no mtmdo das phallf.:lsias, inebrütndo 
a. multielilo <:om os 1)erfumes tont::>aclot'cs e os 
m~ttizcs dns J!Ol'CS dn. cloqucncia, sn.Iütndo por 
sobre as barreir:.ts oppostns its cegas toleras, 
abrae~<U11.lO, :.tr:.t accnsal'em. maximas dos tem-

procurar 0 chefe de policia, a qnenÍ pétlir:.t pos d~" inquiskao_. pret~n( er~:m per ur ~~r-·~ 
. explicações :::.ohrc :.1. -presenc<n. das lbrça.s fede- sercn.Jda,le dest.t dtscl~ssao, atn·::tndo rn<t.ltll~oes 
raes alli, tendo e~ .:espo::;~;t que em I:ltc:!n1:.;.i.o ~e, ~l~l't\g:e: s~l•re :t teoni:e llo ~·~!.<t~n·ador ~~~ 
do governo ela Unmo sulocn,r 0 movmlento, ~ltr.cno, h.t b~m pouco t~mpo . . tvllt.1.tlo, am 
como evidencia,va-se do .TOJ'íutl. (lu Cmli'IIWJ' cio, flUJb.clo. (1llmto bao1; mwto bcoL.:) . 
que mostrou-lhe,e emq1.1e Tinlltl t\ cleclarnçií.o Ouvi, ~r. -presiclente, com ~mmde magou. as 
'rlo governo. pn,htvrtt.s que salli'ram dos lal)ios üo illustre 

•: 
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!'epresentante do estado da Parahyha, um dos O SR. BEYILAQUA-~este c··so apro-veitarei. 
deputa.dos, sem duvida., ele mais talento desta Sr. ~residente,cl1egou-me ao::; ouvidos_ o ;mur·-.. . 

da Pa;.;,lryh~ cr·ereria-se ao golpe de· :3 de no
vembro. (;,Vlí)j apoiado:>, vi-lia contestoçt!o rla 
'parte da mino1·io.) 

O Sr:.. LEü:'\"EL Fn.IIo-~Ias que-- impor·ta. 
Sr. presidente. ao mal'ec:hal Flor·iano Peixoto 
que seja. elle o ::l.lvo desses juisos precipita.dos 
e injustos~ Quem, como elle, nos campos de 
batalha, barateando o sa.ngue, atirrmdo n. vida 
-aos vae-ven~ da sorte tlos combates, t:mtas . . 

membros da opposição desta cast1. com relação 
á attitude que tenho tido nestn. discussão, que 
infelizmente enver-e ou-se )Or um ·• ru u 
como n. Ca,mara,eu dese.jarn. que não tivesse se
guido. 

O SR. CA:\"TÃo-Apoiado; estae que ea-ver
(lade. 

O SR. BEYIL\QUA-Sr. pl'esiclente,realmente, 
si minlw. condacta merece ttlguma censura, 
esta só póde ser a.ttribuida áqueUa. asperesa 
que sou o primeir·o t'l. procur::w eom.b<.1.ter no 
!uet~ tempc·~·an~ento: mas !:M se me pód~ c~m · 

• • ::> ~ < ::., ~ 

represenÍ<'\ntes b<thiano, que ta.ntas -rezes tem 
_ . 

1 
a.ln·illw.ntado a tribuna desta e:as~, ·Teconbe~.o 

tao decantada ho.Je pelos no )res ;; i ·· · .·. - · .;; 
runor1a, que c-omnosco -~\ YLram amor lt't( ?- _tem por uma corivicção; como o Sr. Dr. 
uas doiJras (~O clrcreto de .3 de noYembro (m.ttt- ·Freitas reconheço que lm hommis que se ba
to bem, 'Íil3t:to bem); quem, ~omo elle, .esma- tem convencidos da justiça. da caust1. que 
.gane! o em hora e~n seu cot·açao de l~<'l.tri?ta o~ deHmdem e que condemnarão o gol})e de 

, - ~e1r~1men~os de piedade e benevolen?H1.. livrou uolsa.: m •S,. seja-m~ permittida. a. ·franqueza~ 
a. Repubhc:a ~l~ assalto de ~O de <tbrll; .qu.etp., na reticenci<1. do nobre deputado titmbem o 
como ~lle, estu; g·o-rernando com a Constitmç~tO acomp~ho, nesi:.t1. distincçii.o que o illustre re
e as le1s; quem. como <:lle, co~pe~1. com11osc:o present~nte hallia.no lez. Ficou patente que, 
:par~1. ~1. g1·andeza ela. pa.tr1a ... nao pode ter medo no seu juizo, s. Ex. t<unbem Ü'Lz excepçües ... 
do .Jmzo üo5 <:ontemporaneos ~e nem do elas Não )ret-:.~nderin, de modo aJn·um declinal-as 

- · · · e ate mesmo o regimenb veda ,.,1. de ü1.Zel-o, 

~o povo. (3:Iu(to bem,; ~m~ito bem. o ol·aâvi' J 
);wito felicitado 110r seus collegw:.) 

0 SR. FERREIRA BR.:\.:.,DAO-)luito l•em. 0 
orador narr·ou fielmente o~ acontecimentos do 
Sul de i'>Iinàs. · 

SESSÃO DE 30 DE :MAIO DE 1892 

(V!de png. do 10 vol.) 

,-.:;sim. como nüo destacarei nome.~ para mim 
respeitn,veis, estim<weis, por mniw::: t.itulos, . . . . -

(, (.., ( 

en.T· -por t1.fguma. omis:::íi.o in,·oluntaria .. 
Tudo vae do modo de enc<'l.uünltar a. discus

são, e estn. exige <1. modera.<;ão daquelles que 
teem o temperamento um pouco muis údente, 
mn.s a exigencia. da modera(:ão seria. provocada 
de uma. maneira ma.i:- e!Iica.z si ella 1bsse 
n.present<tda pelo exemplo. E e certamente 
l)orquc muitas vezes este exemplo 1ltlha, que 
pttrece lta. ver como que umtt provocaç-âo para, 
11ós outros ; asserções hn, que devem ter im
medic.1.to reparo, immelli<1.to rehatimento. de 
modo que por vezes os ap<:trtes são emittidos 
com m<tis aspereza do que er<1. intenção do 
apartista. Ate ahi. })Orem, creio que n. ·critica 

. O Sr. Bevilaqua-Sr. presidente, tenha pleno cabimento~ em relação <:1. mim; 
des~jaria cli~er. a~gumas ,Palavras sobr·e um mas. alem, não ! ' 
. ,... ( - ~ 
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~~m1.nto o governo do ~ar~l1al Floriano I E' por pensar assi.m que muitas vezes fico 
Pe1:xo~.o . corresponder aos mtmtos elevados perplexo a.nte os quadros que se descortimm 
que attnhuo ao supremo ilirector de minha âs minhas vist.:"\Sl ' 
~tria., a ~ones~idade ~ P!ttr~otismo que ~e Imagino <ts d!fficulua(les que encontraria 

• • , , • ·::; ll 1 la v -
meu fr~co aJ?OiO e confio em que não hmte. a apregoar c1 !r.aravilhoso d(: sua mer-
oce<:'tsião de retiral-o. c..1.dorht, eom '" plen<\ cou5e:iench1. intima, tir-

E nem ouiro a io c uererh,\ S. Ex. · _ - · ierl;:ules a.pregoa,(l· ~ 
não eX!gn·ia dos seus <'l.migos um apoio â oH- nÜ-o existem e a.dee:.1.nte o encon.h·tts:;e. confun
tí·tmce, nem nosso e<1.racter acceitarht. seme- dido com os negoéia.ntes honr<l.Llos. que apre
lhante exigencíct. · sentam <t t~tzenda pelo seu .i usto valot·, fazenda 

Não quero nesta. explie<lç~ão, c1ue fitç~o pelt\ boa, e sem avn.rht; e pergunto. si aquelle 
deterenciu. devida a, muitos collegas dn, illustre vendilllã.o que ha pouco encontrei exercenclo 
minori<'l., não quero entr;.w no terreno de com- o chttrln,t:mismo, um verdadeiro s<:tltimbm1co, 
pamç:ües, que poderhun. de novo levar· ;:~, tont't a~om confundido com os hons n.egncia.ntes, 
o ponto de nossa profunda diverg-encin.. perg-uto si não estarú, ainda nü c:x.erci.cio (le 

A minh<-1. conscienci<J, c.1.ssegura.-me que estou sua profiss.lo ~ A duvida, neste caso é na,
mt boa_cau&t; c que apenas não me di-vorcio turnl. le·•itilmt c ex ontanea. 

:s · ·it t c , u.)<t a r tu e em re açao <.\O Xilo posso a )Soluta.men e contlmntt.r•me 
governo do general Floriano é o seu ma.ior com ._..., pretendid;.l, h;.u·monh\ de semellttJ,nte 
padrão de gloria; ~k"\. J'!lOCilh\c~e a~tiva, não lli "·crsidade ele comlu.da! 
. -
mtr! Que o dign.m os g-overnos passados. 

O apoio J:r·anco e enthusiasta. dit mocidade 
ê incontestn.velmente, <t meu ver a demons-· 
raçao mais C<l. .ta..l c<.\. correcç:üo de sua eon

ducitt, mesmo em face das meclidas excepcio
naes, que 1_)elo lado do cortwão todos lasti
mamos, mas que nã.o c:ondemuamos e t\O con-

: trario acceit..'l.mos como uma verdadeh"<t ~ in
declina, vel exigencht pa.rn a, boa. direcç~io <lo 
paiz, pam t1. ma.nutenç:;;io d:t ordem, pa,ra o 
restabelecimento dt\ confianç:<t e gm-.ultht de 
progresso proxi.mo, progr·esso que nos loge no 
·momento ·actual! 

Não tet t · e · ·i < e · ser· sem1)re o 
pr·imeiro. mns tamhem t\ consciencin. m·o tliz 
que niio sou tlos mais retardn:t.úios.. Em toda.;; 

.. .. - ... ,., .... "' . .•· 
ticos lltt vida. dó congresso republicano, o meu designados . - . 
nome tig:m·n. como pré'scnte e o meu voto esti~ E' 1hl&t semelhante <tsscverac;uo ! 
expresso ou em \"Ot:.t~.":iJes nonünMs ou com a. E posso a.ppcllar IKU'tl, meus collc.:;g·tts (le b:tn:
declttr:v~ã.o resr)ectivn., par<.t c1ue ;.t duviclt1. não cada n.l"tms ho]·e me\lS adveJ·sarlOs _em poll
possa s;r lev.-mt<.td<\ sobre tt minltt\ <:onducht. ti~<'· 'tn.t~to conio pttr<l. aquelles CliJ~'I.S icleas 

E' justamente deste ttmor entranhado que :1.comp_n.~ho ; posso_ tl.p~ell\l.r pttr:t o~ (~~-~~c~o~s 
tenho á rra.nqueza. á letthlnde. à sincel'illttde, 'da poht1c:1. repul)hetma, qu.:tn•.l.~ mtct.td.t e o 
que muitas yezes: sou lev·ulo -~, ccrt\1. meu Estaclo e p:.tr-a. todos os m~u:::. q u~ potl m 
vehe1nench\, que· i;1volunt.wia~ent; poderit dar opinião íhtne<"l., sincem e 1mpaL·c1t\l ~~~ 
aJ<ruma vez ter ofrenüido no melindre dos este ttssmnpto, e deSt\fio qu<1.lcg~er _que ,tp 
meus illustres colle~ras. sente lU~t\ resposte:t etn contrariO <t seg-mnte 

, . t affi.rmaç;to : 
O S_R. Ou;'EIRA. PI?\To-E so nos apares Poder;.\. a minlm estad:.t actui, a minha, pr·~-

que \•. Ex. e vehemente. seuç-_o, nest::t casa, ser filh<\ lle tmul. generosl-
0 SR. BEVILAQUA- Realmente, meus senho- datle exce..--siva, d\1. mfl.gnanimida.ue .dos chefes 

res, não compre.hcndo duplicidade de concluct.1., chl. politica republicana no meu Est..'l.do, m~ 
dnpfu·idade de CUl'i.lCtel:--n· · · · ~e 0xc~o da gEmerooidadx:e:.-, _jei;OS:>.::S.,..,·1~Du.lwa..,.go-.... ~..,.a .... m"'"-'-;__- --- --
na vida particulttr 1 midade tem irrefnta. velmente a sm1. origem 

As minhas convicç:ões determinam-me que em um sentimento de justiça ! _.As peovns es-
a vida publica. e mt\is do que um reflexo, é tão em meu poder, e no conhecnnento d~ to

. uma consequencia da vida privada (apoiaclo); dos estes para os quaes app~llo. de que ttve a 
.a honestidade -mt vid<1 publie<1. e uma . reei- fortuna.,iortuna que não sorrm a todo::; ~tct~elles 
pioc<t d:.t honestidade llt\ viela p;.'trticul.:tr. que me accusam, de ter prestado daqm al-
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~uns scl·Yí(~os re:).es ao c:;talJclecimento da. Re- i fluminense, pela gentileza. com que por vezes:. 
ptlblica. no.'mcu estaclo. Otlt1·o:=; ll:t que tcem; me teem llo~p~lhdo em sua.s columna~. 
Jeito <l.pt·c~ent~v:i'í.o cio seu~ ~Fu;irles sen'iç-c•s! ~o emtanto, qu::mdo, nn. _prim~ir•• se;;;;s<."io cu-· 
ao movimento de 15 ele noyemhm. . ! loro::;a, cb~t.a. la.menta.Yel tll:'<:nssao. d1~~e em, 

Re:;peito pelo menos os bons· clcscjo.:: de~~::t: eon:·ersa .• niJ.o em ap~tJ·tc. que e1_rectiY:tmente· 
aílirmn.tirn., conG:ssanclo wclaYÜ\. a hem c la: lw. JQl'rw.c5 (!UC se medem pel:t h1toh~ do Col·
verdatle, que n:í.o coilhcl;O a1~SI"•lnt:1mt~nte ta e:; I st(J'~~ c pol't:tnto nii.o representn.m a opinião· 
~ ., IÇOS. . . 1 J 1 ·:. . 1 e11 t< u~a a g·um:1. t 1gna; sa uu. ( ::tcttll 

T:unliem th·e a !itt·l;nna tle. emhor·;1, Ymrlo 1urn rcpresenta.nte 11<\.l'a levar o mexer·1co e a 
n:.t frem.e., senlo~ nltimos elos cct!lYie:tos que i intl•iga aos ouvidos rlo l'ec.lactor de um impor
fol·nuwam. aqn~·lle lX~lur;ie• q_tH! ;;;u·:mtia :l 1 t~1.nte (~rgiio c.le~t:t. C;tr;~ta.L inventando que eu 
})~S~o:t do ínnclaclot· «1;1. Jt.cpn !Jllc:a qt.w.ne~o ~e 1 tmlw. dnu que . ~Ue nao repre~ei:E:.tva co~stl. 
tllrtgra. rm.ra o campo de ~ant :'lnn:l: n!T.t'll<lltn 1 <'dg:um:t c nnuto meno~ :.1. opmw.o llUl,llca. 
de tod::.::; as cit·c:um:::r.:.tndas de-, mo,·iBWnto li- i Compr·ehemle-:5t\ o jog·o tlesta arma. c tka ím
~el'tae.tor, não tiye ;1, .:;ar.isftu~:itl 1ie n::r· C(:f't(,:; i mediatame~1k~ julgado quem ;J, _m:.M1C.i;t •• : 
!lorrics. nem ele ttlnsvw-me ao men(l~ d.é te,·e .

1 

O que dts::e ~u~tent<, e contmuo <L dtzer,. 
s~ni~~os .rt u e a C'=' ta nubl-e c:tusa lJOl' vezes teem J?or:que. e mna convi~ção ll~inlt:.~:- jol'naes que 

~~ 

Ne::;tas cQwliçiJe~, si ,·ejo leY:"tata[·-se um 
comedia.nte· ..• 

..... ".: 

: }Jar·<"t umii.explic~i~.;U.o pesson.l. 
O SR. T3EnT.o\l~T--.A- ••. por mais efeminado, I 

por· mai.; a.f'rebie:.t(tO que s~jtt .i3eu aspeGto t.l.J 
llistriti.í_! e a.pl'esentar-~e ao pulJlicu r;omn um 1 
hol)o, r·to-me lle;;;se c:om1<:c• c~ue nem ao meno~ 
tem o merito da. profissãü ! SESSÃO DE :Jo DE }IA tO DE 1892 

Os i Ilustres colle!:!as hil.o de releYar-mc ter ~-· .
1 

, -. 
1 1 1 l -rouhado :."1.-stw. l.:ene\·ola att~nç·ií(). oe:cnp~1.ntlo- r' 1' 'l p:tg. :'\~ ' •> · o ,.o • 

me deste assumpto qnepa.rece;-1-me 1.m:'- clEm~r.l 0 s .. 13e -·laqu·:t- Sou obrio·ado a. 
lrm c.lcsaba~o, rp.1anclu putle1·m. ~a.~l~ÜlZeJ·-me I dizer· ~h.~\~ 'P~\l:l,,~·~:; em ,:ista da 1tecl~~·açii.~ 
JY~~~~~~;plicaçu<::s <:om que ll1l<:tel 

0 meu ii~~~i.l. p~l? ~:\usue depLlt::tllo que act\Tm. de 

lista dos meus modestos lXl.rent.es o nome ltw
rea.ll.o: o notnc t.le um b:üallmclt•t· Ílilpet<;l'l'ito 
da. RepulJlic:t que 1~,i apt·esentn.üo cümo tius 
mctls mn.ior·e~. 

E' fa<:to que lw. ,;or·n;.llista.s desc::endentcs, 
em linhn. t.lirecta, pêln menos da::; ülc:.l.:'l, de 
Apulc'no (le Ca~tr·c• , cujo nome a.tú l'Gpugn::t 
citar neste re<:inw,o que ma.ne,jam com :i. me:'l
m;t h:J.hilidntlc a. penna dcWo pr·eciosa herança, 
como a na'>'<tlha,que nú.o ~propriamente :t do 
barbeiro ... 

A estes deixo torl:\ :.t liberd:1de ! ... 
Si hem que meu fit.o não 1i.IS:';C o de npr·o

veiüu· est:.t solemnidade par·n. tla.r umn. ~.â.is-
1açU.o a um jor·nal importante 1lesi:a Cnvibtl. 
~tpr·oveitei comtudo o ensejo para da.r· :-;eme
lhantc.ex )lic;t ·i:i.o. 

Sr. p1·esidente, não tenl10 I"elatjit_~ cl(_: 
<lepcndencit"l. de especie alguma, que1· puliti<.:<t. 
quer de solidariecl::vle, quer por· qu:dqm.•r 
outr<"l. espe<:ie de interesses com (ll'g"rí.o alg-um 
d<.t imprem:<.'l. fi uminense; :=Eou; poren1. ueved<Jr· 
de gmthlão por · umn. questão de delica.ueza. 1le 
sentimentos a diversos org-ãos ela. irnprens:.t 

:\Iais um<\ Yez enganei-me. YolYenllo os 
oll1os p:ulf) tr;."l.t., pareceu-me ter visto um 
illustre d<.>putatl.-, :.\ quem minhas pah.l.\Ta.s, 
eram c. n·Jgl( us ... 

C::.r SR. DEL'T.:TADo-Dig-~t o nome. ppu-lt:s.) 
O !Sn. BEYILAQt:A-N"fi.o c p1·eéiso. Por mais 

csli.trc:.os que S. Ex. fize:-:se P<lra nií.o <:ompre
hewler·-me, :::el'i<L impo:-::si\·el illw.lir a tant\li 
evidenci:t. 

O eng:.mo, por-ém. além ele tudo, justi1i.c:.t 
n continuidade da. conc.lucta. d~8e Lfcpntado
}lOis, consultando os am1ues da Constituinte, os 
annaes da. I" se~slo ordinarin. deste Conf:.'1"esso,. 
muito poucas vezes se enconkn.rá o nome de. 
S. Ex.. 

S. Ex. é r·calmente muito r·elJelr.lc uo cmn
primcnto mais elernentc.u· do dever ... 

l..br S1~. DErCTADo-Não tem r1uc tlar sn.tis
Hu:iio disso n V. Ex. 

O ~tt. HI~\'t L.\Qt:.\-... tlcixn.ndo de compa1·e·· · 
c:(!l':l.qni. aotrde t) n. Slln. rcsti'Íct.:l. o\.trig-ut;ã.o.E ,j:i 
que 1ui leV:.l•lo a rt!COr•l:t;• e~i.n. ciJ•cttmsta.n<:ia., 
que cstit ao :de:uwe tln \'e!'ilkn.c::i.o de (tualquer 
tios coiie:~a .. ~. lcmlll'IU'tÜ nincln. urnrL Iruncut.tYcl 
é.lcnmst.anda ~o nom\j 1IH 1-\, l~x. 11~-tm•utHlo nu.-; 
ocssões c ~Cl'<lllllcllt\l at:UIIIllU.IIIIIIIIo elo llllltl. 
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coineid.cnci:t fatidie:a.. é quasi sempre nas pro- m:tis do ctnCllma. Yic:t.imn. üunhem di.tquella, 
xünidmles do subsidio ... ( Vehr:iiU:nlt:s jJI·otcstos hcd.ioncl::t ~itU<tt:ão (lrJ): 
rlft OPíiOSiçiiO.) «Rio. :S-Deputad:) .Jo:::.e Bc,·ifaqua - O;.!,'()-.... . - . . 

que tenha <L :1. l)ltJ·ase.\ tnrl!• Ch~:inllu (Jueiroz <~ 1· YlL:c-;.rn-,·f~~narl;,r 
(/lJI:.:wf.~~s.) tcncnte-cot-uncl Felici;,,no Beujamin. Os novos 

!!. : ·~' n wal.lo~. '•Or snn. '' •tiüi'io. );•.tr·intistn•• c n·e-
phra~c foi ;tlúnl do meu desejo, Ín~on;p:;a- cedellte~, por seu ctir.cl'io c istm(:~-''· estiío lH~l'
mente tt reti1·o. (l.llu:Lo bc:.,: ·úil.!it.o IJr:iH.} fdtiunente no caso de !~tzcr a•htliíli~l;r;~_c;ii.c) que 

:::atbütc;:l. no Cc;n·::L c~ ao governo. Fui.-11\e:-: re-
colllmendado rttte procedam de :lCt;::.t·•l:J com n 
opitli:i.o do c·staüo, onviJulo :-:cus l'Cpre~ell
ümr.es. do 1i:,r-nut n, H:tzer-se la.r;.ra. c bem in.-

:-iESSÃO DE :31 DE :\IAIO DE l BO:! 

( Yide p:tg. 'J:J d•J 1:> \"'Ji.) 

O Sr .• ::rosé l3evilaqua ( yu.•'r( 
o1·rlcm) - Sr. pl'esiclente, mel~:' senhore~ . 

~pir:t~la. l'olitic:t. O guvcrno C:l)l1fia qnc h:.'t\·eis 
de 1we:::t:al· aos nomeados o apoio da \"ü5::Sn, in
Huend;J, e con:-;ell,os, conver-gindo O:' esl"Ol"í;Os 
commun~: lJai't'- a prospcridmle do I'Staüo. -
.J. -l:11,·fn, lw, muus ro 1. o m m·ror. » 

Eis <l l"~'sposi:c.t f[ uc ''· cria.n(;a. ing~:tm:t o1fer·e
c:m ao . .-e::rcbn·io-llo~so a:::;;:im c.lizer-tlo !itt_::a.-

ealm<~ como :_t Jtmiot· qne tenha ticllJ em minh:t n lU( o St·. ox.- arao t c ucc1 a .,c-: 
vidn.. · « Minbtro do interim·-Recehi ltomcm ,.o5so 

Como viu V. Ex., éomo Yili.t11l todos, tlcpois tele_p:r·tütlma c li-o attcnciosa.mcnte . .::\:i.o com-
c_ o t tscul·su (o ora'- or rp1e acn. Jit r e c eiX<U' ''· pre 1enc. o a pu ~t~ca arg;_ l : ' ~' .. · .. 
tri h una .. :ti nch me ma.nteu h o firme c :-olmu1- n::\m •• Con~t;t tntc;<tO. nem n.1 noro.l podet·no .l:un:us 
<:~iro, escndatlo nestt~ c~cudu de ct·)·;:;tJ·al que :-:n.ncdonar "· intet·venc;úo tlo goYeruo centr:ü 
c :1. minha. dete:m, ttssim como é a inYí.;j::, e parc.t :t dcsorgnnis:u;ii.o politica ~lc um estado 
<t raiY<'l. llo::. meu:- ttg"g't·~·s~Ol'(':S. que ;;:e aduwa. IWCStes n. 01·g:tm~ar-se normc_ü 

E, S1·. l1l'esidcnte, e ju~ta.mcntc csf:~t c_u·m:J- e pacific..1.mente. _ 
clnra t.r-arl::.parcntc, de ct·yrtal, que me d:"t o "\ (:úllcluctc.t (li~ rm\•~:1.0 de vos~o g-oYer-no cles
clil:eito de cliz~·.1· e exig:i_t· sempre o.t vet·ll:.u1c toa. c:c.tlJalmente tl::tqucUn. rtno pro1riett~st•~s e 
11rimciro que tnclo c i:::t.o os i1-ritn.... ptu:·:t n. qual solicita~~ meu fraco <tiJOio_ c~ ate 

Niio s~t·ia e:::_t~ o _momct:t.o ele _l)l'ei:cnclee men::: C'h'·~·ufh0~, e nmdn. rle:;wn. das Jornw.c.~ 
.l ' l ' .. . ' o l :;o. l ·~" ~· ... ., ; " ,._. ·- ,., .•. ;;:; 

Em situ:v:-iio Cr"•mo cstn, enr.etHlo rlue s:'• ha elas }_)Cl'~omtlicl:ules dos 110\"()S govcrn:ulo1·e~, 
um nppc!llO n. lhzç·t·~se : c:atl;l, um apt·c:::.enta ''· lll!:t:' :-;eri:~. incpc:in. nii,o pcrccl1er o 11ensmnento 

·: • ,: 1 ,. • • • n '"Ü1.lb;tr!llu. lCl'SC"·ttilHlO. cl<'Siil-

Esta. mlUi,htclc tiio pocti:::a.tla, cstn. oh:;cul'i- zPn'uoturlo c• qnr~ roi <:oncruist:uJC) com muito 
chtde tiTo n.lJsolui:n. que :30 me :ütribue cn.hc L' . .-rorc;o c l}~1.tl'ic1t.bmn l'elus tl.li.iutlni: inju:Sttl.
por si mesmn, e ttflo c;tlJCL"Í<' rlc certo a mim rnentt!. 
tlcmonstra.l-n. ?\:·!-!·"· pr,i:;. qualquc~· apctin : pr·nt.Pstc) -~ P~'<h-

Fetizmenu.: ns !hctns pu1,licos e J•cceme.-: le:;;J.:u·ei ~(:lllprl: cnet·.~,pca.mcnte coutr;t l<~O m
poclem mosu·c.u· <1. Ycrüad.e. De~t:u:::trci, to<l:t.Yin. :;olir.o attcntn.tlo, pt·ov<l. ~olcmnc ela. ihll.:1. ele 
um cpisoclío d:1. 111 i nha Yitla. pu !Jlica ptn·a re- orient:11~:'i!t. cnpacid:vlc rcpulJlic::um c pa trio
Bpnnclcl· ;t. inogatla. ingenuidade tlesw, ctlan- ti5tn" des:::c g-ovm·110. que pil.rt·ce timbr::r em 
cinht\. annullara Hcpuhlicn,desmor:~lisc.\ndo-a .. e t.:l.l1t.o 

Peço liccn(:a n. V. Ex. S1·., pt·esidente. para que pot um despeito pcs~oal c uma f'JUesü'í.o •le 
ler :\.lgll n::; tcleg-ra,mmas. Devo record:.u· q un interes:::e mcrc:.\ntil, pmamcnte I>:.trticul:u· ,não 
remontam :tos tempos do sa.n\wdo baclnu·ol he~ita:-:tes em c.~ll"l'cmtar- c confl<l.ga.r nm E;;;ta•Jo 
Sr. Lucen:t e mosr.rm·ei como era que e:::ü~ tn- ttltiYO c cligno 1)nr· S(\llS :mtcccclcnk~ ld:::toric::os. 
genun respondh1. aos convites ca.vilo:'!os. A leL em Yit·tude d<1. qual se elegeu o Con
hmndos e muito propl'ios ele s. Ex. gre'::SI) que pretendei:- dissolver e adi:.lstcs iL 

Ac1w.va-mc cu no Cear:'t. E~t.ado que org:u- )10nt:l. th•. bn,yonetas, é n, mc.-;;m;,t que clNt po-
1ho-me de re resentar ncstn. C:tStt, 110 di:J 15 ,_lr.~re::: <lOS deitores clo m:!siclcnte a. quem ser-
de a.1Jril do anno passado, quando t·ecehL a, Yi:'!. cmc•l'I'<Ultlo-o-cnda. vez m:_us. 
nou~c, o. tele~·~:a.mm<t que Y?U ler. Sc.m~l~ e frt\.terni<ladc.- .Tose JJcr,ilarp~ft.-

Flcaret S<I,ÜS~mto, porque _e _um pequeno .do- ce;.\r·' - I:" Je ·:d ··i 1' 1801. :~" da Rermhlica.» 
cumento (ht mm.hn. !e de ofTICIO. Antes. porem. ~t, " t' ' >Il l c -
direi que q nem a.ssig:n;t o ieleg:r:ttnm:1 é o .• O r·;_),, Sr. presidente, ú re.::l.lme~lte muito in
Sr • ..:loúo Bttrbatho, mini~tro do interior: d<~l g-enun estn, crin,nça. porén~ ella _c m~üto atni
enti\o, e, no meu conce1to, este mo<;o rn.lO e ga <la lenJtlade; c como tmh<1 mcltndo nesta. 
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r·esposta. o nome do marechal Deodoro, de 
quem fui a.migo, mandei crue fosse fornecida 
cópia t.lo telegmmma. <1 s. Ex. 

E sinão v~jamos: 
A quest<."'to financeira que ora nos :t~so1Jerba, 

teve a sua origem nos enormes sacrificios e 
. 1; : •. i::. ~ · . • t nos o rigou <1 remen a. 

Admirado de meu telegro.mma ter atraves- deza., mas pohrc rle indnstria., deficiente de po
sado as apertadas malhas dú sequestro ue puhv;ão, pa.uperrimo de estradas e sem saldos 
S. Ex., eis a resposta que ll•e dei (/~): orça.mentarios, portanto srom soln·as, nü.o po-

« General Deodor·o~Rio-E' certo c1ue nii.o di<.t impunemente so1l'r·er urna: snngr·ia. de mais 
me maudast.!?s telegra.mma algum; mas como! de cem mil vidas c um dispcn•lio de mais de, 
sempre usei de lealdade c 1'r':tnquezn. pnrn. eom- i seiscentos mil cont,s. 
vosco, condemnando o systema. dos que vos I ~ão lm brazileiro. ctue niio lamente pro
trazem illudido e tendo cita.do o vosso nome na I funda. e sinceramente t::t.nt.o s:u1 ~tu e tlerra
respo5t~tao ministro do interior, entendi dever i rnado in~proficu:unente; nenh~1m, 'porém. lm, 
mostt~<w-vos com.o 1)ensu.m os que fomm rlros 1 I10sso n.ílu·nw.r. ])Os•o g-a.rantn·, que lamente 
Yossos melhores e m:tis dedicados amigo:::, ; ou rC"g-<~teie os milhares de contos de~penrlidos 
acerc:.1 d<.1 dil·ecc;~io l)Oliticn. ultimn.meme d:vl:t j e ;.!:lStos, porque serviic.lm pttra. desalfrontar 
no p:tiz. ' a. honra e os h rios de noss:.~ p<dria.; servira.m 

SESSÃO DE :31 DE ~IAIO DE 18!)2 

riv-eis perigo:::. para conjm·ar os fJlHt~~- nc·<·«:'s- · rl<)re:;;- alc~m da cultura clct (:ali·~ c da c:uma
sario, Jmprescindive.l é o concurso de tOdf·~ ú~ • pi:1.11WV:un e colhiam eom :-:oltl'as, enol·mcs 
pn.triotas-o patriotismo de todos. os braz.ilei- qmtntidades de ccl·e:I.(·S e de milito,, q uc abas
r·os. . tcdam pur prec:o baixo e commocJo :ts popu-

Sobre a geração vieic.tm recallir :ls c:onse- laçães urbanas. 
quencias il1evita~eis dn. · evoluçií.o dos mais Li<:enci:tdo, por·em, o p:r~nde exercito de 
graves, complicados e complexos problemils. tr~balhadores, pela. gloriosa e a1.1rea lei de 
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13 de maio de 1888, deu-se o que er·a. de es- c,.'l.no a roda do lu.pitlar-io que Jez sohresahir 
Jler·ar, em logar rle fortes proüuctores e fr:\•;os n:1. !ucüHtuotidia.n;)., us viL·tl1.tle::: patriof;ic:.ts c 
consumidores, tornaram-se Jbrtcs consumido- os altn:- e nobili~simos sentimentos tto mu.is . . . 

. . ·~ . 
Por outro la.clo o colono que entmva., era. . FI) i ella que 1llcetou o corar:ií.ft deste povo, 

requestndo p:J.r<t a. l:t vom<.t de e<1.te, que absor- !oi ella fJUC o -poliu. lentn. e 11orfi:tdamente, 
via. e n.bsorv<~ a.ind:.t o contin···ente tot:l.l <L:ts .~:u-n. c ue JUC!esse. J·ellect.iwh> o !.rr:tnde -sol da 
forc,~1.s que procmarn o pttiz, em dana.nuu. de democ::racitt, pro•lnz r o incomp;t.ea.vel dn.rao 
melhor sorte e de um fnturo mais rison!JO e •le 15 de norem1Jt'O de 1880 ! (Jfo!tn ~~~~~~~! 
seguro. ~Itt~. senhor·cs, uma. commoc;:iin cl<::;s:.1.s. um 

De sort.é que, :JO pa.sso flue o. prot.lucç:ic:' de tel'l'emoto politico de.-:sa. Of'dem. u;i.o se rea.lis:t, 
care <1ugmentou e tende a augment..ar. pur set· niio :-;1:: elfe(.:tua. ~em g-t·;wissitn(IS, se1n lJl'Ol'un
cultm·<l. m:.l.is rennmertH.lor:~. e luct'a.ti va. tcem tlis:;i mus abalos. 
diminuído extr-aonlina.riamente, tcem s:·nsi- lnli:lizmente. dc:::g-eu<~ada.me11te, sintu dizd-o, 
velmente tlelinlwdo ontm .. <; cultur;:t.s. por-que •> punge-mc. con1e:::sal-.-,. nem 1mlos us \,razilet·us 
colono, (~ncoiltra.ndo melhor· remuner:u;iíc:t, tracluzcm. <.:ornprel!endem e duo venla.tlciro 
melhot· sa.lario no cultivo do cnJê, cledka.-se :;enr.hlc' n. est:1. s;tct·osu.nt:.l. e sulJLime pal::wt·a. 
comp e ·1. c ex:c Ul:IIVamen e a e ,., p.an ,;_uu o' - 1)rt.,·zu ~.·mio. . . 
;r.penas o milito, o arroz, o leij~.o e uutrus ;J:C· ::\asdtla solJL'C os melhores ausptc.:IOS, rocle
neros extremamente nccessa.l'ios iÍ. su:.l. suhsis- n.cb t.le flores e de risos-a. R<•puhlictt dcví:1, es-

·. : .. ' . : ... . . . . ' .;,' 1 

R. 1 LFREilO •• ts- J e c . :r:s ·;_ :-: :s, !!'l:\1 n. memorw.! --
outr:a~ h a. sori1 ~luvid''· S1·. president~. como 1 ·-- Em lltg-:.~r de ampa.t•ar c proteget· com ú ma
o~ snustros synd1e<üos e as vast<1.S c:o:peeul;l,-! x:imo c;u·in!Joe solicitude~~~ 1iV1'1~ e CSJ)utllttnca. 
1;6es que <1;J:gr:.\sa.m a. s-itua•:iio. encarecendo I (t 1·g-anisw:ii.tt do::: e::;ta.d(IS, !i)i _j-usbunent:c quem 
revoltantemente os pre<:(tS dos t;encros que! o: ar.ú·ntuu. criminos:.l., per·..-er-:-u. e revoltante
paiz produz com 1ilcilhJn.r le e alm ndnnd:1. :ul- ! mente wn trtl. 1.1. sua. a.monom ia, i mlepcwlencia. 
mira. v eis. 1

\ <'~ sobr.~r-:m ia .. ! 
E~ wi1: !ta cr~nç:1. que. _e1~q~1~nto, o cale ~1.1;: - .:\ 11 i~tol'ia, Jnsticcir:l. e i mpn.t·éi<ll-dig-:tmy 

sor\ei· Ü;dos o:s Lr.11:ns, tod.ls _:-1.':' for ç·nS:. t?do~ ~~~ 1 r1ue qlll:t.(·rc:·n1-lm •le tu·t·astn.l-• 1 per;t 11 te '' r.r~-:-: · 
elementos tle tl'a1.allto, e na o perm1tttr que: hunnl das!.!era~õe::; ful.IH<l::>. como o !!-'l':~.tlcl!; reo 
t1m.:c fuu c.:io do pe.~soal qne nus eheg<l, SI~ oc ! " :.: t'<Cll;.lc c:rimi n•J~O de Lt'~o-p:ttrio r;i!:imO! 

1889! 
O hrili:ante cleix::u·ia. de sel-o, si n. roda do 

lapiclnrio uã.o I'C•l'ta:-;~e "· crósta. que o cohre, 
e nü.o poli~c as lhe•!t:.•~ :::ymctricns qlle relhm
gem as ct'1rel:i pt·i:-m:ttic:l$. assigmrlnnrlo-ll1e <t 
a.useucia. tle .i:wm; e c.1. :pl.n'ez::t de s1.m :.1gmr . . 

A 'Pl'OI•'-'lf-.11'\Ütl. lbi p:.u·tt o partido repuhh
camara A. ft. 

l\fesmo ú. custa. tios maiores sr.errtcws. e 
pt·eci~o. e lll'g'(!l)te. i: imuli:wcl flllü encn.remos 
de !'rente o !!ra.mle e temero8o Itrol>lenm. re
:::olvidos :.t dlminnr tio nosso q uad r·o nosolo
g-ico essa molcstia ter·rivel e maldita.. que~ 
nlem de ceifar :mnuu.lmentc centenarcs c cen_ 
ténarés de vidas preciosíssimas, :serve de es_ 
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a. industr!~" e cent~1plicar emíim a no~sa. :l.ur- ~~ mais p2sados, cht Europtt a Santos, do que da 
tmm publica e pa,rtwula.r. Enrop;.t aos a.ntipodas ! 

.;\lê.m de todos esses males, serYe ainc1a ~~e i O inicli'l porto de S;mtos é tido em horror· 

)?OI'tttntes e mais g-1 ... ,wes ]X\ra totlos nó~ 1.tr<l.- i lhta, c~e aJll. a~tacwnar. se:::sen~:a ~ tres suc
zileiro~. seja.-me Hei to ag:ora. toê<.l.l' em um <l~-; c~um1Jiram vwhmaclos peht malllÜ<l. 1ebre ama
~um )to de vital intel'esse ):).l'<l o estado c ue! rel~a .. 
tenho_ t\ hom·~t de repres~nt:lr: refiro-m<:: ú. l . \' , ·-. : , . :- , . .. . ~ . . , . , : , 
que.stao ch\ aUandeg:1 de Santo:::. i ltl~,lo. P,tra sana.~ tao ;,;;ttnes mco.r~cmente:s 

E' absolutamente· ü1criYel. Sr. preside.nte, 1 c!ue n.men.çam ser1amcnte n, pl'<?sperid.acle e o 
e simple~mente te\ olt:xnte (lo cme tem ::-c 1?,~- i 1uturo lln.qucHe est<Jdo . que so tem. :wtu~l-

sanar ou mesmo tle :1. tenu<n- os graYis:·mnos ate St\ntos. 
inconYenic11tes cntti.o apontados. -o que é <~xacto ê que as con~a.s clleg-a.ru.m ,1, 1hL\ voz- Essa meditla é cxtrenmmqn.te 

nee:essaria. um ponto tal que a~ praç11.s commercit.u;!' dos . 
Estallos ljnidos, algumas ela Fr<.\n<;tt. <.1 contF- O Sr:. . .ALFJlEIJ0 Er.us- :3.a Que const~\ do 
nua.rem as cüus:.1s como Yào, 1H·eYemeute as, p1·c~jecto que tenho n honr.:1. tle snlJmctter iL 
de toda a Europa, recn~:tm-se e recus<.w-se-hã.o 1 consitlera<,::io destn. <:n.sa. pedindo :1. cJ·eação de 
<t despachar mercadorias -p<u·;.t o po1·r.o de ! n mn. nllhn1lega nn. capital do cst:l(lo de São 
Santos. Paulo. onü~ resitlem ac:tualmente todos os im-

As provideJlCias ·dadas pelo actual ministro l)0~.,.~1.âorês: ,,.- ... 7 • ,_ _ • 

da :1\.tZenda., 0 illustre Sr. Dr. Rodrigues Al\'es . .:: l\: ,to d~:c~r ..J __ d~ tubtul~,_IM~ s:nt<~r n~~ he1,. 
apezar de adequadns, creio que não s~.o suf· ··~m,pec_~r 1 ~~~_1'1' a?s.meu~ :nu_tl es.c~lleo.~s d? 
íicientes ; pot·que, si actnalmentc as pr-aç<lS e Ç,•_~n .. ~r.e:':'-O .. l)tl.l.': 1~~ t.m tr e7~~10 d?, ! .~~ ·:torl? d: 
rua.s da cidade ele S:1ntos estuo littera.lmente t_;~,mp.tnln,t P."I.Llh::.t~. de \ l.ts F d l u\:s e Flu 
n.trav:mca.dns (le ca.rgas e mercallorias que. ·, Yla.e~, trecho esse. que ph<;>togmpha e ster~o
expostas ás intempet·ies. estão se detel'inJ·antlo ; t??1• C01!' <\. m:rxm~;~ fitlclHlad~. o c~tt'-~? t~l~-· 
e c.au~ant~o l!I·e.juizo5 de milhn.r·e::. de c:o.ntos ;1?: t;r~mo c deplomvel do po1 t.o de :sa.nto::~~ 
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ficiencia do serviço da. al!h.ndeg-a d~l. mesm<1. 1 Alem tlisto ~ lH'eci:-:o que os meu::; illustres 
cidade. 'I collegtt . .;,: fiqnem cer-to:-: de rtue ns rendas iede

Re::~.lmente é ele 11asmar que em um. porr.o 1 r-a.e:;, com a. <.ulop(:<l(• uo pl'ojedo, htio de ter im
da importancia. do de Santos, por onde tl'<UlS· p01·tanti:-:sim.o a.ug-mento. au~mento ue e<.tl-
1 ·tm anmm men e cer·e;t (e ü nu tone a.· cu o em cruant1a. :::.npctwr· :t dez mil contos?-
das ~le ca.rga., _a. !1ão ser· uma ponte consr.l.·uid:.l.ll~?r. qua.nto, se~undo . in1ur·m:u;Des tligna.s _da 
pel;t companlmt mgleza. p<tl'<t dest:n·g<l. de seu::: / 11:!. de pessoas n.ltamenL~! <:1J!locadas. os desi<Ü-. . .. . -.. 

. 1 t, (. 

terceiros, não h<~i<t l'ecurso a.lgum. p<u·a. o 
desembarque de c:a.rgas pesadas. e;u·Y:lo e em 
ger:ü todu. tt SOI'te de nmteriaes de esr.rada:5 úe 
1erro. 

Em eon~equenci<~. disto, limitado como :-:e 
ach<t o unit:o recur~o di:;;ponin~l. e s,:, •lepoi:-::. 
d<t extraonlinaria espera. de muil:o~ meze::: que 
:t cad:.L navio ch<.>g:.t <t vez de alli <.urac:ar 1nu·:.t 
tt descarg-:.1.. 

esperai'. o:; n:wíos vencem, a. "titulo de e:-:ta
dia. uma. certa. qum1tia que chegn. a elev:u·-se 
n, 4008 por dh1., fa.cil e imaginar as :::omma.s 
Vitr'( at eu·a.mente a. m osns que este e~t:l( o 
tle cousas tem custado ús companhia~ de es
tm<las lle reuo e c. (rmmtos importam mate-···· ... . ..... . , .. ....... , ... 

:.t fi:-!e<tli::;:.tçilo, · nâo sf.í.<., inl<:rio1·es .~ ú, sonÍm~" 
enuneiada .. 

Finalmente a.inüa. qun.ndo todos os motivos, 
r·:.tziJe:; (~ arg:unwntos j:i. adduzidüs nií.o fossem 
sufTidcntcs -pa.ra justificar a ;vlop,:i'i.o do )n·o
.i cet.o, c:teio f[ ue kt.st:.u·i:t csüt uni c:•'· t.onside-
I·:.u:iio. · · · 

Todos y,·:s s:.'l.l,eis que o intet·ior· do ci5t:vlo ele 
S. P::~.11lo foi. h:t )Ouco, Yktimatlo lOl' Cl'UC!l 
(~pu ernm c :L le we amnre la, r1ue asso ou e 
íl:•gC;:llOtl as mais l)ro:::peras e 11o1·escentes 
(;idades, mm•g·in:tcs its estracl;lS ele ü~1·1·o. 

.. ( ( A. •(. '- ~ • 

ponte da estrncht de lerro. ) ;i :c~ts na::: e<trg~<s e merc<.1doi'ias proYenientes 
Só por- Hiit pa,rte est.tt compn nhia tem (·h e- t.lo porto t.le ·Santos. e alli demot<tdns po1· longo 

gauo .:.t di:"::pender ~m Santo~ cer-c<.t de l :500~ j pr·azo. 
por_~a.,_ c~m cst<~;dm. ele ~1<Wtos. » . ! Di~amos :t Yertlatle tor.hl:. embora muito nos 

Nao e tudo. S1·. 'Ere:mlente, J_=>ar:.t mostr-::~.1· custe: a cidade de santos .;;__ r:mrpúmto n,70 J"úr 
:.t. ltorr?ro~~ oppress~tO que s~1lre o c:omme_t-: j .::~101-u.wwu.:;llc -~·mu:rlda-por·. :"Wt topoJ.!·rapl~h't, 
c_1~ d~. mt~~:~or· ~:? e::,\tado d~ S ·. ::.~.~llo., 1~'-\~ por suas condii:Ge~ c:l_imaterka:::: c t;(~!tul'ic:.'l.s, 
hcenç.t p.tr.t lt;L Ulil. peqm~~no <~.rt~~o lJll_'!lt I lt<1. de ser um Y:.t::to 1i.,co. um:~ .~randc e pe
ca~lo, lm t_res <.ltas. no concei~tmdc.t JOt·w~l '-"'1'· I r·enne sementeira de tcl.tt·c a rn~tl'('Jl;l.C.<:p:tlh::tndo 
, . 1 .Jmdtslr 1.1 .;;.> 1 ... '), ... ' ,. ( n . . . . . . . . . 

~t:.ulo ( /.J) : . 1 S. Pa.ul~. . . 

. : .<< Os l)l:c<;o~ por;; q~e-.. act~l:t~m:nt.e ~? ,c·~:::(~ I Os ill~1sh·es deputados ... h). _lm.nc:adtL _mineira. 
· • um r.od . .t .t JliST.lt,.t e r.,z.to .t:pt'ê-

. . . . ~ent:.w um })l'Ojec:tn it.lcntic(l. rnwl:.uH.lo-:;c mais 
tem Ylsto nn. cr1:::;e do trn.nsporte que: o com- ou menos nos lll<!$lllOS mo ti YO:o:. 
mer·cio l)ltulist:.t Yttc: <ttmves~ando. · . . . . . . · 

.E tmpt·c:::ellldl\'Cl.e llllW;.t'o.rn:l <t :l.ll~oltrl;;t nc-
Aind;t ltontem o Sr. Luiz Tonissi. tli1·edm·- c:c:::sidnc.lc qtw tem <Hpwlle rico c i111poetante 

ge~e1.1te ~a. ~ompm:hi~t 1Italo:P•tu~ist•~· m•:~:,~·ou~ I c:'t.:.ulo de unut alr;mdl·g·;t. 
no~ ,1, cont.t e o rec_llo de nnM em~)leZ<I. de B- :'h con.::ti h··tt· que tendo umn. c1wrt·LttiXn·tc 
car·roç~·1;; Lh.quelh Clth.da que cobrou p-1n _,.t . L -~ l~.: .< • _ 

condt~Ú· liLpeclr·a~ de I~l<t~lnore. do C:<les ,:,, e~t ... ~- da JlOlRÜ•:~::IO ~ot:.~l . do Br·aztl, nao po:;suc um 
çã.o inglezn., <'1. incr-ível qua.ntitL de l :OGOf;OOO. nnJCo P01 to de lllt\I • 

Entretn.nto essas pedra.s, -rindas da Httli:l. E' ele justiç<t e de equidtttle_ esiitt conces:3ãO, . 
por pre<·o nlto em Yir-tude do c;_unbiO. })t.tg:.mt.lo e nutl'o '-" coiwic~,;ão de que nenhuma voz se 
e<wreto lá, trttnsporte m;tt•itimo. etú .• nü.o levantará lXU'<'- impugna.!' o almejado des-itle-· 
custar:.un ;.1.te S<tnto::: mais que 600.~- Donde se ratum. .:: 
y(} que comprar o genero na Europ<). e ir·i.l.Zel- Por mutúo accur-do re~olvemos fumtir os 
o a.o Brazil com todas tts c:ust:."ts ê meno;.; dis- clous lU'o.iectos em um só, concl·etistndo nelle 
pendioso(~O que cn.~eegal-o atmvez de.:dg·unw.s ns ar~lentes e justissimns a:spiraçõe~ ~l~s dous 

' " ..._._ . e c. ... "' • ~ (. • ... l J ' • 

Não cogitamos tlüs motivos que teem as em- Peln. 1·anida e tleticientissim<t exposi~~i.o que· 
prcza.-s de tr<tnspor-te de Sttnto.s par;!, assim ncauo de 1~lZer; (nar) apoi(!dus) Yeem aos me~s 
])roccdcr, ma~ o quéé retl.lm.ente nu\r:wilhoso, illustres colle!!tts tlo Congre~so Feclera~ quao -· 
e que O \'<tlente C0111lllel'ciO importador de graves, impol~tantes e COIUplexps SÜO OS prO
S. P<1.ulo ~indt't não tenha 1ecl:;.ulo p<ira blemas que '" geraç~i.o actual tem tle resol- · 
sempre os seus <U'llUl:zens. » · ver. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1413- PÃjgina 26 de 28 

-28-

Estou (convencido, tenho plena certeza. e f Não ha tl.e ser assim, por certo, c1ue as insti
inaba!avel fe de que ella. se resolverá com sa- tuiçues recentemente proclamadas lograrão . . . . . . . . . - . .. . ' ....,; , ~ 

geraçües futuras uma patria mais 1eliz, mais 
prospera, mai::; rica, e, acim<'l. de tudo mais li
vre!! 

(J[Hito te,n, 'lnuilo be,n: o o.J·aclo1· d co,;t11i'i-
1ne.ntc~(lO. 

SESSÃO DE :31 DE l\IAIO DE 1892 

o 
tas. e ao respeito e á estimn. das outras na-
çües. E e ta.mbem -por isso que n. Republica 

ericlit.:"l. e enlamea-se na aln.vra. desses S o-
rus parlamentares,que são a sua vergonhà e o 
seu deslustre. (Apoiaclo . .,.). 

Sr. presidente, das accusações a mim diri
gidas, vou destacar duas partes essenciaes. 
Como vê a ca.ma.ra e a. illustre rriaiorüt, a 
quem aca.to e admiro, em cujo seio me des
vanece o orgulho e a. honrn. de contar velhos 
companheiros de propagandn. republica.na ..• 

VozEs-Admirn.dores do talento e do cara-

· - t·ta · 1· 1 · 1 re1lli&1.. grossen·as.nao acre< 1 r·n~ no que 1 lOJe.pe a. 
manhã, nos jornaes desta Capjtal. 1 ", o não ter eu comparecido ;\.s sessões da 

E5Se ;.\ta.que ~r-atuito e cová1·de, esses as- camara. 
somos v1o entos c e linguagem, a,ba.ixo do ni- 2". o luwer assumido a d.irecção politica. rlo 
vel intellectualdesta Ca.mara (aJ.JOimlr,). nã.o Coiiib(11e. 
me alcn.nçam - flores myrradas e 1etidas- Triste miserh."'. ! 
voltam pam o nn.teir·o de onde &thiram. : Es- Columl)rina injuria que me Yeiu ra.st~jar á 
sas acc:us:wües v;.1ga.s, essa politicagem réles. Jeu!!il.da do caminho! 
enxerta.ct:s na intriga ma.is tortuo&t. na in- N"üo se pócle negar; Sr. pr-esidente, u. intlui
.iurht mais nef,'l."'<t,não conturbt.tm a serenidade c:ão que t.tinda exerce ~ol)l·e a, :üma deste :pa.iz 
dos <:~u·acteres IJuros . . nem Ineren,m· t'I.S trc.1.- t.1.. qu:."tsi secular ascenden<:i<.t 1lo rleómto impe
diçües de honra que os homens como eu rador. 
trouxer<\lll par<l. esta casa. A atmosphera. polític-a que re~piramos e a 

. ., x r:'t a a· mar que eu entrc.W<'I. a.qu1 mesma.; a \.epu 1 JCa, e c.\ monM'c 1m V-IS · por 
na. penumbr·a do anc111yma.to ou nn, ú<.tudal dos outro lado: e a. conc;.witl:ule. e a convexi-
1ttYúres e das cüncessi:ies, tão comnnms nas dn.cle, cuja· dessemelltatH:~:t estú.a.penns n:.t posi-
alt:lS ref!:i~s. onde se op ~ • e . · · :- · ·· -:-

do afill~t\J·nt.o impotente e ocioso? Quem po- Somos 'um \n-ollucto ::~bol.:tnll~ e. hybriclo 
·(terá n ITir·mt.w que o meunõme não deixava um desse regi meu atral>iliario e funamlmlo de 
tr<.1.ço de sua p:tssa.gem pelas lettrn.s lXttritl.S. deltt~idaçüe.-; e crimes, em que se incoersibili
como muitos indiYiduos vulgares. ~•1.cuclidos sou a justiç<:t contempornnea. mn.-:: que ha. de 
].)elas mii.os poderosas uc n.mig-os- proceres ser ;.wrastnda mais tarde ao · Tribunal Supre
do momento politi<:o-mus que :i m<tneim da mo da. posteridade pn.r:.t ouvil' o libello da. 
carca.ssn. mumifi<:<tLla se desn1.zem em p,j ao Historht. 
primeil·o contacto do ar e da. luz ? O clef'undo imperador, por e:~sa lei d<:trwi-

Sr. IJresidente, ê pr·ec:iso 1le~conhecer toda nie<1. d t"l. dístr·ihuiçã.o da.s lleran1;a.s physiolo
a respons<tbilidade mor-al que pezn. sohre os g-icas e pathologic<tS, dupla. e multipla heredi
membros clest<l. c<tS<l. e esta.r muito abaixo da ta.riedade, que se mani1estu., successi"mmente, 
intelligencic.l. vulgar, para transfigurar assim segundo <\Situação moral ou as circumstancias 
este recinto em campo de represalius ignat<1.S syncreticas do organismo humano, perpetuou
e a:ffrontas indecoros:.tS. :5e quasi no caracter geral do ])OVO hr;;1..zilero, 

Xão, essa 1am<t não póde ser lançaà<t sobre por essa especiedeatavisvo duplo: aque Gener 
e~tes tap~te~, nem essa pal.avra que foi ouvid<t ch:::_ma unidade 1o~çad~. . ' 

cr ... • .... , 1 o• • 

aureolas glorios<.tS. (.Llfuito beííl, apoiados) .Não, 
aqui devemos, todos, reciproc<.1..mente, o mes
mo respeito, a me~ma consideração, porque os 
parlamenios devem ser a região impollut:.t d:.t 
meditaçii.o e elo estudo, a =casa sa.gradt.\ onde 
se solemnisam, como na casn. de Deus, o 1'itual 
do 'civismo, a consubstancia~.ão euchal'istica 
da nova fe er·igida pelo talento e :pela vh'tud~. 

o 
o desenvolvimento da nova civilis<l.<;ão, a lei~ 
darwinica e o pl'incipa.l e mais poderoso instru
mento de investig·a<:,ií.o para o conhecimento 
ex-perimental do caracter br"J.zileiro, das leis, 
d<l. jurisprudencia, da :politica adaptadas pela 
ua<:,-.ão e extratificadas nos costumes. 

Perigosa meteml_)Syehose e essa '" v:.1,gar pelas 
nossas almas e a conduzir os nossos destinos ! 
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São essn.s va.t·ias e o1lscuras hyposütses, que 1 ma.nte, a inv~ja p1·ocu.z? Quem nos rasgou a 
resmnem raças . distincta~ e accentumn . no o1·ienta.ç:ão llo devE r ~ 

ne~cia heterogene:l., wque desorienta (1, rn.zflo e o Sl~. L~!Z Mt;R,\.T -1\ii.~) me r·efir.) ;t nin-
tresmalha as itlea.s em l.lifurcar.los c my;:;re-- gucm. ~·etm:o:-me. ao ltystel'l:mlO \h\~ mtühet·es· 
riosos labyrintltos. chlorot.teas \ftdartr.l~tde Jll'o! o n~t:ulit). 

Eis aqui, Sr. peesitlente. uma base ~eg·uru. Des:jo em totlo caso, S1·. pl'esidente. (leixm· 
para. se explicar o; intuitos de certa.s con$ien- e$Cb.l·f:cid;t e completa. a. repli(;;). a. ma.is um 
ci<tS e as anormalidades de certos espíritos. grot,~sco assomo da, chu1~~ immortnl 

N:i.o é n 1i:equen<:ia,, a, a • .;;,itluithvh inc:undi.~ 
A nossa política tün«..la é, e sel-o-htt por cionn.l ús sessões da, <:<Lm;tr<t que nobilita.m e 

muito tempo. um.u. hypostase syncreticn, do hom<tm um deput<.vlo. Trabalhar não é sen~ 
longo reinn.•Jo do de!'unto impemdor. Pot· iSi;O · ~n· ::;, ·, 1 ~tn,s ca.deir<ts· cum rir 0~ -•v •. , , 
nao me ex r<'l.ll tam esses c loqnes, essas nru- depuw.do é tamhem meclit:.ar- :::obre as medidas 
lencias, esses embates da calumnia · lle que o pt'l.iz carece e discutil-<-'1." e impol-ns 

Faz-se mister oppor·. entret~tnto, ús impm·ç- peh estuclo e p3l<1, . contnmaci~'· eloquente em 
sas- e mg·lw.gem. aos ~o r ·r; ~ < 1 g : . i. 
c:orruptibilidade dos <:<trttcteres, o colol'iüo cht 
imn.gem, os r<:lampl'jamentos cl<t id~<t, e '-" it~-

• :,) ~ o·. ~· .. 

e briosa. 
Corno se vem assim atirar á 1\.'l.ce dos repl·e

sentantes d;t n:.1,ç:;.í.o essa.s accUS<tçües. essas in
ter.jectivas in1brmes e 11?-0nstmosas, que ao 
mesmo t,::mpo que pa.ri<un de ridículo quem 
as pro tere, deixam. em relero quem lhes sel'
viu de alvo. 

Nã.o, eu tlevo nm<t explit~wão ao eleitor~uk1 
que me e8e;olheu pa.t•;t seu representante e ú 

·t ~ ue me or!.!'Ullto de ser um elo~ seus 
ma.is ol,:'curos obreiL·os. Essas trinta. e üu1Ü1.~ 
mil almas que me :confütmm o manda.to prec:i
sa:n sab~r (le qne lodo é feita a injuria. que me 

A pr·incipio, Se. presidente, de ihcto. ni:io 
fui '"~si duo ú .. .:; scssües da. Cam:u<.t. Bem (lO::!nte 
and<W<L eu pn.ra, rmnar qualquer pn.rcella de 
responsahUida.de ón de gloria nas sugg-estües 
philosoplticn.s que a invocaçfi.o üo estudo trouxe 
{\s lei:' que 1ornmm hoje o urg·anismo polir.ico 
da RepulJlica., 

Bem doente and<:tV<t eu para, des~ja.r ao ruido 
e ás sumptuositl<'l.tles (ht 'Vida o sombrio re
pouso eterno de alg-uns pa.lmos de terra ! 

Mas. rest:1belecido dess<'l. enfermidade. em 
todas <'I.S occurrencias critica.-; da.-5 situações 
fluctu<tntes por que tem pa.ssaclo ;t Republica, 
vim 'ao meu posto, :.\Ssumi a, .minha posição 
de comhtttente. e pedi um logar a.os chefes nas 
fileir-a.~ dos soldados. 

I • 

cit."U· ttnimos q uanclo se nüo póde pelo talento 
deslumlmu- e pehl. s::::nsatez ennobrecer-se? 

Seri.í.o -porventura essas í'ufii'I.S e impertinen
tes diatribes, essesamoleca.mentos da pa.laYra., 
esses estertores guinchantes de mulheres ltys
tericas e.chlorotie<ts a contorcerem-se em voz 
:fina de estoirar. espadona. d<t banalidade e da 
chufice quem julga. lançar-nos o la.hêo in1'n.-

·· Quém vem parn. aqui emp<ühadÔ em theo
ría:' ,,,!Jsoleta.o; e a.ntidiln vi~t.ll<\S, corno as mu~ 
mi<t~ dús sacerdotisa::; egypcht~, cocY<'I.S dns 
AmelF•phcs. com '" pelle seccn, e estn.licleja.nt?.. 
como nm rructo moucho, e=-;ses e rt ue nüo ra
prêseuta.m. co usa, <.tlg-um;'l., q un.nto :mn.b um 
povo. P<l.l'<'· ~e .i ulgm· con venl:lt.lo de q ne se e 
1·e;,ümente um membro d<.l. represenüt~{J.O na-
cio:ml. é mister pocler ser Kaq uet na. q ue~tu.o 
do c.lh·or·cio. ou P<wneU na. r ne.-::tão id;•.wleza. 
K mi~te1· pos:::uir conltecim :!nto::: Y<wios e 
complexo~. orientaç:ão ele uma. cer;;a, onlem. 
intelligencia lJrillt<Utt.c e ttd<rpt:axcl aos _mil 

"' -
ao estwJo t1o3 leg-i:::lat1ores. 

A quem g-:1nha: tuna ba.t.alh<'l. ·em um campÕ 
de g;uerra como este. ninp;nem vn,c pm·guutar 
se n·egu entn. on se deixa de frenq uentar ú:;; 
sessCies. l :'SO e supremamente riLliculo. 

Agora, p:!ço licenç<.t ao~ meus illustr~s col
leg·as pa.I·a destruir o outro topico (ht ca.tili
ual'ia de ltoutem. E' realmente ittet·h·el que 
se possa CbiJ.ffi<tr o Comúale-Gur.~al'ia da Im
prensn.. E' pa.voros;;tmente innenam,·el ess;,1, 
engTaçn.dissima a1lulter<.tção dos honl.ens e das 
co usas. 

O Comb~tte-Cor.wo-io da Imprensa?! (Pa~tsa) 
Essa, accu~1.~ã.o, Sr. presidente, é tão pe

quenina,, é tão ra.stl\iaute que não quizera. 
tocar nella nem mesmo com ;,t ponta elo pé. 

r· .. ~ . 

Mas é preciso mmiq uiUar ;t ;\lfronta., eles~ 
t1'uil-a .. completamente. 

Por YP.ntura, Sr. presidente, o noln·e mi
nistro do exterior, não se soccorreu (lesse cor
sario quando pretendeu justifiet'l.r-se de ac
cusn.ções que lhe eram dirigich.l.S em virtude 
de a c tos concernentes á pasta que administl"<l, ~-

Accreüitarú. V. Ex.. e mais membros desta 
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... a.ssemblt~:t que o illustrê ministro, :tdver:;;.l.!'io 1 lnaf't.rs, :::aw.hub por· Yer }XLr:ir~m pura. as 
polit.ico d? reda~tor chefe d'O Ur.lí;z};c!lc, v_ies~:.~ I prisiíes ~ ex!lios pessoc~s tt fJUe meu me ligaru. . . .. ~ . .. . . . ~ . . 

::> • •. . ·. • - • 

sa.ngninarht do lO de a.hril imper.r;.u·-llre o l;O'f. r;l;1, mais ~cal. da mais rC:!éil)l'OC<t li imma.r
dir·eito tle uma üeresa. urgente, si ess;.t rollw. cessrvel n.nusade. Quem <:om tel'l'ivel clavu. 
não me1·et:e:::se. n~o ::;,\ o acatamento e n. cor- não ínYesteria. conn·a os homens e os )l•inci-
tezia, com que ll<t esg-rimido des(lc o tia drt. pJO:;, ( epors r. as&ls lJl'Jsões e Jrusc;t partida 
::;na. fundação, como ú.rnbem 11do r·aclinso disco i p:tl"<t o <:xilio, de nmigos quasi irmãos~ Entre
que rerulge no i.Üto cht pn.gina,. projcc:Q:i.o ~3- ! r.:1..ato. a minh:'l attitude 11<\ crítica dos ~lcto~ 
piritual, Ülb·ez, d1.1~ nomes de St!US dons re- 1 r.lo g-ovemo tem sido energica, sem ser Yio
·dactore~. que o paiz estiL habituado a ncl- lent<t, severa. s~m ser üescol'tez. (Jlu:to TH~m). 

mir<n· ~ . . .... E 1ui porque eu possuo esse llroquel iutei-
Loucura. ou mú1ntmdade ? . . r·i(;o. com que <ttnoldo a. inconsntiiitlaue da mi-

~ A_ Ca.m.a.r·<~ q~1~ _n~~ r·~sp~n:.l~ : ~:1: e m~:s.l nha lê 1:epublit:n.nn., que pretend. eram J1onte~n 
nobre. qu~ e llMI::- L.Jlo. ~tt,\c,u co-v,udemenL. enxornlnar o meu nome e marea.t· tt 1·espe1-
na ausenct<t tle n:n deputado, a smt lronrn. de ! tal.~íli!.l<tdf~ inhet·ente a todo o re r >senüt r-e ·1. 
l:epu? :c.u10 .M·t?l'lC:~ · ~ ~-SeU l.lll.llli.tCl~ ;_~(O ~ j 11<~!,:ào. 1~llldiu-.se O trebelho futil dú governo, 
·le~peJt,\cl~ nor~H:!. pto, o~,tndo '~ • 1·P~lp~d,l. de • o Incons~;tente co.rumelo tlo aparte. (f6.tm·:d(tdt; 

· iodos e :.t mt.et·1ei.·enc ·:.1. thgn;~ e J~StJs::nna c!o :Jc;·c>l) . .Aq ni. a. Yict.oria pertencerá úquelle que . " . . . . . 

aqui, ou o proc:edim.ento (lc um .io·r·n;lli~t:.t. o : • • .. . :.. :s · • • · • • ' ~ :: ~ -
qual con~ s<tCl'ificio_ d<•, ~na pr·opl'iú, lil)cr-dade, I ~~:~u·~-~~u·en: a. nt:s~·~t. pc~lifh~ ~le. ~ol q ~w c:al~.e e 
·solmtnceiro ao per1g·o que ? ce.t:<:<l.Y<t, no cli<L I :-:.1.•.1~:ll~t: .l:·"~P~~. t~l:.v .~~~::- or •. ~L.or:: q_u:. lt~j:r~~~n 
.1nesmo em que os seu~ <LnH;.ro:; · er·<tm m·eso~ . . :t~ u,u]~cç,;e~ :::loriO:-:-d.:-s uo:'j 11?~::-o::- .tatep,l.~::-. t-
~assume a rcdn.t:~_;ão princ:ipal dn. folha, 

1org·ü~[ ~lo:' · ?\ao ~ - este o _lo.~·ar propt'lO_ par<L embalar 
.que o .go\·erno dete~taYa. ;dl'ronmndo assim 1 ~~:l;u:•:•~~.; I:::to_,aq~}~?udeser: Ull~_tu_mulo, nuncn 
as ir"~ts do por.~er .. a c'?ilem dos assnlal'in.dos? 1 u.~l. ,Jeu •. o. (~Ua,.J.wle: app~m--5~s). _. • 
(1tpo:ttdos,1!m:lo yelii._)" . . 1 \ou teen~m:.u·, Sr·. pl'éSidentc .. E propr10 

O que e mms r.l1g-n? e, nuu? nobre, l)Ots, i r_hl, doquen<:ta modcr·mt, _como da.s ln,tera.turas 
tr·.l.Zer pm·a. e:::t~ recmto o llx.o t.las t·uas, , c:mtemporan~~as, a :-;oln·teda.de. n. chtrez<L, <:L 
'OU expon anemncme, co. octu· :-;o n·e. ?S l '.:onc:!suo. \.C~eL·varer p;,u·a. Jll<ttS r.ur. e. IJ e~ame 

~eus l~oml,ros <'· pc:st.tr.h'\. cruz _de um :'ttCr1ficw I: ljtti::Clellt:-~ ~le:::s~\ longo cata.lo~o c~e 111.JU:':'t.ll,:u,s c 
1 namhto. lw:nolo:.ramlt• as~ I m, nr:hr exen1- n<:r·se~llll.~ttCS. dl! erros e ,Jc.._ Cl'llncs. n ue tem 

. ·- • I -. •' ·:1 . • 

heroicos cbsterti.tüos? . df:~;ltr~u·a . ."· ~Ias. t~Ul to(lo caso. aÍli Jic;L. comu 
{) que e mai.:o: gloriosc•. dclJellt:Ü: im·ectiYa::: no I;Xl~llll•lo. a. lil:ão; quem entra. 11e~t~ 1:ecinto 
].)árlmnento ou arregimentar cxcrcitns no seio vem di=-cHtir. não dc~compt:,r, elentr-.~e pelo 
.Ue uma. rolllrt ? taletltl.r. nii.o coadmt· como rã.. 

Estüoenganados <tquelles c1 ue ]_)ensam Yen- T~rnüna!!do. n:iu pc;~so deixaL' ele lemlm1r 
cer por um tão g:ro:::seiro ])l'Oce.~~o; est~.o en- um tio~ celclJI·es n.polosgos de Luiz XL · 
g~.nados os que se pe1·sundem que n. vidoria. O rei de Ft·<tnc;a, qua.ndo lhe vieram com
do partida1·ismo esta na htma n.tira.ch ú honm mtmicê:li' o saque de Lieg·e e p:;dir-ille provi
dos adversarios. denc:ias, respondeu ao commissa.rio com um. 

O lixo só pútle ser·,ir de pcdest;.ü ú.s csüttuas dos seus c:osr.umados apolog-os . 
. amassatla.s no esterquilínio thts c:alumnias e ~I:!u pa.e tinha. um<l. grande arvore perto do 
ti:tfulices palacianas. Nüo se amord<v;:.t <tssim seu lJttlacio, e gostava, eLe ]_)ensar á sua sombra 
uma con:scienc:üt sü.,nem se tlestloura uma. vid:.t e de ouYir o murmmio eloquente e myste
de S<tcrificio e pobreza. 1·io5o ch1. nn.turez<t ]?ela voz das amgens que se 

Nilo, ttnte~ tle tudo o cumprimento elos espregui(;tt\";tm entre as iblht1.gens da. ::u•,·ore 
nossos de~·er-es, e, p~.r<t jsso, e preci:So que :.e- ü·ondostt e lhe Yin!mm t!m;um doc:c e leve con-

. alevantadas tle patriotismo,qu<uldo se tem P'*" 
frente um rtdYer.-::ario ctqJcioso e sem esc:ru
llUlos. Assumimlo aquelle )_)osto de combate. 
a um tempo obedeci<t no duplo sentimento da 
honra e da. saudade. honra parc.t não d.e:xtn' 
'!)ericlitarem as id&\.S enca.rna.clas n;), bantleirn, 
da opposiç:ão~ de que o jornal que tenho a. 
.honra de dirigir é um. dos mais poderosos lxt-

~enarh.l.~ O::; corvos, po1•ém, íi)I·a.m fazer ninho 
enr.re os g<Llltos rla. arvore. . 

Es3es corvos o ;tllorreciam e incommoda.vam 
l1orrivelmente. :Meu pae mandou timr o ni~ 
nho, uma, llua.;; vezes; os corvos, porém, vol
tavam e 1hziam outro e no :fim lle um anno já 
estava elle a.rtisticamente tecido . 

Que fez meu pae ~ mandou armncar a rtr-
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.. mre e dcStle então mm<:a. ma,i:; se inl:ommo- ct·é~to;:. ele lO e 12 tl«~ a.l.ril· a. hom·:Hht minoria, 
<Jon. e dor!nia. tt'ltllCp!il!o. (ili w·:'dadt: yt:,'t(!.) concet.l'3tt. iK~l~' 01';.-!,'õ'í.n do' uohrc dcpntatlo pela. 

··~ •. u ' 7 . ., .• '· .... 

<.lifTi?uld:;.des. <tppa.rentemente insupet·~wci~-~ que _il,Sti!icoli o >'eu l"~'l"''''i;n"~;.,; -co~CC:leu 
A !nstorm dessa. tU''tore e clcs5es çorvos S<~O :.und<J, qtw os c.lor:umcntos ~u!icitado~ n.o Poder 
:uma.liç~iio digna «le ser pontlerad:t. Exctuth·o 'leYcm ir· a uma. commissão x1.rn. 

, como Jll f!O '-e :t !tt te c\·al11..:i<L, en rego o soure e es a.~~~:.u· u ~cu p:.~.r·ccet·; c a.te mes
.n.pologo de Luiz 'X[ á con::.:i«lerac;fto. ao cspll'ito I mo depois da a.r·d<:ntc irnpug:rHt•~~lo 1lo nobre 
e il. argucia uos illn~tt-es collcgn.s da m:.tior·ia.. denntado peli:t Ba.lti:.L, conccrleu, pelo ot· .. ·iio 
(Muito rw,i.1:,ow_ito lu:n1. : .''JIJIItt.Hsos d!t.~ ya/r:;·:.,~.~; l ~lo.~ll~tstre deputado pela. F<~r<l._!t~·l!'"· que 7::~·a 
.o o1·wlm· c mHtlo t;u,ilp,·~,,u.; ;, {(!do.) i mdrH:re n te (l uc; essa. comnnssao los~':! a. der~a. 

1 e:-:petta.lmentc ou <L pcl'm<tnente Llc LegrSli.l.•:a.o 
I e ju~tic:<t. QuC', pois, nos SClXtl'<t'~ Que c.liYcr
! genci:t cs:::cnl:ial explica. c legitim<t este 111'0-

longado debn.tc '~ Apen:lS esta.: o:; nobres depu-
SESSÃO DE 28 DZ :\L\.JO DZ 1802 tndos qw:!rcm sülkiütr 'lirectttment.c os úo-. . . . . . 

I .; ' a , ::,. C (. • l I ..:.. :s -
( Yide png. 7í •lo 1> \'ol.J l ttl(;.ii.o deve SCl.' l'cit:'l. por 11111 ÜOS Ot'g<Í.OS Ofli-

.- j cin.•~s. ·h~ _C<l.lll<u:a. <:_omo. é .<t commissü.o de 
l ,.,< • 1 - . ~')·... -... ··~·· -.. ~ ·~ .... -~· 

em que sccm ma.nw o a. ~.:;Lmara; esc~ Clott::. . . • _ . . . . _ 
dias niio J){,LlC lisonzen.r-lllc os cl'erlitos üe se· : A malOt'!:l. nao )HJLle ::.u1h·;~,gar a liH~ru~a.o 
ricdaLle, nem i'lwt •• lecer-llw :~:~ntol'ida.tlc. I dos nolJr~s dcput.aclos, P?r-quc el1;1, no!tt n, 

As discu~süCB no seit1 tlestn. t:t:"<t deYcm rc~- pt·:LXC regnnental que Hte mc..:mnlm manter e 
vestir-se tlo todtt a. ctÜIIHt. cll: toda. n. ser 'ni- :tr.t.ent:•. colltt·n. n. na.turez:t do .reg:imcn que in
·dttde, cotT!JHli v eis com a. eierac;ão do nn nclllt.O s~ittl imos e. que _Y<.~e ~entl0 Ht.l$etltlo t.od~s _o::. 
queret:eb2mo~. Nii.o ~cimn:-: aqui :Lput';ll' ollios. üm.~. (.-ipouulos.)·l~sta. noalpha.lJCto do dn•ctto 
nem dnr exp:tns5.n '-" scntimt!ntos IJ<:s:so:tc:-: ; l);td:t.lllel~tar amet·wano, _a. que o no:;:;(l eleve 
vimos t:·atar dos altos inteJ·csse:; du. n:v,;i:io c 8er rt.lentu.:o.que 11.S rcl:u:oes entre! o CongTc:;so 
essa~ pajra,,m em e;:;phera. lm:::t.:~.nte :.t\t;t p:tm e ~.1 ~xccu~:ivc' se Jll:trüccm poy meio «la.s ~o~n-

. . . - . '~"' ·,:-. s ..: \ t(_~ • 

~ l' 1 · 
1
· • 

1 
· ·:·· · _ 

1 
•. ·-

1 
~ · t' (ti L't~r to ( e so wtt:.u·eJ n ' u·et:t:unentc rp.1:.wsq uet· 

pct 111( O :.L lOill'tl( ;t lllll!UL'J:l, U tJ JS:ô!flllU.l I l~ ;:, _- ÜÜOl'llllH'ÍJ~. 
tcnr.lel-as, :-em, nem t.le !en!, Htppor que Ya • . . 
{}n, pm·te do orador a intun~~üo Llu magoal-:1.. . :\Ia .. <::. ao eontrar1u. tt·;üa-~c de as::.nmpto quo 

. _ . . . . . 1nterciiosa. ao Congres.-;o l'OillO um dos poüerL·~ 
O Sn.: n·~rGGEL n_E ?-\~_:·n.,_,-:- A~~n.mortn .. e;rn: nal:ion;_tes e sola·~ o Cfl!al o seu pron~md:•.

i~l}l m,u~;·lb_ ~t9.:~~t. ,t c,i,L~n._L _11~·· !·~ qucst.lo ' menw ne:::5a. q ualtdade e imposto pela. lcL fun
\~ • EEx ... no:s Lu zum um,L 1.11J u:stJ~.,L . tlament."'.l. Ora,. ~i u.pprovn.r·mos o rectueri-

0 SR. Ar.crxDo GTjA"AnAnA - Estou r"sol- mento c.ht minorht, chegados os documentos. 
-vido, Sr. l)resitlente. a. m:tnter-mc n<t tt·ilmw.t V. Ex. Sr, vresidentc, pc.tra dttr cumvrimento 
sem (lesviu.r-me ao ctli'~D de minhas observn.- .:~.s" prt'l.xes regimentaes, htt de envia.l-os se
~õest sinfto p:un t.tttcndm· aos <'tlXtrte.s perti- gnndo a. fórmuht, (i fJWJíi~ {e:: a ·rel)t!i.~i~:i'Go. 
11entes á m<tteria do dt:htü.c. Desttt sorte, Sr. peesidente, os 41 signatarios 

Sr. presidente, si não tosse verdade que o I r.lo requerimento ítw-se-hia.m senhore:; dos do
parlamenta~ismo, (lepoi:; que está morto, p<1$St.t cu meu tos que pe~·tencem ao Congresso. E' ver.: 
üe perfeita. saude, este debate est;wia esgota- d;Lde que temos a ])tt.la.Ha. do digno lea(k,. ela, 
.do. ( Apoirulos.) A questão r1ue se levmlt:t e minor·ia, que muito me merece, asscg·umndo 
mera filiO't'<.tna. De Jois do substancioso dis- c ue re uererh.t immellitüamente <.t eleição de 
.curso do illustre deputado por Sei:'g1;~~ o Sr. uma commis&í.o c.t que elles lbs~m t'l.irec os, 
Felisbello Freire, cujos altos tnlentc:,1 tanto mns <"l. verdade é que si, ao em vez disso, Oi! 
honram esta casa (muit·o lJcm), toda :1. contro- nobres deputados entendes:::em ficar com 
versia estú. dirimida, a questão estú. morta. esses documentos, V. Ex. Se~ · presidente. não 
{Muito bem .• ) _ . teria recurso no regimento pn.~ íitzer vir ao 

A Camara, maioria é minoria. conveiu em conhecimento da c:.una.ra o que só a eUu. per
que se devia ))e(lir ·ao Podet· Executivo esch1.- tence. A conunissã.o de constituiç:iio. u.o con
:recimentos sobre os actos que constam dos de- trario,;.i qual talvez coubesse, mesmo sem in-
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ve~tf(lura. especia.t dt.t e;:~.ma.r·a, leYanta.r a l' sido comprehendidos nas medidas de 1·igot> to-
questão. ma.da .. -s por e:fi'eito da declaraç~l.o de sitio,depu-

. . t<1.(lo~ e >:e · .. , " . • ' "' 
.. • existe ahi uma violaçiio constitucionttl, por

QlHtnto os represent:tnte;;; da, naçiio devem es
tat· íôrn, e a<:ill}a, de t_?dn. a excepçii.o legal, 

, ~ • < • . < 1· ot· e 1 a e ua tu r e{ L-
ca.s:;. Dr:_rroc:.L-~e, po;s, Sr. pres~üente. a alle-. ch que ~·Poder Executivo lw,ja de tomar partt, 
gaçao tu.o ass1dna.mente repet1•ht tle que a 1 n<.trantia d<t ordem. · . 
indicc~çüo dD. m<tlori<t . dB?tina.-se a <Hl.hu~ a ! e N'a.da. maís a.hsu.rcto, Sr. presidente, do que 
soluç~ao dn, questào prmc1~:~1. As comm1ssues 1 e~üt extensão da.~ immunichtdes pn.rlamentares, 
nesta casa, s_em '" cumpllClLhtde do~ nobr.:>s \em Yirtude d.:\S quaes J.)elo 1i\cto 1.le sermo:- os 
deputados. nao podem pr-otelar os _rrn lnü1JOs 1 a.utores da. lei estaremos n.cima della (uwito 
a.rre~tos n,. :~n estml?., Y?rque o ~:e~n~:et:to o: 1 beJi) ); em virtude ~a.s qu<tes nós, que somos 
ar1~1.a. do •lne~to d~_e~~n que e~~e:s tr.t.lP.lho:s) ch:un:u.los a. constrml' '"ordem lega.\, poclere
entr€m em (l!~cuss~LO !nd~pe_ndeutecl~ p~u:-e?er·. 1 mos ímptn1emente clestruil·a,! (ríwilo /ieM). . ...(',• . . .. .:::. . ' . . - ~ 

po1·que ~" _ct rts o regtmen o nao Pt'escr·e,·e niües e proferimos os nossos Yotos; 
prazo. · _ As longas luctas, mercG da.s quaes os primei-

Demais. Sl'. presidente, si lw. vemo~ 'de ~te- _I"OS repr:esent<.tnt9s do po\~o inglez conseguiram 
ceitar sem som. n';.\ t e tWtc: t\ <t a u·mrrtl Y;J, (o 1 ) t' :. H 1 t 1c: tu; < r a ne · , 1 ·~ o , n: 
honx·atto lewl~i· (le qll<! promover:.\. Q eic"!ição ( tr~1.va.das sinú.o par~t que n:t t·esistellcia. aos 

- de uma, commissão especi<l.l, temo:S o tlil·eito l ahu~os e de~m<tndo:S da. cor()a,, a sua, p~\la,Yl'tl. 
tle exigir que se acc:eite '" afii.rmt\ti\'t'·· que\ ro:;se <tml)hun.ent~ ::es1)eita.da e g:~t-.tntiu::\.; . ~1ão 
ora, fa~o. de q üe u. c:omn1í::são (1e con:::titukii.o. ~ rora.m tra \"ttdc.\s ~11mo p:t;ra que na o se r-ep~tl'se 
leg-ish.t~fío e ju5tiç<'t, de que tenho <t l!Onr·::t de':J:1 resposr.<"l. d~t r;u~llt<"t Ehsahetll <.10 s,·,~ahu tlos 
ser ü m;ú::: olJscnro membro, <.:omprornette-~e) c_ommuns, sn· Euwnrü C~ke. e1:1 1:)!)3, : ~<A 
t\ n~o demorar o ~eu trah;\lllo. por(tne nem: llk·rdadc de p:da,Yrtt ,·os e conc:erl1da.; mu.s un
elli.t, nem o gon'rn~ teem in~ere:-;53 em a~lia~· ;!· ( p01:t.:t ctue s:01;:Lis e~n que co!1~i:-:te este . privJ
~olw;ito de5t;L quesmo. (Apout·fos ela ·,;,n,_.,·:·t.) i leg:to. Ellc nao con~t~ttl no t.llrC:!tto de tllzerde:; 

' . ,. ' . . .. ... .. ·~ . . 
:.t, r.i ~-e~~S~ ú '~~;en~i~t tla.· lllttt~~-i~~~ ~~m ';:-ri~l a ) ou n~o. >'' . ' . . 
solemnidatle •le que s~ reveste, nem o a.rdot 1 A vidot·iu. tlo:; rcpt·c:'cntn.nte::; 

· ·,l,;:; r E>, - n'" ate ·ri.t ,·\.· · li ···t n ·•:,;. 1h. 'I!! ·d:tl • , a. 
ta.<.lo:; .. n:.t minoritt. nüo tize5sem re\·f~·e~: pt·tl.X(!::: \tribuna ptu·htmcnr.:u·. tirmon :L imiaunidnde 
Yel!~~tS- re:;t;\m·~nllO ~ol,re umn .. fihgr~nma (\!-~ 1 tl~~ repr-c..~enta.ntes üo poyo cümo uma. lemma. 
tegnnen.to '" (\ls~ussa.o do Yoto tte gt-:1.1;:1~ •. 

1 

l\mv_c~rsal. ~I:t:; ctn ~:wte ai~umn.. do m.unuo 
. (libfito lpJtit.) ·· • cmlJS~'l.rlo . . St·. prc~ltlt:nte. c~~a. ll_!llnlll1l(lnde 

O tliscurso do nol)re tleputatlo })eht Balna. ! T.eve .)n,ma.J:- o aku.nte e n, exton~ao que orn, 
tão 1)l·iUm.nte como o seu tiü2tlto pet·miT.te \lh~ quer tl:.tr entre nós o illustrc üeput..1.do 

_ fazel-o, ttl.o extenso qwt·nto :.t sua lltmasi:.t pela, PttmhylJ<t. 
permitti-lhe a.rchitectal· accnsu.çües. Y;\sou-se N<t AUemanha. a Cotlstituiçií.o reconhecendo 
nas v;elllos mol~les parlamen~res em qu.e ert\ e J.)rochtmt\ndo ._\ immunid:.t<.le l)M'ht.menta.r, 
de rigor :1 rev~sta. accu_s<t_tont de pa~t~t em restringe-:t, todavin .• cla.ramente á.-; l)alavras 
l)~Sta, collocanao cada numstro em PC•Sl\"-<tO de proíer·idas no seio dn. C<tm<:tr<t. (1} Na. Holhtnda, 
reo. · . . . os arestos tlos ti"lbtmaes teem estn,belecido que 

O nob~·e depuW:d.o peli1 P•:tal!y7x• enli•emou os rleputallos po<.lem ser procc..~saüos no 1ôro 
a proprw. mt"Lterta gu~ est<L. am~l3. pentlen~e tommum por pata·n·a.s proferidas mt c._'tmara, 
<.lo. p;:~.recer ela comm1s~o; _discutn.l o propr1o quando, semlo il~juriosas, nftú tiverem imme
acto do govern_o e drscutm-o, l!el.'ml.tta me tliatt" depemlencia. da opinião manifesü\di.t." (Z) 
- , · h(l' de mo:lo a. d.erx.ar asmo5 : 

áquelle::s que, como eu, estiio lu1.hit'?-a<los a 4:\d
mira.r-lhe o tu.lento e a competenc1a. 

O nob1·e deput~do com todo o c:;.\lor· que ~he 
ach·em de uma. mocidade futurost:~., su:;tE:mou 
a these da mais absoluta iri·esponsabilidade, 
car-acr..er1sanuo os representu.ntes da m.\~flo. 

. S. Ex. <.l.rvorou em ma teria de accus..1.çi:i.o. ao 

. ao Presid~nte da Republica, o titeto de terem 

(I) Constituiçti:o Allemã, art. 84. 
(2) Senten(:a$ da Alta Ci)rte (Hooge-Raad}· 

U.~ 1 de marc;.o'(le 1844 e 30 de .Julho de 1864 
- La. Discipline Parlament-tire- A Reyna.ert-
- pag. 328 . 
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O Sr:.. Ar.crxoo G-c.\XABAP..A- !:\iio e..;;qnece
~·ei a. distiu~ção pimt c~1~1e ü ltonl':ttlo de]!utado 

N'"" Bclg·icn., <.tO contrario. deu-::;e uma tl.tn
pliação. A Constitui().o clw:uncnte estatne a 
immunidadc -pa.ra. a.s pa!:tvras e Yoto;;: 110 
exet·ctctO c: as unc:çues; e o g:o,·er·no c ec urou. 
em l88La. propositnda. ctuesti'lo Lueq. que e;":sa 
immunidade esten1 ler-se-lJia :t q nttlfJlt:'l' acto 
mesmo Ji:•ra. dt"" c:t.mn.rn .. desch ([Ue elle 1o::;.;;e 
})I"aticado no exerci cio do m:•.nrlato. Tmr.ttY:.t-s:c' 
de actos praticados em lllna. commis~} o de 
inqucrito escolill' em Eng:hi;::n. q ne 1ot·am 
a.rguidos ele illegtv·~ c ut·lJit.ra.l'io:-: ; e o Sr. 
Tesch, a.ntigo ministro üa jn:stka. sustenwn 
em ~eu l'eln.t_orio. em nom? da ~ecc;ão central 

rcc:olhi•.Lo s~·eret.a.menie it }Wi~ão de :\e\\·g:ate : 
n do Conde Llc Pomn:et. pr.:-~o ntt Tort·e de 

· 1 "t :Ul"'l e llll:t Sl~l'ie le 
ouu·os ctttc c.st;üo n:L melliOl'itt ele q tmntO$ :;a.b<:m 
ler. 

A ~.lemocr<1cia :!.meri<::Ultl. r·cpellin estes lWi
vilegios, qne punham o:-; l'C)n·esenr.antes d:t 
n:tf;ií.o acima. d•t so~:ierlade. <<Xo::sos constituin
tes, disse .Jco1l'crson (:)) q nizer·nm ao contral'io 
conser\·a.r ú. lei seu c:1.r:tcter· obl'ig-atorio pam 
todos sem que, sobretudo, arr.uelles que a. 1hzem 
se pudes~~m subtra.hir :t ella. E' a razão pel:t 
qua.l elles s~ limitaram ao princ.:ipio sanc:do
nado no ttl't. 1" secçii.o (i"-dn. Constitniç:ão. 
Nos termos (lest<.t di;;;posj(;.ão «llura.nte o tempo 
da.ssessões respectivas, nenhum senador ou 
representa.nte póde se~ preso, nem nc.t ida, 
nem na volüt. salvo c:tso de trai~~ão , 1elonia 
ou ~ediç.üo (/n·tnch o f' lhe ).laacrJ) .» . 

Nií.o lOdem rambem ser )l'Ocessados ou a.r-
guidos senão n:1,s assem le::1.s ( e que h.zem 
parte pelos discm·sos ou opiniUes emittidas 
em unia e oútr:.t c;unc.tra.. 

Aqui estt1o nitidamPnte as dun.s questões : 
a ,immunidade e :.t inviohtbilidade; o direito 

(3) :\'Ianua.l P:1rlmnentar. 
C:un:tr:\ A. iJ 

tlc emittir lincm.ente :t ;ma opinii'i.o sem res
pon•.ler senii.o lda.s in!"l·acçÜC:' l'C'!Ôment:tes, e 

. . 'I . '. . . , 

núi.ndato, stüYo, entrctimto: os casos üe tr:l.i
ção. felonitt, ou sedição. 

0 -.P... q> .\ IO Es O -

ela:; é assim, não htt cluvida. 

O Sr.. Ar.crxno Gc.\.:S.\r:,\1~.\- Pois::. legis
Ia<;ilo do;; povos cultos ú llir·C!itn ~nhsi•li:n·io do 
nosso, mn:é.nw t1 do~ Estallc)S l:ni,lo:::, ;1, que 
fümos l>2tlil' O:S l)l'indpios cat·clc;tt!S <h~ nossa 
or·g:tni:;;;tç:i.o politic:a ... Mas, alóm de twlo, si 
não {{)SSC evidente q Uü e da lw.tureza ÜO esta
do de sitio a alJl'Og:t~.~,~1o ele fl'.la::.sr! uel' pl'i vile
gios pessoaes, e dar·o que des•le q uc tí. Con:;tt-

. . :-- .· -.. . "' "' ~ ~~:- .. 
que elht consigmt, não exl:eptuou ~l.:~ referen
tes ao:; represent;.m tes d;L nação; e:->t:.1.~, como 
as dern:tis, considernm-se su:;;pens:ts. Toda. a 
YCZ flue :.~ uma. regt':l. gera a .ons ,t ;u1çu.o 
impüe um<t excepc;i'io, c5~:t exc:evçüo ó declam
f.ht. N<:_m ~odin deix<tr de o _:-:e!': por-rtue as .. .... . :-.~ 

: .. 
dech~t·tuln que nin;;uem ter·ht ii):·o espeç;htl, 
abre expr·e~sa.mente ext:ep(:iio para o Presi
dente ([t"l, llepnblic<.t em certos c.:rimes em que 
mttnda.-o ser julgado p:!lo Senado. 

O SR: Ixoro no BRAZIL-Tambem para 
os mi ti tar-çs . 

0 SR. ALClXfiO Gc,\X.\.!.U.lL\.-Tum1x~m p<.l.r<t 
o::. nülit<tt·es, c:(•mo lem1Jr<t o nobr·c tlepntudo: 

~;o (' - n·e:::-:a. Si )oi:-; o em J -

nho c.ltt Coustiwil,-ii.o lb.::se collo~·ar o.;; rapre
:;ent:.uttes d:t n:.u:ãu nesta. :'inw.r:ü. ·, c:"'c:cpc:io
nnl. tão ü·i~tultP. t~o u.u~mtln •. t.ii o odiosa, 
ne:::;s:.l. :0:1 ;ua.çac ( e · e: ... , u ;,t ::o, 
üt.eres dt~ pl'imeir-<t g·t•:ttllleza. Plla o tc•r·iu. Lle
clarado, como cleclarou l• pl'oc.:c:::so é•Jmmum 
de cgte ('Ues :s:io p;l~;;:h·eis. 

Demon:-:kando a inttnidadr:- •ht i:J!eori:L dtt 
oppusi~~ão, niío po::;so. St·. pl'csidcntl\. ruri:t~.r
Jne :t admir·n.r o empenho com que cU<.I. hoje 
del~nde a immmütlac.h\ par:a.uH.mtar. o zelo 
qu<: apparenttt pelê.ts liberdades con:'titncio
mtes . .Aimltt ltontem as nossas 11osi<;i:ie:=; cstn
vmn in vel'tidas. Er·a.mos n.·,s que com n. Con
stit,uic,.:ão e <-'-':i leis em punho emprehendiamos 
e susteni:w:.unos esst"" glorios:.t Iuctu. contra a. 
peepotenci:.t, o v.rhitl'io e vn.idismo. Um dos 
nossos, dos mais dignos, dos mais dellil::aclos. 
do:; mn.is <~orajosos, o Se. Serzedclln Corrêa, 
no exercid o de seu mttndato ele tlcputatlo, 
nest:.L castt e na impr~nsa, acc:nsou te erros 
na. ttdministl-:\~ü.o :.1,0 governadot· do P:.tranit, 
um Sr. generc.tl cujo nome ll'"lllle não me 
·occorre. 

VozEs-Aguia.r Lima. 
O Sr:. • .ALCl::"DO GuA:SAHAr:.A.-0 Sr. general 

Aguiar Lima. Pois bem, senlwre.-:;. o g-oYerno, 
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que a. ll011l'::tcht minoria sustenüt.Ya. com t;ulto 
calor·, escruec!:!u que o Sr. Serzedcllo tinha, 
· ununidnües n~ lhe Q::.u'c.\ntiam :.\ liherd:.ute 
da paln,n'<-t pam lcmhr",r-se c c• que e1·~ coro
nel e in!lingiu-Ihc um:.\ re1wehen5ao em 
ordem do dia do exercito sem que nenhum . . ... .. .. . 
( 't , J. .... 

absoluta,. tívesseis tillo um<.1. palan:.\ con
demna,t.oi:i:.t dessa, violação. ::utdaz, p:.\tcnt'.!, 
inulludivd, do texto constitucional ! (Jiuito 
belil .• ) _ . 

~Ias -p:u•a. mais illlllOrta,ntes as:mmptos 1:1e 
levi\ o discmso do nol)re deputado pelêt Bn.l11a. 
S. Ex. reconheceu que n, ct\lll<U'tt nfLo 110cleria. 
ser um trilmnaljudich\río, mn~ politit? e. que, 
não obsb,nte, e i1 eUa, que.:. c:.tl.1e a prrorrdade . ~." . 

O SR. AuGUSTO DE FREJTAS -E:;;ta, conc:lus:.l.o 
niio :-!C tlelluz da::- min1w.s pala.vrt\S. 

o Sn.:\J.CJ:\'DO Gt:ANAHARA- Aincl:L não tbi 
Jml,lk;ulu na, intPg:t'n, o dis~urso de V .Ex .. mas 
tl4." (Jlle }JltdL\ om·ir cotJdlll qu~ e~sn ~r~t a sun 
opi11iií o. que alí:'1s. ~u nã.o podw, <::onctlt:u· c·om 
n. man i t"c:-;t;ul:l, ao tlm se;;umte pelo nobt·e de-

.. · ~ . >· .. • • 1 'l ' r 1 nx;.t nüo hns· 
ttu·· f!ti•~ o J>J·e::;iflen'te d:t Re1mltrch, d.e~se ta
zt•e:'!' e motivos. sinüo que lhe c:ompct;w, :.\)?l'ê
~ent:t't' pt·m·a.s que Je\·,t.Ssem ir, com·it~üo 
jUl'll l('ll, I. :t CXlS CUCI<l, (O 1.;1:'1 

Sr. Pt·c..::hlente. os homens mais eruditos po· 
rlem sus~cnt:.tr :.\S mt\ii!- ütlsas these~-. c:obrin
ào-as de t.ão brilhantes htntejouh1.s, que :t 
m:.\S5n. popular acceite como l)O:ts doutrinas o 
que não e sinão ca.rg<t aYarit\da. 

··Mas ao lado do mal está o remerlio adequado, 
e v. Ex. me ha ele permittir que. nes~e ma,
nancinllectmdissimo ond~ se íbram ms~1rar ~s 
nossos adverS<\rios, eu -v<.t beber os m.a1s d~ct
sivos <:trgumentos em l_)rol d~ affirm~tlya. 
enunéiada de que. nesU.\ quest<w~ a J_)I'lOl'le
dade f}tt intervenção do Poder Legtsl;;\ttvo,com 
exclusão do judiciario. é iucontestavel. 
N~o lH.'L 1)aralle~o possiY~l neste particular 

entre direito publico amer1cano e o nosso. A 

.:'i.s disposições da nos...."<-t lei fundamental são 
~nuito diversn.s. são claras, completas, taxa
tivas. Pr·imeír·o, (leter·min:.\ ositiva,mente ue 
o r ongt·esso e o poder que tem autor·idade 
par;l dt:cl·ettu· o 5i tio (art. 34, n. 21) ; depois 
esta,belec:e que. na a.usencia do Congresso e . . . .. - . - . 

• •. ) ( 1""! ( ,, .( 

testin:.\. per-igo immineiÍte par<'L a, Rt•publica, 
c;:tbe essa, f~lcllld:\de ao Executivo (art. 80); e 
conferida, essa 1hc:uldade. estende em quatro 
p:wagr·;tphc,::. minucio::\amente, o modo por 
que deY~ o Executivo ntilisar-se dclla, o pro
ce.~~o su b:::equent8 que ~e deve respeitar, veri
ficatl:.\ :.1. hypotlte:::e. 

Sul. a ~enteii.,-<t de Chase continlt;~ esws me .. 
1nora Yei~ pa.l:wras: <<E' verdade que n, inter
Ycnc:ão do trilmn;\l é petlich\ porque ~e pre
tende que <"tS leis em questtio 8<io inconstitu
éion<t~s; mas nós nti.o podemos comprehender 
como e::;ta. cirturn::;tanch\ moclifi.que o J)l'inci
picio ye;·al que PROHIBE ao Pvde1· .Júdici12rio 
Íriliíli:-;c 't!i'-.. ~e nw; f(mcçücs [)O{itiCI.lS r/o E:rcc·r·.
tioo. » (8) 

Provado. pois. que a dechtração do sitio ê 
faculdade conH:rid<t pela ConstJtuiçiio ao ex
ecutivo, '-" .iuri::;.prudencia a,mericana, tão.iltr
ta. mente invoc:üda contra. nós, vem pelos seutS 

I 

'1'tce;1ty ycai·.-: of Cong1·ess- .htmes G. 
.._"\ ... n 

o· 

(6) Cent. ...tns de Rep. mr.:r, Etats Unis -
puq~e de Noa.ille, pn.g. 203. 

(7) Con:it. {iirlitat.ions- Cooley, pags. 160, 
l :3. 

(8) Le Pouvoi1· E:,~ccl.ttif mtx Etats UnÚ>
t4): ConstituiÇ<1o americana, secção 9, n. 2. De Chambrun, pag. 158. 
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trn.limite.;;; naturn.es, como seja a gu.rantin. da. 
propl'ieth:vle. .:\. verda.de é que o e1teito d<L de
claração do sitio p:1rn. as pcsso~ts, e exact<t
mente <1suspensão des~es direitos; e quanto 
ás causas, não tem limita~:ã.o, senüo livre <1 
autoridade militar n. occupa<:.ão dtt pt·opr-ie
da.de alheia, si clella ha. mister para. o publico 
serviç~o, o Ll pa.ra a detesn r.la prn.c;.n •. 

Assim, p::>is, Sr . presidente, des,·htcl:t a in-
, ·· · .-:- · l · . udiciario. '" Constitui ·ão 

impõe o pr·ommch1.mento do congresso: e ;,-,qui 
nã.o Lln vida dizer que ,Jos dous ramos do con
g-resso, cabe á ca.marn. qnalqu.e1· iniciativa.. 
"pw ·Les e co;! es.rt!:ue ;' • . .., · .-

ma.r<t, porque no momento em que o Pre.~i- <:Oll}O se 
dente da Hepublica. usa. 1.h'1. lh<:ulda.dc que lhe ,·( "hviôs s,-..... 
eonf'ere o P .. r~; . 80 d;.t Con· .. . · .-:- · ~ · ,,;·rul();', 

' a commoç:ão intestina. . . . 
rlClJdt.i(los Íii l iJ t"i'rJ,,,1)c,,. 11 

tivo )?rom.mci;;uncmto do congr·esso, elle estú. Commo:~~ri.o. disse um do~ ma.!:=: :\.rder;·t.~;,_, de
suspeito de lmver· yi(l}enta.do ;1, lei C e })i.lSSÍVCl f~n~Ol'C~ dos i~ltet·esses Lh~ opposi~;ão, C:OtnlllO
lle procr.sso; e po:s que <'1. inicia ti v;.t <.le::.:te c-n.l1e c:•~o ct·ete:t n<t ctdadc <t intli:-icipli na da. ::m:11·dn. . 
it CD..lll<ll'<.'l. peht <tCC:USt\çt.\.0. e e\·iclcnte que élli.t <:O!lllllO<;ãO g·et·a-SC pela.'5 g'l~t_ndeS c:a.t:;:stt·ophe$ 
.deve encetar o e-:;tudo Lln. questão para que n.s qt:e _enluc:tn.rn •t ~tlma. n;tc:tona.t; comtntti;ão 
)?OSÍ<ét•es não se iuvert<.tm. p<.u·n. que :'5C n;:i.o di~ ~r·tgma-~e do pamco fiuanceiro. Si istc1 ê assim 
o cn.so elo juiz juJgadm-, o Senado, :Lclt:n· ma- SI'. pJ·c~sHlc.~nte. 11C';.1.':\.l' q nc h ou \'é commoç~ií.o 
ter-üt p;u·a. a. accu~lt;~i.o onde o juiz litrmadt•l" t.la q na .. udo tt·czc ;.!·cnet·:~J·s in ti ma \':tm rt:!\'Uluc.i.O
cnlp:.t. a c;un<.tt'<l.. não Yt•.ia. funda.mcnto p:u·a Wtl'li.UI~en t.l~ ·~~~ 1->t't\.;lttr~nte d:t. l{cpu blic:;L a JH't.J
. ~ :. Jiuito I.J::,,. - ct:•.ler a. clt•1<;~to }ll't•:.;idclH.:ia.l. como :.;i lú~~!lll 

. eia, ·uaciona.l. não bastam para estabelecer '-" pena a.nniquilm· o SO})llism~:t! A Republica. nã.o 
vosse:t convicçii.o de que o sitio foi decret :ulo é cous<t <tbstr·,'l.ct.'1. que cada qual molde ao sa.-

. constitucion<.Llmente, sois livre de o conde- bor de sua fantasia. ou de seus inter esses· 
muar ! (.:lpoirulos. apa;·tc.~.) Não encontt".:treis A Republica. ê a ordem politic..'1. que existe, á 
na essencia do regimen, nos largos alicerces Republie<t e <'1. Costituiç~o e as leis concratisa
de =separaÇ<.1o dos poderes em que elle assenta., das nas pessoas incumbidas de applie<l.l-as. 
mt Constituiç:ão que decretámos, uma só fresta Attentn;r contra o exercicio, nas i'uncc;Ges· le-

. por onde poss..1. respimr ess<:t (loutrina que que- gaes de uma autoridade. e attenror contra <l. 
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RepuiJlica.. Si lta.via. l)eri~o imminente pn.ra. ~o~idb:tç~õe.-:: . O ~aso commoveu a. opinião pu
a. conserntçi'io no potler do c1wn~ lega.l do cs- u!Ica c repercutm no Senado. O Semulor Sum-
tado. é obiu que ha\ ia; 11eri:.w imtmn· .wrtt~ttr:ottmer---ft·:fttiret''etl:-f.ttte--s(~~m~· '\-::m----f~rciri· t-m·r+n,-----
::t Republicn .. ~i o presillente 1i)S5e apeiado pela. ü::1, Rep~blic<~ i!}ror~aç• 1e:-: s~ln·e os 1;1ot~~os da 
forc:-<t, a. Con::;tituil;ão est:.win, ror.a. ; togo- não n•Aent:l:l. que o genel'tl.L est:LVtt p:tdecend.o • 

.., · • «O "·eneral Ston · ~ 1 • • 

~i este er:.t o e:::col);) dos se1liciosos tle lO de 
a.hril, p:.tra. negn.r·1.les :1. e:xi:::tencia. 1 \:.1. (:ommoçil.o 
e a con5tituciom1.lidade do :i: i r. i o. hn. nüs t1e ne
~·a.r- ét Yera,cidade llesr.es ru~.:tos. n ue f'St5,o Yi
vidos n:.t memol'i:t popular. jazetil inte;.!l'O:' HilS 
}XLginas ele todos os joruae=--. mesm(• nas da
quelles que hqje ü~zem ct:•ro comvti:3CO e que 

·no dh1, se!!.'uinte :to t.l;L set.lir~ii.o. dedar:.wamju~
. t.'t~ e mel.·e:::iclas a.~ mecli1la:'= ~l~ ri!!.'ot· toma.rlas 

,. .. Y • • o ..t itiÍ(((lmi . Si isto c a~:3im. c tiC 

rn·ov.l.s m:ti::; qúereb: ? ( J>(r,IW( ) • 

Inquerito ? Pois não é ~~vidente que n~o l1<.t 
de set· no momento em que •L n.morkta1le :se vc 

e:-ti: preso por I!linha gPl'al auto1·idacle, e peh\. 
l'<.J,zao de que. Sr.Jn. culpado ou innocente. a se
gnr:.tnt;a. l)ttlJli<:~t pa.l'ece-mc exigir que se 
r.enha. 1;al procetlunento <:ontra elle.» 

. E esr.e Pre::; idente, senhores, cha.m:1Ya.-se 
Lmcoln ! 

( Il!1!ilo l,C,il.: 'limito.~ rtpn:~ulos. O om~l01~ é
o:vmncnlc auntçt.!do c (c!iC:tat.lo.) 

SESSÃO DE 2 DE JU~I-IO DE 189~ 
~\SSa ~H a. pe <l. 1 :..~ <I e<, · . 
sente ata.c:ttlo ú. mão <.trmãda, que _ se Y:.te i \"id•! l':'g-. 17 •.lo ~-) \· ·•1.) 
proceder :1. inqner·ito. nc:u·ear tesr.emunhas, 

·..:·, • · • , ?. . • c:: ~ '" • <• O Sr. -~hneida No~neira -
as l<~'f:s c se tent:'l. violentn.mentc det'l'il,:u· o Sr. pre~iclent~. o illusti·e ot·a.dor pern:'l.mlm
_g-o,·erno. di:::sc Hn;ve. citado pelo Sr. Ruy B:.tr- ca.no acttb:.t <.le declarar n:" bell:L peroraç~ã.o tle 
bos:.'l.. :.t lot·ç~:l.(leve ~er repellicht 1)ela f•.ll'<;:l,ton- s~;:n c.liscu~·i\'1 ~ue nãa se lll.zh1 ~cho de preven
~idet<.\ndo-se leg:te..;; :ts e:xig:endas e.la necessi.:... c..:u~s p:trtJda.rt~. _nem den:mdia interesses :po
dade p<tl'tt tornar :t .lcm:a. eflicaz )>. ":\:i.o lm 1le llticos'lla. opposu,!:to. 
::.e!' no momento em qne n sorte t.l:l. :\a(,·i'io c~t~\. _.Aeret.li~o ntl. sinccrid<l.tle de:'S:.t pt·oposiçi"i.o; 
<'l..mea(~t'tl.l:t üe ser dct:i1liLl:.L p<!1n. (i,t·ça. qnc ~c nao üuv11.lo nem por sombeas. da lea.ldad~ 
hão ele por em at:çãu os. 1·ecursc's not·mnes elo cles:::c enrnmciaclo. B:1sta conlleeer-se o tcmpe
c.Ut·eito. E', n.o c:•ntrario. ex:tctamcnt~ p:tl':L se ra.n:etn~ elo nobt·c llcpntac.lo p:u·n. n.va.Uar-se <L 
"~ • • 1 • ·• ·i "· c ue se sus )enüem a:; g11.t'ttl1- tlctlu:ae;ao e:om fJ ne e.:po:-a. a:' c 11l&t.;; q nc e:;t,u-

ti:t::; t:ünstit.ncil)l1::tes. Donde m:.tnili!~t:unent:e ::;:•, ( :t, }le " <::1, nr com lJ nc n:-: 1 e e IH e. ;:\O:õ: aJ'J'C· 
decluz que a u:\tm·eZ<L tt-:Lttsir,nl'ia e lll'g'l~nte b:ü~tmctÚAl~ ll~ Sl\õl, -pa.L:~:•::": uii.o 11:.~ pto_;.,ci~:t · 
tlC!S:::<l, met\ida .. exclue a, l)O:'Si1Jilida1le ela cCil- deltiJemdo. ll:t.O )m. :.tl'l.!lt\:10 011 Slllllll:t1;.1u·~ 
ece:ao c. e 1 rc. :t • ., J • • " • J • • 

'Kem se lli:;:t rtue e..;tou irmga.ntln injuria it::; ("lrwitttf.IJ.~.) .. 
instituiçi,es que copi:tmns dos E~t~'t1los Unidos., Ellt.retauto. St·. pr(•Sillt~nte.:"L nwdid:.\ que 
.AquL n.~.loutt·in:t que sustento Üel:Ol'l'e logit:a- a::::Sim me imtJt•ession~'· a. eloquonci:t elo uobre 
meme ele estdctos peincipios t.le dil'eito ~ li1 .. deputml.:1, Sl!t'tll'eltcllllc-me qnenma. inteUi.er~n- .. 
em sitnaçü.o m.tüto di1l~rente. com gl'ttve cia. tão lut:ic.la. 11111 espil·ito tiio elcvaclo t~1ha. 
atl'ronta. üa liherdal.le, du. viela, ela lei e do por uma. inc:xplicavcl mirngem chegado a Yer 

• direito, l)raticou-se doutrina. muito mais ri- o que não existe. a plmnta~i:tr o ·que n:1o é 
g-oros:.t, senão iniqu:t. O general Stone com- verd:lde. Este facto expliC<L-se como um p1te~ 
mandttva as 1orç<1.S lega.es n:L 1Jataih~1. de nomeno de oedem psy · hictL, unw. n.uto-su ···.-res
Ball's-bluíl'. Derrotaclo, lo i secret:unente ac- t"'lo, det2rminadtt pel<.\ inten-sidade de sua, "\?on-· 
cusaLlo de se lta.vcr ma.ncommunado com o t1.de em compenetra.r-se do que ues~ja.rc.t que 
inimigo, tra.llindo <1 p:.ttria.. Despojado do íbsse certo e convencer-se de erros que qulzer<l, 
commando. íbi tr·;.1.:1.ido iL bt.trr·a de uma com- fo~sem verdn.tle~. (..-l.p'liculos.) , 
mis:)ão administt<.\tiVt\doministeriod;), guerra. Sr. presidente, t.·uito no seu lXWecer im
e interrogado sobre o mollo por que conduziu 1n·esso como~no discurso que acabá. de pr-oie
n. acç;.l.o. Sem sciencia. sua, procedeu-se a nm rir, o nobre deputado procurou esplanar· 
. l ~ .· c. · . - '- t::J. • • ' • ..; l .· .. · . ' .. . 

·nome. elle 1oi arrancado do leito em que dor- com. o consequenda que tl.· C<tmara deve rasgu.r
mi:.L em um hotel de Nova.-York. arl'a.staclo fiS diplomas tle tre::~ illustres repre~entantes 
ate o 1orte Lnli.\yette, pr·e:::o. incommunicu.\·~1. que o eleitorado (le S. PMllo ac..'l.ba. de enviar· 
Pediu que lhe <lessem nota. de cuipn.: ll~1hu l)ttra. e.'3ta c<tm:.tr:.t.. . 
conselho de guerra; pediu qne sua mulher Sr. presid<mte~ o -propr·io autor do voto ern. 
pmles:;o ir visita.l-o; pediu. emfim. que o tra.ns- S3Pal-:tdo comprel1endeu <\ insutlicienci:.l. dos 
1erissem :pa.ra ontm prisão omle pudesse res- princípios que estabeleceu como pl."emissas, 
JÚl.'"J.r ar puro. Ninguem .respontleu a. essas qua.n<.lo disse que, independentemente de mo-
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ti vos lcgae.~. isto t": e~qwessos en~ l~i. IJ~Lli:t a.· !n~~m~:-. rno1lo pol' qnP. se púüe pratic:a.r uma, 
<Co.ma.r:.t :mnullar d1plomas por nc10S nao es- li1Jn;-;T.lt<a. vic•la.t· n, lei. tf•llllllettcr· o crime: ú 
pecificauos na lei. um :ütentatlo, e pa.1·:,, õ:\. CaJn:ü·n, um a.ttentado 

O p1·opr10 autor Llo voto em sepa.ra.do com- sem l'CPl'.•ssi'ío. 1.1111a iniu:4kn. ::.:~.m cor1·ectivo. 
- (. • • • ' • •• • J, :'o ~ - • :"' •• ~ - ' 

. v r."l ---: • . - ..1' ~- l: . ,· ' • 

lJasc:ulo na. sobcr:mi:.t da::: (lcci:::(ies d(1 corpo Niif1 sfi.o. enh·er,;.1.rtt.o. wr,.ladeiras n.s consi
legisln.fiyo na. verific:.tc;ão tlüs 1xutcres tle s::.:ns det·a(;c'íe::.: ;v.ld11%il1:l.:.; polo illastn~ uepunul(J por 
membros. Pcr·nruni•ll<:l• c 11:1.ndu wt~tl.~!ldeu ( ue e::.:tiio em 

Dess<.\ a.l'r-isc:vla. (h.culdade, de seu leg·itimo V!!-!'Ol' a .Jg:unla:-; d:::-J)Il="íci:ei: tlo clil·eito dcitur·at 
e cr-iter-ioso exercício par:t os mab _rev"ltantcs r;dati \';)3 :t lllOti YOS de llulliclmle que no di
a.lmsos instig-ados pelo interesse p:wt.icla.ri0, I·t•it0 <l.nti;.!'f.' inquin:w:•.m a~ c-h•ic:t1t'S. 
nfto ha. senão di minuta. dist:tnci:.l, e •In lbl·te ~\l;.!'l!Jna :-: cle~s.:ts 'li:;Jw::;ic;cies cn.lti t·:un em 
declive; pois cs:-:c ó o resnlt:ulo i::.í;n.l tia. in- dc:.;n::.:u peta. ü·n,n:'lill'm<u.~:i'J cl11 ~ystem;.t político. 
terpreüv:iio tunplin.tiv:l., quando niio s~ limibt. ontra::::. peclllía.I·e:-: :·t ddei'lninatlo r<·;:!'imen 
:a acr:no do l)OÜet• por· nOI"li1US cert:1s. inv;;.~·ht- eleiror-;d. nii«• H!r~m t.le~'lc 11Hii1.~ n.pplic:v;ii.o. 
Ycis, intran~:;rt:~.liveis; m.:1.s ~e I !ir~ cleixa. a. E' ;!::>:'iro rpw c.lb::.:e s. Ex . e:n sem {ll::::c:m·so, 
:t1lll)1itude incleli.nidn. do c.,j"J!r:.to .1ht lei. ,1:1:-: t\ api·e:-:t~ni.:,, c:::.:se mesmo :tr~·umentn em seu 
.tc1Hlcnc~··s de dirc~ito üas a::>pi,.ar;r7es do L·~is- voto <·m :-:8p:Ll':tclo. q ne niio se ac!l:t t·cvo~:uJo 
a( Ol' • .: {IM11~ o.~.) j • L'\.~c::.o ic. , c et•· ·a jll\ ~ ·'i t. :~.~~, ~.~ 

Sr. presidente. o proprio pei·igo de;;tt:l pr·1n- p:..·l·;;: ·g·ni;-;:;e l'l!1 ;;cc:ão dvil comt·a qtl:~.lrpwr 
dpio n.pt·e~ent:tclo pda nol:l'e dcpub.HJo (~;;;tú Pldtc.tl' clenü·o cl<•. (i0 üi:ts anteriOI'C:' e. :50 

• .,_ • • "" "' • .. 'lO • • ·~ e 0 ·,JI •• • I :)•o o· 1 a "\ 1 1 1 ° ·.~ 

mal-o~. · :.\I:1.s. ·,, -l:lt1Ítt·e •.icpt{t:tdu il;~,-c com}wc:1:cnder 
S. Ex. n})pcllou l):.u·n. :\ nxmu!!:lc;iío de uma qm~ a lei ck 1R,lli. l'Crr•J·b-sc 11:1. !!Xpress~o 

otch·ii.o senator-ial th n·odnd<1. do Cen.l'ú.. no ~~ ',: ·trwn·., ar: . .;; ddadiio~, C iH n i.lmcro rec lm:ido, 
sen':i.do do itn1K!l'lO. rlnrnntr: " 11:~r·knlo em qtw l' (~nos pP o cot-po c .e vo .antes pat':l, }n·occr e
era nrpiellu.Jn·orinda ''~i>ül:lcla, pPia ficec:•.. r·{~m ú. ele:çii.o ::-c•e11111la.1'in;; O l~ ::;l:\dot· qu~ri:.t 

A lti:::tori:L puliticn. cbqnc.~lln. r·c:::rH~it:l.\"l•l t~C•r·- pnl-fl::i a, cnk·o de ([it:dq~Wl ' rll·ess:io. C[ltl~ po
)lOt'a•:ri.o. ~~~t:nrtd :t f•.m üxerupl''·' ilt ~ ch·bmo.n:io t.tel'\:1, eXl:l'•::.:r-se :-:uln·e dl~s tanto m:l.is p~
(!f~l.mhern i~f~rH:tde :wtns: e drd~,õr·.-: qtll.' tmdri- :-::.uln rpt:l.ntn er·:tm pouc11:' c st•.u;-; Yoü;:::. poi·
zenúle.~:u:crtos c paix,ir:s poli ti c::~; :t e:-::::e 1)úl'. i :tllto. ma i:> dTir·:IZf•:-:. Et·tt 1mm pr·ec:n;c;ii.o uni
exemplt). qn<~ lend•r-na n nnlw;! d'~llilt:~dn. Ízi'i.n e:LiJWiltt~ cutnp:.üi\·d c:nrn o systema. da elcir;ão 
foi e~!;z·:niJu, o influxo clo ":-:plt·ito particl:trio : i:ldit·;•(:l:t. 
ta.ntn C[tll! u ~en:~dt"1 J'l'Ot:eclc~IJd:' :'1 \'C,'l'Ífk::.c,·:in ·' · · 1 ·• 1 c:: :,t~J\'. l"•t'c!il1. c.·c•!.ll o e e: rnJ·acn nurnceo .. o · 
11i1S eleic:ti!'::; clc! Otltl':t.:o; pr·o•: irtdaS limitz·opJt(':' r!'(;' llll't:Íll!l:t :ll 11:-' ( U<it.lt·O:; clU ;>:itrl'!'it; . .dO 
ll:('U:t llll'llW il:'~ll :1.~ 11:-: Jl: ~ :1. s:•t:C:l. )WOl:!~lW\l l 1- d~lÜ•t·:\.l e f!it·,~~:l.o. o p:•l'i !!·n HiiO t'• Í!-!' ll:ll: nem 
Yel':O::tiiWiJI.c.~ . c~t!l ewetllll:'l;:ulc:!:l.:'\ :IIHtlu;.;a::-. 1;·,,.;: -:1•;J::;::r.11 '!llt! 11 k!.!· i:-:l:•~lm· nt :tnda~:-<c: })ar:l
. St'.JH·•·:'hlc·.llLl~. i~ t.:Pt·Ltl q tW il. Cn!nnv:t .do~ [~· :-<:li' •in ranl e u·t·:.: ·· ll l\'Zt>:':. ].)Ol' O(:t:::,:.:i:iu clo 
I1Pp11t.at l t!:> . t'lllllO qnalqllCl' :t!"•emh!P;: th ·!tl11• I t·~ul.t 1•ld• ;: 11• toctu " H!o\'il!lemo lt •l'ell~f. etll. 
J•:tt.ira .. p:'ulu !l:t. \'(~í·ific::u;:i. udo:-: P(H.lc~•·•·~ de ~Ctt!' 1-,.h··"ícl ·~ "t"lnc[l' tn:::-:::::1. dO:': cidadãu~ lr~·;t.r.1-
lnem1•1'' ·~ c !ec.·t·c:ta l' ::nhPt':tll:t!lll'!H.:~ st•m 11l·n :-:. [c~c;:, ;:. ali,·t:l,·l,·;~ (:nmo d:~i uw~:::. 
sem IHI!'lnas df! jnl.~:u·. 11 L'C'C:~•lliH·cimetltc•'nu :•. 
inYa.lid:u;:lo do !nantl:tto, Cc"llll r1uc ::;e ::lH'C- (J !'!: · .lo:-:t:: ::'-f.\I~ L\:\O-~l:t~ uil.n lt:.:. rli~po-
·$entnu. ~l, ;:ic' :d;!Uill:t t·: ~ \·n;,;-:tw.ln :lfJlll.'ll:l. 

Púdc. porrtlle rJPcide em l.llí:ÍIIl:.t :1lc;ad:1. a:5- O;;;!: . /1.1.:\il·:W.\. XtuWl~ll:.\-:\fa:::_ (~Ha cstô, 
sim proccr.lel'. ,ma:.; pt·o::cde .illig·iti~na in <~ilÍJ!: 1 em. !b;..:T:lllft• a t!Oill<tli;t c::0m c:! ;:ct:u:_ü J·l·; . .dmcll 
rxci·tc mn p01t::l' ;1.1J50lnio. diet:tton:t!. c·~~: ·r. ·n r~lc%or:ü . :• rnt··:-;m•l C:OI!l ;ts cl! :'pn:::rr;:J:·~ lt.~!!·:ws; 
nm por.ler tle lhe to: ~~ qm~. ckrc1·in. sm· excl'- pois q t w ;: p:.!.i:.:. n·:•.-ekitor-ctnpt·r~go.l.d:.t mL I e C 
dc.lo com i:~tnto mnis Cl:itorio, l)Ol' i.~:::o mesmo de l:O::.-ifi l'::•li:~t·(·-:::< · a.o vot:nno t.k ~eguudo geú.o. 
qm~ a. dccbão ê :::em 1''-!cm·:::o ~ :1. inji;stk;a. iree- :w cir.l;ltlão (·ldto pelo prn~o, para, ''Oiat· 1'01110 
meditt ,·cl: o mal sem cor·t·edíYo. se H pt·Ol:m·;ulot· ; or:t, t•s;;;;.\ entithu.le politic;J, 

E es~c arbir,do ú pn.rn. recui:u·-sc : porrJ11t: n. n fic.1 ex:stc Pl''-!:'=entcnwnlc ; J)OL·tn.ntc), ;Jqucllc 
Jl:ttmal temkne.:ia tl:t;;; ass~mhle:ts le;.d~lnt;ivas pr·[·t~cito 1:iio lcin npplic:n.c;ão. Pr~~.i-r.rlo.•:.) 
D.tl-as cnc:.tl':lTClll n, Ycl·itic:u::í.o llo:-; p:Jclet·es Ta:nlrt.:m, ~1·. pre:-:idctlte. a su:::.pensito d'J ec
como :u;~umpi:o politir:·o e niio ol>jecto fte p~~n- (;rub.nwnto r:~ mn ~u·gmnentl) que al•~oluta-

:. ~ : 1·.. · 1 ·1 ~ ~ cn,l•i 11e1 to. JOt'f nc. r uando 
justi(,::l~ c Jlào · p)l' Yistn.s tle ·interessc:o; c.lc c~m tempo clcilo'•t·:ü ou niio clle c:::til. su~pC!ISO; · 
qualq uet· naturezn,. ú 11 111:1. :momali:t. (:ondcmJwda pela nossn. le-
A~:::im . Sr. lH'~sidcntc, :1. C:tmara. <:nm el'- g-i~lnt:i'ín. _ 

teit:o. pc'1de m:~ü!l'inlmcntc (~xduir· clt' scn s<•itt ( Cnn<~l'l!:mw~. r·ni:ri'!;a.nrn. p:w:t :u·g-mnf'nt:.tr. 
~.ualquct• rC>pl'l!~ent:n~t:c . ~pg·it.in~al!lt'I.lt.c~ l'eYP.s-. qttc~ :tmlt:•:' c•:-:..::•:-: pt·olt· i·l'i.~:tu·~ ll;·~::~e~. ~·a1·:mtillO· 
tulo tlc maull:~to l(•gi:-Ittttn•. pude 1azcl.-o tlo r;t~ da h l,l..'l'tl:lcl~ c!l'lt.ut·a l c~l.<.',!ll.lll 1..•111 pleuo 
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vigor-. .Ag:oen., l)e~gunto,a.ppli(;<l.ndo o pt'incipit) 'J dept~tado é que (;Otnl_)eti<.t demonstrar- a a!Iir
ao caso q ne nos llltf:!re.-:sa: hou \'C em ~- Paulo rnatt va, .· 
o empri:;.!~O de quaJquer desses nH~!o.s p•~ra! Ent.rct.:.mto, disse o no!Jre depu bv.lo que toda. 
comprimn· a 1 .~er a. e (o votfJ ~: Appa.r·;~er·u :J, ll11pl'ensa. r ec ;1.rOll c1ue rw.o un 1:1. Slt o c:um
algum p1·otesto, ;.tlgurnn. queixa., collr:dínt 1111 prida. nmn. tH'Ut:m tle luJ.ur:'l.:>·t:r)/·1;'~' conceclida. 
indívídunL nesse sentido~ Não, seg·m·amelli.e. 1:m lhvor do~ :u;ensados. A irnprc11~a. niio . .. . .. . . .. . 

sicionist:t não leva.nt:t aceus:u;ües dí·st·,, or·
dem. Enti.o, mesmo q ne JiJsse vet·cln.dei 1·o o 
prind pio itwoc;vlo pelo no)n·;: dejJtt t•u.lo. pc
der-iu.mu:S ain(b dizer que í'/1))'1, el'(l,! f,iç [rJ(; ,r.s .. . 

O St~ .. TIJ:-:;8 ~Lu~LA:\'0 dú. um a.pat·t;~·. 
O SI~. AL:-.miDA ~()c;cr~mA-A mesma :trgu

mentn<:iio a.pplica-se ú. In t;en·(~~~~~iio d:1. li)-r·c;<t 
armada, ou á sua approximac,~i.o do local dn.s 
ele i -i:íes. 

Reconltccenrlo que não tinham applkn<:iio 
para. i nva.Iidar· as eleic;t.es de S. P:wlo os cn~o~ 
por elle l.c::ml)l'ados. o nobrí~ dqJ.ut:•:_do pr·tj-

doutrni1. jú cxpuzemos. Corrüudo,:J.<;ceú.:, nd• •-a, 
aiudn.i 1):-.r- •;Orwcssi'í.o, \'(:jauws si rn•~;o;tn:J a~~ i rn 
tem razii.o o nobre deputado por· Pet·nn m htwn. 
S. Ex. l.Jrer.eudeu que a. deí~::in do~ tre;.; illn~ 
tres r·t:ln·es<;IÜ.:tnt.es de S. Pa.ulc• li,j leit,:~. em 
um pe:!r· .odu anum:tlo, ern 11m pcdodo t·•:vo
ludona r· i o no q 11al ~e :J.d!i.L \';1.tn SI rsp<~nsas :1:-: 
garantias l•·g•t•~s e annnlln.dus o:; dít·eii.o . .: puli-
tico:; na.qn··llC! es1~1.d•:.. --

For·:~.m (ibsln·\·ar.hJ.o-: I.cn·rnina.llt(,'tnentc todas 
;.1:; •.lispnsiti•us da. no~:;:1, Jr·gisl<.u;fí.o pt·oc:c:'-3-

o sr~. :\TOI~l!:ll~A l>A S!l. VA-~i'i.o n.pui:u.lu. 
O Slt. At.:\ll~lll:\ Xnt:n:tRA- Corno'! Pnis o 

Jl(JÍll't ~ dr:pur.ad•• <:Oill;t·:5t;a. ((11<.~ Ji,;;:~e •·x.pc:•litli:J 
l~t.ndadu d•.! pl'is;-,o pdo juiz se~;eic.•rml?! 

O Sr:.. ~'loi~I~IIL\. L•A 'Sti.VA- Lílllito-Jn•! por
OJ':t. ao niio apoi:.1.d0 pcn· q w~ em 1we:t.~ifi.o opp<w-
1.1 I tia J.H'ütC!Ilt((J Ü'ili'.el' :l.:' dc:da,l':lf;•·,e:; fj IW rle\·o 
l:lZl'l' H. t~~tr.\ J·esp~·i:,,. · 

1~1.!5-:t: ~·· eout;·:t~·ia :'a ' '(•J:·,l:uli· I!O!nt·i::. d11:-: 1:1- nada. \'ale ag'(Jl~l .. 
CÍ:Il:', (JI, ·.iwlr,~.) s.·, dcd:t.III:H;ioi~S hypt:l'l•lllh::t;o> () St~ . .At.:\IJ~lllA X<H"il_'f•:IJ:,\- J>t·ner•df't!-.~e :1. 
O J 0"Í<;ÍülJÍ~t.a:; 1Url1Wi:Í.Ill dl~sli"'lll':t.l' (J::; I'aeiiJ~ . • : . . . • .. .. . -

cos Joram violados, snpprlmidos, anniquil.- ~1· rantías su:;pc_nsas? Qual ••· oM.e.·m de hauca.s
lados. crj'Jí• t.~ que deixou df: ser resp~~11.:vh? E cum-

. · Mas, Sr. presidente, convida1o ademonstear i pre ainda nota.r que o Supremo Tribunal 
essa proposi~~"io, o illustre O!"J.Clor in verteu. l Federal concedeu o manrlado de f,.~dHx!.H;Q~}J1.lS 
habilmente as po~ ic;ões e exigiu que quem : n::i.o baseado em motivo de iunoccnciu. desses 
cont.esi~.va, a, asser(;~i.o exhihíssc pro\·as da i cidn.d::i.r>S, m~1s sim 11:1 incompe.tencia. da. jus
contest;J,çi:io; quando parece que ao illustrc \ ti<;a lerler·al, que nã.o potlhl. tornar conheci-
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mcnto do ea .. so, porque tr<J.t:•.,·:t-St: t.l:t 
r<Lnça do estado e niio •ln. União. 

segu- '<::•Jrrido es.~é rnui;ivo }J<.Lr:L deter·minar u. :•.bsten
c~iTo di.L l;i(!h;:iío. 

v • •. -

vidmtdu.::: :•.r• terreno ~~xclusi nunen t•~ leg·al. 
qn:t.!:!S !or:tlll ''" fhdO$ que ;1.balaL'a.rn :t l)pi1ti;'io. 
<ue incnLill no es)il'it.c. ml.li<:•.J o íltn•.u,·in;l 
pavor· n. qtJü t:·z allusii.rJ o nolJt'e •lt:putwJ,, ~Si 
u,s co usas corrr:Jt':t.m Uiu l!t)r·m:dmellt:". l;()lll<J 
podi;). (I e! <'i tut·:u_to ab:.t.n:!on:u· a e\ei•;:!l, poe 
motivo de um wedo it·r·e;:;i:-;tiYI'i,l'f•lll•' di:5••~ n 
nobre de11Ut:ulu? 

E' neces:-:ari:•. uma. im:tg·in:uJío l.l:·lua:;i:~tl:l
mcnte a.t'dPni:e, ou. t'OIIIO figlu·:·i :l. pl·irH:ipirJ. 
u. prodw~·;.iu üe um p!leno1ner1t• •le:: . :lttt:o-:;tr;,!·
w·stãn lKll'lt l)l'Oí.lUztl' IJS l'<tef-1):3 lllt[" 1'":':\ 111:.1.
llCÍlC:~! 

Alúm ~lís~c), pa r-ee'~ ü~mbcm ct w~ n:í.n se 
a~; il v·• t· f) ·J • .. · • • • •• " • • ~. · -

:-:;i<;i(Jrti:;t.~l:i <:OI!l(l (\Uel' fi:,;uea.t-o o iUusf:r·;~depu
t,:ulo. );e;o;:;e tJt~I'IIJ•lo. a.o ~.;ont1-:u·iu. p:tt'f!Ce 
que ee:Ull t·l lt~;o; ,,;-; Vt·lwedot·e:-; ~~, umt• q 1 w t~spe-
t':J,\':l!n :1 gurna, eou,.-:t, ta.rrt.ct que !tOS .l :rrw.es 
du 1~.10 r•neO!'ltl'a.Ju-sc! r.C'lc~gr·a.llltll:l.:-' ' n ·.rindo:=; 
de.~ S: P;1.uto em que se~ tliz qw~ o pal:tdo do 
pt~~:.-:clc~nte :u;lt:t\";1,-Sr; IJI;Cilj_m,do pur ~l'i•.ndc 
numere' cle :l,mígos s· ~u:::. fJ\11.: t;iu!ta.Jn a.v:tw:s
s:ulo :l. !lOIItc: a. :;c.:u la.•lrJ t:'>lll :L prc~or;(:1q1:1.t:ii.o 
- : · a,.::;;alt:. 1 put· p:u·i;~! rios r;on:;J!it·;vlt tl'c:s e li"Jt·c.~as 
t·ebeldr!s. 

Cuns ·;; il i ntr.:nwn i e,dep1 ,js n1c ~=-mcJ cl o p1·i nwirn 
ptuct~dilltt•tHO da. atrt<:eicl:J.•le. u.iwla. clnra.nte 

Nií.o, Sl' . pre:::id:·nt•:, "·"' aeont::t::ilnr!llto;; tll: 
qu~ ::;r~ t.1·:d:a. ~f1'e~;tl ra.m•·n te wiu lii'(Hi nzir:un 
em S. P:t,lllo est:<: :r,lnlo qm: o illusr.r•· •l"lllltatlu 1 ~ 
pe a. n.r~l<.t :-::~ 1.::;: 1.>1.\"·'u ,;1n ;u po1· pl'i.J\·:u· que 
ll:Í.(• se tinha. peo•tu:r.ido. rw. C:t,pii:r.l. Fcd:·t·:ll 11c) 

c.lht.. em q uc :'i(~ c.lm·am os :tcontc.~dmoll r.o~ de.: I() 

Os ncfJJJh·~c·imento~ de S. Paulo l't.tt·:•m eir·
cumsc:ripl,,,s r. :m ,·j:;l;a, d:l:' llWtlida.: III!JWdas 
pela :tllilll'i• bit::. Ex:pedid(J.' os ttt:r w!::.dos. 
i~j)t"iSiUI);I.i)I,S l1::' :tUI;C)l'\:!S t[n, C(ltiS)'i l':tt;~fl. l'lll 

lllllrtet·o li rnlr.:.r.dissi1110, voli:;l,t'aln ;1;;; c;•1Usas H.>l 
seu I:St.udctll(•!'lll:l.l.'!· u:; t.elegt·:.tlttlft:l~ :•qni rc·
t;elJidc.~:-: de ~ Pa.nlut]:l.V:t.ill n••Lid:~. dr: l'i~Í!I:t . t: 
Haquell:t. dd::1il! 1; e111 1.odo 1.1 esl,::cl•.1 n p:tz a 
ma.is (:OtHp,l. ·l:l, l: IJL'ril~lll íualtl~[·a.n: l. . 

, , f""' 

da. qw· ltiin !i•i (•sl:c: lJi·etendid(, l : i.lll:.t;,;·irt:.l.rio 
li.tVftL' n. e:t\1:-':• dt.: tet.· ab:ut•.kllt:u.lo :.ts tll' J!:t:; u 
cleit,_~r-:ttlo •.> 1 JO.~Í!.:ionista '! 
A~ lll"didas clr· l't.:tll'l.:ssiio tll'illllul·idas v~~lo 

\tc)Jll'ac.lo c~ itdtc :l!li'I'Í t.u dt c..: ['G de p\1:ic:b . dl: :-i:io 
PalliiJ :eal:s:u·am-::>e tl\.1 cli:l, ':!..i l.lt·. 111:1.1\'IJ, \'!'S

:pera. dtt de . ..;i;!tt:ttlo lJal':l O tlli)\' ÍIIWJII:rt l':·Wt!U
eiorW.I'Ítt ll:ttt11dl:t, t;:q.ilt.t.l.:\ct tli:t ':!.7 clt ~ lll:ll'l:lt! 
Poi~ l:c•!JI. IH> tli:t ·l d:· ;,J.I ,r-il. tllll::. ;:;1·:na.n:: tl, ·
poil;, ns d1::!i•.·: "Jlpo::it:k•::i::t.a.,, em t·c~tllliiiü po
litir;il. h:1,dc\:t l'lllt!it:::a t.li1 ÚL'. All:.\' !1:-:i.ll CJ:teÍI'(tf., 
(leli!H·r·:lt·:r.nt pkit•~al' :1, ekit,~~.u \~ :qtt· .. : .~" lll.a. J· 
dta.pas l.n.utn pa1-;·r ~<:nadO!', l:OIItO pn t·: t tlc·prt
tado. 

E:;s:_: lhdt, tlc~mon::>tl·:t q uc.: ;~ :tb$1.:·w;ií.t> niio 
ioi c}·r:er·miu:u i:1 p:!lt• 1;,, ror· dos (~l e i r.o1·es. " P
posidonist:t;;;.i::•:ts t.d.f.t pda::: LH. :t·st~;2;Hit:,-~e:;•.l:c. jHJ

liciv.; pur·qu(: rpl:l.tHl.ll c.:r·a mn.i:-:; t·eceuLe e de
veta ~cl' ma.i:.; íiwt<.: :1. i rnpt·ess1o de-::;:~;; !lwdi
das tl:1. at.ltt.>l'icl:.ute, (í•i c ~x:.t•:t:_t.ment:~ q uaudu a. 
opposit;~i.o r eso .ven v e1 ;ear "·e ett.~ao. . , ·uc r.~:,t 
sr; m 1tit1Js o 1nu·tt:s.) 
Nes~a, occ:.tsi:io :~. imprensa opposici(•nist<.t 

deu n(itici<t rl:J rtuc n. cJppo:-:it;"<l(• !;nu :.1. \ ' ê.l. du 
Qrgn.nis;t.l' clt:J.pas; lia via Ct!rtlts t.liYét'~'t.~ncia..; 
na. esc::ullm tie nontes.diliicutc.lade:::. a. \"C tJCt~r-su. 
E' mesmu pt·cstuni vel q uc t:.t.miJem tenha con-

J. 
:::ut·;·~, e :l.JH'e~·tt:t\'i.tllt POIIiu ':uu:-:;:1. ,;e!·t:t 1) ~c:tt 

pt· .. x:imo t;t·iutnpllo 11:1. Cuiüo :· 110 1':-'t:ulo. ~ií.o 
1:t\' Íêl, lll\"Sti~I'ÍO al"'lllll lli.!SS<:~ diz<:t·<::. f I.W 

Cú l'l'ialll \:!111 todo:' (I:; dt'<;1t[t.J:';I ~ ;:;\~ p :dtlÍe:t,\':Ull 
p:_~la. i !fl pt·<:rrs;r, uppo::icinr Ji~w .. 

O Si~. A:\•:~-:r.n Pr.'\tiEll~o tlú. um :tp:u·t,(•. 

O Sr~. i\1.:\lEIIIA ?\c_u< I ; J·:ti ~.\-X:iu ~ ~~~nt::w1o 
~~CJIII cdent:onl." pt.•pnla.l' qw~ lltr~ :-;pr;llttclas~e 
t!1Hllljlt !·t· u:nr:t,r.iva, ck ~ltldr!\':_u;.io, 11:-; chetbs 
"PJlO .... ÍI.:ÍitiiÍ:'!:t:-' lta.vi:un clel)tl"it~u!o :0:11:1:-: P:-:pr~
l':tllt;.:s c ~m (-ll!t!lt ' tt!.o:o; tl;· li.ll\~1. m:tLT ;;d r11.1e 
l.J•:I.I::\':1111 clt' :l.tl;.:'<!.i'Í:t.l' (~ l'l!llllir· . 

Assim . r.•ut lllilllll.~nt•• (r!J!J'-'l'l.UllO ..:oui.anun. • 
cum :1. dt ·gmh dt~ t:ap,•.ng,-:•.8 a.t·mar.l(J:'i. e:dpit·:.t::: 
dw.; lll l i niei (JÍc.•::: vixln l1o::o. tJpt.:l':~l'iu::; dr ~ alg'lllll:.tS 
!:tiJl'iens, 1) · t•e:;:-:lla.l de c;c~ttu:' ~·m .. • i•.~· ,:-; Íll•.l u:;
tti:.tt:". gelltê :-:r:•t.lt!:úla. eu;.:·a.tt~I.C.la, on :r:-:~ab
J'i:t.da, e umi:; de c.luzt:ntos lltel·ct:n:I.I' ÍI>.S a.rm:L
,tu:-> ncc:rten~;eut :~ ::L culunia. ita.li: t,IJa, d:1. e:tpi-
tal. 

O St~. ;,[cmEmA 11,\. Sn.,·.\-N:i.u /~ vr·r-dade. · 
O St~. ADII:: lf'A :\'c:tC:iGI~ll~A-E' a. Yercln.tlc 

s;dJid:.t e uotoria.. Cunst:L de ch:puinv~ntos cle 
i:esturnnnlr:1::: ,jur:1r.la .. .;; c c:unfi:S:>ã.o lk. peS:SO:\S 
que tomal':.t.m p:tet·~· n;tq udks acontcl.!unen tos 

• 
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O Sr:.. Co~T.\ .i"c:XlOl~-El'<' umn. rc,-olll<;:lo 1 e1~1 torlo ~ Y~\s~o tel'rítorio da, U.epublic~t ef:.. 
de argcntar1o~. feito S~llutm·ls ... nn:>. rtue repcr.::utiu no animo 

O Sr-:.. :\.Dr~~WA NoGCEIIc\-A oppo::-J•;ao d:t população pa~!listt\. P~Üllg-uiu completa-
>:.1 )U ' 1a ~ · ,- ·.:.:. · .... lo· ~ • •·. -.~ - meute a:; derradett·:l5 \'Cll : · · • 

co1·po volicial e e:-::pei·:W<L ~)bt: -1; o apoio de on- r.~me~·~wio. do.;; c.·heie.;;_ tkt ren?lU{·iio em S.Pnulo. 
tros, tendo le.-..·ad~ <L. temeridade ;t ponto113) ~~:;:(•Dtar/0·~,: 7'(:~t:.: _ ) O ~en~une~1to .~le in(~i~n.a
pensar em ati:l'i.Ül:r· atgun:s dos c:.\mll1ttndantes 1 ~,:.t.u e c.<e repro' ,l(.tu ~lo Pll\ o p.tuh:sta. fo1 ge-

· · u:; . • . , ; . ·· ' :;1. < • • ~- ·• a Hn po 1m ar I uc e 
Alem di::::So. mn.JJcmnmtmadc,5 com n..l!!'IJn~ dest~s :;ul;m no auge. <J.Iíoi~!rlo.> d~~ l.m;u;~cclr~ 

C(. • l 1 ·- z·í•lt•l·~·,, ) ouicrnc.~ ~a. lor·~:n. fe< eral de:;t;.tcachL em :-:;,o · .... .. .. 
Paulo, <t commi.:;;:-:ão lncuml.~ída _ de dil'i;!:ir o. O SR. JfOR.\E~ Ruu:.os- Est•1 1ui tt cu. usa 
movimento r·~..-olucionario com;:. ,.,t c:om ;L· rer: I da. ab::-ten(:ilo. 
subleYa,;ii.o do í" l;t:ttal!tão ..te li n1~<L '" ~.:uj~t I 0 ~n .• r :-.1;, ::\ , . , . , 
fl•"'-nt" nu 11l0'1l~'''to ·t'lt"'-.:·lclo ,.1.1'1· .• <::ollo•··lr·-;.:a ..... _. .. 1 •• ·D.\ - Ol·tEIRA- Compre!lende-"' ~ · • •·• '1 •-<·-• -'" "' ...,,. ··'· --e i·H:ll•nenre ., co·r "f - 1 · l" · -um c:onhecill~t cm·one! relb!'mado. qw~ se ~ .~ ... :. . · · .: · · ' :;,e ltWl ~ 1 '" l • .- :'5<1. unpr·css_ao 
acl-Ja,··" "1~·=-to e•·1 C.,,..'tt''IlllJ·L·l ,le oi:ttlE.:. 'e co111- ::.ug;.:_e::-m:'· :i\mgnenl qucr-m p:u·~cer cumpllce 
c: ~ • ~ &'·' >~ ··" " • · · • ·· tle wo otho:::o ·ltr. ·nt· J ·n 't:,·· · " · · 1 T l· 1 1111.UlÍ<:<W<.;, 1"Jür· tele;.!-ranuna. em c:ilb.ts com 1. · .. ' '8 .at 0 c ,z, • •1· ·~ . <~t.l.IJ.lt ,H e 

que est.1. \';~ em. S. Pa:u lo em momento on
}lOrtuno devi\\ sm· · c:n.piülnüada. lJ<"lo e;r,1·onÊ:l 
Pira~ibc, fj1IC em ontr·os tcmpos-tinlw.. e:_,m-

, - -
O pl;:.no.poi·ütnto.cst;tYl.\ terrh-elmcnte com

bin:1du e .5(: ~el:1.. extrcnw. diligenda .. yeht :::;t
gu.c-it1ade. e. p:·l;t ap;."l.ixonarl:t dedicaçií.u ;"t ca.ns:l. 
pul.tli•:a. de!!t0!1St-mdns pêlo l:::a::m:.·ritn chefe 
de l)OJ!cl:~ dr~ ~. Pa.ulo. Dr·. TlteOllor·o Dia." 1. ! : ~ 
Ca.rvall!o. maJ!o.:.::l·a.!·am-:::t: o5 :::inisü·o::> tl·;J. 
mn:'. f' :;a!Ynu-. .:~ ; lt"t c:oní1:t~T:u·fí.u a :'O(;~eda:lc 
pau!ist:1. (.·i j)o:·r!dr;.·:, .:w:'t;- u~nl da . l,(!;tc(ui,., 
}JC! !!! :__,( '!.) 

Y::wios 6c1es poli;i<:os r·;:~tt·;.thit·nlrH;f!, Com
pr·eltendcndn que o:; :-;entim;mtos cnnscrvad.o
r2s c.la SOC'L·tbtle panli.--w. J~5o nodcl'i:: m a.ssu-
nm· <HiUC' ~15. m:1c tlll<lt:i)es, a opposic:ão cslbr
l;<I.Ya-se opunatic;unente por lWJ.!";tr· o fheto da 
con.~il·a~·ii., ,; D. im lll'f~llSt g-on~í·1lista. manti
nlt~l.-.~~c:m. l!iii~.:l·C~i.l. l't'ser,·a~ ni"in divnb:ou 
o~ p; •t•m·.::!lOI'l!:'; _,[a. nw.~;!dna.f;fi.o cplC:8t•;.rnnlh)-os 
:ti! \'l•l·.-::;u·w$. nau pa.--:sa\·a tle plll'O JJJ \"tmr.n da 
lX•lkitt. A oppu~il:i'io <·:::patha\':t qne :L r:·Yolu
,:;i ~~. rCw:t ím·:m!.::d~;. pttl'<t p~!l';o;C~UÍl' ú:5 aih·er
SiU'lit$ dO g"II\'Cl'l}ú. 

.. R .. WRAES ü.\RR0i'- ~et·\·i, ·o5 im no1·t:tn· t1it::u !:1. ! ( Trríc · ,. ,/-... : ··;m:h.-: r·:JI.rl·tc ... . ) Del(~.~n 
tissimo;, que n:.t o~.:ca;:;iilo 1weston· o citele dl· q iH~ ItÍ11:.-ftÍem c:•n n~ucia pot·qné~ o;-; Ji1Ct(1:-:: eram 
pülü.:in.. w~I~l'il).~ I'Jl: ~U;t ;..:·enemlid:Hle: e::-:m.Y:~JJ1 no tlo-

I s <l.mea.çn.s. <\ onpres~uo morn er-;).111 cxe.r- ~ ,, • :·· ... _ · t. • : _ • a 1: · < or-
cid:1~ !dOS ad versados. Os tl.Ctos~ porôm. d.c T.:l .. nto c:ons~n·ar;~w . mas reacr;ao legal, em pro
p:ttl'iotica .:::neri!ht c as }JrOmfJta.s mcdi<h1s de ) cm·<W-s::! de1t:.t1-os 110r terra .. (.-i~)r.t,·:c .... ) 
1·igor pt•o..-idf:'ncitüment". tomnlht;:. l)elo Vier> Devo, l)Ol'em. acc:rescent:u·, unicamente por 
Pré$idenr.c da Hepnhlitn. comr n. ~1 1'í'Yo1t~c:iio I amor it Yertb.de ilhtoric;:1.. que es:3a. :n·gumen
'1~1~_se r.ranw.s_a, })n.-..:·~· ~uhméW~r· ( 1 ~~~\·t.~l·n(\ •la. j t~(:i'i.o ~C:•nl{)l!k~_1oi peoc.luzi~ln. depois lla .. conc:..s
tnmo, Pl'«Y.h.1z.n·am t<J.nto ncs~.;t captt.<l.l como, saa dn, :.\mmstw. ;.:.(•S patr1otas revolucwnarws 

-~ - . 
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:pelo governo usurpador, pelo go,~erno illegi
timo. 

VozEs- 'Muito lx~m ~muito bem. ! (Tia iiwi-

O Sr:.. AL:\IEIDA NoGr.:EmA-:\Jas, Sr. pre
sidente. 1õrn.m c~tas ns tausas rgw determina-
ram a, absten -~ão do !n,I·tido !';. • • • 

do e!eitm•;;.do panliskL exprime nm plano J)a~
t.idu,rio. e 1_)lano 1J(!lll Cünc·el)ido. 110is 11:1. St
tll<H;J.O prllttíc:o, act.11:tl do gnYernD convinlw .. 
mui tu nw.b fHH: a on )!lSÍf~i"io pleer.iaS.'~e do 
quo:'<:. :t l:qsessé. c·irêaJHlc·, ~Pria clla. m[h l
velmente rl~: l'l·tli~acla. e :-:.1\~1. intct·vr·n<;iio dar·i::t 
r~·:tke e bl'il!l(l ú. victol'ia t1(l p;u-tiüo republi-

S. Pa.ulo. Foi a. convie~.;i\.o de que as oc::.:urt·en- <'Pr~eec!Pt-:1.!11. l)Oi:::, :t';i:-::~cl;lmentc o~ clil.·ccto
chts que as tinhttm chdo ht \'iam im}!Ol)lllarl-· rt·:' dn. lX>Utitc.t opp:_,;;:iciu;li::;ta, aconsvlh:trlllo a. 
sado a. c;.nlsa th opposir:ão. e insm·giclo t::Oil1".m abs.tenr_~~u. _ 
ella. o c:;pil"ito 01·t.leir·o d.o eleitorado de S;lo .\ ad(1pr;i:n t!e:;tc 1)!:1no lJOt' p;trtc tln:-: c.:lleJl::~ 
Pa.l!lo~ . _ _ OPlJOSldoubta~: n;'í_o Jí.1i bu:1lll~ln tomo 1•lles_ qm-
.. Ne5tas conth<;;oc:=: :.1. ~1:~t~nc:<tO C'ra umn. me- zer·n.m. apu I'Cntar. dct<~t!rnn;u_ln, }):•lo 1·•~<:~:10 de 
d~d:.t d~ a~to a._L?;l.ill:t_· pollT,lCO. :•r•;. um;: _c,lntep~ I vinleHt::ia::: :_)olíci~cs ; e_ ta.ni:u q_uc t.!epc~t:-: dos. 
~-a? et~lmmcu~~·~nc:t~c c·:::~r·n.tl!giC:l~~ pu1·q_ue ;t :1<-:tos t.! f~ I'<}rH·;· . .-:-;u, 1m:nca_d~:-: pchl _;tuton_,hüc, 
mmorm oppo:stctomst<t nao con nnb:. p1.11' em est.a v;J, ;üc.ln. tit·m~c~ a, unpoi.:H:;trl em ltlt! ~l'\'lt es
evidenda :t stm 1h:.quez;l., o ttiJ<tndono a. que ·- .1 ... ' • ' 1 /-~~ • •• '"l lia ·,1étos 
· ca.r;t I't'( UZit o. -~ j!IJ:t~( o·: c a Jwu;~;"a}H11'!i.~:'rr.. r'Ji';rl ,:s.) 
Contc:>!ru:i'Jes dos Sr. ~L 1->i.it .luJi.;·.') ~~ 11Io,·ei;·a âtt O tlec~·cto nHJ1'C;\ ntlo ,~ eleic;ií.o p:tr<:. o c_lia. 27 
Silva.) ' d:· u.i:tl·il, !i)Í })ttf ,fic:u.it:> com :10 ;.Lia::; ~~e antccc-

~ ... !.}U<.:Ja.: po1· ~an . ( ü -;_ J :. e 1 ru·c~·n '! L .. a. ~.~ 
que ~Ill geral ;t {l~ :tiorin, de uma n~H:i\o <:om
:PiJC-SE-\ c.L· cid;td:Io:-s iudi:H'erente:-; ;i, polir,ica. O:s 
diversos a.1·tido::: e:::tão em !.!T<mth~ minúl·ia. 
!'Cla.tiw .. mcnt(~ à g-1·ani.le 111<\::;s:.t d:.t popuh
~üo. 

Sendo assinL 0m condiç:iie::: l?Orm:~:':o: '" maio
rht popular }):<1' tl(~tér·Hün;u:i'i:·~ ditrerem<::::. ])Ol' 
inst!;.!<tç,-:es aUtclas e n:lo }Kll' pen:::amen to po· 
1itico pt·opf'io C:OlWOJ'!'~-·uJ ú.~ TJI'Ilit.S deitoi'<l ·;':. 
Est<L ú q ne é Y:-~ l'tbtlt:. q uc o m..r.\iO:Io t::qm·i· 
m<:ntal tlCJll()n:str;.t l:OlllO um nu: io. X:•SÚ\5 e: ln
..lii;Õ~S e muito }JL~l.tH 11::1·:l O$ J>:lrtil),_~ . .- J'J•at:u." 
~p1·rgo:~ l't~m <:úmo 11a lit 'IT:t de! ut·t lc·m a a h"l Pll-
c:ao pi l~'(J1J0 0 g::'il.llt U lll!inl't'(l I~~ 1111. :•l:l'llll.t ll· 
t e:':. ::.t;e llH~:'IJIO lllOl·to::: , all .'tl'l"l\:lll'.' IJ:·t:l':::.3:1J·)(I . .:. 
s~r~ Ctl!lltJD:·t;ulu::: t:U:l:O :$Olithu·it)i-: L'U:Jt : ~ "llpO· 
,.,.. .. . ,, •' . .. . . 

li : ,id:·senl_H ~rr.a, n. cou:::pir<u;:ío e expi•dtdo::;os 
lll<t:lthc los th~ pti::::lo . 

-: )" .. : . .... 1 ~ 

natm·;_\l qtw autc:-; ddl:t;t! cog;itüssed:l. :""~rgcuü
~a~:ilo c_ll! (;\t;:pas) n.gii.:tnt-:-;C iL opj)OSJ<::: ü lXtra. 
dlspui:lr ;L ·,·JdnrJn c:lf·itor·:1.L HuttYC mesmo 
lHilil. gr:tndc l't~'..lili~o pulitit;a.dc todos os cltc: re::: 
0!)1JOi,:lctOllÍ:'ta~ . (.-t,,,~ ;!. ~s .) 
·hu:ls n-_,llw.s d:Jst:t c·npiwJ. uma. do <Jin.5. 

c)liti.'<t ttll tlin. 8 cll~ n.ht·il. dãO l!O: iCI:l. cl ;~ Utn:l. 
ret! uiii.n l)(liit;ka, efl',~d.t.wda em <.:tl.=:;t do ::.;1·. Dr. 
.:\.llgtiSÍ:II tit: (J~l t. 'il'l)%. 

ni1: \ ':ll tll'!! t é a:-::-;~:.mtadu ne:-::sn. t·elli!Íi'<o . 

n S1:. c.\I ~i.o:-: c;_\ncii.-.\. I;~J: t.;n'f'''l iltt:~ ~q)l'c-
• , , t 

:Em . ta:·;:; cnndir:i:r . .,. e in ii:ll.h·cl ;J, ridtll '];1 ( I ~l: •• \.r.z.-:: ;;: ;;o EL/.1~- o ta·giio t]O }XU'titlo 
moral t1<t upp: ~~lt;;io. da "l'P":'k:'i.-. l•ablic:on :1. dw1?:t. 

;\:o:~im . St·. pt·c:-:it \1-nt.e. :-:i li •i (•;;:t-.t~ o tn i•W 1 n ~:: . "\t. ~.n·:w.\ Xu! ; n-:11 ::~ - E' L:l'i· tc• que 
CflW dPtn-minou Oll' 'ilt c·c!i ttll'l!t:• d11~ d:dc ·:-: cl:1. iH •:-:;-:;1 t't•t:ttí::,. n::o t!t ~ [L4 1:'l'll!l d(•(i r!lti\':l! tl\'IIW 
oppo~ki'io. o r·r_·snttiuln l'l:•i uw:tl Yeiu d P!Jlqll:-'· .~u!::·e ol·,:mni.~:H;~'in ,J:!. ellapn.: l!o:tn: cl!t\' ttla.$ 
i1-;w a. ~n:.!addtlth: tlt•lll':o:. A ('leit:~o p :·t·cl t!ll tl•·~· , 0t 1t·<· 1·..:Je 1,0 11 t.n : t•ut1·:•::1nc_ln lic..·t"t\l :1~~cutado_ 
ch~ logo tl:cLo o in lc•t·e:-::;c: p:\.1':1. o:-; :un i~·~.~~ dn qtH~ s . pkí ~t ~ :•:-:~~· a e{!·Ít;iio: E l~ q~ran to hastn 
;.:·0\'eJ·uo. de;-;tlc"~ <J!!C :1 fin t•J•a J11l'i1:•:ula. )JOl' i~:'tl p:u·a :t mi:ll:a m·;.:·n m t•Jl t lt; :l tl, (. \fll;:,:du.".) 
nii.o hüll\'1 ' t •:' t'Ul'\11 :llg-llll\ Jl:l.t':\. ulll.(!l 'l ' ilt-:.;t• (l~ o !'!'. l li ' . Luiz lb .n er_,-. l'úi :1.p l'C:'l.'IIÍ; \dú COl~l 
voto:-: do::: el<•ito t·~ ::: nito p;.u·r.itl:u·io:' uu rt·it~:-: etn !!et·;ll ;ttcr•it:.tt·i"t o pa t':t candhl:l i.O :lc) pt·~cndu
polit ica. Pm· o:m·o tndo n nppo . ..:i•:ii.o :-:e ab:-:ten~. : n(~i~tu th Ya~·a cxi::; i.ca íC 110 Senado F'e: kl'aLe 
n~o pot• mcclo ~ nã.o pcn· e!l'ei_to lln. pt·8~sii.o ufii o.s Sl·s D:·;;:. i~ odolpitu )li i·~uHht c )1\L·:tncl:t de . 
cwl, mns po1· pl:lll (l t' st.r:tH•gtc.:o. Azevedo. e:an•lid:üo:; a Llepui,;_tdQs leüt.·rac:~ . En-

Nem (:rn. c:.t.~o. Sr. _1.n·.:>sitlenw. I):tl'<t c~~e ima- · · · 1)1'"----tc·ndel·am eatão os ant ig·ns nt(m;u-cw:::r-<t:', "'-
·gin;:wio lCI'l'Ol ' }Xtnnh.:o. o eleibwndo l i<Htl ist<<. ~entl:·s. qne nã o coa\·inlt:'. qnc nenhum ~~dlcs 
não lXItlin, temer. ~i n;Tu t.infl:t crime, nem :s<To .... .. ,, • . , . .,_, 1. , -. , .• 

1 
., ;; .\. Fi;:_, ~ra-

C:lm:u:.1. _,\ • G 
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O Sn.. Ac:m::mA .NoGCEIRA .•. entendeu j Pr·etencler·ia o or·c.tdor rp1eclo fh.c:to üese acha-
que <·r:~ inopporr.una aq uclh'l. txc:lus~n 1lo ele- ! rem pr·<>sos uq uelle:s ca.w.lida.tos re.-.;ulta.rlu a. 
mento znonarcltista .-~u. si qnizerem. nf:!O-repn- 1 impossibilidade dl'. serem cc.Ultlidatos ou a pro
blic:ano. Pareceu-lhes que ser·i;t melhor· ae-: hihi<::io tle serem ,·ot;ltlos?: Não pússo im:tg·iml.l' 

· • :.1 :. i t ear 1 ;:; • • • - •• • - • · , • ' c . · • • - . • · · • · · .:- . . · · ·• . , 
tre~ m:uize;;; lJem aceentnattos l! p1)l' vezes u.n- ! tão estr·:tnhn. pl'Oposic,:ão. 
t;.1,g:oni<:os, devel'i:~m. as ch:tpn.~ cc.,mp ·,r-se ele! Pt·etentleri<1. S. Ex. iusinmtr que aqnt~lln, 
umi·epn blic:lllO hisr,üric:o e dou::. anti;..!O=' mo- : cit·cHmstanci:L tinha colloe;a.rlo em peie condi-

.. ·~·(. 4 • ~ •• _ • • :!), ( 

ou aquella G!Japa. e circnmsr.:ul·in. intl;n\:t;~nte (1',-uÇI(/0.-St! m·~i.UJ$ I(J)(I,'I'{I: . .;.) 

p~tr-:.1. ~ • caso. O üe~:.tcC:(.)!·tlo lu i t·elat! \'ü :'t 0!';.!'<~- . Ahí e:-; tão 11n. llistorin, c:ontem.po1·:1n(~:t dos _po~ 
~· (•.. "} , -. • )' • ) • ~ ' -. - ) ( • ' -· . t 

te<tl' <L eleir)'io. E a.:~·=~illl esLit explicado o ~'P<l.rte · ( ~. CJ\HL'OS em Fr•uH.~i.l . üe Ca.ntU::;t;i na, It:.1,Ua, 
do Sr ... \n~·u::.:ro Plrt!teiro. Bt·adg:mlgh, n:.v Ing:latel'ra. Mesmo no Bl'azi l . 

, ~T \. .J -x1 . _ -
1 

••• • •• , •1 ' ntí.o siín poucos 05 exemplos. (.:lp.'o·l!::s.) 
-Silva, <leu inli•t·m:u~r)e::; no mesmo Sl'lti;ido . . ·e ' .~:c e :t :u_n:.tt-<.'1-•. r·._pr.~sJc en .,(~ •. cpte, 

· • - · · :-:1 em S. P:1.ulo n, 111 t.el'\":•nr·ao d:J, :1.1.1.1 ortda.de 
. <! St~: .:\.L)tEII•.\. :\'::<;CEll~A-0 m·~·;i.o tl:t opp?- exprimi~se re:l.lrnente um:.t })~rsegui~:iio. o ::.:en

. SIÇ<.w_ lll55(~ q11e :;. c:lln.p.t _et·n. aquell::. ~ Ut.l •lt_a. tilllélHu puh[ko :;e ~nble,·;J,ri:.t c elll \'t::Z de ei;
seg·umte de(·l:u·,•u f[li8 nao. 1;- '!~le ~erw. pul,h- zr1ore<:l·r e reen:tr da luct:t el3itol':.Ü, :1, nppo:li· 
C<\tla oppnl't_unamellt:l· .. O. lhr~r:'J J.~,,!,,!:o,· pu- t;:\c, ;;;c•. :tpl''-!~ent<•.ri:t, ei1ein de 1i.ll'<~:t, e pr·esti;.do. 

· blic:ou 11. ulr.Jnw. qu~ r.·let·l. (.\pi~. •·fcs.) . :tll'l.l);tt~c..la. pdo' nol,l·e:- '.:~ürnnltl:;t.\~ mn nunu:.-
Posr,c~t·iut· :; bto n;io :u~untec:en em s. t >;~nlo ro.-:o eleitor·il.do. itlc::tiJi ,:a.tlo com st~n pensa.

lact" :il;_;·Hm exr,raort.lin:u·io fj1w ptld··.--:-:;· ex- mt.:m :. ~olidill'io <.:0111 o:; :::oll'drncntos de :'ien:; 
primir· pt·(~~:-;::to ofiHal no plelw rtw· ~· ~ tH'\~1· J:t- (·:müicb.to:-; . (Jl"illl '"J''' !J . . 

dos c!: ··l'e:; t.laqur: lla ~.:ulli;.tac;<lo . ( . \ 1;~·,;,,tf.~ . d.: : 
fJt.l.it Ç rtr/•1 ,,, :,,li,..;(t(.) , 

O~~~- AL:O.lEI I>.\ ):uc;'l'Ella - Niio o :thíln-
tlnll:ll'ia o uwn Plll :'1.' \1 inliwr.nnio. H •t·c ne 
t:tl pt·<u::edirnenr.o ~eria i!J t.;HIIlp:t.tin~l c•~m o 
C:t l'itCt!.!l" ~~~~I!Cl'O::cJ d(1 lJtl\.11 Jlitll [Í~t;:t,, 

() IJH.!rlO niío :1.!\L:;t:l I'Íil IWS 1;ttlll ÍCÍO~ dt:Íl.O
J':Lf.~,.: . :tlm.ndorw.w.lo a c::t.n:o:a do.~ d: ~ !i.m:-;,,, .,~~ d:1, 
~U:t, libel'd:td~ . O bt'ÍOSO elc~ÍtOL'il.dO du e:-;t;:u{o dt:: 
S. Paulo. · · 

.A.lÚ111 t..lc• :t.t';.!' llllll•JHO 1'11 udarlfJ na :'U ppo:'t:z 
8U:O:p~·n:-;;iu da ;.!'iU':tiii.Ía. do /,.,.;,~_; ' · -r.~ '' · 't •l':i. :t.Íit1li.1. 
])l'OCU!'" llt.J h<~lll':ulu dc.:put~tc\11 pot· Pet'll:tllll ·llen 
demou.:tral' que e:;w.varn :o;lt~pezJ~os o;-; tlil't.dtn~ 
polit,i(:•.-:-; '"' l'::t.:u.lu d•· ~- P:ulio. (J:1:1I. 1~ 1·:t 11 di- . O ~1:. BER:"At:.III:'\0 IJE CA~u·os- O Sr . .losé 
l'eitfJ jlllii Li eu lple (.'S i.\L \';,1, alll ;o;U:O::l.JCll~l) ~ )Ia.l'l:..no re~ mn:t oll"en~:.L ú ovpo;;il,:àl). I T. ·u-

G• I.IJ/.-s•; (lio::·,·:::.us ' (Jia ;·fe . .;.) 
Ao que lllf~ p;u·e<.:í:!. o no!•re depnl;ulo cht- : . . ~ · ... . 

bur"<t ( ~ ru cqtü,·oco quando quiz pr-on n· é;.,:~:t : O Sr~ .. Ar.~mmA:\tJc;c~::tt:,\.;- St~ . pr-es~·lente. 
tllese 11,.1 t;•,:to d:.: ~e r ,· m nrnn !stiatlo . .,; Of p!·e:-;o5 JlttS::-'•.ret ;v~ora. ~·· r~···spond•~r a l?'u·t~~ do rlt:o:Cill':'O 
politie:o:::. üo JJOln·:! U.eputaüu em que S. Ex.: pt'tll; llL'<JU 

Nilo :::e concede ;1mnislia ,lliss~: 0 illustl'n Ol-::t- c,.:rntt;.!:w:nos ~'<)1~1 que dle _t.l~Jnommou a do
dor·, si nilo em c;J.::;o de ct·ime:;; p:1li r,ic::o~ ; m:l.s n q w.~nct:.t n·rcs1st1 vd dos :l.L~•trtsmo:; . 
con<:lu::.:;-to t~ qu;; ltuUVC! crime pOlitko -u que i Segundo o Ct'l.lcn~o do p:tr·ecet· em Sl~p:u·arl~. 
nino·uem ne;.w,. ?vias a ex.isteneia de cl'inH~ o- o mtm~t:o de eL· ·UZtr'E~' q ll !! conc~rrer<tm U.? 

tico e. u. pris:.to '· e cl'iminosos polít icos suspe! t1· : ·~ · · · · · ' <:s . • : ::: ~ 
de-lhes os 'lil·~itl. ~s :politi<.:o;; ~ ! . Que <:on rusüo, J ~l:tr:w,nrJ,. :?1~1-l er.:e_mlo o ?cl,I,~L ~:~:o qu~, ~mlw .. 
que eut.T1 í-'Jr!lio e este?: , e<.dudo, ~ectiit~.:ou .LqueUe.~ol.,<l,ll:;mo. th::o:>e que 

Tan r. o n<i.o est..w:un suspensos os direi tos vo- : for<~m :2..3 · 000 · 
liticos que n.quelles cidítdU.os r equercl'am e ,, )).! O Stt. DERXAI~nixn DE CA:\n•os- Mas :1, ver·, 
tiver<tm o h 'dJt:ct.>-cQ;·p·~)'. (:l1ioiw!0.q 1. dn.tle tünü<\ niio ~. ~i;~\.. 
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O Sr~ . .Ar.JrEIDA Xom:.:EmA - :'das acceite-j •ln presidente 1ht Cam:n·a dos Depmadus, ]Jd0 
mot-<t corno t:tl po[' om. . . ! maui1i::.:to apoio ftllú elle pn·~t:t il. politic:• tlo-

Qua.ndo mesmo to:';sem 18.000, o numct·o dP! minant,• ú olH·io que :iiW c:wtliüa.tm·n. - lill 
eleitores que comp<ttecer·:un l'!il. eleh:i'io de 21 1 eminentemcnr.e politi:·a. 
d.e tl.l?ril, <~.iml:l. a.ss11n est<t, alllueu<:iil. ,; :::upe- I Logo, tuc.los o:; n:~;~,:; q11e contul·t·er<lln a 
rior aqudl~t. qw~ se deu em 4 de jnuii(J dv i nwi:i que rm dei(::io :uti.ül'illl'. pam sullht;,;:al' . . .. - ~ - . . . 

• .. ~ .... u .. . , • ,·•. ' · . -... , , _ ,, _.l ~ - 1•. •• j ~ ~ _ ·•-: 1 1. _-~ a l ;.ru:; lu ~·, •Vet.·no .. 

·pelo noiJre.depnt~tdo pOl' Pern:t,tnl,u<.:o. ft!lil.nc.~'J 1 . ~eri:un t.::'~e::_ c;-; qtw ::e ahsti~· et'a.lll e::.v:.t.WI-
se a.pre~em<J.l_-::t.m per·a.n t~ a. Cam<n·;t, (;: 1tn •h-Jr!Üc •S :m elcH:ao r~:tlc~r-:ü ? . _ . 
ploma. üe _dcpul,;uloslJO.l'~- P:~u1o os ::;r-:-. IV'- I Er·n.m os rn·opt·Jos ;.ro·,:ena;;;t:ts qnc ft::!l:llll 
dolpl10 .Ml_r:ullln. e .Jc·smnu C:Lrdoso. . ·- jllH.!th·o:;~):- ele, vutal· em h1SOl' c\();-; eandtdaro;;; 

Com e1Ieno. a t·oneur·Pcncm nessa, (IC<.::l:'J;I (I 1 ;.!'(1\·•~t' llJSta.:; 1 ! 
Joi de pouco m:.ds de. ~ :3.0Cn eleit~rc~~ : c•,mo j Rdlic:a. o noi,ee tlcpnt:.ttlo nas ,c.-,ns[~qucncia:-: 
consr.:.l. d<t acrn. da. ck~Jf:ao, quo arFH esta. d~· :':t·n :u·g·umento. (Jfo~!, ht:1-t.) 

Entretanto, nã.o liavin. conspiraç:iies. uiio l1:i-l .Aind:t m:J.i:;;, St·. pre.,idcntr.·. a elei,:ii0 c\n :-;, .. 
via per·iodo re\'oluéiona.rio, nii.o lw.vi:t pt·es~fí<, r:c ~l'nartlino de C:unp~"'·" si :•tn·;i.l!Íil :'1.:-: Ul'uas . 

.. • •• :" ... •• • " ., .. . ... • • •. . o 

tra.rio, vivi:l.-se !la.qudletempo no m:_.UJoL· ;hJ:' 
mundo::; po:;siveis.im;.~.gimtVeis ; pois r~ra ]H'«~:;;i~ 
dente do estado u Sr. Amol'ieo Hr<tzili,:n:'" e 
ministro du. fltzenda. o St·. B:n·ão tle Lu·~t·:nn,. 
(.Apt.trlcs.) 

Na.qudf;.t oc:~asião o nobr-e dt~pm:_H1o por 
1, 1 ;::-· ::-'- • 

cleiç-.río ú qnn.l nüo tinh:un concon·ido tr•_·:e: Dr. nornardino 'l" Campos •.• (pu~ ~~").lllõiS ne:a
qmti·t:t~ pa.J·t,t·s 1l'' r·leitc)ratlo. c~ éntretani.O im- Hhu-m::: 1.!111 l:t.lhl' 111:t.l dn S. Ex r·m :;u:~ pi·e
pugn;l, l!qjt; i.!lll:l l'l.;;i«;~«J 1m qua.l tomou part 1• :'t·n•:·:t ( .. :.-u) b.:.1110 mai:' '!lle \.~111~ J1. <.:11ll1í'1:a :.1 

talvez n. rnaiorh :ll,,;:o!ut;l. do cleitor-:ull) c·)~Í~- J, .,_,l':t.r.( flil,t,·i::'wf,:: '~l''(,·tr.: .~ rfirclsu .-; .) 
tente 110 estado de S. Pa ulo. }l;t~. st:nllot·c;:;. tell1JU :t.l';.!"llli-wnl.a•lo na. lty -

CumpJ·c :tin1b. uol;:u· que :1q uella. el.ci(:ii/1 li-,i poi.!H_·~e. q ne ú n:rd:tdt~í r :1 c~um~~ ·:-:-;:-~ o. de :~el·(~ Jn 
}Jl'Oét~'lid;t de conil.H'Jilida.de <.:0111 o r·,·:,:·l t!:1- t'Xlldll~ o . ..: :J.I;,.;':I.l' i:'lllüs 1:olll id ~:.~ pl'!o autot· du 
mento :\1\' im. qw· dõl.\'a lügnt· a. t;Cr·ta~ :hd li- \'Otu t'lu :::ep:lrado. sn;.ruwlo v ll,ÍO l.l.~;-; ;-'~11l tlllhn 
dade.;; n:i. Dl'_:..!.:LHi:::ac:ão thl." uw~a.~ n n:lo es•: .. i-

1 

,, JlliiiWl'ú de nlt·ii. ot·l ~=' q1w tPIII<U':J,Jll pa.t·tl· ua 
mav:1 de ~u:>p;.:lta~ a n:rdw le tia apu L'tt•:i•, : :•. pfl'i,::io ticli de :~:; .oCJII . 
elei~~~ão. JlOI'i··m, qn t~ ot:e•tp::. ne:-::.tc mnme:n .• 1" CtliiiPL'e. [lóll'l.~J n. (t! .:;et•r ::.rqtil ' u:r.o1'e :tclii!nl 

n,ttt!l11::i.;:".l:t C:llnal':l:lbi pL·oeedidil. d<~éotdi.IL'IIIÍ- ua "' 'l;t·:-t,a.t·ia. d::. ('amat·:t t.11dil:-: ::;..; tu : ta:-: ela 
U:l.Ue éUlll :1 [:·.~· j~J:u:iio \' Í!-!Cili<.: l'>C~llilO :t5 ill:~;::;l:' L•li·k:iu de:-:. [):til lu. 
r: ~~ttor-a.t~:' l'P;.;"tll:n·mt~ntt~ con:-;titlltl •·-~ }Jt· o;-; E:-:u ·. t•xu·as:o e l'lll't lllltt:'llO ~ ~nmmmll. . 
vereac.llll'e" ~ ~ .ini:w::: cl1 ~ pazd, ultilllll qua.tl'icu- COIII" cli:;:o:l!«!lll :lp\11'1.'~ qlla\lllo••t·:t\':1. u 110111'1 ' 

nif1; 11 l tJIP exdue 0 11 difJiculta. t:últsidl ·t'il\"c·l- delJill~ll\u :•.n:nt• "" \'11111 t'lll ~''I"'L'aclo. a.:; \.'1'11~ 
InCllt.t~ :15 liYjJO!.!:eS.·:o; ,J :.~ f't•;UiiÜ~. lJI'I.;t!' :lt:l.:t~ dc~ \ ' ill'iiiS Sl_~l~•: .-:1'" d :l. Cil.pii•l.f. du 

OS lJ 1, , l 1.':-'l:ldtl J:dl~llll :Hjlli. 
•. H. 1 1·:1~:-> .\ l~lll :'\11 I li~ v .DI!'O:-; - ~:1 \'u ~e I~ . 1' I . . t l'o'J )'(' .. -

'1'1'~11 I lllllil. I :1:0: !'( ·~:'11(':' f: IIJ:t ::c .i~ 
foi a. üppu~i·::'t(l qne ti.·z a. l't'ii.ttt.lc ~ . · -. _ 111 w1.tida. L'!lf,i' l 'l.a u ~" ~Jao 1':\t:t l •ut.t·t~ 11:-i pa.p~~ ts 

O Sr:.. :\i.:.IEII•.\ :\llf:C~<:Ií~ .\- Ar·gmrll: lll.:t i lll\·~Nit.l·~ :1. t '1.111 Jil1J;';:': JU. 
;Ünd:t o uolw.· ,[c •put.a.do 1111l' Pet·ll:tlliii!Jc ·o ('0111 :\.:''iltl IIHÚn . .; nlt l.! 'll:', 
a. m.a.iur : lflll a~nd:~. l::tX:•la. ultilllalncut.e !J:t 0 producu'. pui:i. 1ln. :'tJ IIliJJ:I. li•lla pela, , . .-,111-
elei~~ii.lllmt"<t. pr·c~stcleme do csüu.lo. mb::'ii.o J'i•JH\·~nrrt ; l . 11111 l'C!::mlt;uln iiwumplet•.> . 

Si o nubt·c d •JmJ:ttlo reflcctisse hem no n.l- l'd:1. ilt.lb~ de muit;;t$ puter.!llt.t~. _ . . 
cancc dc~se a t·gu ltHmto. dcn~l'i:L l'et:oHI •e<:et· Tenl!" em m:'í.os a, :t.d;t. da. apl.l t':tl.~to oiii1: 1<tl 
que elle ú ~Olli.I':lprorlucentc ús :-;uas vist:t:-;. ((~it:t pdi~ Ca.tn:t.l'<l. nHnlidp:d de S. Pa.rrl.o t~ t·,:-

Na vet·ch.ule. :-;ewlu <.:ct·to que, put· nccessi- :-:ic.iid:.l, pot· 11111 i llu:-;t;L·c ciüad:iu oppo:-;w,otusta. 
lla.de de coherei J t·h~, ;1, opposi,_;·ilo d"~verh1. :ti.•:'- e :l.l.ú l'í·:tcdon;•.L'íu. . 
ter-se, e ;l, b:~t~.~ve-se dl'edi vamentc de wnutr O rc::; t 11tado üe~tn. :qmt·at:ii.o prolluzi 11 2S.D·liJ 
ar e nes.s:1 e (~lr.~:.t.o ; po1~ f! ue em seu ponto v o :o:;. . .. 

de vista n presiàcuckt do e.-;tado não vag·ou c A som ma. üe tudos os votos dt ndtdn pm· 
o presidente é <.tintht o Sr.Americo Bra:úliense. dous, produz o re:5uttaclo de 28.!>-~0 vnt~s. 
segue-se que o accrescimo de votos datlos ao Afllueru.:ia. c~xtrn.ordirmrla e aflluencrn. mmto 
Sr. Dr: Been;.t.rrlino de Campo,:; nüo exprime superior á da elei~,.·tí.o p;.u·;t membros ()o ~on
adhesão de eleitores opposicionistns. gTe:::;~o do cst<tllo, que teve log·u.r· no dt<.L . :) 1.l_e 

Alem disso, p:·la, smt posit~·.üo de chcíe poli- m;_u·ço, q uasi um mez ~ antes tlo::; acont<:_cl
iico }>roeminent~, -pela. sm\ elev<.tç:<i.o à C<J.deira men._l;os que pro4uziram os ados (le re1n·ess;tO~ 
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ü)ra, port:Lnto, 1lo dcnomit~ad(r per·lotl(J revo- n::tm'uue:o. em ennf'~:onto com o numero de elei
lucion:tL·iu ; :.dlltten•:;i~'· suuel'ior á c.b muit<L:' tor·e.s que C011l:úl'l'et'H m :'1. eleki"ío de 27 de 
elekli0:; anterieres. - :thri l? 

:-,-~ . 

·p~::l'iül' iL dns dci•.~iíes du St·. AmerkrJ l·h'azi
liel!:'iE!. 

. -
tlcput:v.1n, o Sr·. :\ior·eh·n. da Sih·<t. e tl!:;s~ 
insi~t(~nü•menb que tr él.;j((ll';tdn do i•.,.;t::e11_1 e.le 
S. P;\.lllo c:ompiic~-sc tle 7U. ()(10 (•l:·ir.t,1't ~s : 
o Sr .. Jo~ú :'.htl'i:Lno rerln;du ''·"·':~ al!..!·:tJ·ismn :L 
GOJHJO. O llill!H~t·n tle dr~Íl/11'(':' a1i:-:.t;11lo~ t•nl 
18\)(J fbi 1le i:t.OOII. Qnalqur!l'. poi·t·~n:, qw· 
t~n h a sido o nJgn1·ismo d:tqul'ila. ,·~pc,c:~ tn1L•::. 
Selo <tt:t:ül'des <:lll l'~t·uniH•er:r· que lWCsnr:tr•
mente o conting-ente d!lsdeitor·e:s do (~~r.:tclo el• 

Vozr:s-?'-[uito mais. 

21:1.1 i:':::t~lo;;; 1wl.u princ:i pio eila.m:.u.lo ;n·:~:11l~ w.t
tm·:tli.'.:ll)''· . m: :.~ q n ::- dt•poli-; optll':'.m p··l_;,. 
nac:lor::t! i1 l<~1l(~ d:_! o;·i.!.!·ern. · _ _ 

nos tle :?8. 1·10 cloii;orcs e pol'ti.\nto, m.a.is de 
tnd.:ltie do eleito~·;L(lo pt'O\'<LVelmente exis
tente. 

Ut.:t.::)rl·e-mê :un •<1. nma. cnnstL era~:to. 
p~:atel!tcntc ele q ua.lq uc1· computo estatisi;ico, 
nii.'' ,·: vut·o•imil qne :1, (Jpposic;ii.o ltfje em Sii.o 
l ':wlu adtt~-;-:e fi:n·:;e e mttttt~r·osn. porque, como 
se :-:11.k~. aii.o se co1npi:ie elh pL"escnt,ement;e de 
í;!rÜO~ u:-; elemeiH.uS <i i!C amrt:u·n \'illll O !,!'0''01'110 
tiO Se. "\m:.~t·ku Ht·a.zitien:::.e. [ma, gT:mde p:.t.l'tC 
cl:•stes ebnr!ntos e, :-;i niio a ma.ís nUtn:.!rosa., 
:r.o rn.:~nc~ :.r. mni::; nc:th·a. a. mn.is })l'eponde
l'ant:.~ nos tra.lm.lllo~ dcitut·:.te5 desl;a.cúu-:-::e da-
I ~ f I ; t;._ . ) • ~ 0 .( • 

Üi.: :) do nunJmlll'O. esse:-; ac:1t:tm-se, lH·csente
m~mr.::~. un!tlo:3 c ÍÜ(!I1tilicatlos e01:1 a, pnlitica. 

e;;:r.:d,i lid:ul!!, tb. ot·:tem c do rut1.1l\) 1.l:t. lJ<Ltri:.t. 
(:lj;(Jf.wlu~ c a{lét;·!J:s.) 

prdir.ic;L qne. com o voto ela, gT<UHle ma.it',~'Ía. do 
n:c.:·r.ido rc·pnl,!ka.no. :lpf'e.-;c•rnou a c:-:r;r.- Ca.
Ín:l:·:: (I~ i.l'(::' diStÍllct(IS c:id:le.!itl::' Ítl\': •:'tidOS elO 
m:u:d::.::o poliüt.:u que a. ma.itlL'i: l, th (·ummissiio 
;n·,,pl,::.: i'e~.:oa!w::c.:r e o vut,o t~ lll sep:uaüo inYt\-
li~l:l.~·. . 

lfuu v e t;1.ml :(!IH ;.!T:tw le m:Js~i.i, fl i:{·!;;;: nt~~ cl-· 
cirhd:"it1!'; l'(~scent:_·!mm1J~ immi~r·:vlo:: ~~ (·l :j:~. 
insw.l,ilid::tüe tem-no:' li.•ito pcm.lr·J· 1lc: yj;;;r,;1, . 
Sc~u::: ll(lfllCS fi,!.'.;'IT~·:tlll n:t=-:: !j;,l;:r.;':: elo :l! i~[<JiW•iÜP. ~· m:.:nif~~:-;fo. [lOÍS. (jUC O p;,u·tido üppOSi

lnit:' elk::; Yií.c; :;~:· enentt.r·~~.~hs. ll:t :;t· a.e!t:un t:ic 1;;\:;t:t. 1.m s. P:utlu c,.;tú, con:;ill:·r:tú!lrnente 
lll ud:vl();;; pa.r·:\. lc•;.!'n.l' .·S I r:; L;wtr;g . :'\a. td< •ir;ii.n a. r: n :·!'::r[ mdcl11. :tit•lll de ll~'l tC!I' l!Cil1'\0~Pll(•Íl1<1tle 
mnis <:Oll(;ut·r·itl::. < w· t : ~t a.,.·, o ·· s ·-:>., 11 •• ••• • - .. :, •• : · • • • :" • 

• • • Jl •• ' ., • 

:tp:•:-:: :t dect•ef.:u;:io tto :::u!l'r:.t~·it• !..!'\•Ji r'·t·:t !i:::ado l't~~.:u!·t·:· t· :1, pn·r:~xtos e :::ukror('ngk::; pn.t·n ni:ío 
que temu~. e;lllll\'l' l.l'l'f:01':~ 11l. cÍn;r-.c~ · t;id:uli'ít•:' d;\ lltt :;l:t· ;-:ua::; !Íil''::lS ermt li :t.llH~l·:s:.t. t'Íl) ql.l ~ O eS
t(ll.l0:5 u.;; Jll:':l:i:t.e~ p~,litil:o:::: -lO.IJfllt c·lt·ltnJ'I·~ . mw··:n·:·t. num1:i'it.::lll1L~Ilte. :to ll'im.eit·o em-

qnenn. c.lÓs Yoto~ dat.los aos menos 1·ow.c.lo..; niJJ, P:tr::~ci :t q11e S. Ex. p~di:L nol'mas soln'e a. 
mc.mciona.dos 1w. :).etc~. a. sonuna. tle 2G .~l7, o ;1,pplk:u;n.o ün Yoto ineompleto. Sem ter a in
que expi'imc, :'L r:tzii.o de dons votos 11rJl' é leitul', ;!unnidadc de l!t'as 'ln.r. ])Ois Ji:,r·;t. cnsinn.r o 
a conc::uJ·r·etH:i:t 1le J::J. ISO cl<:itores. Patl!·c no:;.so :1.0 vig:a·io, erftt·eta,nto~ v<:.·jo-me 

Üt'<'t, ~r· . l)I·.::sic.ienl;e, o q ae signific;J, e~:sc 1li- na o:n·ig-:u::i'i.o de ll1e ref'ponc1er. 
mlmü.cr a.lg-:~l'ismo que, cntl·etant<.t, 11(;nlmm E:;r.c ~YSÜ!lll:.t wi.o é uma novidade nem 
rC!p::.rt.r m~;rct:e do nobre llepntaüo 1)01' Per- I mesmo um no,·o direito. A lei nfa.o quer im-
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~i·r t~. l'Cpt-csenr.<u::•i.o elas minr,l'ia~. m:1i' tiu·i- f ~l!:"lo em qu:~.lqttc~r p:u·J:unent3 ou mesmo 
htal-<t. , . . · IJitn:l~~. tnn_:;; PIJilt::r• d.-•c·JI n. pal:l.vra. de :seu::; 

Pblo :n-stcma. l.IO voto er•m ~~Pto. dlt n l'~t~t·ll· el wle~. P111S ln~m, u:dr llf!l' 1h!Si;'l-" , •. · • ., ·<: 

tinia tb<list;)., 1.11n p:n-titlü ~ptn IPllh:t :1 lllll\111'1:1. c estt·c•c>. 11 tng·en11n c l't-:lg·i! •:a:-:tello (le enr-tas 
ele um vo~o, ppnle :t r.ot:IIHiad_e !l:t ''"Pl'l~·•~ll· I q11e. ~·~.!!'!ll~•lo onohl'e •lepui.:ldc,, sm·\·e ele J 1;l.~(j 
ta.('.Ü.o; e o outro, eotn a, tii:Utll'l:l. apc•n:n.;

1 

d•~ :~c: Pt'i!ll;lplo ~In, r~~pl·e.•enta•::to rh mino1·ia no 
' ' 'e I, ' ' • '," ' ' _. ' , · ' • '::,{, U q llC f.lJtl 

resulüv~o fa.lsê:~: :.~ v~·rd;);de dn ~·r;tH'e:-o:t!lll:l«;i'in t! ele!tr:w. t_untao somentP, di~(:t·;~pn;;se d:L dJ~tpa 
contrn.l't<L a~ com enH~IH:t:~s p~ '.ltucn~. . 1.1111e:t (~ IIJt:ompleta., seu \'O til elegcrú, um l'C-

Com o system~L do \'(JtO lllt:Oillplelo, :o;\ I a~ lH'P•ent:IIHt!. 
ma.iot·i:ts avultadis;:~ím:ts potler:in d:·::;·:·!'. i ... •d• ... ..: lj E :\:o::::.im: lJnsb.ll:'Í:J, ;1, ii.1c.li~c:i.plin:t on plmnia:.:i:1, 

os repr-:~senta.!ltto:-:. . . . . . . dr~ 11m dr·ttor 8XC:et~t~·Jco on ~mt·ca.:;t;ic:o, 11a1·a, 
O que o leg1::.l:u.lor- ctmz lm fac1l1t:u· :t J'(•pt·•·- 1lt)r{(•l' !(ar-~e :1, det!;ao de al"tun c:l,JJdi,hto 

sent:tc,::"i.o its minol'in.s :tvnlt:u.ln .... (fite! :-::ir) nll- irwpto 111.1 t·idil:u!o. '=' < 

tros ta.ntos üwttn·of3 rln. :;:oberani:~. ~odal. P uiiq E' rt·eq uent.e, mesmo nas m:ti:-; im})Ol'tn nte:-; 
:1 tol~:.t~ as opinir}es mesmo cnHt~ctiY:t~. !Jlll't\~n. ~leic:cip~·. rec:Lilirem ;t.lguns vot:os ü·unieo::: nn 

•• /6 • .• "1• •• • ")' •• t" I "t'.. ~f•ll' (,· ·, · .. · ~ :'• 0 

na.l; P~'rctne e.-.:ta.:;; não t·epl'c~~cnt:un t.:tl p:·so cl!·:-;titnirlo~~do~ requisitt);.; inb·ll~~ct.Hae:; ·e 11\0~ 
na, opinião :public:l., que dnYam el'ltn:n· un t•:t~·~ fJ t~(\ :-;c devem cxi~ir· no:-; l'úpr·ese!li.<Ulte~ 
J<tr-lamento. e collabor::~.t· 11:1. !1~i ou acUJal' 11:t d:1 IJ:u::to. 
direcçií.o politicn. c.lo pa.JZ. 'nrtantn. o 1·~su t,:lt o nno s:·rin. :lcptclle nu~: 

I-Iavh1. tl'es va,;..:a.s ;~ pt·celwlwt· na. t·epl·•~S(Ht· S. Ex.. cli--~e; w"í.o scr·ia. a. nw.ioL· i;,~ cleget· d•:ms 
t;u,ito do e~b.do de S. Paulo. ne...;ta r::un::.m. t·upl'l.':..:•·nrn.ni.es c 11t'nllmn outro <:ida.dii.o t.m· . - . . . .. .. . . .. ~ . ~ 

.o. !'"'o •l.' . ..._ 't . \ o Jl. J • I 1 

elci•,::"l<.l. c o par·titlo ;..:on~rn i:-;z,n. p 11' «.·~:!-'e ltt11t.i \'n OPJ>r,:-Iç:i.o ne~t.e <.::tsn St~riit es!"c pal'VO viz ex
ou por outl·tl. r:tZÜ.O, .i_l~I;.!'O_Il c.lt:\·er· 111'1·!':1 nl:;:IJ' c:J:.:n.J.rteo .'t f!1ll~ me rcfit·o, cnj:t dL·ir;:i.o 11~0 

. cllap:.t tle tr·cs nome:-;. Dlstr;l•lllll put· tal modo ~e~·t:t. l!ltuto honro:-:a, ao.;; mar~tlant;es e I:Xpr·i
a. vot<t:.~ii.Q que eml;oea tt,·e:-;·~~ e:ula .. '·':!uh lnn·ta. um escm·neo, unw, afl't·<.mta. ao decoro 
•lous nOJllf'S. o re.sulta.dPpl'(tdU%1!1 :1 ek:ll;l/1111:: d11 Congre:::;;:n. · 
tréi cu.ncli(hto~. ~\. le:,!·lsl<t<;ií.o cnn~titucinll:tl. tenrlo ad<'lJt:.do 

O noht·c tlc}mt:u.lo po:· Pe!'rmllllJtH·;, l•Pll:':l. ·~~t.t· :;;y::\tema. qnc }Jttssou p;tt·a o nosso .. direito 
que }JOt· esse modo Hcon ltnl'!ndo , jll'l!t:ei:,-, ()J·tlina.I·io. n~.o teve em ,·j:;:,t;t ~enilo lhdlitar ;t 

constitucionu.l l'~httivo ú. l'l'pt·e~l~lllat;:í" da. J•c•pl·e:::c.mt:u;:io d:1. maiot·in, i'l.Vlllt:ul:~ t\ 11~0 im-
•. -·1 :;;nl1 1 ll't t ·• 11 ·c ·u ' 

Ora., 1ie:::de CLllC c:u1a. ddtc 11' \'ol:nu :-:,·,uwnJ.o pJ•;·Sei!J;:u,,:w r la.::: nlinori:t.~ ini'ig-nilic:lnt.e::;. mes
em dons nome:-:, ~ctnlo u·. ·~ r::-\ rlt.•Jlllt:ulll:' a. tnr, rpt:tnün e:~$<1S se :.,,1,süveS•ü!ll de Yot:t1·. 
elen·et·em-sc, 1Lt:on s:ü\·o o }11·r:c·cit.ll da !I'Í. l'll; onr.t·.o tnO(lo,uada:m:tissimplc::;:'topposir;ii.o 
Qu:.d cr~.t. com e cr .n. o mete) • e flllJJt't ,,. :1 r:m nn:Jol'J:L. 1 1 11 p::t 1r pm·pc.tJitlllcut:e 
tlisper:Oiio elos roto:-;, d•) mcul11 tpH· :-:r'•llll'llle as t·lr•ic/:(~5 do:-: rcpres!•nt:mte:-; elo p:u·t;irlll em 
tlous candirla.tos lhs:o:QIIl \'Ot:.t•ln~ '! Es~:• }IJ'il· m:tio\'Ía.: !m;;:,t:.tv<t ~~bster-s:~ do l'Leito. 01·a. cst:t 
ltibk;i'íO, SOb pena. de nullic.lade. n:io:-:l'l'Í/1. O:llli· opinii'í,JI e iJJSIJStentaveL (:'1.1Jrntufug.) . 
qnilla.tnento d:dilJenln.tl:· eil.!itoral'! (.\;,ii•ttfo::.) Si ~~m l':d :-;itu:M:üo lbs;;e eleito pr>t· cern. ou 
- )la.s ili5se o nollt·c c1cptll:t!ln (1~ t'! a ;o;na:ll'·· meia. dnzia de vocos alg·um e:l.lldid:tto dn par
" 'Hmenüt6í.o que Y:t~! pl'opot·eion:tl'·/ll«! o Pll ei:didaüc \ln. m;,tior-ht c em con:-;cquenci:L da. 
~ejo de rêruta.r. tii,c • cstt·:t~1 h:~ <.·11:1. lll~l l~at·ecr•) ,· • . incpt:•. concentt·:v{ií·~ de votos de::.pel'lli!,~n..'los pela. 
um dever mor:.l.l da. m:tlút'l<t con:-:tlf:nJt' a ~tJ:tfnttl.lOt'l:l. ess:.L eleiç<tO, sc~mellmntc :l.O .Jn~·o •lo 
clti.tp:t c::om dous terç·os, por:Juc u. lei .1111.! cln!1 ~~~~:~·:t,:- ·;n;,ft.u. nii.o expt'ÍII~iri;l. o trimnpho de lllll 
a.lgunw, r::is~~.o. c sendo a:-:s;m. a .. mntot·m s••· lr•~t~r·e:;l~ntat~tc d:t mmor·m ma.s c.lo ac:a.so. c o 
mente poclera eleget· !lou~ c:ulchdatn:-;: m;~.:; cl.e1to ~e~·1~1. um repr·e.sc~nt<.:!1te sem pensa
S. Ex. ltnng-imt c1ue nan pode hn.n!I' ll(mlllllll mentn poln.tco, sem 8Jgmficac:ao, sem mandato 
voto llh;pet':5t'l .para outr·o cn.nc.l itln.t? .. ht~:tgi u:t 1llei;el'lllinmlo. (..:lpn.i(~lus.) . 
s. Ex. qne)1urle 1m.ve1' mn:t tal dlsL·tplllla. de Oe:L. ne...;ta.s cmtdu;ucs. qumulo um parttdo 
ter·r·o que :.1, r.llvi:::i'ío do~ votos S? nu:a mnr;Jw- tlecht·a. ~~nc se n.bst.em ~le entmt· u::t. deiçii.o. 
m:1ticamcnte. l'CC:.thinc.lo em 1gual numero oncle est:1, n condemn;w:w ll~ ordem mol':tl para 
sobre o:; üons c<m•lichtt.os. M.t~ ess:.t h~· pothe$t! ; o l'•tt'f.ic!o eontr.tt·io em pro."Cr .to preenchi 
não é de pel' ~i nm p<wad~~o .? Nii.o . e ue.s- ~nento d<:: toclag <tS vag::ts? Ao. con~r:trio, seu. 
mentid<.t pela. observaç::to? NM c ~·cpt~gmtnt.e unprcte~'IYel dever e }li'OVIden<:~a.r 11a,ra. o 
com a.lihcrch.'l.tle r.l~ voto de <.:êu.h.t elettor-? Quem~ px·eenctlltnento destes l'?~<tres qu_e ficar~un ~a-
o obr'itr:.t a se conlorm:.w c:om a chapa ? g-os, !le motto que a. escllllm rec:wt em c1uadaos 

Im:1gimt s. Ex. que nã.o p1'•lle h a. Y~r um , nas. condi(;ües de hO!lra:'.cm (~ pa.r·la.men to. f?ro
eleitor independent.~ de qtmlrluet· <tr_r~gune~l- : ce(lunento comr<tl'I? tom mcompreltensLvel. 
taç~o, um ü:·anco ::ttimtlor em · pol1tJca. nao 1 porq\t~ to~tos o~ ])<trt1clos tc~m um ptqx.·l a des-
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· empcn h<U'. um<~ a~t<l: missão n. cu~prir, sem 
embargo dos prmc1p10s ,_le tolera!1CW. pa.ra. com 
0:3 coJ:trano::;o. 

Todos os partidos teem de se csíbrç;.u· lXtra 
c:le!2:er o maior numero de representt\ntes po:::· 

: · '• . 1 
.... . ( ~ . . 
c:atla. ·r:cdnh,, se contenll<'- o mtmer·o de nome~ 
cJeterminado pel::t. lei; mas 1)01' .tal mooo que 
nrro :'=e.:a.m inutili:.:;;\dOS, r_lf~spetdl({tVlOS ,·o tos p ~~1· 
meio lle um:t inutil e 5U]Xll'flnn. eoncenwa,f;ao 
,Je Yotos. ~em :.ücn.nc:e politico. . 

O }Ji\l'ti<lo (lUe assim ~~~o procede prat!Cn. 1~m 
a.cto de inepd;t, · contr;l.l'iO no seu de_vet· :::m
eerida.de tlc seu prog-rammc.1. n.o pa.tJ·totlsmo de 
<::eus c::-lór,~os · pois devem to:1os cst:u· comve
- · .. - ~ ' ' .• · v· · od<L de su;.1.s ir1eas im-
port<~ ;~ iclichla.de. da y::~.tr_i:L .. ~.:tzJO:(u!rl.".) 

O ardor p;n·t.ida.rio na o s1gruf1cn. -pots a.co_n
tada. am!oi<:-<tO de poder, mn.s len1dade :ws pr·m-
ci};io~ e ~ineel'l' :u e nn.s ·, ··~I ::s. , · p1: . 

Eu pndcl'ia, dizer· qne o ptwttdo repuhlicane 
de S. Pa,ulo orgc.'Lnisou cl1npa .. ~ompl~r.:t. pu!o 

• • ••• ~ ·~;.s~~l 

.. i~~ pleito ; ;n~1.s quero n.rgnmf';?-t..'w: com. tou;:" 
"· silwet·iLlnde, 11rocura.ndo nao ln.l~e:u• nem 
me~mo em: um üe.t:.ühe. 

o SR. )[ORElRA DA SILVA dit. um aparte. 
o SR. Ar.:-.mm,\ Xoca:ElRA-A m<'Lioria. nfío. 

Xão ioi est:L n razi:io. A m.:.üoria. governisr.:t ... 
r·e})r'é.'i-Clltitdt.\ I1Cl\l S~U directo:·i?, COmpt·é
hcndeU qne tín.lta, tor-ç;t.s sufl1<.:1entes par·_;t 

..... ,.. • 1 dos os l'e rescní.t.'Lntes. porque a 1111-

11oi·b. opposicionista. ern tao re iiZI( a.. q~e 
mesmo concentrados to,los o::. seu:; votos n_ao 
porli<'L elcgel' um (~e}mt~dc,, desde (tlle u, ma~o-
l'I::t l l:s : h . ::. · ,; -· 
ttt\~0 . (Tí·oca,,-:>C clivc1·sos GjJ I'.t'de~. ) 

o illnstre üepuüldü :por Permunht:co cen
sm:·ou os a.mhos do gov~~rno por se esfor~:;u·em 
em ohtec o m'élbor result..n.,lo n:\ eleic,{l.o. Cen
-:m·ou-os. em meu conceito, l)Or ltn.vel'em 
~um.pr·ir.lo com um ü~ver. ci vico. (:,t;ooiaclo>.) 
Não lm sineet·o p<'l.rti<.l<U'lO que nao pense 
assim. 

St·. 1)residente. e já tempo c~e pi\r termo :~. 
este clebc.ü.e. Vou li.tzel-o. pedmdo descnlp<l. :L 

Ctlmnm de ter por tm1to tempo al•n~;ulo de 
Slll\ prcciOS<l, a.ttenç:ã.O (ai'[l) o.poi(t';loj; Y_OU. fa
zel-o. incitan(lO <1. illnstrr:~ OPl)OStçao '-" 11mt.u:· 
antes 1.1 m bom exemplo elo Scmvl? üa Repu-

' Mie;\ que Y:tlidou sem delxtte, prn.twando um 
· · · ·lo do Sr. Ran O'el Pes-

tana.. proce(Ü(ht 11<1. mes~a 1.1rn<'L que est<'L, em 
vez de lembrar, como 1ez o nobre <1.1ltor do 
:parecer em sepu.t·<t.do, um exemplo de depu
r·a(~ii.o pa.rtidaria., operado pelo Senado ch'L mo-
na.I·c: llia. 

Espero que a mustre oppos1çao rec1.\<w_á 
ante a responsahilith\de de. rasgar tre:=: ~1-
plomas legitimamente coitf<~r1dos pela ma10rm 

(lo ele i torndo de S. Paulo. (.:1.poiados ; muila 
UCiíl.) 

accei!:o ~eu compromi$SO de l10nra. tlejulgM· 
COill.J nstiS''· esta. causa. ; cnnfio por· tal modo 
1a 5{.. ·t .. · · · 1· • ~ .. r 

f:tzer um appeao .... sua. Pl'Opl'i<L consciencia . 
~·eco2:1·? dn cxl;rcn~aJo e Jogosc~ pttr·tidario parà 
u l~olltwo de alt.~1S_Hlenes; f.lo~ n~tel·t·sses passa.
~~~t·os d<.L oppO$H~"o parn as patl'iotiens <"l.Spira
c;ues que temos todn~ de conigir, purifica.r e 
ei)J~O h~·ece1· nos~os costn mes politícos. 

~ern. mn . appello de Felippe '" Felippe, 
m:1~ ele Febppe _ mttl inlb1·ma(lo, de Felippe · 
~I!E•1o de l'~'eveu,ucs e de pn.rda.lidade. de Fe
h ) e <t.n:uxonndo, x•ra. Fel i ) )e bem iníor--
1~1:1do: l~;•r<'L FeHppe <:onsciendoso, ].)i1!'<1, Fe
llppe ]UJZ! 

VozE:::-~Iuito bem! muito b~m! 
(,0 r)•~ufo;· r] (iJii.t.:i .. i(((l,) Jw,· t(Jt.lo.~ os Srs. r.lepu

! r.!r.\ .s 1);·..:.-;cn!ux.) 

sESSAO DE 14 DE .JC~I-IO DE 1892 

~mnpto t;i.o melind1·oso. 
Trt\ta-:::e. porém. de !hzer efl'ecti ,·a um:1. lei 

vot;vla. por· <·:-;ta a:-;:::emMea. e que a homada 
m;üoria da commi~=:ão de leg-i:;l:tc:J.o e .i ustiç<t 
eiDpêllhtt-5e em ViOlar-; tratt.L·Se d:: manter <.L 
coltet·E~nci;J, da Cnma.r<'L avplil::t.ndo ·o:; })l'inci
pio:: quo h::~. poucos mezes ell:~ propt•ia com 
t;mto ctdol' de tendeu; tratn.-se de sal va.1' o 
pre~tigio dl~ um:\ doutrina. democratic;.t, sejam 
q uaé!" 1brem os intetesses })CSSOttes ou partida.
ric,s oH'endidos; e eis porque venho ü1.zer 
va.ler o protesto dn. minoria, da. commissti.o 
tontl·(,, as conelusiJe:; do parecer· em debate. 

A qnestii.o agitacln. no seio da. cotnmissii.o e 
que tem de ser julgi\ut'\. peh1. C:~mara. é a se
guinte: 

pet·cle o ma.nda.to o deputado que. por eifeito 
de um movimento revolucionario, acceita 
funcçii.o no governo de um estado? 

A lei '" que ac.'\bo de me referir estabelece 
as incomp<t.tibilidades entre os cargos 1ecleraes 
e esta.(ln<\es e no citado art. 2" dispõe (W) : 
<< Per(lerá o cargo 1eder-al de ordem politica. 
jmliciaria ou administrativa, que occupar, o 
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cidadão que acce.'te [11ncrr!o ou emprego no tane<1. ntio se mn.nifesüt :::rimenic 
cr v • ·n o 1 n·t <tclministr;.v:ão dos estados. » investidm·:t. mas 1 , 11, • - 1'- • .. , 

- Foi em virtude des.t0 -::-receito l'·gal r111c ~'. tn1!0 L) te1111 o l) · · J/ "~· . c -- . · .- ) ( < CXCl'f;Jclft \._f1JIIJÍ(1do.,·) • ot"t O 
mesa. dn. Camn.1·n. considerou v:•_,, .. ,,., :'"'·' r·:•(_lc'tt·:•_ s ~1· \fúl.l' ' I ,. li · ' . '' •• . ., ,,,, '-·' -• ~ •• "' '-• r e :a:-'conc.:l· tts uCCll})O\l ao mesmo 
·dos deputados _que <\cceitnmm Ültin~m~~ente,o ~emp~·· l)Ol' m;us llc clou:' mt~zes e nn, Yi;.wncia. 

... , . . .. ' :-, ' 

Perna.tn!JUCO, pei·m:tne~eu tw. administração deput:tclo. 
cJaquelle estado dm"<t.nte mú~ tle rlons meze=-: 
·t ·' ·t vota ~J.o dn. !c i · occu >em sim ultanea.-
mente dous car-gos f)Ue o lcgi:5lac1or dedai·ou 
inc:ompativci:s; persistiu em e:xere:er nnm 
runcçii.o de g-over·no estadoal quando a, lei jit 

~ . .. . -
I • • e ( .... ..j 

perda. tlo cargo federal ele onlem politic:t de 
que se acha. Vtt investido. ~estas cond içi1es. 1.\ 
<:lM·o que S. Ex. nü.o tem mais direito ao seu 
Iogar· no seio da repre...;ent.<lK:fl.c. nac-ionaL e 
chtro que S. Ex. <.Lc:<:eitou tt incompatibilithltle 
com q uc o 1eria. a lei, e a. C:tm:u·a não pótle ~e .J<Ulf:l~·o · . 
collocar acimc.t tb lei p~n·c.t reviver 11m direito .-\~n :::e_ deelatn. qnc _pet·r..lcya o _c.:argo íedeml 
que ella. :tnnuUou. (A<~oit~t!os, ~~~'r.ito /. t:m.) I o CI~ladao. (~tle : •cc_eJt<ll ' _1unc(·ao~ n'! gover

Objecta-:-c. porem, c1ue ao tempo :·m que no lll.t=:: e~~~~_lus. A l<:I.ym·t~nto, prol11bc ~~. ac
. . · ,· ·: · c.:umuhu;at) tl!· c::et·ta:; lunc::(;ue:::, de onde se se-

Yeis os c:1,rgos ~k--rle u inrc,·1idm·a; e rtue, p01·· · - ' - ,.. . · · • · · t t · · l 1 - l deu irremiss:velme!1tc <•::;te en.rg-o. ta.n o, sem re rongn·, o preceito eg<t nao póc. e '" 
mais att;ing·ir o Sr. ::\Ieil·a. de Ya::.con<:<'llos. O SR. Fr.r<:üRY CtiRADI) - Isto ô lc:;,::'ico . 
Ante~ de tudo con\·em obsciT:tr que a P:X

pressão- tlcslle a investi(tnrtt,- c empreg<.H.ht 
sümentc no a1 t. l" tla, lei e não no art. 2" qne, 
entret;.tnto, e o que rege o caso em q_uest:1o. 
l'>In.s, qua.ndo assim não ib~se, eUa não tem o 
nlcan(;é que os honrados signatc.'trios elo J.XU"e
cer em dbcussão lhe querem n.ttribuir. 

Usa.ndo ch'lquelltt exprE:ssão o legi~tador teYe 
por fim n.c~:entm\.r que a lei s1·, produzir:'~. os 

.-seus effeito' nu momento em que o fun(·cio
.na.rio tr·a.dm:ir pela po~s~ a :.'l.cceitaçüo do 
cargo decla.mdo incompatível. . . 

0 SR. A'CGUSTO DE F REITAS E Ou'TROS-Apoi-

O Sr:.. EPITACIO PESSOA ••• uo contrario o 
mandato legisla.tivo fica.ri:.t ú. mercê da. pri
meira autoridttde competente que selembr(tSSe 
de nomea.r o deput:"ldo p<tm um emprego 
qmtlquer. ( Apoiados. ) 

O que não se póde contest<tt· é que o intuito 
da leFe incompa.tibilis<tl' <t occupa~ão simulta
nea de certos cargos ; e esta occnpa<:<i.o simul-

O Sr... ZA~L\. - :\:"io apoiado. ( 1'1·ur.:mil-sc 
f'J)fl "'•· ~ ) _!, • • I V - • 

O SR. Et>n'ACIO Pr:s:';OA-Ot·:l.. :1:· rev-olução 
tlc Pern:unhuco teve log·:n· em 18 tle tlezembt~o 
tlo ;tnno p<lS&tllO ; o Sr. ::\feira de V<tscon
cellos 1bi nesse mesmo 1lia accla.ma.do membro 
do gover·no <laquelle est~l(lo. 

A 8 de .ja.neiro deste n.nno 'foi prornulg;l.d<t :1. 
lei q ne prohibin. que o Lle})tltado :.to Congresso 
NacionRl purle:sse tomar p<'l.rte na. adminis
tra~;.ão dos estn.dos ; não obstante, o illustr·e 
representnnte ele Per·na.mbuco continuou a 
occupa.r o seu l)Osto na junta. g-overn:ttíva ; 
c mo, po1s, se púc e a n·mar, m { < t o · 
reito e nn. r <.tzü.o. que não o feriu a in<:omp<t
tibilidade legal ? 

No caso que se discute não se dá a. retro
actividade allegadit l)c:ltt nohre ma.ioria da. 
commisscio ; o preceito lega.l não va.e ree<thir 
sobre um 1i.tcto que se esgotou <tntes de sua 
promulg-J.\.àO , m tl.S sinl sobre uma. relaçií.o 
,juridica que continuou dellOis de :publicada a 
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dem algum;.\.. 
Na. eln.lJora.f:ii.o d:~ r::.trtn. consi:i!m:iona.l . í~i 

.• • . • • •). -. > ;1. ld ::. l!1é0ll1'1<Üllll~ 

lidw.Je :1, ([liC ~e I'Cí'Cl'~ O n9b1:e rlept~tad~1; !TI:l.S 
o proprio Congt~:·sso Con~tu.mn~J~. c•,nsi,Jet~,,.n
llo a nce;es,idnüe llc t.lefünt· os itt Wtres qur~ c.!c:
vinm eons~itnir· (' motiYO d:1, · inc.::o.tnp_ tttb_:h~ 
1lade, rcsoh·eu, por me!o de um:,,_ md1c:v;:':?, 
que aqnelle ar·tigo ~ó l)m~essr~ tce exec:uc:<W 
depois q ne uma, 1t·1 Ol'd~n·n·t~1. tcg;n h.t~s~ o 
:.lSSittnpto. Vei11 entil.o :t !CI dettol':l~ ,ele 26 de 
j:mciro vellandü :.1. l!lC:tr~ao de. rn·e<.<wcntes o_u 
( · · · ·t ~ 1xtnc:o ma::. sem un.d:t estatmr 
<.1. res1)ei.to thtqmlles qae j;'t. oc::cupa.n1.!n oga.r 
na represcnW.l{i'i.O 1~:1.clomt~. ~utn du,·td~t yelo 
1h.cto •.le lr:wer-. .. m sido .elettr,;:. no 'lunutHo de 

.. - ... . 
u In '· ccre · . • J • • y •. • • • • , • J 

llili1.lõtdes- e tn,mhen\. pol' ter ~it~o Yictorio~:J. 
no seio d:1. ;tssemhl{~<J. eun~til.lliute~ })l)t' occ:~
sião de tlíscntn·-:-;c.: a. ind:cn.t:ii.o c.le rtne rallei h:" 
pouco, n. opini~lO rlc cple o :n·t.. 2-! 1:::í.o se a.p· 
pticaria. n.us r:wmhr-os aduat·::. üo Con.~rcs-:o. 
(Apo;r.~(los.) 

E' rJ.e cxtn1.nhtw. Sr. l'rcsitlentc. que os no
lJres üeput..mlrJS, inyüc:<.uldO o prin~ipio .d.a não 
retroa.cti v idade, allll'Jnem qu~ o St·. ~Icm1. de 
Va'3Concellos nã.u l)erdeu ;_t sua c:.uleir:.t üc depu
tado porqu~ assumiu o governo de Pernam
buco antes de 1)rom nl~Jü.da :.\ lei l~C 8 de j<). 
neiro e entrctn.nto confessem í!Ue o ~r. Ltturo 
Sodré', go-verna.clor do Pa.rú,. eleito tn.~hcm 
muito ·ttntes de votado n.qnelle <.l.cto legiShL
tivo cleixou, >or ell'c:!ito delle e independente 
de stul. renuncm, c e nzer par e t o nngresso 
Nacional! 

O Srt. Fr.Etm:r Ct:n.ADO - Coherencias da 
époc:a. 

0 SR. EPITACIO PES50A-Sr. l)fCSitlente. res
ta-me tr:.l.tar do ponto do pa:ecer em_ que_ a 
honrada maioria <l:.t commiss<.tO de legtslaçao 
e justiça. c:onsidera. que a lei não cogitou 

. 
_Tem-:::e feito gr·ande quest:i.o, '" meu ver in

tcu·amente escusada, rlü modo de inw~sl,klum 
elo;-; CH,l'~OS c.tcdttl'mlOS Íl Cf I - • • • .• • ' 

fhcto. nfí.o cog-itou deste as5umpto e nem •.lcvb. 
Ht7.el-o, porque o intuito do legislador ni'l~· 
1iJi attingit· o modo dr: investidura. dtlS runc
c;.t:e::;, mas o exercício e;umnla.ti ,·o dessas fnnc
:.~iies. ( AjiOicu~o.-~.) O sil~I~0o d<.t le~ neste! ponto 
vem em m.1X!l1o <la opnnao que de1entlo. Si o 
leg:i:Sln.dor th~esse dito-perderá o cargo fede
ral qne occupat· o cillu.di.i.o que lor 1Wíiter,do ou 
t:J,;!tr) p:u·a, um cargo esta.dua.l-, ril.Zão teriam 
Oi; uuhr-es depn~:::tdo,: esta.vam ex.dui 
l n. esp tct·:~o egn quaesquer· outr·os modos. 
de invc.:;tidtu·n. qne nilo 1ussem a nomea
<~ão. ou '" deiQão. D2sde, porem, qu:~ o. 

.. ' . - . 
e ··· t _; t.. ... ... ( 1 -

•:iío ou émp1·~go-sem cogitar da origem desses. 
ad.os, eta.ro e qtw tev-e por fim sómente alcan-
(:;u· o l.il.cto r la a.cc .:- · · 
dn.dào sido investido nos <.:a.rgos incorn})<l.r,iveis 
p\)I: 1~m :'cto uo poder· comp8tet~te, por · uma 
eletyto 11\:r·e ou pot· tu?<.l. r.:voluc;u.o. (il11oiada . .;; 
r.: w•11 ,.~JJOt•,r.lo .... ) Perduem-me os noht'<!S depu
t.c.l.dos que m~. hom'<.tm com tts suas contesta
r;íie:'). Qnallbí o ofd::!Ctivo d<.l. lei? Impedir o 
cxcr~ú <:mn nln.ti v o de r:crb.ts rnnr;ções.E •!sta. 
ttccumuln.t;ü.o n;Io ~e dit se.i•t C[tHl.l1ur <.1. or-igem 
c.lus cargos? lncontest:wetmente. (A•íoia(los-.) 

Pol' outt·o la·Jo, ( ual a razfío d:.t incom a.ti-
bi Utl:tde votada.-~ Os ineon venit'.ltte:' re,:ultu.n
te:s c.l:l. eonru:sito do~ p:uleL·es, c muitos oukos. 
que. não e opporLUno ll~nllttf.W. E e~~cs inco'n-

• . -~ ) t o, 
scj<ttn ou nào n.-; J'unccite:; ;.lccumuh.td~~s oriun
d<l.." t.Le um ;.teto legal ·~ 

E' axiotntl. .i ttl'itlit.:o muito vulg-;.u· : onde 
c.lit-s :~ a. mc:;;m:t raz5.o, c.l:í.-::;c '" mesm;.t dis
}1osi•,~iío~ (AptJi~,,~(Js.) 

~Iuit,o emhot·a, pois, o SI·. ~Ieit·n. de Va.scon
ccllos ti ves::. sido in vc::;tido d:, go\·er·no de Per
rw.mbuco por uma rcvolu<:.üo, e inneg-u.vel 
que, depois c.lc pt·omulg<tda. a lei llé 8 <li:! ja.
neh·o, clle nii.o podia. continuar <.t exercel' ao 
mesmo t~mpo aq uclle cttrg-o c o de deputado 
iedcr:.tt, c, si o 1ez, a lei pt·ouuziu inteir·<.unen
te o seu em~ito, o noLre deputa.do por Per
munbnco nã.o tem mais direito ü. SU<.t cadeira. 
nest<t CclSU.. ( i l)'uJitulos.) 

t.ou o gOVCl'llO ue Per·nam buco ai.mla. não 
lmvia lei. 

O Sr:.. EPITACIO PEssOA-Que importa., si de
poi:5 de votada a lei infringiu ~l.S suas disposi
ções? V. Ex., si me ouve llesde o princrpio~ 
deve lemlJI.".tl'-se de que j ú. :fiz ver à. Carnal'<). 
que essa <:ircumstc.\nci:.t não pode influir na 
sua (lecisü:o. 
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Tenho demonsb:·:ulo, Se. )n·esiüent~. ::.i h~m 
íflle ligeir·;Lmentc, n. improeedUJH.:ht, düs mo
tivos em . q~w se í'mytou_a lwm'itd::t maio1·ia. 

., .. :\. . . .. 
I:) ' ~ :/ ~ 

Si a Camu.ra, por· espi l'itn tle collcgnlsmo. 
por· mal entenrlid:1 del~r·cnci:•, jP:O::'o:tl. 'l'wr· 
.reviYer o 11HU1r.lato tlo illn::.l;l'c l'üiWt.\;::.entante 
(e ernn.m .mco, qm~r- subsl;ii.uir-se ::.r) t·lt\ÍtD
rado do estaúo ptLra eiegr:r· aontmuntt~ ::q nl'll.e 
<.:iuadü.o, vote as conc:lm;õ:·s do paxcet·r e;:1 
discu:;siio; si, 11orém, qnet· thl>w1ul· :~, l:\i qne 
elht propri:1. V(JÜ,,L si. CJ.~wt· tl:u· um ('x:~!ltplu 
de moralidn.üe volíti<::<t. apprl,·\e 11 Yoto em 
sepn.rar.lo dcchtnt,n1lo vngo o b:!<II' do : ü:·pn
tado por PernambtH.:O e manrl:mdo tn·o:·ed<:t· "· 
nova eleição. (Apoi.:ulos; ·nu(l:J l)r;:;t.; o t;, '· (r/rJr 
d comprintcntar.lo.) 

SESSAO DE 15 DE .1 CXIIO DE u~:J~ 

O Sr. Alcin.<lo Gna.n.:::t.bf~ra 
·{;;wvimcn!o de allr.m~:{ío)- Sr·.. rw:.~-=iil::nr.e, ~; 
:r.lgmna cons:1. me pud.es~.:c :'5l1l'l'Jl':~ttdet· Itestc 
momento. S(!r-i:r. a insist:enci<.t com '}lte a 
illustrc minoria se h:üe nela vier,oriH de.-:1;;1, 
indic~l.~~:üo. Quando :L Yi j)Í-Ol10:'ta., arnpa1·ada. 
lX~In. pa.La.nu. cloqu.cnto do ,_:i;:;tinci:o rk~putado 
pela. Btl.llia. o Sr. An~·nsto de Ft·eir.:;s. tive 
pa.ra. mim, rpl:; a oppO!"ic;i'io n:ío vi:-::1,\':l. si não . . . 

. ' 

signifie:t(:ii.o no reginwn, m:.t~ irt"\'ir::xPL y, 
que a~ tl'~vli~~:ícs. O:' ba.b1to;o;. o Ílll]l:I iso do 
)<l.&o;;.;l.tlO llltl.lliti ~Si,<t[ .c;'. r[(! 'l i' I 'I)' l '1. 

qnc o p:u·eecr n_tii t·mn. : ú a. inr.lcpenrlenc:i<l. dos 
r.ee:: pod::n~:-;. \: <1. d.elimit.;u;ãu ela e:-::pltC:l'<r. em 
rpw e;)lh t:m i la. de.: ~·yr:u·, sem i:n·:.t::>Des ou 

~.. • ...... , .. •• .1,, ... , . .l i J~!.·r a,1 c1a. 
d .~:'l.<t. l ''-~;.;'l'it a, llU.l'lliOIIÍ:I, c{u g'O';erno {! (.1, {í;!ici-
l)<l.dt: do naiz. · 

c~~t.·to. irinu·u!.:rn )l_'t•. !.n!!d:~ ( l(' ' . .. .•. .-- .• -

1l::n<.:i::. ~:·j;r, (I Í:·:(l[il.ltl(~tli;ll; ([lle c:l.l:t :-:itT:L p<.tr<t 
;wr,ix~J·!;:u· 1.1 th:~den o li D dc!:-:Jn·ezo ; q t:: · ;'r, ~mr. 
c·nn t:r. S('. leve: :Ull I'Oln pi 1111 :li :;o ii:ll'nlal ,_lt_\ 
l't•(:l,l:iit~:o:. :\in~·tt:..:!ll n lll'c:f.l:ttdc: e o üi'<tdctl' 

nwr:n.-: rpw nin! .. n.Iem. ]lfJl·rp:e :dnd;~o 11 a.nno 
p:•;;;:':ul<;. qw~wlo o g"IWi)l'll•l (J!lt\ r,:-; nol'l'l·~ 
d(•pl!í,;HJO~ ::.p:,:avaln IJtt:'C<~.\':.1. c~l eJ:t::t'll.ns justi
fif::Hiro,..; pa!·;t o golp-, de :~:-:í.:u!i,, rp11~ rlr:u, 
!lc·:~t::. lll : ~::ma. tl'ilmn:t .. ~r·. pr·r;:o:idt:nl;t:. e11 í:OH1· 
J,:u,ia. t::':'i:;. drJ1H.rinn. qw; (;!li.:Io ~~r·:• ,, d.d )t~,-
:t m·Jml.tla. a.,e :;in '- llC.:lUns~ntux o lemes .Jlal'a ;:;e 
t'(•eusa.e ''· d:ti' in!i:n·m:.l.<;li::~s :·,, carn:lt·a-e llt!da.
l'~.vn. (!!!<! n.ii.o :•:;r~wn. no e:-;pil'ltu da. Cunstltui-.. , ....... ... . 
l''· 1·w·";(. .. ~ '' ,., ,P.l < 'O'l'l'lll'.li<"lr'iil'~ 

"';) (j·,;:' ..... li:~;.~·.n;. ~;,;;ão' .. ~;;,~w···lircje. aHit·m:l.Y<t 
P ;; !Ti l'i}lO 1Ú (11le I'S:.;a l'(;l;;r;:i.n nii.O Se H.'11h~ 
tJ·:tnsn,emc.u· n:" sn ,ot·dinat;ii.o rtne n. honra.d:t 
ll1ÍDCll'Í:t il·1~t·cgc':n. e defende.!. Ulpoiwlos.) 

Si pl·e,·nke:·ss~~ n. dot ltl'in:;, q trr: elht ~ustr:nl.a, 
~i lo~S\\ lidf.:, :·,, cctm:u·;1. dar úl'llt:n~ ;.·.o Ex.ecu
ü;-o. <~I [e de!xari:t. 1l1_\ S(:t· o podei· flue a. Con
~Uwil::"í.o e1·e,u, p;tra. :::er, na phr:t:->e do Con
dnt·ect, :1 « miío (:om q ne os iugi~ladot·es c.l._!;Clll, 
o olhn t(llrt que ol.~set·va.m os detalltes t.hl, 
ex:eent;ii.o 1lc S~!ll5 t1oercto~. >> :vias, li:li7.mentc, 
~~s ,Jfll!_::r·irm~ r[l.l:'~ in~pirarn.m ;1. 00Hsl;_it,uítHc 

~a.udad;;: c nmn. evoc:.v;iio do p:u·l:unclWtd:'mo. )Iina.s. E' vt~llw, como Al'istr,üdes :1, idé:1, dn 
Nttn<:n. pensei fJl.W teria. ele Ottvit· a1) nubrc: Sl'lm.l·::t;i'i.<) tlos pu,kr·es ! .J;'t 1fontt~~:rptieu ::.1WC
tlcput:l.do pot· Jlin<r.~ Gcrn.es, n. e:1jo w knw e g<.~:: Y<t·:l. <! '" t iefl.!ndí::. ! . . . 'M:r.:::, q Lw.nt;.l. difre
illust!'ac;i'í.ü Jblgo de rcnrfet· pr'l'iW (! r:ll.in r~n,:a. S1·. pl'ei'icl ; :ni;~·. cnü·c e5~:l::: a;:;pira.l~tíes 
auscnd:~. tl~~plol'o, a.s allcgtvy::e:; que prmlllziu. tht·oi·kas c a pr;~.tit:a., dc~;;:nvul':iutl. e ti.PJ>Lica.d:r. 
vcrdaddt':l.S t;êas de ;u·tt.nhrt. :1. rpw :-e ap~gon l!a. um :;: .. eu to, n:r. naçii.o que :SCl'''in elo modelo 
p:Ll':L cornixn;et· :1. prelimin:H· do lJ;u·ct:m·. fiHü it lW3.<:n Constituinte! Er:1. em vi'iu CJ.UC Bcu
raclicalm~·ni:e negn. :.\n Congresso con•petcnci:l. j::min Constn.ut dizi:1, it Fmnç:a. qm .. , quttwlo se 
l1:tl'a. impot· noruw.:; üe procerler ao:S demais limitn.v:l. :·L n.ui;ol'id:tdc .Lcgis1u.tiva, o:; rcpre
podel·<. .. :; eonstitucion:w:::. 2'\uncn. l':~nS!:i f/IIC s~~nt.:1.ntc.-:: dn p:.,vc) rbixn.V:l,!f1 de ser os dcl(m
tal doutL'ill:L. que J':l.tn.lme.ntc tlccort<~ da Con- :-ol'(~:' ,J;t. UlJel·cl:l{lc. p;tr:l. sm·cm o:-; c:;tnclid;l,(,o~ 
stitn.i<;~"iu, enconr.r:tsse ir1rpugnatlo1·e~ :::i uão no~ cl:l. t.yr;1.11 i.:t. ! . . . Tod:r. ~t cYülUt,,~o das üléa~ 
que a. comlm.tcssem pelos seus L"llwbmonto.-;, ma·opú;t.'<. neste particuliw, n:-ío 1i-.i além d:~. 
l'eclamn.ntlo ~1. 1·evisi'io •ln. Constitui1;Ü.o par:~ l erllteepr;i:i.o tnel::tplly~Ít:iL :1, <ttte Guizot tlett 
rcgrc~:;;u•mo~ ao t;ypo o.nterio1·. ti'Jt'UJ~I. ; en:-:.inu.n,lo <t ue. p:1.r:• ovil:a.r o dcs1JU· 

Não valt'lll argudas, Sr·. p1·esiden te·. nem tL,mo é mister fJIIO ::. sober:t.n ia. de 1itdo, so 
accusa<;0es rid.iculas 1.h.\ dilot;1~tnü~mu. < u:\ntlo divicln., ):!.m rue :t de «lirdto não lel'ten<:~L :t 
a Constitu1çã.o o um 1vro a. >erto c.t todos os ningitelll; ~ mi.ll pt·otlmdn o:d;m cou:":a. sim"i.o 
que sahcm reunir sylla.ba.:;; (atwiar.los) e c) que ess~ pn.r·la.menta.rísmo <111e ah i cstú., roendo, 
lü. estit escripto e l)Uro vm·m~cLllo. cl:tro e J como ;t, lcpi"J.. o orga.nismo lta.s naçiJ~s-.... 
preciso, clispensttndo,pa.ru. :.t sua. comprelumsií.o, QtmnüJ. c.lift'eren<~.a. , S1·. p!·e:::it.lcuw, nas J(leas 
tanto a~ moletas dos diplom:.JS.oflicia.es como que dominar<~m o :üvorecur tht m~<,ii.o amcri
as urtimanbn.s hypocritas !los augures! (M11.ilo ean:t! A llistoria. os seus propJ"lOS n.ntece
ócm..) E o que ell•t disr0c c ex:.v::t:-mcutc o tbuks .fi.)rm:c!:.tm-l!w as 1)r·ovas tle ~nc tts 

C:t.o.n:~.ra ;\... ': 
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a.ssemhlé;.1s ~ão, por vh.1. de regr:.t. t"t1Jsorventes 
e domimtdoras. e que, triumplla.ntes, insti
tuem a modalidade mais cruel dos despotismos 

l.;;: - ·~ • • 

Legish"Ltivo ti.-er· a velleidade de accusal-o. 
teremos entt·a.do em plena, phase revolu<.iiona~ 
ria, a Constituic;;.ão estarit. rota. teremos o <•·oL-

, ~ 

es~a C<tla.midatle puclesse <1flecta.r ::1. na.ciona.li- Poo:r(d:~~.) 
dade que surgia., :foi dos princip;tes cuidados 1 O Con;:;resso só age por meio de lei. Kão po·. 
da Çmwenç5.o ele Philaclelpltia. ?\ii.o :Se quiz. demos da.r ordens; menos ainda rormuh.tt· con-
sem uv1c a. <tnHgn ttr '" nsscm) ea. ma8

1 
Yit:·s. ', YOs llel'gmuo, em consciencia, si a, 

c_ontel-a nos seus j~1stos limites: e é a. jn,to I C~nstitl!il)ão nos a.uturisn. a, nppront~·mos uma 
tnulo que üs amcriC<lllO':' se hollt"<l!U de lm,\·e- le1 mamlanüo q11e o Poclee Execuüvo entr·e-
I·em. sido o::. 1~1·imeiros a ü<zd-o pela. le~ e~c~i-j' gm~_ao:; trib~mc.tes taes !~ ta.<.:_s cid<t.dãos .~ . 
pw. norque e cxacr.a.mente pela. Const1tm~·ao Dn·-me-lte1s quo lta c1d.t1.daos que estao VlO
que ;Í sua a.utor·idn.de e delimitada. Er.l n;i.o lenta,Jos, qne, nt:>.ste momento, padecem prisões 
pculeri:l. c~n·acterisar mf'lhor· a. domrintl que e tlesrer1·os 8em qnc tenham sido condeml1a
<tssim se ~1.ili1·mou, do que repetindo as })ala- dos poe um juiz. Pois b<!m, o rem<~dio estm·á na 
vtas 1le ;\I~ld.i:son, 11) Fc_tf~ra·~.-t: « E". sobt·e:- Constit~liç~ã~ qu~~ a todos ga.ra.nte. (.rlroiwfos.) 
tudo, contr;_l. n~ assemble;ls. cp.H.' o po,·o. mam- Est~s cHl:~clao~ 1ot·a.m alc::."LnÇ,:<.ldos pelo <teto elo 

stituit;5.o vol;tic::t; .süo estns idéas as que estão 
consi~·nnda::; no pacto-fundttmental. Constitui

- · · mo5 um· pode1· independente e autonomo: so-
mos uma c e eg<t~:<.I.O < <"1.-nac,ao, umc<t ::o leru.na; 
mas este c:aracter, d~ que nos I'evestimos. vae 
revestir tn.mllem o Poder· Executivo e o Poder 

. . Judici.;nio . Como prete111ler. então, que nos 
:5e,ja. licito indicar, c:om ares e tom de supe
rior·idn.de. ;:nuu de5ses pode1·es que elle 1hç:ct 
isto on n.quillo que incide na espher-n, de SU<\S 
attl'ilmiç~Des? (.:tpco·tes.) :VI editemos. scmhores! 
Eu bem vejo e sinto q ne est<lmos atra ,-essando 
u!~ _pe:rioc~o em que '~ nna.1·cilia de todos ~s ~s-

LI::- _ :S < .:S :. • 

tttes. il.s soltl\'i:ies mais dese~per·ndas. !\Ias n:'m 
tudo es1;ú. p~r~.l~t\.9, porque n.té ag0r:a., ao menos. 

• • ) ~· !'" . ' t ~ ~ f ~ •• 

1·espeit:.tr. Pois e a Constitui~'ão que se levnntrt. 
comrc.t esta it1llicac;,ii.o! (AííOÍ11 (lo.~.) Que se visu, 
com elht? A<:tua.r sobre ·o~ Executivo par<.t que 
elle ponlt:.t presos em liberdade? .Agir solrre 
o .ludicin.rio para. c1ue os r.rilmnn.es o~ recla.
niem? Não o poclemos1hzer·. H;"L acto~ que não 
podetno5 praticar. 

«Uma, ord,~m d<t legishttura {Ilorque eu nüo 
poder·ia. emp1•egar o termo-lei). dizia L:ltase 
(I), que desconhece os pi·incipios fund:.tmen
ta.es do J.XH:to social não entra. no exercicio 
le~:itimo do Poder Legislati YO.» 

'E:s.ta. indicação é úma usurpa<iio ; nii.o en
tra no exercicio legitimo do Poder· L-:gisla
ti\0. Não é leaal e não é eflic:tz. O Presidente 
da Repuhlica ~póde descon1teccl-a. não cum-
r· -a declarar-se ümorante llella sem ue 

tenhais o direito de o tr-à.zer ú, ba1·m do tri
lmnal. Si porque elle assim procedn,, o Corpo 

( 1) Chase-Calde)· os Bull,- Cut·tis- .Re
j)O,·ts o[ decisions in the Saptem.e Cmut o( the 
United ?tates-'V. I,_:pag. 271. 

- c , 1 a ausencut l o on-
gresso, declarou a, lei m<wéial no paiz ..• 

A lei marcial ~ Eis aqui, S1·. ~resident~ , um 

tos de estado de sitio é ützer· passar ú autori
dade militar· todos os lloderes de que está in
vestithta :tutol'idaü<-:: civíllxtrtL a. m<.umtenção 
1h ortlem e da policia interna. 

O segundo é o est:.tbelccimento para a t·e
pt·e~são dos crimes e ü.;:lictos üe uma .i ttl'i.sclic
~,:;."io especid conferida á n.utor·itlade milit<tl'. >> 

Salvo erro de traüucç:fi.o, que entt·ego con
fi:ldo :~. ferula implaca.vel llo mestre-escola. 
estas são ns palavras textuaes de Dalloz (2); 
est.'l. e :.L t.loutrinn, decorrente de toda <\ legis
lação 1'r-.1nceza, desde o d~creto de 8 de junho 
de 1791, que primeir·o 1·egulou o estado ue 
:::itio, que, como facto de {JUerl·a. preexistia. 

O outro effeito do estado ue sítio, bem sug
gestivo e eloquente. é que<«"\. competencia 

o conse 10~ r •· · ~ ·· 
duos não milita1·es. » 

Esta e a disposiç~ão terminante da lei de 
1849. sustentadt~ no parlamento francez com 

(2) Dalloz-R~p!:rtoi1·e de legislation-v~ 35, 
pag. 952. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1429- PÃjgina 18 de 31 

-51-

_commum c os dl?nn:'te:::.li•ttnc::~zes. _);fio é pnra. :\_In.;;(~ noln·:c~ deput:u\c, po·: ?\Iirm:-; iníll'mun u. 
a.s p;ü:;.vr-;t~, m<Ll:': oa_meno:::. :tllt0l'l:3:Hl9-:-; dog le;.n:-!nr:au n·anc:ez:t. qlle LlC !li-lU :0:\:!!'\'t~ de.~ <ll'
tra.t:.\d:st:.IS:. q ~w (•.u m v.x:o a . :1 n.~;;n,:ao da. g11mcu to. _ all •;.!':t.ndo q~;: :1. F1·an1:J. uãn p1j 1

Jc 
C<.1l11<.'l.l'<l; nao e me.:::nh.t p:u·:t os ll'!(l~ tcxtos1h :-;er- tt~m::üa l~l!illt mudeltt tll! líkn·~l:vlc: o ;;:ol 
lei: é p<.~r·aa;.tpplic-c.v;:tt~~IeUcsp(;lo:" .n·iitlHW-~'ii, que iHnmin11:t _o mundo nii.n tr~m 1·,rio• p:; 1.,~, 
~ va.!';:t, HS s:~nr~l!~~a:-:. C[llC O~ nnf1t~:l~l1, pt'•l- O~ nob~·e~ dep![ratlo.~ ! ... 0 pürtt que 1-'l'údl\.
fez·Jth.t;; em v<.tl'I:t-: 11:\ta:-; pelê't t:1:3:::ac::.ti\ le;Ln- mon o::: •l.l·ettos do l1onwm afi!.!'lll'a-:::· :1 l•on
cczú., que nã~ I''" I:-' S'~l' ~u.;;p:>ira ao::: q 1w !:le ra•la m inot·i;:. n~hlido ;~, opp:·~;-;:-:~o: .' .. · Xiio 
presumem dc(en~Ol'<'~ dn, l!!t:\l•tliulP. ~Lt:11'h.) \·a,t~m con~ment;u·ius. St·. pt·e:-;id·tJI.e ... E' 

« ••.. Jul:ram c Uê o::: ('. n~r· , i: •' •· ,.. ·l·a a.qm qu -_. P ".le sc1· temhra.do o ltCm\·:-;tic:hio d • 
:São compet<,;nte:-:. em ca.so d:; Ü!·l:l:u·;:<~iio tlo; ante: ~~ ~ ·a ; ·,~~ e tir~,··a · 
estado de sitio. p:u·a cnnhecer do:-; c1·imes ui O Sr:. C.\::>:;L\:'\1) no NA=-cnrExTo üú um 
clelietos commeti.i•lo:'> contra. a :-;e;rtu·a.n':<:. do l a.ll:llte. 
estado. on. :L or•lrn e a: paz pnbl:~:l. :\.m~<\ 1 o sr~. Ar.cixo Gr;A::\An.u~/l- o nokr~ •lepn-
que os a.utot·e::: ue$S8~ cr·tmes e tletto;r,.:~::; nau. t·.1,t1-1 l)r11. :. 111 .1,-.,.n1· 1.r l' Oc'-e'lJ)l· _l • E·.•· , • . .,. . l ' - j . l l ',.., .. ' ~- • < ·'- ~~:: d ... -..oi IJ (,1:-. !."'•·•lllO' 
S~)<.tln tmutnr·es : <.\ ( eCti.l.l'<tf~:IO I. o est;:tc o te!' Unido.;: l~oi-.;: l>r·tl·· SL· nr·'· ··t"•'e'I_t· t·'~ . ,..(· ·~r-.t ·: 
.. ·· • · ~·,... . ..., .:. , 1 .- ·· u· ... ·.:-'· , 1 .~ .: ; - . · · • · •· ""'~, ...... ·L~t;~ü ;~ ... . l..vJll:'; ~l ... l1!-

.. · · l -. t ··1 1. l · . ·~ao 1. o~ . • .. a( os n11. o~- e arpn resp:>111ln no 
const1tucron;1. , em nr .tH e ' "qun nmg.nem ''l>·q·te 11··1 11-·,J lll' -· 1. trl ·. 1-1 1-11·1 n •·. ·, :: .r. ' l · ... · ·' 1· . · · . . . <> "· • 1 · ,. c;c .. . e; t" 11.11,\.- <.. <lllll .. t 
})Ol e :::el' aiasta,w '- e ~cu~ .1 u tze:~ n;t_ ttn'<te:::. , 111· ·t't . r·c·;::- 1•1· •·t··' 1t1·J fJI"' ., 1-11~ " ·' . . 10--~. .., ,. 
( C . . 1- . 1 1 , ~- l ft' ' ' :::. '·" " '" . • v '" .. ;:.:-, .. .t l .~;:,,\ «~1-r, r~m .. l'eg. • tlt~ noYemJtO 1· 1; tt5.) :a · · r.or-is:L a :::uspr~nsilo da~ ~·;tt;lnt;ht::; eon-;Útucio-
,ent. ( :3) • na.e:::. f:1lhndo, pol't,l,tt\o, em geral: :.L d('~ Es-

Q SR . CAETA:"n J>E .--\r.m;c.,l.mr.m.:E - V. Ex. tatlos Unhlo' _, ]Jermitt~, apenas. a."s:u~pensuo 
dá licença pa.r;\ um aptrt·. ~ '? do !w!!l:'<···-·');·p,l:. ?\Ias tanto i~ verda ·c que. 

OS \.1-ci" r·,. "'\.I' 1 p -· · - 0 ' qtw.ndo ;';C tled:u·;J.o ·:s~adode sicio.l)Or_etreito H .• i. ,,[11) .TvA." •ALI..- Ub Dói • 

O SR. CAETA:"O PE "\l.BVQuEHfJt.:E - Ch•u1w 
a a.t.t :f' 1 -~V · - 1 • .. ) •• , illrl ·:. r:sl• -: ·r 

de 18:32. ow.ie se v(~ "que, quanc.lü fiJi es:.:.'l.b·
lctiüo o e~tado ele :'it<O em Pal'iz. lll'e,:,:·ou-5e 
<loutl'ÍJm contra.t·ia. :i. de V. Ex. 
. O SR. Ar.cr:"DO Gr:t:'\AB.U:.A- O ;i P'1.l'tc tle 
V. Ex. '.-ciu ao encontt'O (h.'\.s minlt:\s p:.tb\T~t:;. 
En iê.t ex:.M:t:'unente a5signa.ln.t t:''i). qtL~ <:on
lh·ma. as p:t.la vras do parecer·. A c::t•tn de I 8:30 
cstn.tnia. que ningucm podin. sct· a!tts::nl.b tle 
:;eu:::. juizes natura<:':::. N<.tsccu Lln lli <:t c1nestão 
de saber si não est:tva virttw.linento I'CYO!!'attn 
o 1lecrcto de 1811. na. p;tl'tc que pt·•~ser-evia, ;). 
substitui<~ão tla juri~t.licç~ão civil pela militae. 
As pa.ixües politk;ls d<t épocn, fiz :l·<llll o seu 
officio: os tribunae:; n.ssim o decldiram. como 
leml.tr<t o nob1·2 deputa(lo . E:::.t~l.s clt=>cisõ~s, 
porem, era.m n1uito contest;weis ~ c~. tanto ;t 
primitivn, doutrimt er:.t :..1. le;;itimn, que. sam 
emba,rgo cht Con~titui<;~iio de 1848 r."}H·oclmh· 
aqnelle mesmo pr·indpio da. de JB:3o. os tl'ibu
llMS volveram ú 1wimeira. doutr-ina e a corro-

r·aram em um<t serw ( ~ sentenças nos l)rO
cessos ele (lendo) « Cozaw·ie1·, Crim. reg., 20 
de dezembro de 1849; .~.llr.:sonictt, 9 de feYereiro 
de 18.50; Bovion, i.(l; L w·det, 16 de março 
ue 1850; Clv.r.mpagnon, 29 de mnrço de 1850; 

immetlinto dcs~e esta.-lo, pass,~m iL::: mãos ela. 
nutoi·i<.iatl ~- mil i tm· todos os podt ~~·(·i: rgw in- _ 
. 1. . • • • • 

~- 111(!l'C:e ex<:lttsh·a. de,;;sa. ~usp~ns:lo ,i~ f-rtZc .. ; _~: 
c··:'i'us. constiwir·;1.m-se rribnna.es milir;u·es e 
"nl!.!':\l':1ln·~l~ l:itbtdà.IJS :-: ··o· r· ln .,·, 
Em lt;G:3... Eu c !l!l'e~so· t'l. V. Ex .. St·. lH'<::si
cbntc, que _j;'t rec ··i o exc.l \'at· t;u:;to::: :·~ l1 i:'r.orh:. 
p;u·:1. ,h·umentar assct·ç,jc::;. Aqui n:" nulJl'eS 
depu t:.t(los <tltcgam que elle::; .í usti licam <•.:s 
su:ts dout:·inas f~ sP-r,·em ú :ma ca.usa. e ;lp!'o· 
veito o ensejo p:H·;t, •led:ti'at' que ainda ui'io 
me apcrcel1i disso: n·lt';l. lln.qui. nn. ímprcnsn .. 
acoimam esta::: notas. tomathts ao co!'l'cr de 
Leituras. de estarem mais deter-iorada:::, que 
as que esc:nJxu·;un no naul't'<.tp:ío do Bt.tllia ... 

:;.\·f;t::>. S1·. pl·esitlente, qu;tndo tt·ago ao ue
h:.ttc opinii:íes de a.utores ou ütctos de lti:-;tori;-~. 
intlico a, 1iJnr.e ontle os li-pot·que o s:t hcl' lel' 
n5.o t~ privilegio· tlc pot'tento algum- e espero 
sempr.! c1ue haja. paciencia, c ct·iterio l.lêlstante.s 
p:tr.:t verifh:arem que estas cit<.l.(ií:-·s ni'io estão 
eivadas dess;1s tletm )il.ÇGcs, ücsses n.L'ü!llmoda-
mentos e ill'l't~.ll.iOS que a. ma.is vnlg:.tt• probi-
dade repelle e condemm'l.. (Jlttito IJe;il.) • 

Foi em 1803, Sr. presidente. O habcecs
coqm~ ese<wa. suspenso. Aclin.da:;;: as sessões 
do 3i° Congresso, o deput<Ldfl Ya.llandigham 

(4) Dalloz. OlJ. cit~ 4::)-l-313, 50-5..:..,..82. 
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retirou-::;e lXt!:':1. ~fount Vernon, SlHt resielenci:L I o·sn. Atcr~no Gv,\X,\i:AT~A- Ouvi u.o nobre 
no Est:tcl0do O!:io. e lH'O(luziu,em 1llll."'cdi.t~!. deputado pür ~,fina::: :t dcdar:u;;i.o de f[lW, s11s-
um 1. 1scur~o V!Q en 1~srmo contr<.t o r·e:::wente teJhai1( o. no parecer, es '"mesma( ou I'Llla.,que 
Lincoin. c)r:t p1·e)voca. os protestos dos nobre::: deputado:-;. 

O ge11ernl Bmnside era o cnmma.!lclnntc elas a. curnmi_ssãu confun~lia deplO!·;.t\·eLment~ e~se 
. Ol'e;.t1.:' e;;;t;~(;l(tllilc. :lS ll2Ste e.;; ,i\e .• O. : g·nnS l i:tS · · · ,., ''· '' 
uepois, fez ].Wenr.ler ValhneligJ::tm Clll SU:I, d:tndn <lSSitn lli'II'::tS de Uma, ip:nm·a.nd:1 tii.n 
propl'i:), r;-·side:nda .. E. npez:u· de seus protestos; g·randc•, que sú podcri:1 ser· meilitln. pelas le_. 
apeza· ele stw.s <tllegnç•.'!eS clt• r1ne r•r:t cieiael:ío ~·lta5 de et·utiiçiío com qne o:-: l):t_!:!:<js tlo elireito 
<1.merieano l'!ü uso e goso ele seus clir-eil.(t:':: eleslum.br·a.m eliari:;.mellt~~ o:; l.mrguezes in-
constitucion~l.<~:';; n.pezar· r1<~. su:1. qualielitcle ,_1!~ g~n ao:::-
deputarlo; apezar· de l!a,·cr inYoe;ado o tlil·cit,i) }Ias. Sr. presidente, é o simples ho:n senso 
constitucionaL de set· julgado pelo jm·y. roi cpll.' 1·e~ponde a. ess:t. rut.il ac:cn::::.tçêio e eoi'I'o
arr:"t:::t:.tdu á bar·r~t de <.m1:1. commis,fLo milit.n,!·. lu .. wa :t doml'ina. d:1. c0mmi:::sfi.o. Qll<UJilO o 
presiüir.l:l. l1elo general R:->ber·:; _?ott:~1· . .i a lg:u lo lll·c:s:de11te us:.t th.tptc~ t~lade que lhe conn~~·e 

<: 1. • .... • 

tln. durar)iío dn. g-uerrtt, no 1brte rp.1e lhe 1ossc 
üesig-nae.to. QtH·m nos rerm·c est~ facto, Sr·. prc-
... • .a . ~,' •• r..;o · ~i 1 • ~· r.~~-.. ·r 1 .. . ' -· ~ 

tcleg·rttplto :l<:<tixt de nos annunti:tr ler dei
xado u c~t!.';.!.0 de: :-:eereüu·io 1.h Estaelo e ser 
c:.uH.l i ela to it pr·esidenclt\ da. 'C n ii"i.o, o q uc p~t-
I'CCe l;ê.l~tê.tllté IJêLi:<.L 1105 cOUYe!lCCl' (é q tte, 
quamlo. isto 1.1í$se. não_ ~l:tvi:.t ai1~ch 25 _:.mnus 
que e;-:tt\·es.se_mono. (H~.~o)_. A:;:s_nn, p01s, nos 
termos l'í~Stti<:to~ dt\ lct. su ll:."tvi:t 8llspenso o Or·a, 110 momento em que 0 Congresso 
haúfJ~',~-ctn"jJ!~.::: e, no emt:uno. eis que se sus- declara inconstituceicnal o ac:to do Potlet· 
penclcro. <\ lilx!rdadc de opiniões e de p:.1.lnxra, Executi...-o, üedm·a, ipsr.~ {at:lu, c1nc nü.o }1ouYc 
O l·l'treiru •.le I'euniãQ .. · .. •~ inviolabilidade p;tr-la- - · · " - eommo<:ao mtestiw.t e p<!rigo imminentc e. 
menta-r. o julgamento lJC1o jury, e constituem- como consequenci<1., que nfí.u se J?l·atic:at·:J.m 
:5e tribun:.1.::-s milit.n.r(':-> que ,julg;un segundo a aqaelle::: crim.es qlle ~ito os setts elemenw::; 
legisla~::ío. miliwr·! Que mel!wr documento, c:onstitutiYos e, urt.anto. qul'. a::; pesso:.ts que 

:Mas YÔLtemo,; it. quesr.ão 11rinei}1al. Eu t.lizb. oc.,em ;:•r com-
que ~e lt~t n:ri<t e.le enl'ontraJ· na Con:;titni(:ão o 

' 1·emetlio que :t ;-;ir,u:u~:ão 'elos eidn.dão:-:. rlet;ido~ e 
tle~kl'r'~tclü::: esrú recl:.tmtuiclo : e direi auora. 
que o p:.u·ec.:er dar·ttmcntc: o indica. ·-

O Sn .. At.CI~t•o GU.\~.\t:Al~A -E· r;nü·a qur.s
t"i.o. Sim. podem ter commettido uutl·o cr·ime. 
E' pCJs:::in~l qne, no mumc·nto tla :H:<.~iio :::u 
llOU\'eS:'iC pr:ttic:uJo lllll Cl'ÍlllC t.:Oil1Illlt!U, Ulll 
assassinato, tun roubo c ne::;:::c caso ••• -

0 pri1n.d!:O, o pr·incipa.l, o pt·imordial •.h!YCr 
que inénmhe ilO Congre~so. dt~pui:'; de dcc:la-
rntlo o :::ir.io em su:t ausenci:t., e pl'onunci:tr-sc O Sn. At:r.u~Te) lll~ Fr~I~IT.\~- Y. Ex. rc-
sobre ess.e acto decl::ti'ttnclo si a Con::-titui(.:<LO bttixa muito a. import:UH;i:~ ela, questiio. 
íoi, ou ni"lO, violada .. 

Si do exame ~ütento •lo n<:to do Executivo, 
deduzir· que, longe delle . cing-ir-se :'ts normas 
legaes, enYerec.lou pelo atal11o c.lu. prcpotencia 
e da tyrtullli:t e ::;i, consequentemente, repro
-val-o, aquell:.ts pessC!n.s que houverem sido al
canc,adas pelas medtdn.s tomadns 1)eto Execu-

O Sa. Ar.clXDO GGAX\BAIL\.- Nilo sei como. 
ou o nohrc deputado nito lll(; compt·eltcncleu. 
Quero assigna.lar· que. no Ctl.SO elo Congresso 
jnlg:n· inconstitu<:ion::tl o acto do Exeeutivo, 
o Poder .J udicinrio sô podct·ia. inter·vl r p~.ra. 
pronunciar-se sobre um c:rime commum, que 
IJOrventura ti v esse sido pra.tic:.tdo. 

O Sn.. AcGuSTO JJE FREITAS -E' l)Orque 
V. Ex.- quer esquecer propositttlmente as 
gru.dn.<~õéS do crime de conspiraç;.i.o. 

O Sr... ALCI:\'DO GuAXAJURA-Como ? :Mas 
eu não esqueç:o cou&t alguma ! Eu afiir·mo 
que desde que o Congresso coudemna. o acto 

(5) Ja.m~ G. Bl~iue-1'te~;~t~· ?,'C~!l'S o f Can- l do Executivo, e que . desconhece alJsoluta-
çress-VI l'ag~. 489 a4?3· _ m::!n:efum1n.me:ntosrara elle; !lega, portanto, 

1vo ser·ao, t;Jso ac o, J • < ~ l <" exaçoes por 
que tinreni passttd.o e volverão ao seio d<t 
sociednüe plemunen te desaggra v:.vlas. (.1 pw·
tes. 'Va:rios S;·s. deputado:> intcn·ompe;n o 
o.rado;· .) 
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n. .e~is~~n.cia._ t~o. c~·ime político, do modo o I ~Y· pr:~sidentc. qnn.nrlo lamento proftmdn. e 
m.u::. geru.lpO::>SiVCl. ::-Lllcei.tllH'Htc, ta.mo qnanto os !!01•l'é:5 dcput:t-

0 Sn.. EPlTAC!O PE;-;:-;oA- O Con!:rresso. do~. o lltcto •le :::e :u:lm1·em. l)e~te momento. 
q1tantlo julga. a incon::timcionalidatle c. o es
tado üc sitio, recon!Jece que nii.n lJOnve cons

em q~e periga.sse a vlr.ht dil. ltepn-

conspira.çii.o. 
O Sn.. ALCJ:.'\IJO GT:AXAI:ARA - PenlG(~ : ou 

o Congresso rcconiH~ce que !Joun~ cl'imé po
litico. ou que não houve. ~este ta~:o: ú :'eu 
dirciio e seu de\'l•r declarar o act:> do Exeeu
ti\·o inconstitudo:ml ; niJ cn.:::o C••ntrario. tlc:\·e 
app1·oYnJ-o IJCJl'(!Ue qu:•.ndo :1. Con:5tituh~üu c.lcu 
aLI Executivo a fhcuidade dl~ •ied:.u·:u· 11 sitiü. 
constituiu-o c:::nmpete11te pa.l'<l.julg<tl' t..lc~ Slla 
convemencHL, l e ::-ua, neces:;;i•. :u. • e , , !! ,·: . ·-
dado do cl'irne. (I\!Hi!o:; ((Fri'lc:s :,ttc,·J·m;~il..:m o 
m·arlor.) 

sUtui<.~ii.o. legisla~~ilo c justi•;-<1. : temot-o ent:L· 
ratlo por lh.c<'S mult.ipl:.1.s~ temol-o estudado 
tlemol'ad:unente, :'Clll ct ue. inl'c.:lizmentr~. uns 
tenha. sido dndo cl1eg:t.rmo;-; a 11111 accordo.quc. 
jú. a:;Ol"'-'·· ca•Ja. vez se nos :t(ig·m·a mais l'e
moto. vi.~to CitJe partimos tlc lJnntos radk:.ü
mente divergentes c que caü:.;, qua 1 est:'1 con
ven::ido de que o scn modo de Yer ó o ju:'to c~ 
o Ym·dtHien·o •.• 

llal';J. ll'..IS :t.lll1JOS um juiz SllflCt'ÍOl', 

O Sl~- Ar.cl~I>O Gt.:AXAl~Ar:A- Sim. Sr·. }WC-.. . . . . ... 

0 SI~. ALC!:\'110 UUAXA:DAT~A.- () que. po
l'e!i1. não pos:':o litzer, Sr. pn::-::idrmt.:·. ~:.~m Hü
r:n· aos meu::; tlcn~l'P:'i de m:n1• i:u;ariu l\11 puvo. 
~·~ esq ueec•r 1:s gTa.ntlc.'- inWl't!:'St':' •\:~ eolh·t:t.ivi
d:H]e par:t attender a c·~s~~s se~ntiHwHto:-: rle ho
mem. Aqui liiZ-H'. mister· que a r::ziio ;.:·un:l'Ile 
o •:l•t·ttç;ilo ••• ~Ias deixemos ::s t.li;!l'\!SSiii ~:S es-. . . .. 

rp1:· (JS c:rimes pr:üicados anie:-: 1\1~ •:~t:o'do t.Lc' 
sitio t1ilu podi;tm ser :tlc::.t.:H;ado:'i IKll' <:Ilc. O 
'):.trccet· diirm:t. C[ 11e llt<:tos t)r:~:onldu:-:: um di-
v:.~rsos l1aize:-: c t ou -.r·ma:-; c·Jna!!au:.ts '· ~~. ~:,i::;
lnçi"lo de vario::: p(Jvn:; pt·crr:tlrt c:onl.l':t est.ns 
aUe~:.wi,es. Letnht·a-me qut~ e:::.p:·d fka o que 
oc:c:Ol'L'eu na. lu;;l:ttJ!l'l'<L. qnaw.lu :·m 1 i!J-1 e 
lt-'17 :;u~pemleu-se o '"'-'1•-'''·~-t'ol':'<!'. Quero 
:q)t·oYeitar· est::. u<::e<:.siiic.• pa!·:;, kr· o tüxto inte
~· l·:.t i q tw a. l't~spci to ~n · enconh·,;; na .J/:.~tori(" 
c~,..,_..,, ;t,,cio;,rl ria 1~t!Jfr1le;·,·~~. de EI·~kiue :.ray. 
n•lll!lln ll. ü;uluc•;i"io rt·a.ne,•;:::... edit;:io em 
l~lili. tle :\lidtc~} Li~\·y & Ft·i:t·e:-:. ,:np. XI. pag. 

,.:.:\o., ~ '·~· :J j, · ~· · ; . . .6 • 1 '". 

:-:c· p:1.t·a. instl'uir· o lc•itot· :.L :-'t~:.!ninte l'illa·ica: 
«L1~i dê ~uspeusfi.o de !utfJ,! '-' c•J•'Ji''·'·. 1';!) L lG 

1 • 

• t. l • 

~· quall.:tml•em :tppdlo. ll:t._a.e~n~a de w'•:-:.pat·a E ;1 pa;.rin:.t dt;acla snhl'ü :t1·n1;r'Íf:;}- :\Int.ivo:; 
.pll;.!:u·-nos. o l~O\"u. Elle uo::; t.ltt·:~. em :-;c~Hew;:t . 0 e:tt•adl:i· da. lllPtilda .-lc"•-se : <( Cl l"ltll'!' que v 
J:~"Rl~el!a\:c.\.: SI.fjlw:·. q.ne.~:~~;c p:.~:z c:~nt_:nue u.! pal"l:ttnl·ttt11 :w:t11nsa. t~~~ (~c,nfi:n· :111 ~nret·.no et''-'· 
\ ~\l!l no lC~li11Ul du~ ~~~ltl C~·\\1:0::>, 4}0:-, Ji• l,,orn-;- l de lhtlo r,el'l'i\'Cl :\11Hln. qttP :'e llw clc-~~t~ 11 
r::n;,w;do.~. t~n::; t·c:lK-IIu:c•s, l~tt:.t:::. <::omo aqlll 1111mB clP su:-;p1~ 11~:io t!:1. ordr·m de lolln·w;-co;·jws 
•lts~e o llli!tl tll.u~t.l'<.! :tllltW• ÜCJmt:.::_clo P••l' Pl'l:·1 et·:l. ellt t-e:did:vle uma ::;uspeusi"H) ,_i.;o, ;.:·t·awlc 
n~LllllllH.:u., com o htc:unaL',L(\ 1101. m:w. c n. l•C!tt- 1 c:H-l:l .. )• Alp.ti \ 1 :~. um elt:.una•lO ,. em baixo 
c::Lo de !twJ•:cL.~-cu•·JJI(s, no. ~ . ol:-'11 (ltt)f'~'((~''·~J: ou I uma 11ot;t. •HH.li: se lt"·em p:l.lan:•=- d:t. ;.!'t•:tndc 
SL q~:c.t·, a.(m~d:.,_rc:.u_tqnu·t~ a tr:wqtulht.!atle. c:::.u·ta: ,,nlf1t." iilJI:r hoo1o C!Jpi •!!;r.;· r;t:;. ICo,tli
:mHoca~· <t1.11.1Jtc,:u. :cs, n·n~f{ md:l.s,cunen.t:u: :.t 01·- ,,,!(Wrfo 1, /i!;") <d.té enti!o to•.lo o JJ,_mwm tin!w. 
d~m. t11f:\'lll(tt::.l.t'-SC ao:-: ol1t9s .~lo mundo ~\ c•l- e:::.tado ao a.ln·igo t1:1. prisiío, dt·::it.le qne nrt1.r. 
m:n1nti' ~.lcs<:,ssomlmttlo! (:lfwto &e;11, rtlJúwtlo~, Ji:•~:::e :1 ~.:c:u~ado de um crime })01' in!'Ot·m:tção,. 
aparlt:s c wota.-;!o.;.) :'iOb j mn.mento, e lt:LVi:t tido o üireito :.<. ser 

O Sn.. Ar.crxno I~CA~AflAP.A- Sempr·e q;1c jul~:l.tlo prom})t;amente e pM ~ens l_):J.res. A~o
t.enbo :1 110111'~1. tlf\ clirigir-mC! ::L Cam:tl"<1. elos ]';} .. pOl'élll, todo o cicladão podi;l, Sül' ~lew:lo 
Sr·s. De ut:.tdos, eu l:t~;n timlll'e, Sr. presidente, l_)Oi' nmtt sitrq)les suspeibt llé tr:~.h;ão. sm:1 ac-. 
em ll<.LO mag·oar :.t qu I :s ;·,, . . , - · · ' : 
gll<U'(hu· pttra. com :1. hom·n.tl:J, minoria. :..., ma.is seus accusttlol·es er::un ucse:onl:ccido~ e em 
COl'tez delerencia. LAp(lio(lo.-;.) Ptocuro mesmo vã.o 1)edi1·ia. elle uma. :.i.ccus:.u:iio c 11111 processo 
ünprimil' it minhn. pal;"vra o cunho de um:.t publico;;. Os espiões c os cum~Jlic::s pedidos, 
1mlXI.l'Cht1ir.l:.l.l.le t:Ü vwotcstos), ql1C elb pOS~<1. que lhzia.m :.tS lll1.I'l'acJíeS 111<1-IS Ci.tClll.n?t:-Ul
Ser ouvidn de torlos sem rescntimcnto. :::iol.•re ciada::; aos secretal'ios de Estmlo e ao:' olhcw.es. 
tuc:.l~. em ~\SO ;:\.lgum üeixo-J_n: (~omiml!:' l_)Ol' \ d:t ju::;ti<;a tlese~·t:.:vam do lJ:l.n_co da~ tc~~;~J:,tu
sentlmentos ])es~oaes. Como n·1a 1azel-o ;.l,gora, nln.1s, e stms v1ctumts apoürec~am m\s )_)d'SUCS,. 

,• 
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Qmte~quer que fossem o discernimento. <t mo
deração e hoa, lê üo gove1·no, tal pode1· rr;_1, a.r
hin·ario e devia, ql.H.tsi inevita.velmente dar 

e< < < :s » . a aqut onr.ro (; lítll11l( o e 
el!l baixo outra notu, nssim concebid:1. (lendo): 
«Bla.kstone diz: Aconteceu n::. lndaterr<'t du-

~ ..... ' . ' =- ... '4.,.... 
• •>_. I • J ... 

pondc a lei dê lSíS qi.Ie conservou essa. mes
ma dispo . ..:it;iio r.ht lei de 1849 e que diz termi
nantemente qnc os conselhos de guel'r<t e:onti-
~nwm ü unc:c:wnar mesmo «suspenso o esta o 
de sitio.» (.-lp(!i'li.:s.) pessoas üer,idas por simples :mspcitas son·r·l!

ra.m lon~n. prisão, u n iea.mentc pcwque haYi<tm 
sido esquecidas.» Outl·;_ts nmiüts pa::.:s:1g·ens. Se isü, C<l.IISa surpr·esa e provoca. contesta
Sr. pl'esidente, doc:umeutam :t asscn~r:H;ão <;ão, in1agino, Sr. presidente. o escandalo que 
do parecer. Aqui estiL, pa;.!·· :300. notn.: << Em l_)l'OYocat·w, o parecet·, si ltou'tesse chegado a. 
1800 ... w·riticou-sc que 2!1 pe~:;oa~ tinlw.m affirm:.tr· que era po;;:sivel adrniüir-se. nesse 
sido det.id:.1.:::, alg-umas por mai:-: rle tluu::: anno:;:, caso, '-" retr·o;ltr,ividade das lei::> do processo ! 
sem serem sulJIIlC!tl.id:'::: n, jnlgnmcnr.o.>> Pode- Imagino c:om rttle S<tnhn. as v:u·a.s de bn.clw.reis 
ria, ainr.Ja, ler nm;1, infinitlatle de p;_u:dnas onde se :.tti1·ar·iam ú supiwt ignoranf'ia, •lo rlilletm·,tis 
~e nmomoa :\. · r ·- c ne ,,U:':'tsse i.l.flit·mal-o ! . . . Entretanto Sr-

t.n.ç(íe~ tYt;a 11 nicas cl:t lbr'l,~a. '.L•· que e~ta. r:ws I acti \'Ú · 'i ü:/t.l~ ~b~ ·.leis niio se. appliC:.I: sin~~ .. ~~ 
longe pe:o tc~mllO c pdo 'ront!lnento. E. :'tos' rundo t.lo dil'eito e não se estende ús leis de pro
r~~cmo:·~ • p~L~:~.n te:'· Cn mara, lendo-o::,: 1~:1. pt:o-1 ce:5s11 l~ t.le c:1 •mpl.~lencit't; que.assim.a, jurisdição 
PIL<L fothe. e~'! rwm demonstrar que 11"0 \'l~n i milit<Ll' :::nl.~~r.iruiclil. aos r.r·ihuuaes repressivos 
<1 te;·~ cotdtc:?nnento tleltes l)(~to comnwr·c:In I onlirml'Ít :.:. pot· (·ll'l·it.o da declar:u:·üo do estado 
com J;,Jnurt~)~. I clP ~il.in. ,:. Cüll1l)r·tc·ntc para todos os th.ctos que 

Ouri'o pont.•: elo p:u·r·c(·r.qne :oi il1llllt~nacl(l. é 1 sr· li;.nH.'Ill :'• dPd~u·:u:ão de.-5tc estado. ainrf.a fJHe 
aqueHe em fl!lú se ns:-:cvet·:t q:·!e. pc·!:t. lc·::·hd:u;iiu,ll'jt'i.·.,· h•,,J~''"' .• ·td11 couwll:;::rtl)s an!aioJ·iilcnte. » 

· 'íi:;.""Lnceza. os eonscliH•S ll!~ ;.n.H~t·ra cuutinu:llll :1. A mc•:.:ma tl••II!Tina. sust(•nt.asa ú conselltode 
funcciOH<u·. qnaiq~l('l' quQ}i-j:t ' ' h·mpo 'l~'L'lll' ' E:-:t.adu t'lll rd:nol'io :tprr~~entndo ao Présidente 
1·idü d~pois d:t dedat·ac;~i'in do e:-:t:1dn de• :-:it.i" ., dn l:c•t,ttl.li j·:' (i,·;;t/o) ; <<As lei:' de processo· e 

Pc(,'O h5·nc;a. a \'. Ex., :;.:1·. pt·t·~ill,•ut,·. • ck Íll:'ll'IH~i:i"t.:.. :1:' que motlifk:tm. quer a com
par·a l<:·t· o texlu •.la :'enr.etwn. c~m .- tll':'t~t' 110 · no:;ic·:in. c lll'l' a. 1om etencia tios r,ríbnnaes,siio 
prüprtO(Il'i;.;·tt!:t t·:Htel'Z (l(~ntlo·J: 11 ,, ,:,,: )· ·- · olwig·:rtf•rias rio di<t em que comc(·am a. ser 
!IÕ.,. :p~ : : f ,: di'f,Ü III.'('IJ( f(t} ,; C(u•t ,·;(,: utifi/t!ÍO.' :ltJjliÍI'atl:l~. it_:-;, ,._·,;utt:idC jlll• ' ' ' OS jli'OI.'CS.~O.~ a 
de tlc.~~·i<i,· Ir:.~ l1 i.fm,,o,,.J. onliírn :·,·l'•' , , ,. ,,,.,u.t ~·,fi ,,,,, .. "'' '-' J''!l'l'- o.-> Í'''IH;t>s.-.rn !O contl.'~'(tdOs e 
l'ctat dt: Stt}tjr:, r/e /rt f.'IJ/fftrtiSS(I, i ('l.' r/, ·; r·,·j,. ;,_.,. r.'t Jl flt'tl, 11. f' ' '• ' f'.'';_,, t(C CJ'!l!lt}S 1J r/t:/ic!03 m·,[t_:)';_IJ'/'• 
clrJ/ir;l:-: j"ii'r]or.-> Jll!l' l'ro·t. 8 !(,_~ frr /r,i r(,, :1 , .,;!l ! ""-'••lC 1,,·,.ti•.''l' ''l ·"· >> 
Jf::.JO 1•r:1!l i'i !r'•! t.~ •• ·j:n~J l' '•'t .. 1•;rc ,:/J:ri;·,: .;1 ~~ :d,t.lr: ' )Ta:-:. St· . pt·t·=-idc~uto, ni'ío é prc·c:íso que se 
e 'l''d'J'''-' :wit /1: lr:wps t}co,,f,: ,.·,.,, ,,;-" ''" rf,_:dr!- '\':·r. Jitli!('íl.l' ;r, lt.·~isl:.tc,~ão c~tl·<mgc:irn .• quando 
?'(!tio;í, ~r,:'n t tle sit!tfiJ • • • E' tlilt'O que aqui se ~~m no:-so pr-opt·ic, IliliZ temos 1\tdDs e do
trata de umn, <;owlir;i'í.o de tempo. ~ ontado de CllliH.'lHO~ que snflt·ngn.m a cloutrm;J, du pare
d:.tta c:erla. que~(~ exprime em por-ru~uez por ('f~t·. Ern lK!G. :1. mowu•(:hia <ttr:,.Ye:';s;J.\' <1. uma, 
des~lc ou r.ieJir)is indi1l'e!'entcm<::tlte (t:Ctntinu:.1Xtt.lo eri::c~ ~tgürl;t. Emiio, como ng·ol'a., surgiam am
<.\ ler) ... 'J.''·'il •/ cst pas Hcccssaií·e 'Jl.!•J !c de>c: i- hi<;i'ic·~ . orliüs. interesses, um r,umultuar infi;. 
.')ÍSSI]ÍI ! Cí'tt :<Oi ! Jí l'Oc/w,I(J ZJCW t!i i C ~itr:.'!W'e r;dnrJ- llitO de ~Cll Li ti'll:!l'ltüS é ele paiXí-IE"S desel1C:OJ1Üi.l.
ral et im.;ít r.:'clintc,; eJ.t r.~p~·,; . ., ta ,~,i_,. ,_~ e;1 et1a dr~ da.s pr·oduzindo ;_1, rtue1Jt':.1, de paz. as guerras 
siege (1l(['. GauthieJ', 1:) ?iur.;·s 18;)1.) lsr.o com- civis, tod<t t~ especie de males e contratempos, 
pleta o vensamcnto. Não e pr·edso que immc- como o:-:: que lto.ie surg-em de;mte de nós e se 
diamente depois da, declaração do estado de c.1.presemam como emlJ::traç·os reaes á cnnsoli-
SltlO se esm Je eçn. <.t compe .encw, (os conse- c açiio a hkpu ) IC<J,. As provmctas c e ao 
lhos de guerra. ; esta competencia. pC:.de seres- Paulo, do P~1rú. do Rio Gl'<J.nde eram então 
tatuida ern qu<1lquer· tempo depois da declara- abaladas por· 1ol'tes commoçcjes politicas, que, 
ç."i.o de sitio e <J,te, não por uma medidtt geml. n~ta ultima, jú se hc.tviam traduzido TI<'t mais 
mas para. cnckt ou para certos C'asos -par·ticula- crl!a guel't'<t civil. Nesta sitmwão, o ministro 
res. Duvido que h<.\ ja um homem. de boa. iê da ,justiça. Aguilar P<1ntoja comp<.treceu á C<l.
que conteste ser esta a interpretaç::i.o clM'<.l. do 1 mara dos Deput<:tdos com •l\1as :pr01)0stas de 

texto que citei. lei: ·uma reíormn,va o Codigo Criminal em 
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Est.<1,:-; 1xt1avras justi teaVi1.lil o pt·o,tc<: .o c .e 
lei, d~ 111.1.e vou l<~l' :\, t:a.m:u.r<~. 1lon:". :wt.igo~. 
gerados pelos pl'inc_tpio~ qne tet: Jl(l cxposr:o 

. ,. . ""' ·'· .. 
mes dê r-ebelWi.o, secli~~~o e tonspit·ac:ií.o c 
em toflOs os outros pl':\t;icado.~. t.tit.r.e~. j):n·a. 

, f.' • 1metter· m arn.Ielle:": c:l'imes, ou 
(lepois e 11o1· c~cr;rtsir<n dcll r~.-: ~el'ií.o pt·üces
sac.lo~ c julgados da. (iinnn. :':eg-u intc '» Corn(l 
se Yê. n. contliçi'i.o de tc·mpo em que o ~~~·i me 
possa ser· pratit<Mlo não influe tlr~ rnorlo a.lgum 
p:wt\. o jnl.p::.unento (]tte se c:"ta.tue. ( tcr~tl:> ) 

, «Art. IG. Fie:w1 c:omm·.:!hent.lítlos nas dispo
sições dPsin, lei os rêos d n, actua.lt'e bc tliü.o da::. 
:prov-inci.ns c.lo Pará e de S. Pc~llro do Rio 
Grrmde do Sul.» ~\qni · c~r.ú. nma. lei de )WO
cesso ret.ro:1.~inüo em ::eus eltcitos. 

O SR. Br::r.t.,\R:III:'\() m~ ::\I r;;.xno.:'\c:A c.lú, um 
apa.l·t,(~ ( Vtr:i"Í()S Srs. Jk{IL((r.u (o . .,: ::;.t.~í:,·owpr~i)l, o 
o1·arlo1·.) 

- ·- lo,; 

n;tnt e:-:=:::;L rloul;dna.. de que a<:cos J,a. rttw. pl'a.
tita.dus p~:lo Exet:nüvo, :-;.·, ;:;e cntnplctatH c:um 
:1, S<llltc"·:io 1lo J ... e!.!."i:::lativu. Assim. ~üo lb:::a 
n:t.r.un~za. ns trat;tdns, a.s nomc•,l,c,:ües p;n·;t o 
Ccwpo Diplomu.tico. c~rc . . q no o nol,1·c depn t,:ulo 
que nos t·ompen o lleb:üe •. I'Ctonlu·~;cn~lo :::erem 

~ 

rncnto de qnc h<wia. c.:onru:::~o de lJOdct·c:-:. 
O Srt. EPI1'ACto PE~soA-Nii.o apoiado ; '·' que 

ellc ,;:u:::;tc:nt;:I,V:l. O CJ.He ;1, SCp:tr:u;~iO n[:, Cl':.u·a

Ük<Ü. 

0 SR. ALCJ:'\DO G GAXAB:\I:.A-E' cedo que 
c~nt!-C'. est~s attos niiu :,;e em1mcra, nos E~taüos 
Utü !os. :1, c.lecl<l.l'<11:ii.c• do sii;io; mas a rar.üo 
d.i:·•~o e que ni"Lo ,:;,·, ):i Ú qtw~t;''ío eon tl'ü
vcrtichl. n. ~.:om etenc:ia. c\.o Poüet· L:\.ec:utivo 
na Jryp.-~tlw::;e. comn aillda pot·qu:; :.L Consi;i
ntil;i'i.(l (: omi~:;;.t tl\.1 pt·occsso que ~r:l eleve 
u b~e r· •·m· . 

O Sr:. .. ALCl:"J:.n GGA.:'\Al:Al:.A-P:u·ce:e que to- Aqm. P~'l'l·tn. }'· 01~:; 1 lw;:w ~~ u~ym1na.me. 
dtts <\S :.1.fftrm:üi vn.~. rapill:uneni:e fi'i tn.s, j:'t. un. O P1ukr I·.Xei ~UI:l n• pndl\ na. :w~e~ww. do Con
trihuna .. já. no pa.t·c·cet· th conun i~si7.o. t:ccm .~·1·e;-;:::P, clect:d:tt· o (·~t::ulo. llr! stl.to :. lll:l~ este 
sido Yiís, .\ commissii.o ni'i.(l nc·~a. ja.m:ti:o; ne-, a;d.o, pm·a h1.~:u· conl'\u:tlo,1a~-so [H'~ct:-o .. que o 
gon que n Poder· .lmliei<.tt·io !Kl~s;t. (\ de\";1. i 11-/ Cou;.n·c· . ..:~u ~,,J,rf~ oll(~ S<! Jll'Ollllllt:H~. ~~ o rc
_t~r\·h· n~ste <::1~0; n. e(•l\\tnÍ~5:ío nitc~ allii'tll:t.\ ~:·o:·n . .' ~~.~.\!~ :~~ll~.ull:~-sr •. tll:::,t.p.~1:u·~~ct.'\lt}u•.lll~.os 
tao ponc:o. que tndo tt·nha. ce:-55ado, dt!Silt\flltel ~t.U:s c llc~lf'-1...,. =-L o .tpfHO\,t .• ealcc.ent.u.l ·•· 111-
o Poder l~x(•cttl'.ixo faz pt:ent.lc•t· c: ,[n~t.ct't·:u·. 1,et· ;·~"w:acc cl? .u!n 11urler· qll~J cxt:o:~e ~~~~ tot.!:t.~ 
Por minlta p:tl'te repillo :d.c:solut:.l.mení;e ~c~rne-l ::;o;-wr.la.dcs etrür:':llb:-: e cUJ:~. ::.c~.;:tú ll.:.to put.lt; 
lh:.tnte tllec:wht, mcrJO::: }lor·q ne ~ej:L ell:.t. fl:L-1 :::ct· e1.n lJ:t.rn,::ul:t-o Puder .1\tth.c;ta~·to: ~~ ll:t le1 
grn.n1;em.ente incon::.t.ituclorw.L tlo que potqu~~! espec1a t C'SW.tul!I(~O um:.t ct~·i;;tJtTl'ISdr~~:uo p:u·;~, 
ser~n. :1, r.~.mnnia nmis eruel.. n.ta is odios:1. e I c~~~-~~.c:~l~os.' ~stn, }:' te~:vet;çao, s~ da.~:~. c~ll.~) ~ 
Jl1(),~ a.l VlWB te que ~e potlerw. mwot· :L. Ulll~t ~~~l.d-..tu 1~11.1):~: S: :L. ~MO .. I: OU\~\' . . ohser\ .. tl Se 
naçao dn ser·vog . Sempre susten};m, c~ la est;.t, h.t..I~O wucr.:::-::o, .ts regt.tsl.lodneno commum. 
bem cl::tro em um dos consider-;tndos do pa.t'e- (Ml;tto &t: iil,.) • . . 
eer. que a. inteJ'venç·iio elo j mUcin;rio hnde se I 'Nem v:l.le m:tlS ::t penn., St·. pt·cstdente, ele 

: t· -· i' . diver .. ·encia. ( uc neste ~astar: p:L.htrra.s p:.wn. demonstr<•·~ que esta. 
ponto separ-tt a commis~;}.o, versa. :tpenas, . .;:ohrc c ou ~·1 na e :t c r ·e · , l ·~ • . ~ 
o momento em que est:.'l. i.ntervenç;.l.o se du.rú. . esqmY<\r~vos <.\ elht, umn. vez quc; '·1 T!1b~11_;11l 

· . . , . . FederaL mterp t·cte supremo 11<1. Consttttu\·u.o, 
O SR. Fü:NsEC,\ HER:1-I~::s-SI o. Congres.~o re- 11t-mou~;t. em um ttresto. Eu não preciso repe-

:PL'OV~l~· o acto <1:0 .sr; v t~e-P:;s:•.le?te.. da. Re-_; ti r à (;;}.m:.n·;t que. 0 principn.l car~a.c~ri~tico do 
pnbhcn., esses. ctd.vl.t.os lMO -v.to .to:s tr1.lmnae.s" Poder .Jucli<:ittrio e ex:r.cta.mente o chretto ~1ue 
( T1·oco.m-se 'h'l)e?·sos w-m·!e:; .) lhe assiste de pronunciar-se sobre ~" constitu-

O SR. ALclNDO GUANABARA-Voltamos á v-e- cionnli(lacle das leis e dos actos <lo Exe.cutivo. 
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E. de Story o c:onc::-ito de que o -potlér tle ap- O Sr:.. Cll.\c:,·~s LOR\TO- Al)Oiado; o con-
:p~car- lei~ c~mprehendc nec:e:)sar-íamente o di- t.l·m·io ~er·ht o t.umult'J. 

mes á Con::.tituic:ão e ne:'te c:1.:-:o. o cle n:-;decla
rar nulla:::, de nenhum ell't:!ito. Si cidadãos 
a.Lcan -~ados Jor· mnu.lel ou um n.ctc dü Exccu ti-
ve jul~am-:-:e oirenr.lidos, on le:-=:ttlo:; ~n :-;el::-> 
direito::. constituclonaes, podem 1·ecor'L'el' pa.l"<l. 
o Suprerno Tl'ibunal; e, si e~:o:e clkidir· (111e a. 
lei ou acto e contr·ttriu ;'I Con:-:tituh;tto, S<!\IS 

e1Teiws ce:::::::1111 desde lngo. ::\esta J:·,l'il::::. de :.:·o
vernc:., os pocla·e:; sú sitó ~:(II.J(~l·ano:'. emquai:to 
:perm~11~?cerem drmt1·o rlo:-'. li_m i!,e;.; cou=-.tittl<-:!u
nae:::. 1:. ex:ld:.trnl·nte e~te th~·etto c.lcJ:; ;~11l:: .dao~; 
que ae:tl:a de :::er po~to em :u:c~iíü enl:l'l.! nú:;. 
Pe~:-:oa:::. alcnrH;:uJa~ lJ(Il' um :lt:l:O doExec:!ltivo 
r·cqucr.:·1·:un, lXll' I!H'-"I'tneuo l..ê u:n <.~!,W•!.!:v o. 
ao SnprPmO Tribuiinl pedindo-lhe qn:~ c.hx:l.n.
l't.lsse e~:-:e :1ctu irt:-:nh~:i:o:l;ente c nullo pot :-E::r· 

• - -.... 4 : •• ••• • ':" • .. • • ... .... • 

W!llCl\1 c:on!J(:c~imenlO 'd:1: q:~e:-:Úi.o,· c·=-r.:tdou o 
<l.Cto itnpu:.;·nado e inüc:Jét·m o r·eqw:r·imento 

or·r ue o r·enutou de acc:ot·üo C:Zlm :.1. Con::'tltui-
ç~.o. e~t:.thdc:::endo doutrina c Jirrrw.mlo ::. ja-
r·b:pr·udenciu.. .. : 

, OS!~. CiL\1:,\~ LOB.\TO-E confüi:lon o prin-
cipio. · 

O Sr:.. Ar.ci::'\DO G.üA::'\.\lL\1!..\_: O are:3to dl) 
Supl'emu Tl'ihurm 'firmou e:;ta. cloutrina-désde 
que :-::c trata ele um ado de~ e::.u·actet· pollr.ico 
do Pod c r· Execnti v o. ai nd<.~ q lla.w.lo nell:t c~te
jam. e.nv~•tvidc~s dil'c!tos i:11liviüu:H.!:~. o Poclct· 

.ll ·' . . '\I ·•• 

aquC:!Ue ear·a.cb1· não tle:::.a.ppar~ee1·. 

O St~. Al:GUSTO ns FI~EJTAS- Ent~.o o Trihn-
1l1. na j g' ll C il. 'lJ11S vl. ,UClülllt lf. :.tu~ lJOl'CjUC 
mosb·ou-se incompetente. 

O Sr:.. At.cr::-.:n~ Gl7.\::'\AnAJ~,\- O nui)J'ü th!pll
t."'.do sahc, tuo bem como cn. qur!. fil·marHlo 
es:3a. doutrina., o Tr·ihun:ll lnter·rn·etf,u a Con
stituic;i'í.o p:u·a est;1J;eleccr o moincnto em t[11e 
a intcrTcnçilo do Poder .Jud!ciar·io. l'~!cln.mnda 
então, s•J pc'.de d:tr, e julgon da. t.::on~:titltcio-
11alichuJe do a.cto, rlecla.raÍ1do q nc o Pr-csiilPntc 
tinha. :mtm·idaclc pnl'a pra.tic:al-o. Qt:E! q nei"ia 
o acl vogado'~ Qne o Supremo Tr·ilmnaL to
lhendo o cx.er-d;::io de 11111a a.ttrihui1'ilu elo Pl·e
sidente, annulla.ssc o~ em~ito:; ch1s n1edid::.s 
tomadas por ellc, soh o 1'undn.m~mto ela incon
st.itn::ionalidadc. Que fez o Tri1mnal '1 D:·c:lil.
r·ou que o n.cto prntit.:;n.clo pelo Executh·o e:;ta-
va d. ~r : 'J der· .s cu· a 01 :~ril'' · (~:-

coni~riu; que se tratan~ de um :tc:to polit1co; 
que o se11. julg·n,mento competin. exdü:-:iv:.t
.mente ~-..o Cong-resso, poüer politico; que mrm 
vez 1)rofel'ido e;;;sc j u lg-:ultento, c:l.l.thl. eni:iio ao 
.Judiciario o direito de inferTir p::u·;~, jnlga.1· ns 
individues implic..'l.dos na fJlle5t;io. E:::te é o 
espirit.o cl:wo e llliUÜfesto üo ·~re::.tO 110 Supro-
.mo Tribunal. , 

O Sr~. C.\SSL\SO no XASCDIEX!'O - Kão ê 
h::ill • • • 

0 .SR. ALC!::'\DO GCA::'\.\B.\!~A- N:"í.o é isso?, 
O petNl.mcnto, u moveLr• fim de:;t:t indicaç~ão 
nii.(l é fa:~:I' com que o Poder Ex~:~eutivo en
trP.g-uc descle .ii~o ao:; tl'ilmnilcs os cidw:li'í.os que 
esW.o pt't..'~u::; ? Entüo, es~:,1, indicaçãu nilo tem 
sig:nific:.u;.ão ... 

o s:~. CMSI.\::\0 nn N'A~CI:\IE:'\TO- E. isso 

• - .o t , o •. J'lJ • • ) .IJ t,J 

revis:~w do Poder L:·g·i::'lutivu que tem vid::t. 
protJt'i:;, c n. tud11:-; obriga, mesmo :w~~ outru:; 
lJOller·e~ tunsti i;uc! (Jlla.es. Nus E:::t:u lo:' Unido:; 
:t pr:tt,ic:t de um :-:eculn tem i.t'a.zidc, p::.ra u.s 
senteu(:as d:t. c :·,rte Suprem:~ o respt·ito c n. 
obcclicnl:i:l. de ÜH]n:.:. ?\uuea :-;e vin rebel1:1.r-se 
alg·ucm con tr:t clla.s c accu:::n.l-a:-: tlc não :::e
l'em a.qulllo me:>mo que éo sem ul>,jcdi\·o: jn 
t.errn·cta1:Ges con:'iti tud onaes. 

O SR. F Er,ISBELLO Fmmm- ?\em os advoga
do::: :'t::: discuti rem, ~l,verbando 0:5 ti" i bunaes ue 
incompetente:;. 

O Sr~. Ar.crxuo GUA::'\AHARA.- Os cutros po
tlercs constitucionaes timhr:.un em dar }mbli
c:as manilesÚl.çues desse respeito. O lJre:::idente 

~ 

ca.rgo, dizia, nn. mensagem ina:hgur:tl : «Como 
todo::; o~ bnn~ ciuadãos. coníbrmar-me-hci com 
a opinião da Cúrte Supr·ema sobre mna diffi
culdade con:5tituciona.l r1ue clla tem o dever 
ele regular.» O pr;:sidentc Tn.ylor, em circu
m:-;ta.nci:t illentie:<t, compromettia-se solem-· 
Itemcme n. <<reportar-se, par<\ interpre~r <1 • 
Constituição, ás senten~::.ts prol~ridas pelos 
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juizes n:l.cionaes.» O vre:-;idente .JrJl!n:::on. ncn
sado perante a Cnmara. Lez (t:' 1lWktre:' e;;:ior
e~os rm.ra. entregar-:::e a. quc;:;tão ao jU];.!:UHC:lltO 
UL .or e ..:Uprcma. « ·ot mt preYJ.:-:.ao ~.Le ta::::: 
antagonismos, dizin, rwralllil o Sen:tdo. ~tan
lJerry,. s~u a~l vogado, Lbi 1mm no:; lWCSt~nn.t· 

.. ' ' . . . '. . . . . . (.-\,;.. 

n sc:t.1Jedori:!. de instituir o Poder .J ur.lki:n·io 
como o :u·hitru ;:;obcrano em totln.::: :.1:-'- rlue~:
tões c:ontron~l'i;i;ht~.» Aliú:'. :-;f~Inpr·c: ~-r· üett 
est:L pr·eemir~enda. h ct,rte Sulm.:rna. ~~·mpr·e, 
desde \V::.slttng-ton, que che~ou :üú, inntil
mentc, é claro, a. ~ujcibu· ú ~tm ap1·;:t.:b:ii.CJ 
uma, (l ue:::i;;'i_(, exr;r"J.-:i udieia.l. 

As:::im, _p~~-::, podei:->. :-::i qnizer·ü0 . ..:. appcllar
p:.tra. a. opun:•o. r·;·c_l:.~t!t:tt' elo poyo r1ue pr1.r;un-

p:Lixüc~.h:ü,ilita.nüo-nos.-=ô assim.a cncn.minltar· 
esl;e P•tlz para. a, li~licid:ule. qneé :_~ l)aZ, chn.-
mem-nn.emlJOt':.\-' 'l:'í'. ,· · 
Úcil~; ,, OJ'(~clu1· J ci~;(tíiWttlc í!;licilwlo.) • 

SESSAO DE 2l DE .i'CXHO DE lS!J'~ 

O ~r. Leo-.·i,!.!.·! Ido ]?il;.:;ncira.~ 
(Íi'''d"it:;tto ri:: r!lll:;'!(:rio)- St·. pl'c:-:id(}ntc, me 
animo :1. t;omar parte no üd:ate :-:nl Jt'l~ 11 p:n·e
ct~r· em. tli:-;cu~:;:ii' o, cr.~l'I.O r te que _serüo, lW[ü~ qne 
nfio eumn un(j'arem I'Om a minl!:1, ,,,)j · :-,) 

firm:1tla 'por 1:3 o!lic!aes fi(! alt:ts patc~1tes mi-
Sl'. presidente. o nolm~ tlepubu1o po1· ::-.Ii:ms Litnrcs 1lu terra. c mar, Ji)i ol.~rigmlo n, pr·onun

lechou o :'!eu hl'illlante e_li:::ctn·~o Cl)ntr·:l, (, p:wc- cin.r-~e. com a sinc::ridar.lc com ouc co~tum:.1, 
cer, !hzendo a.o ;!0\"<:!rno thJ, H.epa!Jlic:a tun:1, emittir o que pensn,. pot· um tlo; or-;.;ãos rl:\ 
atlvettencia. S. Ex. \'io_o gnn:r·no ni,<mdnn:tdo imprens<L tlo e:::tado, que representa 1wsta 
llo povo o eu ~r-e;.;·ue a, :51 lll<'~rno : n de:::gu:'t.O Camn.l·tt.. . . · 
lan·a.ndo pot·tnel:~. n. ]Xtl't.{~ e foment:;,ndo-' 1 ab- • '/ , . . 
sentebmo: o~ cuJnit:ios pnpular·l:::i I'Sí[Ul'~itlos.' YOí:Es- ~-rm <llgn:unmltc. 
11111 YeU de tl'istczn. ou de rlesalr~nl;c) Ollein!:tnr1r) l o s:~. LEO\'IGU.I:n FtT.Gt:t·:mAS .•• pcl<t ne
lu;:plln·ementú nos are:-: .•. E S. Ex:. ins ;írou- ce:-;;;;id:Hltl t:nnsW.ucionn t dn. olci<;~o pl.·c::;iden-
se em act ·o rw.t·a ar. Ycr ;H· ::o g-oYCI·no qw~ ;~ r:!:l • f'!ll Yn·l.m :~f n. Yaga. n. )Ct' <.1. pe ;1, t·tn 111 ·i:. 
solidiio ni'í.o ó a. paz. So!:lt~tli.;J.cw. í;:ci· ~,,l tr; ,_Lo pl'(•sicll~nLc eleito pelo Ont~l·c.·s~u ?\adon:ll 
Jiaceí•t ((]ipcfant!... n. 2:) d{l lh-ei'tlit·o do ;1.11 no pas~ado. em !:tee d::t 

l'. prc=-;tt en :c. e.s ,n.mns ;HO on;_!·c f a :-o 11 ao 
como estamo~ longe •lo Ti l;t!I'ÍO ! E:-:;;es ü~mpos 
Je nova;-; 11l:-tir.nic:i)P:::, rlt! 11nVas idt-~a:-;. ele tlll· 
VOS homens ÍO!l~(·. de :'O ilSSignaln.t·r~m Pta:· e;-;:-:a. 
pesad:), indiiJ(Jrene.~:t. entJ·e\·bt;;l, p: ~ln.:-: ·luneta:-; 
escm·as f.los 11nsgos illu~a;t·r·:-; a,h·et·:-:al'ill:':. Y:io 
se car;,l.ci;eri.;;aruJo pon.nn:.1. a.git:u::i.., rpt:~. p:u·a 
ser 1tcnefka, Cllllllll'e que :-:e.~a. l'C'g"lllada. 

:N"ãn tenho id{!a, Sr. prc~~irlcnte, de 11111 
pet·iodo de no:;s:L \"itl:l. c:n que ten lm !:aYid o 
mais n.:::itnrlu, m:.~is ptol'nntlfl tnmnlt.n::.r üe' 
'[l<tixiJe~: }JOlitÍC:il:', ele inter·es..:cs, de :-:entimen
tos pc~so:tes desencontrados e oppost.o:-:. em 
eltoquc q ua.si continuu. Jll'flVOcanuo, nii.o r·:u·o, 
aqui e :.ülL as nmis df~~cspc.:radas soltlf/íes . 
· O que eu lelllll, pois, Sr-. pre~idcnte. 11:io é 
que n. RepnlJiir:a. üesapp:.n·eç:a submersa nesse 

.. . - ... 
r, - ,_ - . ~1 

v:w-sc a stms pt~s. O C[UC ~ eu t(~lllO, t! que llí·ls. 
todos~ maiorin. e minori<L. q ne )_)~la. Jhtalidaüe 
das circümstn.nchl.s. temos :::ohr·e os hr)m IJI'OS a 
responsabilidade tremcnd:.t. clesta ol .. ra. neste 
momento. não tenlw.mos o desprendimento, '-" 
serenidade, a supm·ioeithHle necessar:as JXlra 
nos colloc:.trmos acima desde rodomoinho de 

Caznara A. S 

. .. .· ..... · . ..· .•. - . :.) . . . . . . 
f,~:ÍO fh l:t.•ptdaih:il .. l'üpt'(H.\.UZÍil:i, lJdO art;. :37. 
:::; llllÍL:Ct, el:l, l<:i tt. ::;) de ~{ j _ialleÍl'(l dO <:Ol'l'eflte 

:1 nno. 
( Aptr;·!r:s r: 1;o:;c.~ : nií.o intot:rl'Ol11ll:\Jll o 

nr:u !111'.) 

o sr~. I.EII\'IC:tr.nn FH.Gt;Ell~.\L- Sf~llhOl'(';':l:
os :qJal·tcs ele olojeL:r:i'io ni'i.n m:~ intimidam, 
a.nt.e~ o:' apl'l~ciu e atú o~ :::olicitn; mas os :1.p:n
t1:::: de nggt·e:'i-:ãO,([t!C silo,irtíHizmenf.e, os mnis 
commttu::: n"est::t Cu.tn<.l.t';t, irt·ita.m o cspit·ito ele 
q nalq ucr: OI'<MlOl', por m:l.is calmo que :-Qju.. 
desviam c.lo rumo, :L que cle:Yc obcdct:er. o seu 
r:1r.:iocinio. e. quando o 11aiz carce::: Ll{! esdarc
cet·-se dos motivos porrlue o governo ddx:'t de 
exccnt:.u· ou ·doia, com 11 :tssenl;i!lwn to do 
Congresso N:.tdonal. um preceito ü:L Consti-. - ' . . . . . 
,_;,:::s t;·t·npto ,' como-~ n;J ··;·ns; Y~rt;nte, que pro
veito podem auferir· os homados deputados 
d"csse sy::;tem~t tlc pertur:b:a·, por_ tn.t n~oclo, 
sem a, Y<.tnt,;,tg-cm tle en(;.'_tmm!m.r <~ e_h:::cussao, ::t 
ortlPm intim:~ cln.s iüeas com que o orador se 
propi)e construir ca pl<tno c.le suas demous-
tra.ç;Gcs ? 
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VozEs- Muito bem. muito bem. honrando com a sua l)ene-v;oht atten('.ão, duçam 
O St::.. LEOYIGILDO FlWüEIRAS- Dizia eu, o !J<trecer que, em re~posta. a uma c::i.rta a 

Sr. pr~sidente. que,, muito tempo antes de mim dirigicht pelo illustra,do redactor~heíe 
~1.~sumn• esse. ca~racter caprichoso que cos- do_ :''o;·;wl de -'-~70ticias. I?eriodico neutro que se 

• • ..;;:"" ~ ,... • t". :-- - • • • .. •• • • • - ... ( (. , 
~\ opinião que <t illustre con1111is'•io de consti- tando-m::~ sobre o meu modo de entender a 

· diSl)0:::\1-Jo do n,rt. 42 d<L Consritnk.<to. visto 
constar. )OI' um tele~l'n.mma. ( ue' 1 

~ rs. sf:cret.1.r-íos c o Vice-Pr-es:idente da Repu
mente, sem pt·eoccnpaçi'i.o política, nem mesmo bllca_ sn:;;cita.rn-se cluYida. quanto á herrne
cht hom·tuht pesson. do ~r. Vke-Pre.•idente da. n~mtc;"t da.quella dispDsiç~ão, entlerecei-llte e 
Repuulic:1., en~ u. m dos o:·g~os cht imt?l'CI~sa c~o l íb1 nac~~1eL~e o~gü.o c!e.imprensa pnbli~do. em 
e~w.do <h Rüun. pel:l opmmo contt·az·Ht, tsto e, um do::- }mmeu·os cha.::: do mez de abriL 
})eht n.ec:essicbde ele nova, elei<;ão do Presi- Pa::;:5o t\ ler üesS<'- l'espost:.t unicamente os 
dente dn. Rcpublica., em Yit·tt~de cht rennne:iu. .do topicos de <'l.l'gument<:tc:~i.o , qne actu:.1.lmente nos 
eleit.o pelo Congresso .Na(·!onal. porque acimn, pcu1cm int~ressnr (lê): . 
de todas as c:onYem2nctas ele momento ha- << O pro.)ecto constttnciOnal clecretado 1)elo 
bituei-mc, na. min!m Yidn, 1mhlica, a l'es ~itnl' go.-er:no pr-ovisorio, aclopta.ndo o systema 

·o1 ·enienCJ<t c a. o ;servancht c a n1 'l'Itm. (a S1mu ane1c ac e r a, e e1ç:ao c o 
lei. · Presidente e (to Vice-PJ?esidente para. funccio-

)Ias, como ade:.1.nte YOS ÜPmonsn·arei. s::-! n:.wem dnrn.nte um pet·iodo certo. propoz, 
' .... 1 " ' • 4 • ... ... . ... ' - ~. • \. • 'a. - • • ~ - . -

• .. ._. 0 L -~.. ~ , C.. • · ,.. C. 

questuo sobre es:3c <tssumpto, q úando t1.incltt os ; vice-pt·e:'!itlent~, lHt lltlt(t Llo pt·esidente, dentro 
houra(los memlH·o:3 da ma.ioria. do Con~rCS::'O do mesmo per10do . 
não cogitn.v~tm du. cüm·eniendu. ou in .:- \"·- Em D.lce do n·o·ccto. :ois. o mJ.recl!aJ Flo-
mencm. })O tttc<.t 1. e l)t·ocedcr-se a um:"t elc~içã.o r1::tno Peixoto, ten !o assumido '" pl'esidenc:ia 
presidenci<:tl. no c;.tso t.le v~tga dn. nr-esidene;ia da Repnblíc.:·n,. em Yirtuc.le dt"t ren unda._- do ge
e ele .::ml~stitu~<;ão pelo Yic_e-.Presidênte clentl'O !nel'<ll Deotlc:ro da l!ons.eca, dev.eri;~ cxerce_l-<t, 
do lH'tmen·o l•1enmo do pt·J meiro perloL.lO, que j por· ~uccessao, ate o fim do prunen·o per· IOdo 
CO!lleçou tt :W de fe\·er·eiro de 1891 para, ter- presttlenc:ial. . _ · . 
mm~r <t I~ de _novem1Jro de !1~0~1, quando, na. I M<~a con~m1ss:w dos 21 reprcsent<.w~es.clos 
sessao le:!:nslattva do n.nno ]?llS3aclo. ex.ttmi- est<.'l.c.los. elett;,t pelo Congre.~so Constttumte 
n~ra.m: di:-:c:utinun e ·.·otaram o projec:to ele j })<l.!'a yeY~r esse pro.j~cto e o:f.Terec~r as emendas 
ler ~!enoral. ?'~de se t:on~a;gt·<.wa.m _preceitos que .JuLgasse: conven~entes, crms;'' ':rwulo. (em 
relattvos ;, eleH .. ~ao do Prr::stdente e VICe-Presi- seu pat·e~.:er) «que, sut eventualidade tle fttlttr 
•. · t •· \e r u .1 :cn.. nao :'n eu. como toe os 1 c::: i ~. en . · e 1ce- . res1L ente l <t \.epu J wa 
vC•s. não tinha. mos c~u \'_i•~L :>ol•1·e <t intellig-end:.t I se (~er· 1~0 <::omeç:o do pc:l'i0lo pr·e.,iden<:iaL 1~ 
do art. 42 da. Const:tUJ(,~ao. t:mto que vota.mos üer<t :>rt..:e:eder que <.\ nn.çao tenha l)Or chefe, 
, ... .• • • • - . • .•. - , • . . , • I .... • •. • . •· • . . • • • . 

• · I - o • • 
organicn .. que n·pi'(uluziu :1,--:.-: •·c;:.',is ,,, desse criticas cil·cumst;tncias, <t um cirJadão que não 
a.rti;ro const.i tneiunal "· o qw· mais ê. tendo se aehc inve::.:titlo de um cn.rgo ek:e:ti\"O ou 'Jt'e 
eu ttpl'C~entwlo tuna ;_•mentia. r;tlj<L m;1,r,eria. l'C· .u"i.ri fà;·,, deito na p1·ev~~~.zu de !ii, · ( 1, occHpw· de
h.\d.Cina. \':t·~·H~. ú ltyplH,ilr:::c. pt·e\·ist:t no me::; mo fi· ~ f!i ,;mnc,,te tr7o elevado po.· t:o., n.cc~eitou n. se
arttp:o l'(llt:-:t 1 tuctonal. de vir o \'h~e-Pn·:'ideme ~·111 n t.c ernendc.t no <wt. 39, que 1·emove seme
dc.t. Repu b_l!c: c.~. :t cs t:t~· ~xet·<.:eudu c.t pt·c:::i•.leneht Llutn ~:~ inconveniente:>> 
por occastao. tb. ~Le: (;.ao p<trtt. twesiclcnte, l)ül' ,-: S1 • . no c;~so de ':<tg-<.t po!· qu_;llque:- caus..1. 
vagc.1. da l)l'CSHlenc:a no primcit·o biennio de ela pr-estden<:m ou YlCe-prestdencta. nao l:ou
qu::tlqur·r periOLlO presidt: nc:in.l, YÓS :L appro- \"Cl' :1i11da. Llecorrido r(u ~ rs ! e;·çu.-:; elo p~IjOdO 

. vc.\~te~, . o Senado t<U!lhem appr·ovou-<1, e 0 pt·esrdencial proceder-se-ha. a no~-<t e!eiçao:» 
})r"lllélplO nella. por rmm consn.!!ra.clo ficou con- E~sn. emenda, appt·o.-c.ttht em prunetra dts
stituindo pc.1.r te integr:.tnte cGt lei de 2C:i de cuss;:to. 1\.)i. por outra emencl:.t du ::;en:v.lor .José 
jm1eiro do conede anno, que foi s;tnccim1ada Hy~ino. moditicttda na, 2a <liscnssão e <.tppro
pelo Sí·. ma.rechal Floriano Peixoto e está V<1.d c.t no::> termos em que est:'t redighio o art. 
sendo execuütda no _paiz. "12 da _Constituição. po1·que. tent.lo o qon~t·esso 

U:.r SR. DEPt.i'TADÔ - Que principio e esse? redUZl~1o tt qu.a.tro :'11.~1~5 o ltCf'IOJú S!Xti? llll<.tl 

O SR. LEOVIOILDO FILGt i·EmAs - ·Tr-atar ei clous ter~ospara dons :umos a pttrte do pe
disso mais tard<!. para não alterar o plano <las rlodo em que a n1gn. d;l, presitlenda. nn dn. 
ponderações que me propuz produzir. Tenha. vice- vreshlenda., cleverin. ser lH't'nchida. por 
um })Ouco de paciencia, que será satisfe ito nova eleiv."í.o. : 
opportunamente. Ou~:a, por ora, e tamhem Parece, entretanto, que · houv-e engano nu. 
peço a todos os digi1os deputados que me estão reclacção ftnttl dt:"t Constituição, tornando-se 
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m;.üel'h\ especial de um artigo constitucional· Em todo o caso, por mais inc01weniente 
aquelln. emend.<l; que foi n.prescntada. como que l~are~~~\1. a. inobser·Y:tucin. do pl'incipio da. 

• 'h, .•• • .. • • • "'. • • • "'' • :" .. • • •• 
o .... . - (. . . . t . ... ~-

do projecto, de modo qne-esse 1Weceito exce- pr·esidencia.l. em virtti1le da ncces~idade de 
pcionn.l dos consag1·ados n<VtueUes dous para-I novn. elei c,:iio th.J eltel'e ou do vic~·-e!le!i~ (In, H.e
(rra )h os do a.rt. 41 1.ht Consti tuif~ií. <111ti <•·o :39! nu hlic:1.. )Ot· Yn~··a ah~rta. ilentr·o tlt) hi~'nnio de 
dO projecto) tem lJ<WeCido <.'L tth.n!llS. fltlC dis- fll!Ulquer tlOS futurOS ]Y'l'iOt.l05 pt·esidenciacS, 
cutimm esta questão, i.lntinon1lc:o con'1 elles .. - sou üe p~m~r::~1· que üü incnn\'C~nientn não 

Assim. O elemento historito d::. Constituiçií.o. dú-s::: l'Oill J•elaç-5.~: no ac:üw.l. que e o pr·lmeiro. 
fortalece a npini:To lh1. ucct·:ss!claüe ,;c nova Com efl'eito. rlc :"ixtit~nml.l. que era. pelo 
elei(-ão pr·psidenchtl, dada. como deu-se. a V<L!:ta prc~jvc:tü •lo ~ov·c·r·no pr·oYisur:o, n. Con~Utui
üessc e:ar~w pela rcmmcia. elo e leito pc~lo CoÍ1- ~~ão. no n r·t. ~i:3, con,·ei·J:t.·u em q lt<t t.t·il'nnal 
gl'es~o a 25 de levereiro de 18!11. c~-.mo ncc:c:'!- :·nda perl01lo pre:-idendal. ma~ 11n ~ -1'' do 
s;.u·in. serin. nova eleic:ão do Viee-Pre:":ident.e. mesmo ;u:ti ;.(O aln·iu um:1. excepçii.o p;u·;l. IJ pri
eleito no mesmo dia. :o-i. em vez tk haver ['(•_:_ mcúu período. decl<tranc.ic' que l'll c ter·mi: 
nunciado o seu car·go o ~ener:tl Deodol'o dn. nn.r;~ i\ J;) c.le non~mln·o de iS04, vin.[o <1. con~ 

~ ea. que. en .ao. con I!H1<:1l'l<1. a. exm·ce.-o. · 
fosse o mal'ecll<Ll Flol'iano Peixoto que tiYe:::-~e 
r~nun~htdo a vice-presidencia. apezni· d:.t pro-

• • 
10 Íl ~ • . ~ 

per·iodo pr~sitlencl:tl. ma:-: niio que po:::sa. nx:- eiei-ii), .. cntiio. ~nhr·;· o =~ ~::umpto. ;1, ]?Ul'eza. 
ercêl' a pt·csitlenci:t dm·antc qualquet· resto de minl;:t::; intenc;•ies t' ;: t.le:::pt'('O(·cup:H<ií.O 
desse pc1·iodo sinão qu:tndo <1. Yag'<1. r.lcr-sc no politicn. e••ln ([IH:' clelimcli essa c:tusa. que me 
:::egundo biellnio. de m:cor·do C'Om o:ll'i;. 42. p;l,J't·c(·tl li •.lê 11m tlo::: inYiob.\'cis pt·incipio:;: 

:-.Ias per·~un i:tN~e-h:,. : Comoconc-iliat·oprc- dC"ss.: ~:o•l i !rn •.le •lil·eii.os ruwlamcmnf.•s dasobc
ceito constitlldona.l ci;L simultn.ncid:Hlé dn.eki- r .. nia l1raiileit·:1. p:l.t';t n qual ttHlos ll• '::o- cuopc
ção do Presidente e r.io \"ice-Presidente d:t n.e- l':Ull (•S. :llnPill;:Hlo p!'la. r a.bul it·C omdal dt~ um 
:publica. :para cada J)Ct·io•.lo •. consa~rado no sa.•·I'ilt•!.!·io ~h~ ht•t'nH·ncmiea. :::oh a. n·.rma lty
§ 1·• elo a r t. cll e no§ lo llo :trt. 4i, qnc nmrca pocÍ·it:;. tlc ttlna, ltnnwna;.rem Ctlmpr·umer.tedora. 
o düt 1 de mart:o do 11itimo ::umn do pe1·iodo ú. JX!~:->Oil liO Yiec-Pt·(:si·k~nte c.l:t lleptt l.,lica . E 
presid<~nci;.ü para. ter log-m· c·s::<1. eleic:üo. com a ta i era a. eonfi:llw:t m1. honradez dos inruitns. 
necessidacle llC nova eleit.~iio de um ou üe outro, com r1 ne en e· ia · lm ver o illustre m:.wct:lu.\1 · 
quando a Ya.ga. d<.1. p1·esidencia. ou vke-pl'esi- Flor-i:.u1o Peixoto ns:m mido, rw. qu:tlidatle de 
denc:ia, se uet 110 pr-imeiro biennio de qua.lqu<·r Vke-Pr c:::itlente, o eXC'l'C:icio do Podet· Exc~u
periodo? tivo dtt Xaçií.o, em virt11do da renuJJcia do 

Já disse. e pelo estudo historico Llt1. questão glor-io~o lü tHlador cht Republicn .. que occup~wa. 
ftcou ron1 lo. ue <.1. dis Josi ·ii.n lo n.rt. 42 con- a r esidencia. r u e )01' me-u in"'i:'11UO cspmto, 
stitue excepçiio ú_.::; dos §.~ 1" c 2'' do ar·t. 41, senhoees. não a.travessou entã.o a. t~tea. t .~1. _vos
devendo tr~· sido éOlJsolid<H1:t c9mo ~) ~ :3" d~.ssc I si hilidade da usmpa\:ti.? do l':~r~:o de pre~tt~e~1te 
mesmo twt1go : e quanto a (llSl)Osrçao do :3 1" pot· parte daquelle lm o::o nuhtar. qu~ miCl01.l 
do m·t. <Ji. t'lmdad:t mt presum:p<;ão de r cgu-1 o s~u governo, proclamando a necessH~adc elo 
ln.ridutle do:~ IJet•iodos ]Jl·esidE~nciaes. ve-se que 1 respeito iL Constituição, de um de cu.JOS pr~
Jll'flt~t·d• , ti:L ltypotltesc de ter·mina.r ca.da ! ceitos a, r cYoluç:ão. tle que 1i:~~u. o chefe , llav1a 
lllH.'lollo no di~\ 15 de noveml)ro de seu ultimo : desa.gg-rns ndo , o ultrnge. :N;,to quer? mesmo, 
n.nno, · I aind;.1. hoje~ crer· que S. Ex:. , por s1 mesmo, 
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Yenha :.1. se conlorm,ú· com est:1 doukinn. in- elo eleito pelo Congr::sso n. 25 de fevereiro do 
cons~i!;uci~m1.L que da.s columna::: de uma íi)Uúl. anno lntssado. (Muito vciíl.) . :... ,. ... 

. -
missües üc constituil;ão~ legishtf~.:l.o e jnsü,:<t 
dos dous ramos do Con~resso Xa.cion;'IJ. vor·
quanto estes xtrec:eres não 1:cem YÍl'Íl1•.le in-
erpret,;,t lYa~ nao 1·epresen;,;tm s:n;;o opmwes 

inüividmces, sinccr·as ou n;1o. dos c-ong'l·~~ssi~üts 
que os firnw.t·a.m e dos que porelles y(,tarttm 
no Senado e votarem nc,~r.n C;:.ma.r-a, <: niio obri
gam, :portanto, nem ao Cong-resso par;). em 
qui.tlq_uer occasWo. niío podr;r nrguil· com.J·;t o 
Poder ExccutiYo <1. ütiia ,_te ex:-:/:çiio no cum
:primen.to de seu dever, dPixando :te rn;,wdar 
se proc?del' ú. dei1;ão p1·esidencíaL !H:m ao 
Vice-Pre:::.iüenre tl:_~ l~_cpul?iic<t par~ e::xi_ :ni t·-s:o\ 

... t c:un. 1 ,1c1u1 ; •. ::;o.J pl·e •. e .. _ ,_, c 
impeclir·em esses P<trectm.•s Yot<ldos ]>elo Se
nado e pda. Camarn .. 

' ~ 
üemon~trar, senhow~s, que a disposição do 
;:1.1·t. 42 da Constituiç~o _da RepulJl_ica Iião-

~umo.. porque j~t foi authenti<:;1ment1~ inter
preta.(h. de modo a. não p~rmittir. mais duvid'!' 
:tlglllmt sohre o ponto <.und<\, so por· <\mor'" 
chicana de ;."\.lguns espiritos rec;ücitr<.\lÜes" 
eontro·:ertido, na. lei n. :35 de 2G de j;:tneiro
clc 180.2. dccrcttvh'L p2lo Co1Jgrcs.'3o, quando ji1. 
eshlvn. exercendo n. pt·~shlcnch1 lla Repu blica, 
em virtude da. renunch1.. do gencr·al Deodoro 
cht Fonseca. o Ykc-Presidente marechal Flo

Jeixoto. ( nc ~" sanccionou. 
Es::<t lei. sc~nl!ores. e uma, Lh.ls leis organiC'as 

:.1. que se ·retere o_ n. :~4 do :.t~·t. :3;1 (ht.Const.i
tUi(;ào (l;,t Repnbllc:a., c_ <'tS lets Ol'gt1.11IC.'.l5 de-

.1 cre ~ ( a .. c.. .. - - .._ • ;),,. . .. " ~ _. .. 

s:lo w~rcladeims lei~ inieJ·pret:üiY().' das c1is
posiçlie5 constiiudonn.cs q uc ellns r~ produzem 

() "t:' T 
1 ':" ... "' ' : f , ·• 1 1 ·•( "'"' 

r·esponder ~\o pcnsam::nto LÚ\, Cm~l<lÚl, q11•1.ndn p.(1i:~ l)em, senl1orês, qui"tndo se discutiu 
Yotou por css<t indic<wão. O que o illn::-tJ·e nest:l. Camarn. o pt·ojecto dess;,t lei org;.uüca. 
n.tüor üess<'l. in,licn.t;.ão l)I·opi\z roi que :t Ca.-- }ms::o assegurat-vos que nüc.• pa.ssou d~sape~
mara. 'rc.~o!vc:•se : 1". si a r·entmc:b. do e:J.!'!:!:(l tle ~.:el.lid<l.. <1. hypotltesc dn, va.gil t1n. ]_)resHlencm 
pr·esidente da. nepizlJllca, lelw, p.:lo citl~1dã.o on tht vice-pt:."!siuencit~ tla l~(!puNica_ Llent~'O do 
pa.ra elle eleito. constii;ue c::1.~0 de va;.ra. dn. l_)timeil·o bicnnio do p!~t'H)(lo })resu.lencml, e-

: presid0.nda; 2-". si. dt\tla :t Yag-n, da }We:;;iden- ~.:omo, L~nt:to, lt opinião do Congresso en1. :p~]a 
cht ante$ de dccor.t·idos dou~ mmos e exi.,timlo ne~_ssitht~e cons~itul:ion~tl de; nov<t· e~ct~.:to 
o Yice-pl·esidente, llí:!Ye ter log<tl' non\ eleição pt·e~1dcnctal ou Vlcc-pr·csHlencla.l, ~10 <:a.:;o de 
)i1I"<t t·e::nc:ltim n d 1' cs1 ·1 Y::t''" • •· .... 'lO • m,l,(.dr.w:r cr.ws11, da. resttlcnc:Hl. ou 

A re.~·olur:'í(j solicita.t.la. 1)2lo illustre autor· tl:t ~Yicc-prcsitlench, tl::sd.c que c:lh1. ~e ele~~~ 
tlessn, indi<:ac:ão, ,ii't ~1ppr·oYad~1. peh1. Cam<.tl'<l, 11enil'o üo 11rimeii'O biem~lo do l)cyior.1~ J2resl
:poi:::, sú pollel'in. re!i~ril·-:-:;e a LlnYith:.:::. sobr-e u. Llend;),l. em. íhc:c <h k•rnunante di:::pos:H:ao do 
.. · ·:::·· 't · si,;ije::-·oJ:-i,,d t:J:!.-:ar· ·.-::..ca ~:t·:~ , , · ;,.· , , 

posta 11ella contid~tt~;,J:(t. ,·csol1:c;· .~n/,í·c ,: .:.:r( ,/,:- Yos ~'s-JIH~!u •)tJill, J[,t!to b.Jm. 
'C.ida e, poi'htnto, csS<.t indicac;ão 1i':li l'<!lllt\tt!da. iL O Sr:. LEO\'WIT.DD FI::;n~m .. \s-Esse projccto 
commissão de legislnçii.o pa.ra, discutindo em 1.lc lei, senhoees, veio 1lo Senntlo lntt':.l. a Ca
parecer o ns.sumpto, com~luil-o pelo comp::!tcnte ma.l'<l. onüe N~ce1)eH. llm·;,l.nt~ _n. sm1, segunrln .. 
-prQiec:to de lei interpretatiY<t, poue:o impor- 1 discus~o, muit.as cmentl::tS, de q:te foi n.ppro-
tando que á commis:::ão ].)<lreces-se d.1m ;-r ou \

1 
Vt\d tJ.. ~t mnior pa.rte, entre <t~ quaes ttlguma.s 

não ter lomu· llOY<t eleit-ão m·esidencial lXtm que desenvolvi;,tm o pensamento tlo legislutlor 
:preenchimento 1.ht vag<{ ;,t1Jêrta pelt\ renuncitl. í constituinte com rela.~:ão ú. lmttel'itt do ttrt. 42 
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dt"t C~nstitui(-<io, c, :mtc~ de teemin:Jr toda, :t 1 paetc !'e~:t~i•::t :to tr·::>cllo trnn~cl'ipto do pa
vob.t<:ao (ht Camar<t rel:t1.t v a <t ta.es ernemh":::. : r·ece1· l'l'•trg!du 1du SL!n:ulor· .lo:-:r·~ J[Y:.:;ino. lllC!lll-
< ue 1ornm em "Tanrle numüro. n di.~.;: ,v·l · · 1. -. • , · .... :- • ,·- . ·• •· · • 

. . ... ..... . '~ -
o Con~·resso paio decreto dkta.torial de :) de tudon:d ollereeidn :i. :;]weti;ll':i'o· d:t Consti-
noveplhro de 1::191. . _ tu i nte pdo g:uverno pro\·is•>J·io: Por ora., estou 

· Tnumph:.tnte, pol'em, :;, l'êVOh11;:.10 qm~. ;1, fundamentando a. minl::;, n útiiio on. . " 
_ • . • :r. • ~ JI(~; (o i r.: or'(~a.w .. o eom ar; .. ntnll'llf.n;-; IHWOS o parecer 
Pres1dente d;_t Repnbllc::•. e a conYOt::l~,;:lO do l qt!C·. con~ulr.:ulo sol11'(! o n;-;;-;,nnnr.o Jit·mci 11,1 
mesmo Congresso l):tl'n, prn:::t.!g:uir no:-; tl·a.lm.- imtn·2n::.:n. •tnte;-; t1c apj_l:u·eem· ~es~it cnrios:~ 
1hos ini;errompido~ li(sr aqaelle g-olpe rir! E::5t..t- Üií.el'pr·cta<;ii:o g-;-;?mmaticaL qw.~ n;T.o t;n·dmt 
do, esse prQjedo de. l*~i ~oltr-eu nr!S:<t Camtu·n, muito a c:onv,~rtel· :'é mn m:tÜ~J·i;;,L tle :.!':ülu1Út 
uma terceira. di:::cussão. dm·ante a qun l fbr-tun ~ru:::. S::llllorcs. o Con;!'t·e;-;:;:o Nac·imtal. 1wn.: 
~presentndu~eju.stiflt:<ldasoul;ms muii;a.semen- nunci:_rw.lo-~~ :'!<!lrr? o rei~rirl(l pr-o_jeetn de lei 
das. e •. depOIS de Yot:ldo com todns a:-; em cu- 'll'_!.!::.tw::t. rwu 1Imnun-::;e. :1ccrca. tl:1, i u te li ig-cn
das :.tppr·ovadas. quet· C!ll ~e.:.!mHln. qud· em cia, q w• rlea <1.0 nr-r.. '1:?. cl:l. Con~titn it-:t'il n. 
·t~rceirc.t discussiio. n:ltm~ :w s__enado, qrroy_on- r·~r~I·odw:ir·, i/?.,·i:; l;,:v/n's r:t l:·utJ_r'ix, a, :sttl.; ri~po-

.. · · :· .: ,'··. · ·.,, .. , , , e,.. t·(:ií.o ou. que 
peht C:unn.r·a., ~ tudo ~sto :::_r: pa:::sol~ qu;tnr.lo o üt.n~o tem él1Cüllllll01lado ao:~ que ni"i,o querem 
mureclw.l Flor·r<tno p,..,rx:oto .!<'· ex:cr-cm o eíu·go eontomr:rr-sc eerm n nccc:-:;;:idttde con:-:Ui;udoua,[ 
(le r·esiclente dtt Rel)nblica, lt;~Yiu, muito llliJ.is ler v:1. ··i ·ir~i'ío 1 • • .;: · •, · .:._. 

<e um 1nez. 1·emmda. elo pr-e;:;ittent•::! eleito tlenf.t·o dc1 pÍ·i~ 
Pois bem, senhor·C's. é pr~ciso ncs 1·ecorc.l:n·- 1neir·o r;lenn111 do adcral pcr·iodo IH·e:;idr!HCial· 

mos de que, chn·:lntr; todo o tem )0 em que o Congrc~~o Xadon:ü i i li n.lém, mm1ilestou-s~ 
esse ])!'OJeC~o (,e ei lX\ssou por todos es~es )OSith :.llllt:nte ~ulll'\~ ::t intelitgencw. cru e tleu n.o 
tra,mites tonstitw::ionaes c re!:dmetltaes. não ar-t. ·I~ rl<t Conscltuiç:iío. dc:-::·:m·,oh·cndo-:.t em 
houve um ·sú tlepnt<.\dO ou ·-s~nadot·, que se outl'as t.li:::posi(:i)es da lei de zn de .inn.eiro do 
.lembr:lsse de l)rOl};,r, por umu emenda. no pa- conente :.tnno, como lX~~so :~ dcmon~r,r-ar. 
rn.grapho unieo elo art. :ií, uma, cNrll•! ao :.•rt. O SR. Fru:-;çA CARY.u.rro- Y. Ex. tenha'-" 
4~ d<.t Constitui<:iio, sn hstltu Imlo a, disj une ti ·v-u, qont.lmle dr:! lc1· com attençü.o o :u·t. 3i ües:::n, 
o·u peltt COJ)tllati, .. a ~:· -~ lei~ Yl~l·ti ftllC! a r~leic,{io rlo. P1·Csidente e do 

VosEs-11iaiio 11cw. 'liit!il? üeiit.. Vkc-pre:"hlente tlcYe ser feit;~ simult:ttH~;l,mcntc 
no 111CSillO dln .. 

.. ~SR. L E?YiGILDo~rr.Gl;EntAs-:Esse }n'qjec~o 
~ . ( . ~ 

Sr .. maretht.ü Floriano P<·ixoto, f[lW e::.tú, sendo 
já executado e.m todo o paiz, G.ca.ndo apenas 
sus )enstt '-" execn -~r:: o do na.l'<l."Tn. )[~o 1 1 i ·o do 
•u·t. :3í. que repl'o:luz a ,Ji~posiçtí.o tlo :11't. 4~ 
tln, Constittü(;ão, mas 1ixn nrlo o p1·am ch·ntro 
do qu:11 devet·:.'t. (~m tall1ypothe~e. e1l0<:;tna.r-se 
<1. eleiçito, 110rque a, rabulice elTiciaL ou offl
<.:iost descobriu qne sú por er·ro do imprcssií.o 
se pór.le expliL-:.u· a cxistcnci;t da di:;:juuctJn,, o1t, 
em Yez da. conulaí:iYn, c. nesse a.rt. 42 dn. 
noss;t lei i'unct:únental. E u. commissií.o de 
constitníç:ão, Ieg·fsla,(:ão c jnsti<;tt desta Ca.
mara, que, :.tliús, ac.;eita, em s2t-:. p::trecer tt 
ll:yl_)othese de 1al err·o de impressão. vae 
~lém, .... talvez por ter veritic:."l.do que tal erro 
de impressão não d::u-se. e entende, n.o mesmo 
-tempo, por· um üe seus illnstres orgãos, que 
hontem defendeu seu parecer, que n. con
_juncç-ão ou empregada. P<-'1:) legislador consti
tuinte no ar-t. 4:~ dn, Constitui(;iio ú eopulativa 
<l nao t lS.!UlWtl \":t c ' cvc sel' en en tt a. como 
c e não corno ot!. 

O S1~. Frt.\:\t.'•'-: CARY.\1.111.' 1.lia, um H})a.rtc. 
O Stt. LEovwu.no FU.GGEU':.As-Toma,rei em 

considera.çfio o a.txu·tc do lloma.do deputado, 
quando tiver de <tn:tly$nr, como iitl-o-lzei 

- daqui a pouco, o p:ll'eccL' da. commissU.o nt\ 

consklel':t\"f_:iment·~ est;e . :tp:u·t:~ do illustt·ndo 
repte:~enr:~nte du Rio dt\ .k:.ncil·o e l'clatoe llo 
l)iLJ'eccr em (li:'c~IJ~siio. porque ia J;í, produzi!· 
u , ·. u:-; •.• ,.. • .'l:' ex .1':1. l!lOS ( e outt·a.s dis-
posit/1'-!~ ,[~,;::n, leL ese<tpanrlo-me. a::>sim, um 
t.lo::: Jlle1lwre;:: CJ!Ir? ainda. l"'nb Ji>l'nCéor, em JWOl 
da.c:Jus;t cp..ter.lelendo. t!Sse :u·t. :n, que S. Ex:. 
_me p:•,.le que lei:.t (;Olll. attent;ão. 

Diz c:~.se artig-o di1. lei de ~ü de jancü·o : 
«A elcit:ào o;·dinnria (p;·este. ag-or<t, V. Ex. 

:;~.itenr:ão :1. est:t ltil.h't\Ttt m·di;ut;·i,;, empee•··;_t~la. 
pelo leg·islador· n~~se ~u:tigo de lei e que "'n:i.o 
se encontra, nn. dti!pos~<:ao do <1.l't . 4i, § }0 da. 
Constit.uiçuo, de que Jbi 1·eprorluzida) '" eleiçito 
orrtiMri~c do Presidente e rlo Vice-Presidente 
dn. RepulJlic<t será feita-no din, 1 o de março do 
ultimo rumo do periodo presidencial, por suf
thlgio directo r.llt naç,fio e maiorüt <.t1Jso1t1W. ele 
voto~.» Entretanto. o art. 4i rln. Constituição 
diz : «O Presidente e o Vice-Pr-esic.lente da, 
\.el1U J 1c:.t ser:to e cr os JlOL' sutn·,zg-io directo 

da, n:u;ão e maiori:t absoluta de Yoto::;,» c <<a. 
elúi1:ão terá lo~-:u· no din. 1" de~ ma.rço do ul
timo :.trmo do pc~·iodo pL·esidendal.» 

Porque, 1·eprolluzindo tortas <tS palàvra.s 
rless;t disposic:ão constituciomtl no n.rt. :37 da. 
lei de 20 de fmwiro, acci·cscentou o legislador
aquel~a rmlavr::t Q)'llii~e;·!a á l)U.lavra e!eiç{io ~ 
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O SR. FRAXÇA CARVALHo -Porque da 
eleição e~~traotuinal'ia., a feit<\ pelo Con!.!Tesso, 

· · u <'t C nstituí ~ão. ~ 

0 SR. LEOYIGlT.DO FH.GUElRAS-E~ú.t en:.m.
n~do o illt~strG deput·~do. Qua.ndo se leg_isla: 

• • ~~· 1 • ..;; :a't.. ' ) 

. '\ 

lei pal:Wt';,\.S imt teis e sem. Yalor .iuridico.) 
(Apoiacl:.Js. Jlt!:tv /;e;,~, iii.'Lt~lc be11t. Trocau1-sc 
('pa1·!es enue aii)W!s :~cnltfJl'e.-> depwwlo .... ) 

O SR. LEOYIGIT.DO FIT.GuEIRA- Com efi'eito. 
senhores. o 1hcto mesmo de ter sido a. prii.nei
ra eleiç-.ão feita pelo Congresso Constituinte 
para os primeiros P1·esidente e Vice-Presidente 
da Re:publi<:a exclue dessa. eleição a quaJidacle 
de e;~;t1·aorclinm·i(l. , porque nenhuma outra ate 
então tinha havitlo, que se pudesse qualificar 
ae ó1·âina1·ia. o extraordinm·io pr·esuppõe o 
o1·dinario: é a excepç:<i.o do que, anteriormen
te, constitue a regrtt. O moclo dessa primeira 
elei(".(tO presiden<:h\l ê que foi, })Or 1brça, do 
manda.to queM Gong:resso Constituinte outor
..,.ou a na ·.io~ (liver:5o do que o mesmo Con-
gresso entendeu em sua, sa. )e orm, em JOr<t a 
meu ver. o_tives::.:e entendido muito mal. de
cretar para as i'utur·u.s eleições }lresidenciaes, 
e não e a diffeteilÇ(~ elo 'iiWrlf1 por que se etrec
tuam duas ou .mn.is eleições ptl.!'a o mesmo 
cargo que autoristt a qualificar-se uma, de e:~;
h·aordinaJ·ia e outra ou outras de ordinaria.s. 
~~.m.·o,artigo.3i.da lei.cle 26 .de janeiro, usan-

do tl'aquella expressão «eleiçã.o ordiíí.(f.rim>; 
1el-o em rererencia ao modo da c!eiçi'io JJ1'esi
rlencia1, mas sim em reíerenúia ao dia. em 
que, no ultimo <.um o c e <.:<V a. per10 o prest
dencial. devetiL e1fe(;tnnr~s?- n c!ei~:-to sfmu!
t'l~lca. 1lo Presitlente e tlo vice~presidentf' da 

• . . • ... f 

tra.r~vos que, em ;un )OS os ca,sos, e,.:sa, expre::o~ 
:x"'i.o retere-se ao din, e <tnnno em que se deYem 
orr.lirwí·ia,iw. te e1rcctuar as r-especti·•<lS elei-- . .... . ..... - . .... '. . 

I , • ~ V c. ....., c. -

lle 26 de ,janeir·o. fi.c;wá demoustraclo que ta.l 
expressão indica que o leg·islador previu a hy
pothese de ef.e:çüe.~ extmu;rlinatia.~, futm·as e 
não pn.ssa,d;t5, quee de deputados e ~enatlor2s. 
q ucr de pr2sidente Otl de vice-pre;:;iclentc tln. 
Republic:a.. 

Diz o <tl't. :34 da lei de 26 de jn.neit·o: 

.AnteS de tudo. devo interl'O!!:;W <tO iUu~tre 
rela.tor do p:trecer em di.scussiTo'si ;t expres
são ~leiçrio otdinnria. empregn.dn, pelo legisla
dor ne~te art. 34, tem signiti:-iwã.o differente 
ela. mesma expressão etnl)r2gada. no n.rt. :~1 ~ 

o Sn.. FR.:u'\ÇA C.\RVALHO- A expl'e.;;são e a 
mesma. 

0 SR. LEOYIGILDO FIT.GL"EffiAS- l\Ias, ent'lo. 
pa.ra que proceda o aparte que V. Ex. deu
me com r·elaç_ão a essa. expressão empreg;tda 
no <1I't . :37, e preciso ad.mittir que o legislador 
usou dess<t mesmtt expressão no art. :34, por 
ter t;;tmlJem lmvülo, antes da mesma lei, al
guma dei~:~ío cxt1·wn-r.Ü.na1·ia p~tm ''ejntlfJclos 
ott scnwJMes. E qmtl .:foi ella? V. Ex. disse 
que a eleiçiio extruordinar·ht do p1·esidente e 
do nce-pt'est en e ta; :\.epu 1ca 01 a que ez 
o Congresso Constituihte. Pois bem ; quallbi 
:.t eleiç~o extra.ortlinarh\ .já ieita, ante:5 tht lei 
de 2() de janeiro, para. deputados ou sena
dores? 

Bem se vê, senhores, que a expressão elei
ç<'to ordinaria,empregada pela lei de 26 de Ja
neiro nos arts. a4 e 37 ,não tel,ll · a .sign!fica~-.ã9, 
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que julgou ter o meu distincto colleg-<-1. depu
tado pelo Rio de .J:uwirv. 

Qual será. pois. <l elci~:t:o e.x;t,·r.wnl.i;·awia que - . . . . 
< • ~ 

d::Lr quer pa.ra dc•putado~ ou senador·e:::. qm·r 
para presidente ou Yice-prosiüente tla Repu-

·-. '1. 

Nec2ssariamente .. ~enhorc.s. e~:'::.t elc:.r/io cle!~:ii•, C.i:lrwJJ't.'i.,w·::.. par;Le Pre;-;il\r::nt~ Óu 
ex-Lrao1·t.li.j1.(1,'l'h é a q~•c lleYe eifectuar-~e p~u·a Vic:e-Presidonie da Hepnltlic;t. e1l'eduaxel em 
preenchimr·nto de Yag:a OU Vttga:-; q llC clentr·o epOC<L dilJ~ren I e da. fix;:c_h pam a, e!d(;.::Í.ll o·,·,/i
dO período da, legislntm-n. ou rlo pe1·iodo pl·e- nru·:c~ dos mesmo::: é:n·!!·o:::. e (•sse c:1so u o de 
sidencin.l. venham a, dnr-se. ou de oepntaüo'3. Ya~·a. Lht presidench1. uu ,Ja Yice-Jn·c:sitlencia, 
ou de senador·es. 011 dop1·esldentc tb HepulJii- Yetific;trlt, dr:nn·o r.lo \H"imeit·(, bicuniti üu 1)é-
ca .. ou :fiuu.lmente,do Yiee-pr·esidcnb cl:1 Repu- r·iodo pt·e..:idencial. • • 
blica,. por·qne, então. dl'ectuar-se-ha it rr~s- Eis, portamo. cJe:non;;:tt-~vln. ;t tlu·~e. que 
pectiV<l. elci<;i'iC:I em dia diHerr:nte do fix:ndo l'!r) lOl'IBUlei ~olwe a Yl.!l'lhllleito:t intellig,•Hda. tlO 
u.et. :3•1 ou no art. :3'7 par·n. a elcir~7o ürdi;im·::.t art. :n clald r.le 2G de ·nneiro. a )t·u )osito d~ 
'e l e}mtal o ou sena( m· ou pa.r~ n c:,,::,;a um a,p;tt' e do illustt·e r·el:.nor elo parecc·1· em 
m·diwwi'~ do presideme ou do Yice-w·e::.iLl~~nte di~cu:-'são. que ag-e;)ded, pOl'CJtle deu-me o en
da Repnhli?a.. (Apo:wlo~, .oo~es : úmilo l;e•~l.), sejo de e~cla~·e:-m· o pen:::amento do leg:i:::liulül'. 

. ""' . ~ . . ' . 
I • ' · ...... ._. • • e ..__,. ,. 4 I. l I_ • • • J ~~ 

ciona.l n::í.o est:t :::ujeito <t dis:::oluç-üe:', qual al'tigo ua. lei deiwral :t~ cli:3posic;,úes constitu
poclerá ser a clci(~<:!li c:t;l;•rlOJ'('iJW.i':(l, })<U'a cion;:-(':5 elos ;lt•:;:;. c! L 42, "!:) e ,17. 
de mta.llo ou ~enndor. c ue venha. <L e1fectuar-
se em epocil;t tli1l'erl'nte cht fixada no ;u·t. :34 mZmstratla, . 
da lei de 20 c.le j;_tneil·o P<ll'<t a, clci~.·,j,r) l)i'tf.i,;,,_ 

1·ia àe clerJUt:.ulos -ou :::enaüores. siniío n. que 
se deve procerlel.' v<-u·;t pr·eenchimento de 
vag<t ou va.gas mt Camam ou no Scn<l.c.lo den
tro elo per.·ioclo <.la legi~latmn. em que estiYe
rem funcdontmclo os c.ll'pUtado:; ou senac.lor·es 
eleitos pela. e/e !(~~7o o;·r/i;w;·ia? 

Pela mesma ra:-:~.o. s~nhot·es. :5i. em ÜtC:? <lo 
art. 4:3 da, Constimh~i'i.o. o pl'esidente e o Yk\:'-
pres1c ente · a \.e pu 1q l;'<t, e m os p;n·a um 
periotlo pre~iüenchtl. exer,·em ou <leYelll PXer
cer os seus car;.ros r.lurante esse periodo. q m~ 

• o • • · , • - o ~ 1 ... : ... . •J. - ) . • 

t?·aordina;·i.a ·üe pr::.;;;ic.ientc Ón de vicé~·pre;i
dente, que poss:1 ter loga.r em epoe:L dí1l'e
rentc clr~. fixada. no art :37 tht lei di:! 2G de ;ja
neiro par<.t <t elei~:(7o :J,·d~;~·~i·i.:l do prei:oiclente 
e vice-presidente, ~intí.o ;_t que se de,-e proce
der pal<.t preenchimento de Yttga, do presiden
te ou do vice-preshlente eleitos por eldçao 
ol·dinrtri·r . que é a que se ellectua no dia 1 
de março do ultimo anno de cada, periodo pr-e
sidencial? 

E n. llypothese de vagtt. pot q•!cdquc;· 
causa, inclusive,portanto. <t renuncill, quer cht 
-presidenci<t quer d<.1. vic:e-presidencia. não foi 
prevista. pela Constituição n~s- arts . 41 e 42 1 

E a. hvpothese da. no,·a ele1ço~to para, o cargo 
de presidente ou de viC2-presidente,tlentro tlo 

· ,· • !'<. ••• :- f · tm 1 e )revis ·:t 
pela, mesma Constitui(;~i.o no <trt. ~2:. estatuin
üo o caso em que tu.l nova, eleu.;uo .s~ üeve 
effectuar? 

Eis porque, senhores, inierpreta.ndo n.uthen
ticamente todas essn.s <lisposiçõe-3 constitucio
naes, o Congresso Nacional qualificou de ordi
na?·ia, no art. 37 da lei de 26 de ,janeiro, a 

O Sn. LEOYlGlLDO Fn.G""JEIR,\s.-Mns. 5-ênho
res, o Congre~so Xt'lcion;tl ni!.o se linlitou a. 
1·eproduzir na lc:i de 2Ci de jancil'o es&l::: lHs
posi,:i:ie.; constitucion<tei:, tle que, ~L> pelo es
ttlllo que 1iz c.lo nrt. 37, condue-~e in·emissi
velmente pela. ncce:'sit!ade constitucionaL de 
nOY<\ cl:•h;ão pa.l'<\. o C<\rg-o de pl'eSillente da 
Rcpt! lJlioa. :·ag:o ~ela :·'-~n ttnyia elo eminente 

t. l &. t. 

S:\tlo c. poi·ta.ntn. peh 1\h·;:dtimh\:lt_lc tlo e-xel·
cido cht prcsidenc:ht atG o fim do p~l'Ítlclo ]_n:·e-- .. . . . 
~ ~ -.. l .. (1'•:. ~ •• l • . ... 

tamcntc com elk. no n1esmo tlh.Il:tra. :;Íi1)sti.
tuil-o em seus ímpedimentl ·~ e sueee•lel-o. nn 
su<t faltu., si eUe Yies5e a. rcuunc:i;w o seu 
cargo dentro do seguncl(• l1iennio üe~te pri
meiro per-iodo p1·esidcnéi~ü. 

·v-o~es-~Iuito bem, muito bem). 
0 SR. LEOVIGIT.DO FIT.G'GEUU.-0 Congees~o 

Nacional não limitou-se n isso: iói n.lcm. : de
seú.\·oLveu em outras disposiçi:íes (ltt mesmn. 
lei de 26 de ,janeiro o p:ms;.unento, bom ou 
mào. util ou pre;judicial. com'eniente ou l)e
rigoso, pouco iiuporta, do legislador consti
tuinte, contido no a1·t.42 da, Constituiç~o. 

Uma dessas disposiçiies or·iginou-se de mna 
emenda que :.tpresentC'i, e outra ol'iginou-se 
de uma emencht do illustrado deputado por 

.. • 1 e1 (. ·c ~ 
a.mba.s ao artigo do projecto <le lei eleitoral, 
que tratava, das incompa&ibilidades par·a. a 
elei("J.o presidencial, tendo sido ambas appro
Yadas em duas discussües na Camara. e ac
ceit..'lS no Senado. 
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competente U.o que V. Ex. pr~ ra firm::tr o pen- da. :-tlludicht emcnd<t do deputa.do ~feira. de 
samen;t? dess<1 emenda, que apresentou, desde V<tsconceUos. contil'm<t triumplw1mente r:ss:1 

0 SR. LEOYIGIT.DO FILGuEHUS-A diSp0:3ÍÇ:ÜO 
oriunda, da emenda, que apresentei, e a do 

• .,J. •)•.) • f.l . :. ') ~· (t .. • • • .I 

diz: «~5o pOde ser votado pt~I'<t llresiden te d:.t 
Republie<t o vice-presidente que exet·cer· a 
presidencht no ultimo anno do per-iodo presi
dencial p:wo. o perioclo seg-uinte c: o fJHe a 
estiver· e;;;ercenrlo po1· occasi.·ío da e! C:.~: tio». 
(Tj·ocam-se 'ilWitos upm·te:s ent.·e cl:~;~.:,·slj:': se
nho•·es deputado!>.) 

Não se tr·<üa. de :;;a.hct a.p:or::t si essn. t1isposi
ção da l<:i eleitor::tl. S.UlC:C:ÍOlltl(ltt ll3lO rn·opr·io 

· " · •Ll Floriano Peixoto. e ou ni'i.o 
constituc:ion:tl. O que, a.g·ora, nos interessa 
saber é si ell;,t pr·ov:.t ou n:lo que o Con('J'resso 
Naciona1 jú. interpretou, pot· essa lei orp:~nica. 
o pensat 1 · :-; - · · t • 1, _ _, '- < · 

stituição no sentido de dtu·-sc a necessida.clc 
de nov:t eleiçü.o presidenciaL q uanclo n, Yag<t 
<k. presidencin. $C :.lJJril' . no primcil'r - · 
do período pl'esidcncia.L mesmo não estando 
v<.tg·;,t n. Yice-presitlencht. 

Ora., senhores. ~. temos nes~<'t disposic;.ü.o hem 
,_.:fignrn.dos os dous casos distinctos: 1 n, o em 
que, em vir·tucle de impedimento ou de va!!a 
do presidente. estiver_ o vicc-pre5idcnte exei·
cendo a. presitlencht no ultimo :umo do 'Pa·io,lo 
pre5ld(mcial; z: .• o em que. só em vit·tulle tle 
vagc.t do pre...:idente. estiver o vicc-pre~idente 
exerc:>n - · · -d ht ) L' cca.siüo da cleic'~"io 
presidencial, cYidentementc pam preenchi
mento dess:t Y:tga. (.:l;-íoiculos c i~pa;·!cs.) 

E' clu.rissimo. seahores, que es~e segundo 
C..'l.SO, 1gur:.u u I 1 • •) l • • . l • • :: . 
póde referir-se ú, ltypot.hesc de e:;tar o Yi<:e
ptesidente cxerc~ndo <t pre:5idcnclu. por oc:
casii'lo tl:t clei~:ílo oJ·dimo·it< lJtll'<t os cn.rgos de 
presiueutc e de v-ic:c-presidcutc. porque o pt·i
meiro <:t\SO e que se l'efet·e <1. tal hypothcse Ott, 
pelo menos, '" c:ompt·ehen<le. . 

Com e1Ieito, o Yice-pr{!sidente. que cst:'t 
exercendo '" presidenci:.t por oc:c:.\siãc1 tl·~ nmtt 
eleiç:ão ordinaria pre~idencittl. <t estú, e\·i
dentemente, exercendo no ultimo anno elo 
período presidencial, p<.wa o qual fora eleito 
simultaneamente com o presidente, ao qual 
está substituindo ou succ:edeu, e, portanto, 
não haveria razão para figurar o legislador 
.aquelle segundo caso, si não estivesse domi
nado pel~ p_e~samento constituinte do o.rt. 42 

O 1 , < • < 0 

presidenc:ia., por qualquer· causa. quando nü.o 
tenham ainda decorridos dous annos do pe
ríodo presidencial. 
U~I SR. DEPUTADO-Isto e irreplicavel. 
0 SR. LEOV'IGILDO FILGu'"EIRAS~E a dispo

s!ção t~rmina.nt~ do par-.tgro.:pho unico do 
oe~!:lo art •. 33 da lei d~ 26 :le ja:1ei:o, o:.-i~nda 

no l)rimcii·o hiennio dÕ período presidencial~ 
Com efreito, essa. disposição refer<:!-se exc:lu-

.;:;· ··· "'' .. ·· -· · - · · ~i, 1t"' u, Re mblica. 
q nan:lo em exerci cio da presidenci:.t, por Y<tg<t 
desc1., o tor'n;,'l.ndo inelegível, assim como· os 
seus pa.1·emes c:onsa.n::mineos e affins e o.s ·mi-' 
nistl'os de est:.:.do, p<tra o e<:.rrro de pr·esitlente 
n<t eleiç-ão que se ti ver ele c proceder p;n·a o 
pre:::n·:itimento d(! td Ya.g~1.. <tbert<.t dentro do 
prim~ro biennio. isto. é, no 'P~imei~·o ou no 
:::cguntio ~tnno do pcrwdo pr.:!stclenc:utl. que, 
pam taes impetlimcntos, <le\"er-se-ha enten
llet· 'lOt· < ~l!i11tO a ;tnr1 do mesmo ler lodo. 

'C:'Ir Sr:.. DEl'L"'UIJo-Por essadisposi(ií.o'dú.-se 
o :.thsm·tlo de comc~.~:tr uo,·o periodo presiden
cia-l de mn,t·o anuo.~ com :.t eleiç;."i.o I•t•csiden-
cial rdt<t em nrttH a .~. e t:: ntg:.t. 

O ~R. Lt<:OVtl~ Ir.no Frr.c;n~m.\.s-~ão senhor~ 
por e~s:~ rli:;:poskiio. como e evidente de seus 
t·.~rmo~. sri sr; c ,tlt!·?rlcni 1111')' u 1t!lilo t.~nnorlo 
íu;,·if)((() p.·e ... ~'lr:Hdltl :~ .qucllc em cg1e :::e der a 
v:.tg:l. da presid:~ncitt 1íttnt v wtico e;l~!lo de 
nfí.o p(tdet· :;:er eleito pt·csidentc, na. eleição que 
se pt·oce,ler pm·a preenchimento d:t mcsmu. 
vag:t. nem o vh:e-presidente, que estiver exer
cendo :.t pi·esidenci:.t, nem alg:um de seus }Xt
r ,•ntes, nem :.1lgum dos ministros de estado. 
que exerL:erem seus cargos nesse anuo. e assim 
s~ disp:'iz n<tlei org:.tnic<.t, porqlle <'-Constitui
çao, est<ttnin.dq no§ 4° do :trt. 47 <«t inelegibi
lichtde dos pc.'urentes do presitlente ou do vice.:. 
presidente. que se acha.r em exercido no mo-

. · .:- ·t ·leixado até 
seis mezes antes. · P<tra os cc.trgos de presidente 
e vice-pré:sidente», de omle se poderüt con
cluir por maioria. de r<tZ<"io '" inelegibilidade 
do proprio vice-presidente lXU'<t o e<trgo de 
presidente, desde que, por vaga da presi
dencia, csti vesse no exerci cio desta., ·no mo
mento dtt eleic;:.ão.ou o tivesse deixado até seis 
:nezes anbs, to:!av!a. <.Usp5z no art. 43 §'· I 
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que «O vice-presidente que exercer a presi
dencia n..o '!"ltim.o m~no elo 11.e1·iollo 1J1·eside1wial 

' ' riodo seguinte», de onde se poderi<L concluir 
que, dada a vaga da presidencia dentro do 

· m iro biennio d cri · · · 
tendo de se pfoceder ú. eleição para pr·eenchi
mento dessa vag-J., em fhce do art. 42, estava 
desimpedido, para ser eleito presidente da 
llepl!bli~. o vice-pre~~dente e~ •. exercício. da 
pres1dencHt por ~ccasmo da e~e1ç:uo, ~· a~s1m, 
o paragr"c1pho muco do art. 33 da le1 de 26 de 
janeiro desfez essa. ttpparente antinomia dn.
'quellas dmts disp?siç:ües constituciot~acs. figt~
rando como o ttlttiJW amw do llenodo ín·est
dcncictl, de que 1hll<1 o art. 4:3 § 1° da Consti-
mç:ao, ma~ mucamen e para o e 'et o l e nao 

poder ser eleito presidente o vic:e-})I'csitlente 
q u~ _exercer .a. pt'esidc!lcia. J?Ol'. occ:tLsiã.o da. 
elet(:tt.O Otl a ttYel' exet·e1do ate .sets mezes, · 
dclliL, o anno do primeiro biennio do período 
presidencial, em.q_?.e se d~r a vag-<L preenchi
vel or nova ele1 :ao em vtrtude do art. 42 da 
Constitulçiío. 

UM Sr... DEPUTADO-A Constituiçit.o 11ã.o de
termina, c1ue o novo eleito, em tal c,·entun.li
dri.de de ·va.ga, da presiden<:ia dentro do pri
mcir•o biennio do período presidencinl. só 
exerça .. a pr·esidencia até o fim do mesmo pe
r iodo. 

0 SR. LEOVIGILIJO FILGUEIRAS-Senhores, <.tS, 
dispo.si~ües c~nsti~ucionaes não te~m. o_utr~ va.: 

um ~odi(J'o lle leis ~uisti~LS, mas sim um ver
dttdeiro 'O~ganis1~10 de .P_rincipios 1'und<Lmen-

• • r • ~ • l ·· 
desenvolvimento pra.tico desses principio:;, de 
que se derivam os costumes políticos, é que 
clla. assume um vttlor ,jurídico. Não temos, 
ainda, por isso, ,jurisprutlencit~ co~1st~t~cional 
d;L carttt fundament:.tl da nova msbtmçu.o bra
zilcir:.t, que a.pena.s cont:.t pouco lll<Lis de um 
anno de existencia. E hem estaes vendo que, 
qua.mlo '" opinião publicu. exige a pratica de 
uin dos mais importantes princípios nella. con
&vrrados, começ:a.is por sophismttl-o, decla.
ru.;do que não se lhe deve dar execw:.ão, por
que vos convém que o adu~l vi~e-pr~it~ente 
da. Republica. exerça, <:t. pr.esHlencta ate 1::> de 
novembro de 1894 ! (.A.potados c apartes.) 

. :Mas, digam-me os nobres deputados: não é 
verdn.de que, dada. um<.L va:g<L de dep1;1tado na 

.. • • 'I . . , 
o cid<ttldo eleito, depois, pira preenche~· esstL 
vag-c1, só exercerá o seu mandato at~ o fim 
desse periodo de Ieo·isla.tum, podendo vn· ape
nas a .exercei-o po~ poucos mezes ou dias, em
bora determine <L Constituição que o mandato 
le<rislativo durn.rá tres annos ~ 

Seria preciso que a Constituiç:ã.o declarasse 
expressamente que o cleputado ou senador 

Cawaru. ,\.. !J 

de exercer o 

c ele ·vice·Jm.:side1;te ria Republica. (Apoiados 
e (t.jlarlc:;.) 

Fica., portanto. tlemonstrado, senhores, que 
o Concrr·esso Nacional, depois de aberta a vag-J. 
tltt pr~idencia. da Repnblica pera renuncia do 
(J'eneral Deodoro dtL Fonseca e de se achar no o . ,, 
exercicio desse cargo o marechal Floriano 
Peixoto, ,já interpretou, pelos tramites cons
stitucionaes, na lei org<l.nica decretada para. a 
execução dos capítulos da Const.itu.iç~o relati
vos ás eleições fedemes, o prmc1p1o cons..t
!!I"ado no art. 42 da mesina. Constituiç:ü.o Iio 
~entido dtt necessidade de nova eleição para o 
cargo de presidente oü de _vice-presidente da 
Republica, dad<t a eventualidade de vaga .. c~e 
qm~lque~ de;;ses dous .cargos dentro do pri-. 
vetido o novo eleito exercei-o até o tini do 
mesmo perioclo. 

O Su.. EPÍTACIO PESSOA- Pcr{ciiamúttc de· 
mó}tst1·ado. (Apoiados.) 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS:._Agora.; se:-; 
nhores, v~jamos si colhe, contra qualquer das 
proposições que julgo haver demonstr'<tdo com 
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dos neste parecer da commissão de constitui
ção, legislação e justiç:a, e permitti, senhores, 
que os analyse um a um, embora. chegue a 
abusar. por mais tempo do que des~je, da con
descendencia com que me estaes ouvindo (nao 
apoiados ge1·aes) afim de que seja. mais uma 
vez admirada a arrog-a.ncia com que certos ra
ciocinios afrontam escandalosamente á r-c:tzão. 

Eis o primeiro argumento do parecer (lê): 

ti PJ;esidencia, pa.ra exercei-a ate · o ji1n do pe
riorto 1n·esidencial,o vice-presidente do Senado 
opresidente da. Camara e o do Supremo Tri: 

-
fragio pQpular directo, admittindo nova elei-
ç-ão para presidencia ou para a vice-presiden
~ia. no caso (le vaga de qtulquer desses dous 
eargos si não houverem ainda decorrido dous 
annos do perioclo presidencial, etc. 

. A c~~mi~o ~uz em seu parecer que aquella 
disposiçao, 1sto e, a ela Constituição dosEs
~dos Unidos da America do Norte, é a pre1e
rivel. 

De accordo mas a idéa de ~~·e eren i · -
plica a idea de uma cousa preferida a outra. 
_Ta~ ~isposiÇ'.ão. ame:ricana, acceit.t1. pela Con

s~t!UIÇ'ao a.rgentma, e pre{e1·iw:l a que dispo-

Identico preceito se encontra na Constittú- Necessa.riamente. a commissã.o não podia 
ção dos . Estados Unidos da America tlo Norte, deixar de alludir á correspondente da nossa 

____ _,qi'lwle<;L..LfoUJj..,_,_,C""Ou.IDwO.Ll.&d:w.eVIL·..,a!i.....ti!:Se~_r._,,~a-!!__J};!'#l'~in~ci~al~fb~n~te~d~a~Wll$1~·Wl·Çê:.1,0, que C a unica, llO SeUgenerO que 
nossa. é originalíssima. da constituinte republicana 

No art. 2" § 5.,, determina ella que, no caso do Brazil. porque não se encontrtt em con
de _cessaÇão, morte ou demissão do Presidente stituiç:ão a.lguma. do mundo. 
oude sua impossibilidade de exercer por qual- Logo, e apropria commissão de constitui
quer causa. os deveres e os direitos de seu ç-.ão, legislação e justiça. quem confessa. talvez 

_cargo, estes passar-âo ao Vice-Presidente. contra sun. vontade, mas forç~Lda por essa 
- E esta disposição, com a. qual tambem se provillencia de logica que preside e se tmlle 
conforma a Constituiç:ão Argentina, parece denunciando-se <L si mesma., m;~mo nos mai~ 
preferível sob todos os pontos de vista. grossellos sophismas, e a. propria. commissão 

-----~s~i--'o~Jv-:.!ilf:l~nte. eleito sim.ulta · ~ '<t 1e <L · · · · · -
mente com o Presidente, representa. como de nossa. Constituição não e identic<L <L das 
este, a vol)tade nacional e por esse motivo 6- constitui~.ões america,na. e argentina., que elhL 
lhe ui ara.do a to(los os res itos, por que julga., como eu tambem julgo~ l'l'efel'ivet. 
não ha de sn JS itui -o ou succec: er- te em .: pot.at o.-; ; mm o CJII·, uwt o em. 
qualquer epoett. em que se de a. vag.t da. pre- Mn.s. entt"i.o. senhores, qual o remedio con-
si(lencia ?» . stituciona.L pa.m pratic;u·mos de accordo com 

Antes de tudo. senhores, e inexacto qtte a o sy:'5t.em<L da.quellas tllms constituições sinã.o 
Constituição dos Estados-Unidos da. America do un i~Lmente o do a.rt .. fJO de nossa Constitui
Norte tbi a. 1bnte da. nossa na. parte que se ç:ã.o, isto e, a reforma do seu art. 42?. 
refere ao Poder Executivo. O decreto n. 914A Si se trata::;se de jttrc con$lituenclo, .nada 
de 23 de outubro de 1890, que serviu de lJa.se mais procedente do que a interrogação :final 
á discussão e votaç:ões da Constituinte. conso- do primeiro a.rgumento do parecer em dis
lidou, e verdade, quer quanto á composiç:ão e cuSS<i'.o; mas, tr<Lt<Lndo-se de uma. disposição 
attribuições, quer quanto ao processo elei- est<Ltuid<L na cart<t fundamental da naç:ão 
tora! do Poder Executivo, algumas e, posso brazileira, que valor tem essa. interrogação, 
dizel-o, a maior parte das sabias disposições baseada. no lacto de representar o vice
daquella coiistituiçã.? mode~o_, obedecendo presidente, tanto quanto o presidente da 
mais ou menos ao regiiDen pohtico nella con- Republica, a vontade nacional. si a vontade 
sagrado. Si o Congr~ Constituinte tiYesse nacional tamlJem estatuiu aquella dispo-
a rovado esse regimen proposto pelo go- siç:ão ~ · 
verno provisorlO, a e e1ç-.ao e presi en e Veiamos o segundo arooumento (l") 
e do vice-presidente da. Republica seri<L . ;, o e. : 
seri:tJ>re simultanea, para períodos certos, se a «De que a nossa Constituiç-ão, imitando as 
reaJ.isando indirectamente por eleitores espe- dos Estados Unidos e da Republica Argentina, 
ciaes em numero duplo do-darepresentaçã.o de equipara o Vice-Presidente ao Presidente, dão 
cada estado 110 Congresso, e até mesmo, no prov<t exhuberante diversos a.rtigos, entre os 
.impedimento ou falta do presidente e do-vice- quaes cita a comnússão: · 
presidente, seriam successivamente chamados O art. 47, que manda eleger, pelo ·mesmo 
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corpo eleitoral e medeante o mesmo processo 
o Presidente o o Vice~Presidente ; 

O art. 41 § 3°, que exige as mesmas condi-
ções e e eg1 a e para os cargos c e resi-
dente e Vice-Presidente ; 

O art. 43, qu~ prolü~e a, reeleiç;.d.o ao Presi-
. 

presidencia no ultimo anno do período presi-
dencial; · 

O art. 47 § 4•)~ que esta.belece as mesmas 
restricções de elegil)ilidade pa.ra os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente ; 

O art. 50, que prohibe serem os ministros 
de Estado eleitos President9 ou Vice-Presi
dente; 

O ~rt. 45, qu~ prohibe a~ Pr:eside~te? Vice-

Argentina, que equiparam o Vice-Presidente 
ao Presidente. não poderia, sem grave erro 
de logica, recusar a conc1usii.o contida na
quellas . premissas, isto e, o direito do Vice· 
Presidente succeder ao Presidente, em qual
quer época _em qu~ ':_ague a presidenei~··.» 

Quanta mexactlda.o e quanta futilidade, 
senhores, 1)arc' se prova1·, não sei .com que al
ca.nc_e. que a Co!lstituição eqHip~ra o vice-

o contrario é que se póde prova.r, estabelecen
do-se <t reciproca. isto é, que a nossa Consti
tui ão não e ui ar<."l. o presidente ao vice-pre~ 
sidente. t<tnto que a uncçno prmcrpa c . , 
preshlir ao Senado e o presidente da Repuhllc:a 
não póde presidir <.\O Senado. Mas examinemos 
os artigos constitucionaes em que se baseou a 
commissão para provar tal equipm·açao. 

o primeiro e o c.trt. 47, que serve Í.C'tnto pa.m 
provar a equiparação do vice-pr~icl~nte <~pre
sidente qua.nto para provar <1. eqUiparaç\ttO do 
Vice-Presidente e Presidente aos deputados e 
senadores, porque são todos «eleitos pelo mes
mo corpo eleitora.! e medeante o mesmo pro
cesso.» o segundo eo_ar~. 4~ ~ 3°, de que só a qua
lidade do n. 1 na.o e ex1g1da tambem para se~ 
eleito senador o cidadão brazileiro, m.M que e 
exigida. para outros cargos, quer: P?:t:. leis e~-

eciaes federaes, quer por constltmçoes e lets 
~ ua.es. = 

O terceiro e o art. 43, que a. commissão 
diz prohibir a reelei~,ão ao Presiden~e e ~o 
Vice-Presidente que exercer a pres1denc1a 
no ultimo anno do período presidencial. . 

Ahi deu-se mn.uifesto equivoco da commis
são, · porque ·esta nãO poderia encontrar n~ 
Constituição uma disposiçlão que menos suí-

fr·a.g~sse sua doutri?a _de equipar~.ão do Vice
Presidente ao Pres~dede do que exactamente 
essa do art. 43. 

om e .e1 o, o qu~ esse ar . 4 pro i e uni
ca.men_te e <JUe o V!ce-Presidente que exercer 
a. pres~denc~a no ~lhmo anno do período pre-. . . 
seguinte, podendo, portanto, não só ser elei
to P1·esidente, si nunca. exercer c.t presidencia 
ou, pelo menos, exercel-a em outro qualquer 
mmo que não o ultimo do período, mas até ser 
reeleito v€ce-pl·csiclen!e, mesmo quando tenha 
exercido a presidencia no ultimo anno do perio· 
do presidencial, ao passo que o Presidenteda Re· 
public:anr.iopóde a~solutam,ente ser reeleito para 
o per1odo Immediato. _qualquer que se,ja o . . . 

qualquer que se.ja o anno em que tenha dei
xado de exercei-a. 

O quarto é o art. 47 § 4°, sobre o qual deu-
se 1 en 1co ~ 1 . ~ conurussao, porque 
<tpenas prolnbe a ele1ç:ao de parentes do vice-
pres~dente para os C<'tr~os ele p~esidente e vice-. ~ . 
em exercício da presidencia no momento cl(~ 
eleição ou o tenlut deixado até seis mezes an· 
tes, ao passo que prohibe a eleiçii.o dos paren· 
tes do _presidente para. taes cargos, qualquer 
que se.Ja o tempo que este . tenha exercido a 
presidencia ou qualquer que st>ja a occasião · 
em que a. tenha deixado, e quer este.ja no ex-
ercício no momento dn. eleiç~o, quer não. · 

O quinto é o art. 50, que tanto serve para 
var tc1.l e ui ara .ão uanto ará rovar a 

elo presidente e vice-presidente com deputa· 
elos e senadores, porrtue os ministro~ de Esta
elo tambem não poclem ser eleitos deputados 

O sexto é o art. 45, que tambem tanto serve 
para. provar tal equiparaç\ti.O quanto para pro
var a. equiparaÇ.il.o do Presidente e Vice~Presi· 
dente da Repul)lica tt outro qualquer funccio· 
na.rio publico, porque nenhum funccionario 
publico póde sahir do territorio nacional sem 
licen~.a. do poder competente, pena de aban
dono do emprego. 

O setimo, finalmente. é o art. 1 o § 2° das 
Disposiçl)es T1'(tn~itorias, que apenas diz que o 
presidente e o vice-presidente, cteitos pelo 
Cong,·esso, occupard:o. os seus cargos durante o 
primeiro período presidencial, para equiparal· 
os, não ·wn ao outro, comopensa a commissão, 
mas aos presidentes e vice· presidentes eleitos 
pela fórma constitucional do art. 47, isto é, 

' I:> 

mos direitos e g,tmntias constitucionaes que 
adquiririam si, em vez de eleitos pelo congresso 
constituinte, o tivessem sido por suffragio di· 
recto da nação. (Apoiados .) 

Assim destruido o valor das premissas, que 
aualyse merece a conclusão que dellas deduziu 
a commissão nessa parte de seu parecer ~ 
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lVI<ts, seahoqes. figuremos procedentes fues 
premiissas e ve.iamos si nellas podia a ·commis
:sã.o. considerar incluida a conclusão C]_Ue arro-
JOU nessa. par e ( e seu -p· rec r .. 

Não concebo, senhores, por que artificios de 
raciocínio póde o espír-ito lnuna.no coucluí1· . .. . ... ·-. . . , .... 
de succeder a outr·o pelo 1h.cto de sct· por lei 
equiparado a es.:;e outro. . 

Mu.itosfunccionarios pn blicos !ta eq mpar:.1.1Jos 
uns aos outros po1•leis,quer em categoria,quer 
em ch.tSse, quer· em vencimentos, quer em tí
tulos e gm~a.ntias, q U::!r até em ~tttribui\:Cícs, 
que, entretanto, não teem, por isso, o direito 
de succeder uns aos outros em virtude (le 
vagas, nem mesn~o em virtude de impedi-.. 

annos do período presidencial, e nessa hypo
these, pa.ra impedir que succedesse ao Pre
~id~tlte CJUalquer dos substitutos mencionados 

Seriu. uma inconveniencia permittiL· que 
qu:dquer desses fnnccionarios exercesse i:.t 
presidencia por m<tis de dous annos. 

Pn.1·a. ohstar que fossem elles igualados ao . - ...... · . . . .. - ;"" . . -
. Como, pois, con8idet·ar-se gravo erro d~ lo- em par·a.grapho separado, n~o lhes dando o 

~'~'ica não concluir do simples facto d<t eqmpa.- nome de Vice-Presidente da Republica., nem 
~~J.o do Vice-Pl'esidente a.o Presidente da Re- os clh·eitos inherentes <'- este carao.» 

• o t 1 d C t•t · - ?. pre~1 enc1a u. e o m o per10c o pres1 encm. 
(o art · 42 com o ar · 4 a ons 1 wç~w :~ quando a Y<tga. da presidencia. se der dentro 

VozEs- Muito"bem; muito bem. dos dons primeiros annos do mesmo periodo . 
. O. Sn .• LEonan .. no FrLGUEIRAS-Passemos a O Sn.. ARisTIDES MAIA-E realmente essa 

apreciar o terceiro argumento ( le) : interpret."tção que V. Ex. dú. é puramente 
· 'd d · ~ ~rammatical. · << E' certo que, const era o umc..'l.men"" em ~ 

sua lettra, o art. 42. á. primeira vista., p:ll'ece OSR.LEOVIGILDOFILGUEIRAS-Este ap:wte po
:prohibir que o Vice-Presidente succcila ao deria partir de outro qualquer membro desta 
Presidente, qmtndo ~e ~er a vag:t deste c~rgo Ca.nmra, menos do ill~stre depu~~ado por ?!inas 

t,;' . • ... ~ 

peesidencin.l. dos representantes de Minas-Gemes que mais 
Mas, como jú. ensinavam os jurisconsultos se empenharam pa.ra que, da.d:.t a v:.tga. da. 

:;circ ler cs non est '!7crúcG residencht do seu estado C!lê.l. renuncia. · 
· ·>1c1·e sed -oim ac pote.~tatem.. Sr. CC'&trio Alvim, se proce,lcsse it nov:t clei-

Confrontando-se o art. 42 com o a.rt. 4 I, ~,:ão do presidente:pa.m sub~tituil-o, na. li\rma. 
§ .1°, ver·.5e-ha. que, sem attrihuir ao l~gis- tlo art. 49 da q_onstitui~~i.o tlo mesmo ('Stado, 
Iador o mais irrisorio dos :tbsurdos, nao se qu:tndo a. disposi~ii.o desse artigo 49 da. con
poder-à. attender unicamente á.lettra. (lo art. 42. stituiçií.o de Minas Geraes é exact:.l.metlte a. 
Cumpre que na inter~r~tação de:ste artigo mesma do art. 42 da Constituiçií.o Fccler:.tl, 
remonte-se ao seu esp1r1to, apreciando seus porque diz no§ 2° que : si va.gar a pn:.-;i•Len
motivos e elemento lüst.orico. cia ou a -oice-pl·esidencia no primeiro anno do 

Com effeito, si por disposição expressa do periodo presitlencin.l, far-se-ha. nova eleiç:ão e 
art 41 § 1 n sómente pôde substituir o Pre- o eleito preencherá. o periodo. » 
side~te ou su~ceder-lhe o Vice-Presidente eleito 
S

•
1
mul+ .. ·;neamente ·com elle, r)ergunta a com· E porque nü.o quiz S. Ex. que o vice-presi-

.w. dente de Minas-Gera.es succedesse ao Sr. Cesa-
missão: que fará o Vice-Presideu~e qt~e por rio Alvim e exercesse a nresidencia até o :fim 
erronea intelligencia do art. 42 SeJa ele1to se- do periodo ~ ~ 
n!lradamente ~ . . . . l:I ve . u m t• 1 . 
r" Sendo-lhe absolutamente prolul)ldO substt- :.t m ma gra ma 1ca e uma OgiCa. para 

. Presidente e succeder-lhe, que papel in~erpretar-se ~ . a~·t. 49 dtt constituiç:ão de 
representarà elle no scenar10 po 1co ~ 

E' ·crivel que o legislador mande:~I~er um 
Vice-PreSidente e pagar-lhe subsidio para 
nada fazer 1 . 
. Deante destas interrog-J.çõ~, torna-se evl-
(lente que o art. 42. re1ere-se a _hypotl1.e~ de 
'O(l,rem os dous cargos d~ P.resHlen~ e VlCe· 
Presidente, não havendo amda decorrido dous 

vir para interpretar-se 6 art. 42 da, Constitui
ção Federal, cuj<t disposlc:ri.o ou, antes, cujn 
tett1·a e ~L mesma daquella ~ -
. 0 SR. FONSECA. HER:'>IES- Lit elles precisa

vam ele uma. logica differente, julgando que 
venceriam n. ele.i<,:ão. (T1·ocam-se muitos apm·
tes cnh·e dive1·sos :senhorc:s cleputados.) 
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O SR. Pr:-EsiDE:\i'E- Attenç5.o! Quem tem 
n. :palavra. e o Sr. Leovigi.Ido Filgueira.s. 

O SR. LEOVIGILDO Frr.c;rmrn.As - Mas v~ja-

cidadão eleito vice-presidente siilwltaneamcnte 
com ellc. aind~ gue o Congresso tivesse anul
la.do a sua eleu.::a.f:!, pOC' aclutr-se ellc inc~rso 

rito resulta ela. a.prechH,~"'í.o dos motiVOS e do gar, 115.0 é exacto quo lL unrca, missàÕ do vice~ 
element~ historico _ele t::tl disposk~ii.o. vr·esidente é substituil·,nos seus impedimentos, 

AprecJemos, pots, em primeiro Ioga.r. os- ou succed~J·, em caso de ii.tlta, ao Presidente 
motivos que, no entender d:t commissão, a da Rep~bltc:1. (.:i.poiwlos:) 
c~nv~ncera.m de qne o art. 42 d:1 Constitui- Aprecremos a segunda l!lter·rogaÇ<1o, que é 
ça.o so se applica. ao cn..-:o lle va(··:15 não só do um corolario da pr·imeira. 
presidente f!l<ts. tãn~knn do vke-presidente, Essa. segund<t in~errogaç~o só prova uma 
dent~o do prunm~o ~Lennio do periodo presi- C<?usa. : 1l: absoluta Ignorancia rio t'apel que o 
dencml. A <:O:llllliS::::ao resume esses motivos 1)tCc-prc:wlrmte da Rej)UfJlicrJ. 1'Cp1·csenla no sce
em tres interro•l':t ~ües. wwio JJOlitico, ;tinda. qm1ndo nnuc:a. :puclesse 

O sophis1~11 dn. l)l'imeirn. interrogn.(:.ão reduz- exc1·?er tt.pz·esu encut t umn e or. o o perwr. t> 
se aos segumtes ter-mos : « Só pôde substituir presulencml. 
ou suceed~t· a, um presidente o vicc-presi· Quem c~nltec:c _:.t ltistor·ia. dn. cren.ção do . . . ~ . ' 

. J • .,.JJ , • , r · C ! • I , J I 1:) }: t ., 

d!1d:\ a va~·a. da. pr·~sidc!1Ci<J. no primeir-o hi~n: tliscutil}-~C e votou-se. a, c:onstitui~U.o dos Es
mo do ~~cr!odopre~ulenc:m.t eeleito,pol' is::o.um tado~·lJJudos da Amertc<t do Norte, da qual 

• . .·. ·- :tcc:e!l;amos m.t nos~a. essa institui :ão sabe ue 
tuir,emseus impcdimentos,on succc,ler·,nn.:;ua o P':JJel de vice-presidente nas republicas or
f~tlta.,det~~ro do s~undo lJicnnio (lo mesmo p::!- ~1trusatla.s ~ob o rcgi·,I~en feclern.tivo americano 
r10do.o \'tce-Prcs1dente eleito simultaneamente ~o de pr·e5rdente do Senado. 
com o primeiro presidente. e cntti.o na.rla. teria.· -...::-o::; mnet·iettnos comprehenderam, e bem, 
que fazer. ' ' · que a, li)rnuu·epulJlicana, não póde subsistir em: 

Estesophisma. mcJ~ecc em respnsü1.csf:e outt·o: um pttiz de grn.ndc extensão sinü.o com ore
si o yice·Pl'esi~ent~~-swc,:rl,: na presitlcnci:t ao ~imen 1c(ler:at ~ .q.ue com o regi1!len !Meral 
Pl'estdcnte.elmto sllnnltanea.mcnte com eUe era. necc:;;sa.riO LltvtdLr o corpo legtslatlvo n--e 
si t.a.l :;w;ccssiio con~istc. eomo dir. u. commis: ciorm.l em dmt$ C<l.mnt·:ts, de que uma repre~ 
s:1o ado::tJitP nn me:m1o m.t·eceJ•.mt in vcstirlm·u. ~enta~:";e a popul:w:i.o gera.l e outra. as unida~ 
ou or:cup:t(;ã,o do c:trg-o de Pt'C:";irlcn te.cm vi1·- r. c~s cr era s, senr . 110r an o, ':wmve • se
turlc da. va.;;a., vinrlo. \l'l' i~so, o Více·Pt·c:o;í- g-nwlo O!; reoen:-;~:~.mcnto::;, o mune['O de mem~ 
tJcnte n tormti·-se o J>r·e~i,]r'ntn ~In Rcjml.lícn.. l_~r·os ele uma. e tg~tal o t~nmero de rcpre.-;en-

Y.:.tg~r. d:t \'Íc·~-pt•e:-;iclc:;lC'Í:~.: 11 e~;j;;Ó 'o' 'Yic~~prc~ 
Slc.lcntc elo St.m:u.lo. o pl'C.I\Jdcmte ela. Ca.m:w:r. c 
o do Su pt·cmu Tt·i lmnal niin siio ~tth:-;l.i tu tos do 
Vicc-1-'rc:ddeulc da ltopuiJlic:r., mus· 8ÍIIl ~.-, 

poder:t1o sm· succt!.~si ra.mento d~<LIIlac.los ,i, 7,i·c
xidencia. no impedimento ou lhll.u. do Vicu
Presitlentc. é cvident.e que, a.hcr·tn, :L Y:.vr:t c.la 
':ice-Presidencia p~ltL :mccessão do vire-pre
~ndente ao PresHlente. eleve-se proceder ir. 
eleiç:ão pttnl. o ca.rgo de Vice-PI•esiclente; mn.s 
esse novo Vice-Pr~sidente na.da ter·ia que fh.zer. 
:pot·q1.1e. nii.o tendo sitlo eleito si)o.ttltanectirl.enLe 
<:om o que estives:~e exercendo tt presidencia., 
Imnc<t poderia sufJ.;:tituil-o em seus impetli· 
mentos nem. succcder-lhe em c;tso de falt:t. 

VozEs- J.liui.to fnj iíl. 

0 SR.. LEOVIGILDO FIWUEIRAS- M :.l.S, em 
:primeiro logar, '" conuni~são deu ú. expressü.o 
sim?J,ltaneamrmte um va.lor que o legislador 
constituinte não podia. tet-lhe da.do, pol'quc, 
entendida como a entendeu n. commissü.o, re
sultaria. o -.tlt::~tmlo rlc acJmittir-se que sú pu
clesse substituir ou succeder a.o presidente o 

. . 

Or·a., )::a.ltc-sc que a. convmwüo ndoptou o 
r)J'ojec:t.o constituciona.Lelu .. commissã.o. que não 
coi.!;it.on ela. c:t·ca.r;iin rio -ca.r·go de vice-presi
dente dos E~l.:ulos-Unidos, pr·opondo :tté que o 
smmdo, como :r. ca.m:u·:.r.. e::;coll!csse por· elei
e:.i'ío de entt·e os ~cus memlJI'O~ um pa.l'a. seu 
p1·e8iilente. 

Mas. poster·io1·mente, rcconltecentlo-se que 
n. J::onstl·uc(:ÜO peculiar do senado requeria 
p<tl'<t pJ•csidil-o um l'uncciona.rio que nãoibsse 
membro clessu. corpm·a~:ão, porque cad<l. estado 
devht ser represent::ulo por dous U.elegados e, 
não convindo distr·ahir da activa. copartici
paçtí.o <los negocios subrnettidos ú. tleliber:iç~o 
ú.essa cam:.mt um <los delegados de qualquer 
dos e,-;ta.d~s. er~l. ncccs~trio que a presidisse 

· · · · · · · · ss esta 
a.lgum, mas sem o direito de votu.r sinão em. 
caso de emp:.tte em alguma votn.<-.ão da mesma. 
camu.ra, suggeriu-se a creaçiio desse c,a,rgo 
espechtl de presidente do Senado; m<tS, . n.o 
mesmo tempo. considemndo-se que nos go
vm·nos clcctivos, e c.ospecialmente nos republi
canos. <J, ::;ucce~i:i.o deYe ser devolvida. a. a.l-
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guma pessoa que já exerça algum cargo ou publica, que ê de36:000$ annuaes, é a remu
posição publica, resolveu-se esse duplo pro- neraç:.ão dos seus serviços como presidente do 
blema, instituindo-se a substituição e a sue- Senado, o r· ue o subsidio a ue elle t ·-
cessao o pres1 ente a epu 1ca por aquelle rei • quando estiver exercendo a presidencia 
funccionario destinado a. presidir o Sen<~do e, da republica., é o fixado para o presidente, 
por isso, d_eu-se-lheo nome de vice-presidente que é de 120:000$ anuuaes . . 

A funcção principal, pois, dessa entidade 
política, conhecida sob o nome de vice-presi
dente da republica, quer nos Estados-Unidos 
da America do Norte, quer nos Estados-Uni
dos do Brazil, é a de presidir o senado. O 
direito conferido a ess3 funccionario de substi
tuir ou succeder ao presidente da Republica 
é puramente consectario daquella funcção. 

0 SR. FONSECA HERl\IES - Como o Sr. Flo-

. . ~ 

rou no dia 23 de novembro do anno passado. 
(Ha outros apartes.) : 
. 0 SR. LEO\~GILDO FILGUEIR.\S - E essa ê a 
razão, senhores, porque a nossa Constituição 
não equipara. o vice-presiden~ ao presiclente 
no tocante á rua responsa.bilidade no exercício 
das respectivas funcç~ões, como se verifica dos 
arts. 53 e 54 da mesma. de modo que o vice
.presidente nem responde por seus crimes com-

perante o Senado, mas perante os trihunnes 
competentes pa.ra conhecerem dlL responsu.bi
lida.de de tunccionarios publicas quaesquer. E 
a commissã.o de con~titui~ii.o e leg-isln.ção dir. 
em seu parecer que a. Constituiçii.o os equipa
rou em tudo! 

U)IA voz - Isto ê irrespondiveL ( 1'rocam
se apartes e11.t;·e al[JUlts Sts. rlepHtorlos.) 

o SR. LEO\~GILDO FILGUEIR.AS - Como e, 
pois, que se ousa interrogar sobre o papel que 
representará o -vice-presidente no scena1·io po
litico si elle não tem o direito absoluto de sue
ceder em qualquer época ao presidente~ 

A terceira interrogação é ainda mais cu
riosa. Pergunta a commissão si é crivei que 
a lei mande eleger um vice-presidente e 1)a-
!Jar- te um. su St ~o para na a azer. 

Mas, senhores, si o Sr. Floriano Peixoto 
percebeu durante o anno passado o seu subsi
dio de vi~presidente da Republica sem nada. 
fazer, foi porque não cumpriu o seu dever· de 
presidir o Senado. (j.lluitos ap•Jiados.) 

O subsidio :fixado, de accordo com o art. 4G 
du. Constituição, para. o vice-presidente ua Re-

tio segundo biennio do período presidencial ! 
( Risadw;.) 
Pa~mos, agora, ao exame do elemento 

llistoric:o do art. 42 da Constituição, para 
vermos si, como entende a commissão, elle 
su1lf-ctga a sua opinião de que o espirito dessa 
clisposi1,.-.ão é contrario ao que se deduz da 
sua lcttra. 

Diz o parecer: 

I!' .. (. ... 

usa. da copulativa. e em vez da conjunctiva ou. 
como se vê dos seguintes })eriqtlos textual
mente teanscriptos: 

«O a.rt. :39 d<L Constituiç::1o, prevendo a 
eventtHLlidatle tle thlta.rem o Pt•e."Jidente e o 
Vice-Pl'C$idente tia Republiea. chama succes
sivameute a. substituil-os o vice-presidente do 
Senatlo. o presidente da Camara dos Depu
tados e o do Supremo Tribunal Federal. 

A commissão, considerando que, si tal 
e"·entualidade se der no começo do periodo 
presidencial, poderá succeder que a nação 
tenha por chefe. durante uma longa interini
dade, talvez em criticas circumstà.ncias, um 
cidadão que não se acha investido de um 
cargo electivo ou que não 1i.ira elE\ito na pre-
v1sao e vu· occupar e ni 1vamen e ao 
elevado posto, acceitou uma emenda substi
tutiva, que remove semelhante inconveniente. 

Por essa. emenda se prescreve que, no cn.só 
de 'V<Lgarem os cargos de Presitlente e Vice
Presidente tla. Republicn.. antes de decorridos 
dous tet·ços do período pr·esit.lencial, proceder
se-1m á. no,·a eleiç!ãO.» 
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E, então, julga. a. commissão ter provado 
e8te outro to pico do })<trecer: 

«O emprego da con.junctiva o~t em vez da 
copulativa e foi sem duvida um erro de im
pressão, fac~limo de escapar MS mais escru-

. 
Forç;oso e escolher entre as proposiç:ões do 

segu.in te dilemma: 
Ou reconhecer um erro de impl'es&i.o no 

art. 42, ou attrihuir ao legislador uma irri
soria contradicç~o. o:trensivn. do senso com
mnm. 

Haver-à quem hesite na escollta ~ » 
Antes de tudo, senhores, não sei porque se 

aventa a hypothese de ter havido um erro 
e 1mpressao no ar . .., a ons ttuição. tro

cando-se por ou a conjuncção e, quando se po
d~rla tambeJ~ a.vent:~_r <t hypotllese de ter l~a-

sftO revisora do tlecreto de 2:3 de outubro de 
1890, trocando-se por um e a. conjuncção ou. 

• .. ... J • 

ouViu, hontem, ler o autographo desse pare· 
cer~ 

0 SR. LEOVIGlLDO FILGUEID.As-Ouvi; mas 
V. Ex. não leu o autograpllo da emenda apre
sentada pela commissão ao Congresso Consti
tuinte, P,:'\ra se saber si houve, realmente,erro 
de impressão na que figura impressa nos an
naes da Constituinte e foi, tal qual. votada em 
dua~ leituras, apezttr ~le ter havid_o. duas dis-

' discussão do prQjecto constitucional, uma cor-
recçiio, em virtude ue uma emenda do sena-
dor Jo · n-i · · 
tres am~os pelas palavrns tlou.-; annos. sem 
substituir a pa.la.vrn. ou. pela pahl.'V'l'a. e. 

Ora. só em lltce do autogrn.pho d<t emcmltt, 
que só conhecemos impressa.. é que podc
riê.tmos verificar si o typographo commet
teu algum cugano na imp1·~são ela. mesma 
emendtt. 

0 SR. FRAl'\ÇA CARVALIIO- Mas O pen
samento lla commissão <"lpresentando essa 
emenda, que se converteu 110 art. 42 da Con
tituição. está contillo no topico do parecer 

relativo ú. mesma emenda. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIR"\S-Senhores. 

nesse parecer da commissão dos 21 represen
tantes do Congresso. incumbidos da revis~o do 
projecto constitucional., não houve ma1s de 
res mero )ros que 1vessem ass1gna · o sem 

restricções. 
VozES-E' uma verda.(le. 
0 SR. LEOVrGil.DO FILGUElltAS- E desses 

tres que o assignamm sem restricç:~es ; ou 
mesmo de toclos, mesmo dos que o <l.SSignaram 
com restricções, qual teria sido o pem:a,mento 
predominante a, respeito dessa emencla ~ 

Teri<L sido o do senador .José Hygino. autor 
da mesma emenda~ 

0 SR. FRANÇA CARYALUO- Sim, senhor, 
justamente por ter sido o autor da emenda ao 
art. :39 dO r·~jccto e o I·ela.tor do ar 

O Sn.. LEOV1GILDO FIT.GUEIRAS-Pois bem; 
permittam-me os nobres deputados que vos 
leia., a. proposito. o depoimento produzido no 
Senado a respeito da historia dessa emenda, 
por um dos mais conceituados membros da.
quelltt commigS<i.o dos vinte e um delegados do 
CongTesso Constituinte, incumbida de rever o 
projecto constituciona.l do governo provisorio. 
Refiro-me ao senador Amaro Cavalcanti. 

. . 
gino já. explicou-se pelo .Jornal do Commm·cio, 
negando o que disse no Senado o Sr. Amaro 
Cavalcanti. 

0 SR.. SEVERINO VIEIRA -0 que está me pa
rec:endo é que o Sr . .Tose Hygino nesta questão 
foi uma es ecie de .José Cai ora. 

O SR. LEovrGILDo FlLGUEIRAs- E' um de
poimento testemunhal, a que os nobres depu
tados poderão dar o valor que entenderem, 
mas que me p<tl·ece de muito valor, já. pela 
honradez da testemunha, que o Congresso· 
Constituinte distinguiu com a sua escoiha para 
um dos membros daquella importante com
missão, jit porque coincicle com as cil'cumsta.n
cia.s da. occasião e com o que consta dos annu.es 
da Constituinte. 

Disse o Sr. Amaro Cu.vn.lcanti, occupan<lo-sc 
do assumpto. em umu. t.ln.s sessües do Scnrulo 
do fim do mez de m;tio do corrente ;tnnn {/8): 

<< .,. • ma1·o cwrtlc:wtli - Estou nilldtL 
completando a. succc..".~ão c vm·ehtelo uos lhctos. 
só mente. 

E parn. 11tllla. omittir. :ti nela !lCCI'C.-:cento : é 
hauito meu. r1mtnUo Jitço pn.l'tAI ele qun.lquet• 
c:ommissão ou tt':Llllllho impm•tante. tomu.r 
minhas noLts pttl'ticulu.r•es i.los tltctos occur
rentes ou elos inciclentes importantes. 

Tenho aq1Ji ('mosl1·wulo t(m caderno) o pro
jecto ou constituiç-.ão de 22 de junho. promul
gada. pelo govet·no proYisorio. da qual m.e 
serYi nos respectivos traballws da Consti~ 
tuinte. · 

Neste (batenrlo sob1·e o caderno) se contem 
tudo quanto aqui se p<"lssou de mais impor
tante, na commissão dos 21, e á margem de 
· , ·a s; ~ a tores 
das emendas, danclo, em resumo, os motivos 
ou o sentido dellas. 

Proserrni do mesmo modot durante as ses
sões do Co~n-resso Constituinte. 

Como sabe o Sena(Lo, o projecto do governo 
estatuia que o vice-pre~ident~ substituiria ao 
presidente no caso ele 1mped1mento. e o suc
cederiu. 110 caso de falta. 
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O periodo presidencial proposto era de seis 
annos. 

Essas disposiç!ües pareciam, com effeito, 
muito acceitaveis, não nho duvida em 
dizer·. · 

Mas, quando aqui na commissão dos 21 
chegou ~ vez de rever: o a:rt. :39 do projecto 

, "'-' - ·~ 

Sr: senador José Hygino, que sentava-se iiesta 
cadeira (apontcmdo para ·wn ccmto da mesa) e 
ao lado de quem eu tinha a honra de tomar 
assento, apresentou a seguinte emenda, sub
stitutiva ou additiva. (lê): 

« Si, no caSo de vaga, po1· qualque1· cattsa, 
da presidencia ou da vice-pt·esidencia, não 
houverem ainda dec01•ridos dOUS terçOS elo 
pe~i~d() presidencial, proc:eder-se-ha á nova 

tla.quelle. tambem subsistem as mesmas pon
<leraç0es; porquanto o que em gcml se cogita. 
é ela escolha de um individuo 1)a.ra. snbstittü
çües ou successões accidcntaes ou t.emporarin.s, 
e nã.o positivamente de uma pessoa com todos 
o~ requisitos necessarios para ser o chefe rlo 
Estado. rle modo definitivo. » 

Ahi tem o Senado o elemento ltistorico llO 
art 42, na sua orit:em, e. ·de ce1·to. não 
suffraga elle as conclusões do parecer em 
discussão. · 

_De~laro ~3:is ao Senado, que na occasmo 
nao 1oram 1e1tas obserYações de especie al
g~m~ em contrario pelos membros da com-
ffiJ . Q • 

dad?-mentos apresent1.dos, e assim 1bi elht no 
prOJecto remettido ao Congresso Constituinte. 
Durante a. primeira. rliscussão neste o eriodo . . 

.. · 1nos OL rec U7.J. o a qua ro. 
E em vista disto, no correr da se()'unda clis-

- o 
cussao~ ~ mesmo colleg~t .José Hygino propoz 
a. segmme emenda: « Em vez de dous terços 
d1g<.1.-se - metade ». 

Foi igualmente adopta.cht, sem que o seu 
a:utor o~ qualquer outro representante addu
Zisse razao ou pensamento diverso. Passado o 
prQjecto rm todas as cliscussões e sendo re-. . . . . 
dn.cç:ão final, aquella. substituiu <.t :palavra -
metade, pela de- dou-; anno.-:, co1no se acha 
no texto constitucional vi!:!.·ente do art. 42. 

Ahi temos a historia deste artigo, sem que. 
nem por parte da commissão dos 21, nem nos 
debates do Congresso Constituinte, e em é oca 
<t gum<.t, SL wuvesse Jamais Ievan ado duvida 
ou opinião contràri<.t a resp3ito dos elementos 
historicos que o motivaram .• 

Ag:ora passarei a falhw dn. interpretação 
em Sl.» 

Realm~te. sen lto!es. o que foi asseverado 
por este iUustre senador coincide com as cir
cumsta.ncius da occasiã.o, porque, então, cogi
tava-se da elei~~ii.o dogcnern.l Deodoro da Fon-. ' . .. , " 
dendo-se ao s~u estado de sn.ude, presumia-se 
que cllc não viesse a exercer a presidencin. 
durante todo o eriodo e • · . 
viesse n. cxm·cer a presidcncia. por· um lOlF'O 
período um vice-presidente que o Congt·os~o 
elegesse sem o intuito de conferir·lltc o ciireitn 
a occu1~nr definitivamente o supremo carg-o tla. 
RepulJltca,levou o Congresso tL atlopta.r aquelle 
alvitre proposto pela. commi:;são do~ 21. Tam
bem coiudde com os proprios termos do p1wecer 
em que se tem procura(lo de::;cobrir base pn.ra. 

a opinião cont.I".l.ria. porque nelle se not<tm 
figuradas duas h:y-potheses distinctas: Ia, de 
exercer a chefia dn. naç:;.i.o, (lttretnle wna longa 
inte1·inidade, talvez em critica,s circumstancias. 

· O s,~. Vi1·yilio Dwnasio-0 parecer ll::t com- um cidadão que não tenha. sido investido do 
missão não diz isto. cargo por meio de eleição, como o vice-pre-

0 S1~. Amm·o Cavalcanti - Tratarei da c~- si dente do Senado, o ~residente da C11mara. 
pecie mais circumstanciadamente. Antes, JlO· ou o do Supremo Tribunal Federal; 2a. a. de 
rém, devo asse urar ao Senado ue neste vir <t exercei-a, dto·ant•.: 'Uiiln lonr a inte1·ini-
can enl10 de minlms notas se acha. ao lado elo riacle, tn.lvez em criticas circur.nstancias, um 
art. 39. com referencia ao seu§, o seguinte: cidadão que não tenha sido eleito na ti1·eviÚío 
(lê)-« .r. Hyyi1w: Porque nem o Vice nem. os de vi1· a occttp(W definitivamente ú7o elevado 
seus suustilulos s(7o eleito:-: e:cpresstoneutt~ pam posto, e esse nã.o podin. ser, no pe!lS<tmento da: 
11erem o chefe do Estado. Como se deprehende, commis..~.o, sinü.o o vice-presidente eleito si
e o resumo rlo pensamento •lo autor tia, I rnult:aucamentc com o presidente. 
emenda, cuja leitura fiz ainda lia pouco. Apoiados e aJ)W·tes. 
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art. 42 é muito sábht e crit~riosa., l)Ois que 

la.ç-J.o c justi<~a, isto é, si só tivesse applicaç-ão 
n_o cu.s? de va.g;~t·em. M mesmo tempo a pre
sitlcncm. o •: n_ce-pr~siüend:" tln .. Repu blir:a 

não pódem ser equiparados ao vicc-peesi- . , . . 
üente funcciona.rios que substituem o Pr~i· v r· . • • . . a. esr.e o~~~ro_ · ou, pto~~.?-
dente não por eleietí.o llO povo mas em vir- e um_a. CII<tt<t ,w :tt t. L ü.l. Conshtmç,to 
tude da lei. , ' ou con1ormal o co;;1 o stmso cm~llilWli- . • 

Para obsb.tr que fossem clles i n·ualallos ao . Em q u:ü~tuet· dos casos, o nt.PIO const_ne~o~<.tl 
vice-presidente a. Constitui :=i.o l~encion·:t-os 'e_ a revt:5ll0 ou :t ~eformn tln. Coustitmçao. 
em P<lol'<vrra.pho' ~eparauo na~ lhe' l<mtlO o por·que o a.rt_. 42 fOI votado. H?S termos em 
nome de"' vice-p~e;;;idente' d·t Rel)Ubli~a i1em qne o veJ_1JOs llnpre::;~o on <:onccl!l(lo e, })Ot't<.\n-

• _. , • ~ < .. ,/' ' to, deve :;cr o1,::;ervado c cmnpntlo emquanto, 

. ,.,. . ·- ~ 

crtl'lJO, e evidente. que consistindo esses direi
tos do vil'e-presidente üa. R..:• pu hl.ica. em 
presidir o senado, sub$tituit· o prcsid('ntc 
da. Republica, em seus in,pedirncnto:-;. e :mccc
der-lhc na prcsidencht. no caso üc lhltit. ê l\Yi
dentc que nc•m o vicc-pl.·e::;iLienr.c do Seuaclo. 
nem o pre::;i<Lentc da Cauwtõ.t. nem o prc:o::idente 
do Supt·emo Tribunal Fcdcmtl tcem u tf.il·::ito de 
:me ceder rr.o J)!'cs!df!nLc tltc i:tJJJI;IJ/i~tt ,:m :p.llll-

Com <~· sú.hin. tliSllOSÍI_.ilo transit.orin. do art. 1 () 
teYe por fim o legí~lndoe evit:tr conflictos e 
p::·t·turlmçõc~ que neec.ssa.t·i:tmente se dariam. 
pcrmittimlo-se a. elci(:ii.o tlo Pr-esidente e Vicc
pre:-:.iucnte c.ht Rl~puhlic;,t ))01' suíl'l·agio dirccto 
do povo, antc·s do regular fnncciona.mcnto 
d:.t:-o novas institttkões. 

Orn., sendo c:e1·to que. p:tra. consccuç-.i"lo (la
q nclle fim. tornaY:.l.·$C intli:-:.pensa. vcl 1unpra.zo · 
nfío m11itt1 em·to: 

• • ' o ' " ~ ~ ' • 

seguwlo biennio (lo pr~l'iudo pl'l\:o:idcnci:tl. E acel ·t ·:-:t~Pllt o. 1110\ mrm .e, a c:tr<:Hm::; ,;. ·i<. 
que u;io podia. pa.s~tt' de~pct·cdJitln. aos mcm

.?. Sn. Go:\~:~At.n::-; Ctl.\ ,·,~:-; - Nacln. nmis l•I·o:; do Cnu~rc=':-:''· dt\ aelmt·-~·c em condiçüe~ 

O S1t. Ll~t)\'tf,lLllO Fn.c;t·l~IIL\:'-l.ogn. tlatht a 
Yil.~a ela. JH'e:'iucncin. tleutro do :-:1 ~guudc• hien
uio elo pct·íorlo pl'esiclcncíal c (•:-:l ~ lntlo t:un ltem 
vng-:1. ou \'intlo <L Yn.g-:u· dt•utrtl dP:-;~t\ ~:l':,!:lllldo 
hiennio elo mesmo pct·iotlo. :1. viet!-pt'C:-lill t~JH.:i:t 
ú ch.wo que utu tl'aqnelle:; W('~ ['uul·don:u·io:.;, 
n:r. ortlcm con~tituch•ual.poüet~·, . :-:et· el!amado il. 
pr(•:o:ídenci<t,mas nii.o -"'wcer.I,JI''i ao pre~itlente. c. 
como a.Rcpul)liC:.l. n:io poder:'!. :-:et· govern:td:t si
não por· um pl'e::;iucmte leg-itimo.é clal'oqnc.dada. 
aquelltt hylJOthesc tle vag·as da. presidendn. e 
da vice·})re~idenci:1, fJHc·r dentro do 11riú1ei1·o 
quc1· r.IMl r o do :~eynntlo bien,Lio do l Je riodo 
rn·esidcncial , nito poderá deix<tr de h<wero nova 
elei~:ão p:.wn. Ilrt.!Cneltimcnto d.·e.~sa.s vnga.s, 
que aquelle tlos tres rereridos funcciomtrios 

.. • 1. . • 

' . 
deverão ma.mln.r }1t'Occ«ler no praso lcg;.tl. 

O Sn.. E PITAClO PI~:'~OA- Perfê~ita.mente . 

O Lu.. L goYW H .. !JO FII.GUJ~IItA ::> -?da:~. ent~o. 
senhores, que ras.i.o de :5er· tet·!:t n ael;. -12 da. 
Constituiç.i.o, si putlc~5c ~e1· entendido como o 
entendeu n. commis:::iio U.e cousLituit,-;1u. lt.•;::i:$-

C:lmar:t A . 10 

~~~ p;t\'lt a. c:vlcim «la })I'<:!sitlcnc:ia.: 
~:lo clLwia. a. Cunstitui~i'i.u <ttlmittir que den

ti'O dtl pdnwirn pt~t·iodo pre::.iücuci<tl, houve!;:Se 
wwn, d<.•i<;tut de l'rc~itlf•ntc c Yiee-Presidente. 
~i n:i o na. l1ypotlte~c. m:ds di flici!L!c re:tlizm·-:o-:c. 
1ln 1ic:u·etn Yngo:.: nquelles tltHIS C:.lrgos. 

Assirn. pois. quet• em f:1ec !lo :.wt. 42, uem 
enlendido c combimulo com o art. 41 § l". 
q1w1· c1n Jhcc Ü ( t iLt·t. 1'' § 2" das dispoisçucs 
trn.nsitot·h.t:::, é pel'lci!;;_tmentc J'nndn.do e logico 
o parecer tl:.t commissito . » 

.Jú, fiz ver que o m:tmln.to popnlarcon1erid~ 
:ws deputados c senadores qne compuzera.m. o 
Congr-esso Constituinte teve nm 11m tluplo : 
tla r llmn. conshtui~ii.o federn.l ::to pa.iz e, pro
m1.llg-a(I<J, ella, eleger o presidente c o v ice-

. , · , · ) , · ·· · .. ·· eir o )e-
riotlo preshlenci<tl, isso cni virtude do decreto 
do govm·no p1·ovisorio (!li C o convocou c que 
lbi plehisc:itn.rin.mcnte, si assim posso dizer, 
n.pprova.clo pela. Na~;.ão. Esse to i o mo ti v o re:t.l 
do :ti·L l" da::-~ });,._1,osiçri<.'s 1'1·ru t ... ilorias da 
Consti tu it;iio. Nl~lll :'ü pc',de <lizer q uc o mo ti v o 
dn, l'C8)lCCti Ya tli::;po~içii.o dodcer·eto do g-over·no 
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provisorio, que serviu tle l)ase á constituiç:ão 
promulgada a 24 de fevereiro de 1891, tive::;se 
sido o que presumiu a commissão de consti-

UI <;aO, egi · .ç:a ju Iça nes e parecer. por
quanto o mesmo d2creto do governo proviso
rio ~ropoz a? Congre~~~· no <U·~- 44,_.:omo. sys-

. . ~ _, -

colha do presidente e do vice-presidente me
deante eleiçtio indirccttJ., pn.ra n. q11al cad<t 
estado constituirio. uma circumscripção. com 
eleitores esp2ciae::. em numero duplo elo da 
respectiva representaç::í.o no Congresso. 

Mas supponbamos que o legislador consti
tuinte tivesse tido o intuito,que lhe emprest:1 
a commissão, de evitar conflictos e perturba
ções na prim_eir:.L . eleiç·.ii.o presidencütl, -:nt~ 

Não foi apropria. commissão que lembrou a 
circumstancia de achar-se, então, na c:adeim 
da presidencia. um cidadi:í.o cuj:t Eautle estn.va 
em condições preca.rias. como si o general Deo
doro da, Fonseca já tivesse sido eleito presi
dente.quando o Congresso votou aquellns dis
posições constitucionaes ~ 

cogitavam enttl.o da morte do general Deodoro. 
e como este estavtl. ,-ivendo mn.L.;; do que elles 
queriam, abrir-.1m-lhe <L tXI.!JI! p(Jr d1~posir;r1o. 

O SR. CAssiAl'\O w NA.scmJ·::'IiTo-Apoiado. 
Elle ainda. está. vivo, ma.s não ((Uizeru.m que 
continuasse na presidencill. 

OUTRO SR. DEP(jTAno-Qucm nii.o quiz foi o 
golpe de Estado. (lfn Ot.!lros ~,mitu.~ 1r.1,ro·tes.) 

O SR. PRESIDE:'Iin-AtteJll;~rro. 
0 SR. LEOYIGILDO FILGUIO.:ll:.As-Nfi.o ll.J)Ul'C

IDOS ma.is essa historia do g-olpe dP. Estudo 
de 3 de novembro, porque .iá ltu. muitas his
torias de golpes de E.<;tarlos de 2:3 de nove.mbr-o 
para cá. (Apoiado.'> c niio apoiarlos.) 

A commissão diz que a. hypothese de vagar 
a presidencia e a vice-presidoncia dentro ele 
um prazo curto. depois da. elei~~ão, é mais di!:. 
diffi.cil de realisar-se d~ que ~ de ~a.Par um ~~ 

se importou da Republicn. Argentin:t, · de de
posições, possn. lm ver gar·n.ntia para exercer 
a prcsidencia qualquer cidadão durante todo o 
periodo presidencial. (T·~·rJcw'tl-"1~ dioe1·sos a1)a.1·
tes.) 

O SR. .PREsw~o;l'\1'E-Attcnçi'io. Quem tem a. 
Jlala.vru. é o Sr. Leov1giltlo Fiig-ooil'u.-;. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEffiAS- 0 motivo 
presumido pela. commissü.o para o. disposiç~o 
do art. 1° di1s Dis1)osiçücs t1·ansitorias da 

o s 1 UJ<:ao so p erm, pms, servir e ver
da.deiro motivo pi1ra, não se votar a emenda 
ao § :39 do projecto constitu~iOl~~· q,:ne s~ con-

.. · ., . • 9 ... •• • lo . ' ' 
ta.l Htotivo não deveria o Congresso Consti-
tuinte a.utorisa.r nova eleição presidencial 
dentro do primeiro periodo presidencial. 
qua.lquer -<JUC rose o anno em que viesse n, 
dar-se n 'VrtfF' da. presidencia ou viessem a 
dar-se, como entende a commissão, a.s 'Var;n.-: 
da, -presidencia e vice· presidencin. , porque, 
sendo pos~ivel essa eventualidade. daria logar 
oos taes conflictos e perturba~~ões antes do 
· ·ci am t ·eoul· · a nova · stitui-

presidencht se der dentro do primeir·o biennio. 
~ogo. ainda quando va.lioso 1osse-aquelie ar·

gumento da commissií.o com rela~:ão ao pri
meiro período presidencial. nenhum valor 
teria com rel:u~o aos futuros períodos, quando 
a::> novi1S instituiclíe..; já estiverem 1'unccionan
do reg-ularmente. Logo, o que a commis..~1o 
teve em vista com tal argumento foi fazer-nos 
crêr que com rela.ç~i.o i10 actua.l perioclo pre:si· 

cia.L o a ·t 42 da Constitui :iio deve ser cn-
tendido de modo di1ferente do pelo qual deve 
ser cntcntlicln com rela.ç:rí.o aos periodos futuros. 

O SR. Fo~sECA 1-IEJ-t)tES- Isso sú porque o 
Sl'. Flm·mno Petxoto quer governa.r a .. e . •. e 
novembro de 18!l4. 

O SR. CA~~JA:\"O no NAsCI:\IE~TO- O princi
pio hcrmeneu tico rl<'lle~ é que <1S Leis tlevem 
:-;c1· entewlidas ~eg-umlo a~ suas convenien
cias. (Jlo. rmLNJ.~ r.tpn. l·l~.-:.) 

O SR. Ll~oYIGlLHO Frwt.:EIRAS- Mas. senho
res, isso mesmn já é uma concessão que nos 
th.z a. commissão, talvez em rle..;_;espero de causa: 
r·ecúa tla discussão sobre o a.r·t. 42 da Consti
tuic,:ão, porq uc inlc1·Jn·elntifJ ccf>sat in clm·is, e 
aca:stella-se no art . 1° das Disposições '1.'1-ctnsi
toria.~ pa.r·a justificar· o proposito em que está 
o a.ctual Vice-P1·eshlcnte da. Republicê:l. üe não 
mandar lll'oceder ú. nova clei~~ão presitlencia.l. 
requerida por aquella tlisposlc;ií.o constituciona.L . . 
aberta <~ vaga peÍa renun~ia do ~Sr. genera.l 
Deodoro da Fonseca, como recommcnd<t o 
n.rt. :37. pa.ragr<tpho unico, ela lei de 26 deja
neiro do corrente u.nno. 

01".1, e.~a coarctada. da commissão só lhe va
leria si liotnresse a.ntinomi<L entre o disposto 
110 at•t. l"1las Dispu:>;ições 'rransilm·ias e o pre-
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Eis o que resta, senl1ores : tle um lado, e~~). 
moçiio, ou cousa que melhor ou peior nome 
ten!H.t. jit a.ppr·ov;_.~.ll:t por. 2~ votos no Sena.~o 

. (. ., .. 
em que a.penas 3,1 scmtdorcs a.c:h:wanH;c pre
sente.c;;, üütanuo, por·ta.nto, ~~J pa.ra. se conside-

. ntndas nessa. <lclill<':ra.1 ~ã.o todas 
rando no § 2" que o pre.r.:idcnte e vice-prcsi- as unidades íl~rlet·;.tes~ di~ outro lado, senhores, 

. dente«eleito.~ po?· esse m.odo» oc::<:upariam os seus a C<.~rtn. Fundamenta.! do novo dil'cito llllblico 
rorgosdura.nte o primeiro lleriodo presidencia.l, d;t patl'i~t, prornulga.tla por touos nos, quê 1ir
como si fossem eleitos pelo modo esta.belecido má.mol-:t com a nossn. rcspons<tl>ilidade de 
no art. 47 da. Constituiçã-o. honra, assumindo o compromisso gr:.wissimo 

Onde, pois, antinomia entre 0 êl.rt. 1 o das de ma.ntel-a, cumpril-ê1 e venera.l-n., .-~ cust:.t rlc 
])isposiçiJes 1'ransitrwias e o <Lrt. 42 da Consti- todos os sn.crificios, a.té o d<.t propria vitla. 
tuiç:ão, que constitue apenas uma excepç.ão ao Teremos o clir·eito de escolha? Evidente-
principio con::;agmdo no art. 41 soure substi- mentr. não. senhores. Ha. perigo para a J>a.tria · 
tuiç:ão 0 succes~IT.o do P-residente da. R-~~w- ~-·~'l~n~"~· ~cx~·e~clil~t(;~~ã7.o-r,'~1em'~~lg~t~u~n~a~d~e.-i:-~~l~I<F-ts~dt;is~prtos~i.;.çf'cl>e:"n:;;~nfto!l-. _ _____ _ 

O art. 1u das ])ispnsiçik~ 'l'mnsitrn·ias não momen ,o <\C ua : "cmova.mo -o e 
estatuiu direito especial ou privilegio algum ou com a. Lei. Andou mal avis:uht :t Consti

a.ra o vk-e-: re.o;;idente no lrimeiro periodo tuinte. l.lecreta.mlo medida.s constituciona.es · 
presi encia. · · · ~._qda<'-'úUJrl:l.l.ule~mLL..:?.:.__ ______ _ 

Pt·omova.mos n. reforma dessas me<.lidas. Peri-
0 seu direito de sulJstitllÍl' ou succeder a.o clita. 0 futuro ua RepubUc;.t com unm nova elei-

residente loi esta.belecido, como para qu:tl- :ão resl<lencial, em observancia do m·t. 42 r la 
quer outro v1ce-pres1 en ·e que or e eL o te- constituiçã-o 1 Congracemo-nos ocos os 
pois delle, no § 1" tlaquelle :.wt. 41, de que o republicanos rle todos os r..st.ndos, e de accorllo 
art. 42 salva o C:LSO de não u:.w-sc tal succes- com o act.ual Vice-Pr·esiclente da RepulJlica.~ 
&i.o, quando n. v:.~ga da prcsidencia. a1Jrir-se escolhamos um cidadão, militar ou civi.l, 
dentro dos dous primeiros a.nnos do llet·iodo pouco importa., mas que ás virtudes nece..~a.
pt-esidencial. (litwiados.) ria.s para. n tn<tgistra.tura suprema da naçiio 

E $Í não ha antinomia. entre essa-5 dispo~i- rcun<L a. neutr.-alitladc politica, deante das 
çiies constitucionaes, e si nenhuma outra dis- p:.tixões que, actualmente, dividem os repu
posiç:ão existe que n.utorisc suppor-se que o IJlicanos lml.Zileiros, e a. comprehensã.o das 

·i eir·o eriodo rcsidcnchtl e exce 1c:ionnl. graves difTicu.l<la(les com que, por erro. impe-
:p:.tr-a. o ecreito de nü.o a.pplicm·-sc ao caso da 1'1Cill. • • · .-.. ooverno, sinão por 
vaga. da. preshlcncin. a.l)ert:.t pelê1 renuncia do capi-ichos dos mú.os conselheiros que lança
gener·al Dcodor? ~'~ Fonseca. o preceito elo ram-l.he nos lrombt·os o peso rle..~ enorme 
; , , , , , · ~ponsnhilhlc1,le> pera.ntc ·~ historia., est.i.o 
ultimo argumento do pa.rccc1· em discn~~ão, lucta.ndo os estatlos pa.l'a. obedecetem a.o plano 
que a. illu:-;trc comm is...;;ío de conl:'tit.uit,~io. ~~- constitucionn.l do regimen l'edel'ativo, sem sa.
gislnc;.ão c ju~tit:u. c:onsidct'OU tiio vttlioso ~ crificin da. SUil. u.utonomia. e dn. s11a dignidade; 

A concltt&i.o de tudo i:-;.~u. scnhot·es, c exa- ma.~ t·espeitr.mos a. Constitui~~ãu, por amot· aos 
ct:unente contr-á.ria it d:t commis.<::<"io. isto é, o es{bt'('OS. algumas vezes cerc:ulos de · serios 
pa.recer úa. commiss;1(1 80lJrc a incllcaçii.n do perigos, que tivemos a hombridade de vencer, 
illust!'e deputado Sr. Aristides Maia e 1)c,·(ei- tuct.<intlo com amea.çns que a. outros tel'iam 
lmnente infundado e i'lo!1ico. ta.l\'C?. tletermitJ<tdo od~animo. sim, })01' amO!' 

Agora, vejamos como ultima e..-:se parecer·. a e.o;ses ingentc.-5 esibr~;os, com que, it seme-
Diz a commissli.o : · Uw.n(:a do intrcpido heroe llos Opera·l'ios do 

Jlfcw uo mtdot· dos-poeta.s do secuto XIX. con
«Termimwá. cha.mando a attetv:ão desta " struimos essa. obr·a., de que com justo motivo 

illustre camam para a sábia resolução elo Se- nos orgullmmos e que conseguimos, csquipada 
nado, que depois de proficiente debate appro- com todos os ma.teria.e~ da liberdatle, tazer 
vou por 27 votos contra set.c o luminoso pa.rc- íluctuar, enkeguc ao seu uestino, sobre as m~
cer da commissão de constituiç~o. legisla.c;:ão e das, ora. ca.lma.s, or:t a.gita.das, do oceano po!t
·usti ~. ue conclue pelos seguintes termo~ : · v-1 a.tria e imitemos :~ n.lmega(~O 

«A vaorra do cargo de ·Presidente da Repu- du.quelle l1eroe, deixa.ndo-a con uz1r no . seu 
blica, aberta. a 23 de novembro de 1891. acha- convéz as nossas esperonç;.ts, quaesquer que 
se devidamente preenchida pel:.t successão con- sejam os que t.enham de go&\l-as, . p~rque_, se
stitucional do ·Vice-Presidente, a quem cabe nhores, mesmo pam o~ martyres .Ja e mUlto a 
o respectivo exercício até 15 de novembro de gloria de ll<tverem contribuído para o bem, e 
1894,. termo do 1n·imeiro period.u presiden- os batalhadores tlas g1·a.ndes C4.tU8US do pro
ela!.» gresso, du. ,justi~,:a e ua libert.lade devem <:on-
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SESSÃO DE 2Z DE .JUNHO DE 1802 

sil:V'a. de apoio ! 

· U!'I SR.. DEPUTADO - Cn.hir;i. n:J. valia. com
mum. 

' . 
ou, independentemente de lei, foss~~ levndo n. 
citeito, como eiTectivn.m.ente o foi, trn.duzín
c:lo-::c ·em $:l.ng-t·entos lh.cto.:;; que se produt.ira.m 

- JlOSteriormente. Jir·m::ulos n:t celehre·moc{iiO de 
21 de ja.neiro, que lw. ele rcp:.!rcul;ie rw. 
h isto ria. p:telameata.t· do lXtir. como um dos 
gramles deslhllceimentos dcstu. c.tll1al'a, eu me 
a1~1Stil.rie:l. de uma. e (lc ouko, p:Ll':l. me ~.:c,lJoc<u· 
ao lado da. Constituiç~"io, 11:1. de!"t:Z:l, da. antnno
mia dos estados e dos clil'eitos dos meu:0; con
cidadãos. (Muilo bem;111.uitos rt)J',:a.rftj ..... 't]Htl"le . ..-. ) 

Sr. presidente, 1.1ma vez que me r eferi n. 
essa. moç::í.o, pl'eciso a re.~peito delln. cxtcrn:u· 
o meu juizo,ao menos pa.r<l. responder ao a.pa.l'
te com que me honra o iHustl'c dcputttdo peltl. 
Bahia .. 

. . - ., 
sa.ndo hqje como penso em l'eh•.ç~ilo n, essa. mo
ção.,. eu <l. votei a.qui. 

Se. pr·esirlentc, ne~se (lisem·~o n qu:~ lr:t pr.two 
me r·e{er·i, proiel'ido na.:o' n~spera.~ 1\e CIH.:et·

I·a.t-3e "· ses~ii.o extl':wr-clina.t'i:l.. •li:':::r! (1111~ a. 
politic..t rlo Sr. Vjce-Pr·esidente d;•. Repuhlica 
er<l. cheia de tibieza, <le vacillaçõe~. 

admiui:::tl'<tc,:ão, dissesse á naçiio inteir<1 ctuai 
o seu pensa.mento, qual o pensamento com 
que veiu em nor11e da :revolução de 2:3 de no-
venuro, na qun. n Ias nao ornara 11ar e. 

O SR. BEt.Er..r:.u.-Ma.s isso então é fixn<,-ão 
e torças? 
0 SR. BET.LAHl\IINO DE MENDONÇA-Admira 

qne o nohec deputado venha dizer-me isso 
a:~ot·u., nii.o tentlo l'eito outro tn.nto quando, se 
di:.;cutindo o mesmo a.ssumpto no armo passu.do, 
o nohre deputaclo pela B;\.ltia.lh.llou ta.lYez ma.is 
de 3 llora.'. profligando com energia, com sua . . . .., . 

0 Stt. NILO PFX:A~!IA-Ser·:t llifficil, ma .. <;; 
com ha.IJili•lade Iu)tie ser. 

O Sn.. Hl·:r.r,Ait:'lnxu clf.: MEXDONÇ;\.-Voí;ei 
;.HJ uclla mr.u;.i'i.o p:t~n. mostr·:t~· ao SL'. Vice-Pt·e
:"ideutc daltcpultl!ca. u cammlw du seu devet·. 
Vol;t!i a.qnell:l. mor.~ão po1·rwc inspi1·a.va-se uo 
1·espcito ú. lei, nn. ma.nuten<(l"io .da. ut.·d~m, !10 
re5t<.tbelecimento dos verda.den·os pr·mctpws 
Ietlm· .. tti vu5. 

O St{.. BEzetu:.lf, dá um apn.rt.e. 
O SR. BEr.LAIDIINO DE ME:~moxç.\-Note o 

nobre deput:trlo pelo Ceurú., q'ue p.:;lo que vejo 
va.e interromper-mo continuamente com seus 

o mcn voto a essa moç,ã.o dirigi-me <tO 
/ewfel' da. ma.ioria. e (lis.~e a S. Ex. que me 
pa.l'eein. que inteerompermüs os nossos tr·~tba
lltll~ Jm.qnclle momento er·a an.tí-pat.l'iotico, 
em a.tr; um verdadeiro (U~pa.rate. Disse mais 
:L S. Ex. que. muiü) pdo Clllltl.':l.l'io, esta. ca.
ma.m 4\cvht ~~ t on:;tituir em sessiíü perma-
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nentc, parn. dar no Poder Executivo todos os 
meios de nct;.-.ão que a.s circum:-;tanchts recht
mavn.m. 

Ohjec .ou-me, porum, . 'x. que rws nao nos 
ententlin.mos. flllC não chcgt~.rinmus <L uos 
entender ... 

o SR. 
O Sn.. BELLARmNo D~ l\Igxno:."\~A- ... e 

que, portanto, como inlelizmcnte o confirma 
o nobre deputado. nos nns deviamos eutreg·a.r 
vohmt<l.riamente m<utiet..tuus '" um pudet· 
dcscriciona.rio. 

Votei, por·tnnto, com <t let.tra. de~s:.t mo<:iio, 
que a.liás nii.o podia ter outra. interprcw.c;iio, 
mesmo porque e:::.sa. iutr!rpl'Ç)tação tui dnd:~ 
)elo ro )riO ot·<"l.doe ( ue :.t sustentou nes1~1. n·t-
buna. e que disse catog·t)l'icamcttte. no sell 
tliscmso q uc não era. pr·ecisn saltir tr~t·:t, d:t. lei, 
q uc _em <L l~i que se q ucria Iirmm· HE'S!e paiz. 

/; 1 

Sr. prc.'iLlente, como repuhlici.tno, cntr·is
teço-me com cst:1, doutrina, do illnstt·c depu-. -:-: .. · 
Pois então hasta. ded:.tr<.LL' o estado de sitio 
pi.1.I"J. apttnlw.r lli.t SU:L l'CUO todo O HilJlltlO. 
todos os suspeito$; poi::; (.mtã.o não é pt·edso 
que exist:1 um moYimento qun c:m·adet·bl~ tt 
commociio inü:stitm tle que cogitu :L Con~ti
tuiç.iiu ~ 

U~r SR. DEPl11'~\DO-A cxisíencin, tln, conspi
l'U\ifto est<.wa na alm;t nacional. 

1 • BEr.LA.ll:\IL:'\0 J>E ~Il~XDOX<.~A-Si n . ut+ 
lc C O pE>nS<tnlCiltO f! li C tlnmitm <.1, maiOl'HL, 
triste deste p~tiz, tri::;tc tlc.-;ti.t H.cpubUcc.t. 

SR. Co:rrA .JIJ.'\101~- }.·Ia:' 'litl'ccc que niu-
guem Ii.I.Uou em nome t.la.llHL!Ol'lit. 

o si:.. Hl·:r.LAtoBxn ~~~~ ~LI·:x,Jo:-.:c;A.- Co
mecei por aecentu:w a. comlieional; c c.~titW) 
que V. Ex. tculm res:dvado :-::ua. respou~t
hilida<lc. 

Sr. pecsidentc, a. pnsttt tia ~ueri'il, ~·\ hQie 
exactnmcnte ar1.ncllu. em c1uc mah~ predomina 
a política.. E::;:-;a, pttsüt, que dc\·cria. pa.irar l'lll 
mni.\, r~~ifi.o mtl.is serena, em reltu:ii.o ás eom
mo<;ões, ·ús p~rturhi.wües sodacs, a essas !ace
mções inte:·;til1u.s que Yilo perturbando a tl'<tn
qu.i.Iiun.de pu.Wc<'· c minando :.t paz, e .que não 
dü.o logJ.r 8iquc1· u. que pos~amos rcspm.tr com 
soceo·o no nosso lar domestico; es~a pn.sta., que 
entende exclusiva.mente com c,s negados do 
exercito, ao qtutl incUI:nbe o. patr·iot.íco .<l~ver 

a .. c. t.. • l , •• 

ordem e as leis, essa. pasta. iutelizmcnte, estú. 
ho,je mais envolvilln. 1l0 que qun.l~:tuer outr:J. 
na política gera.l, na. est;tdual e ate nu. mum
cipal, e, cumpre-me dizel-o~ co~1 a fm,nqueza. 
que devo ao meu pair. e a mm]ut cltl.SS~, do 
modo mais rcprovavel, par:t _11ao quallfica.r 
mtüs severamente, tendo em vtsta o::; nobres 

fins u. que se desi;inc.t n. elevadtl. missão que lhe 
caJJ~ l~1·eenchcr, os servil;os que a. pn.tria. tem 
o üH·mto de eS})Ill'<l.l' delli.l.. (Apoil(dli.s.) 

' ~~ por· t:-:so. .. r. vresrr. on ~e, ctue ( ec aro 
que a moção de 21 de jam:iro ü~m intimu. con
lw:xão com a. lei de fixn.t;:.i.iJ tl'~. liJr,a.~ de ter-ra 

, "' ~ ·' j 

se e$tt·ilm.t"<l.Ill a.s relór·ma .. -:; üos ;.r•.·ut~•·ae:; c de 
outi"os oltida.c~ l\ t1ivet·sos actos pt·n.tica.dos mt 
l)tt~ta. d<.t guena. dcn UI leiam SU<.L perniciosa. 
influuwia. 

.Aeúmpau h:u·ci JlM'~ pu~1iu o projcdo de li
x~tt<ií.o de lbrt:as de Wri~i.; ma::>, como ;1, honrada 
commi~sãn de mar·iniia. e gtwrl''-'· ::;e rdbl'in ús 
<.:onlt~rcncias cp.tl: te\·e com o Sr. ministro, ao 
rdat(lrio que S. Ex. :1.prc:::eutou ao Vkl~
:>resitlente tia. l'e mblica,. e~la. lm lle ermit.-
tir-me que pa.s~e em rc~\;isttt os set·vi<~os th.l. 
gtwern, mencinn:u.los ncss;t, exposit,:~.o que roi 
dis_kiltuida por bxlo~ u~ ~rs. t!_cputmlo:.;. . . 

:..;; t;:.. li 

uova, nã.o . cou~igrm unw. pt·oposta., q ner t.le 
melhoramento, quer de rclormu. para o exer-- . . .. ~ . ( . .;: .. ~ 
gr~J. ves, que dtegar'ê:l.m mesmo a abalar i.\. tr:l.n
quilliunue puhli~t ! S. Ex. uií.tJ fe~ um verda
c.lciro re!Morio dos ~ct'vit:o:-; que pa~&un por 
sua.s mãos. 

St·. prcsideutl', com c:sta.:; pa.l:wl':LS de tijrma. 
alg-um:." tenho em vista descorthecur o mcrito 
do Sr. ministro dn guctTa., eujos talento:;, 
serYkos c qualitl:ulcs milit:trcs o tornam l)e· 
ncmerito, nem o consitlel'O menos do c1ue 
u.r ueUes ( uc mais o considcr·am. 

Ma:; S. Ex. entt·ou pttl'tt a l)tt.~ .tt ta. ;.;-uct'I"J. 
em 11 ln<l. (•cca:sii'io cl'i t;it.;;~. p;tn~ o pa.iz c cri l.ica 
muitt.~ cspeci:Lirncnte pal'a. o ~.·xcrt~to ~. ~-. ~x. 

.. .... 
e dcm:•~iatlamcllt,l~ in~ra.t.:.t , i..:.•.reli1. que muitns 
do~ ~cus c:uwtt·:ulas t·t~cu:-:a.ralll; S. l~x. t..mi.rou 
p;.t.t·:.•. a pasl:~. d:t ;;ttl!l'l':t j:\. •lc:~ltr:w:uJo u tel'
l'eJW pt~ln St·. ministro tl:L ma.rinlm. q lll: twlln 
deixou l.r'at::ula. a. sua. pa:j~l.g'l'tn de 11m 
modo cr·uel p:u·:1. u exerdto. (JlHilus apui~(
tlos.) 

O Slt. Bl·:nJ~At~tú-V. Ex. e~tiL scudo iu
.justo. Cite lhctos. 

o si~. BELLAtc,uxo ~~~~ 1'It~~~.~n;.;,:.\-St·. pt·c· 
sitlentc, o que me pede o twbre üepntntlo é o 
q Ué kt ele mais llt<:i L Pois 1h ltam lhe tos prati 
cados por S. Ex . • ne:;st~ curto mns i ng·t·ato 
P'~rioLlo. pn.m c:orrobol':.tr :t minJt;.t asserçito ~ 
Pois o Sr. ministro da, marinlm n5.o lbi quem 
ordenou . ue :1 "Ui.Wui ~üo de um navio de 
guena., estacion:.vl(J ou propositalmente l e 
passagem. no Cearú. se puzesse ao latio da. es
coh militar a.hi est:.thelechht. c :.t est:.1. garantiu 
esse i.t.poio p<l.l'i.t derrnh<.tt· o govet'llador le
g-itimo desse estado? (2~Iuito úcíll. ; ('poia
dos.) 

0 SR. BEZERRIL-Nego, e pet;O <.\, paJ.avra. 
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O Sn.. BELI;AR.l\IINO DE MENDONçA-V. Ex. dos 13 generaes, mas de todo o exercito ! 
não póde negar,porqu~ são factos qu~ consta.J!l (.4.ppt(tusos ; muito bem.) .. 

tralle. • .. ""' ' X 

0 SR.. BELLA.R::IIINO DE ME~DoNç:A.-Estima
ria que a minlw. memoria me tivesse tl"J.1üdo 
neste. momento, porque o Sr. ministro da 
marinha não encontrou auxilia.r mais decli
cado, adhesão, não direi mais forte, ·porem 
mais sincera do que a minha, quando S. Ex. 
se poz á frente do movime!lto que teve por 
epil~go a ascensão a.o poder· do Sr. marechal 

tem tod~t a. razü.o no seu aparte ; elfe~ti va: 
mente, SL se tratasse de um acto alheio ü.s 
prerog-a~i":as e ás g-J.rantias milita.res que o 
n~brc muusti:o se!npre defendeu, e tem inde
cli~avel obrig<tç:ao de zelar, eu comprehen
derm que nenhuma responsabilidade coubesse 
a S. Ex., e sim exclusivamente ao Sr. Vice
Presidet~te ; mus nã.o com:prehendo que S. Ex. 
se poss;tisentar da responsahilitlade moral,con-
• ~ . r • 

S. Ex. não contava entito admirador maior, 
s. Ex. nã.o t.inha. de c::erto quem mais convi-

s. Ex- divorciou-se dos princípios que presi
diram ao movimento de Z3 de novembro, 
S. Ex. es ueceu-se mesmo de que·o exercito 
não podia. ser lanç-a o ne.';sa uc a m ricida, 
cujo resultado seria fatalmente o seu ma..<:
sacre, que começou em Matto Gros~o e que 
ninguem sa1Je onde , terminarit. (Ut~.ito bem.; 
a1Joiar.los; a1Jartcs.) 

o Sn.. BEZERH.IL-Comcçou ~m Mtttto Grosso 
ou começou. no P~trit ? 

o Sn..BELLAR:\II:'io DE 1iE~DO:'ic~A-Foi S.Ex. 
quem mt pasta da guerra <tssignalou-se por . .. . . . ..... 

~ ... ' ..... . . . . 
ordenou termina.ntemcntc tt indehiti.t intcr·
venc;..io da. for<.~ "federal no estado do Ama.zo

') i'ulos 
Poderia entrar no estudo Llc muitos 

outros actos,r1ue clw.marei cor:1josos,pr·n.ticados 
por S. Ex. na. pasta da. guerra. ; nm .. -:; h;to •~lon
ga.ria o meu <liscurso e eu preciso ser breve 
pa.m tratar· üc outros as')umptos ta.mbcm im-
pod;tn tes. . . . 

Dizic), eu,Sr. pt'Cstdcnte. que o JnJmstro clit 
guerl"(L entrou pa.mo governo em cin:unstan
cias dii'Jiceis ; e e por isso. Sr. presidente, que 
S. Ex. ,tendo sido apu.nhado ncss;t rede, ne~se 
trama. de politicagem, niio púdo prestar a 
attenção qucem de espera.r dos seu:-; talentos, 
da sua. experiencia,ao dirigir· os destinos e pro
mover os interesses da cla.sse que S. Ex. tanto 
tem ennobrecido. 

Mas o nobre ministro levou comsigo a des
. us ro rios camaradas · S. Ex. 

ia continmu· a tarera iniciada pelo ministro 
da marinha e a S. Ex. coube dar o golpe 
mortal no exercito, desde que S. Ex. pre
stou-se a referendar esse decreto que reformou 
os seus ·camaradas, que reibrmou 1:3 dos mais 
illustr-es generae.':- do exercito, conspurcando 
a Constitlução violando toda n. legislaçií.o mi
litar, annulla.ndo garantias que não era.m sü 

R. EVILAQUA- · a a honomlJilidade 
do general Moura, ba.sta va o lacto de ter· 
S. Ex. assignado o decreto para legitimar o 
acto. 

. 0 ~· ;B~T.LARMIXO DE MENDONÇA- Deante 
~os.p~·mcrJ,nos, deante da lei,de...~pparec:em as 
ll1~1Vldualtdatl~s, por m~tis respeitaveis que 
se.Jam, por ma.wres que seJam os seus títulos á 
benemerenci<t. (.illHito bem, ; muito bem.) 

. . (. (. c 
destes lactos, bw;ta diZer que o ministro 
d:L guerra. nem_ si quer se a.nimou u. cita.L-os 
em seu relatorto. S. Ex. com r ( 
a. natureza da respommhilidu.de que pesava 
sobre! smt cahe~ü, e prcl'eriu omittil-os a re
lata.r sem poder .justiJical-os. 

O SR.MAitCIANO nE MAGAWÃE:;-Nií.o houve 
omis~to ; ellcs con~tam dn. ordem do dia do 
CXtWCJt.O. 

O . S~::.. BELLAJt-:\nNo DE MEi:'iDONçA-Si eu 
C01l~lllcmgs.~ a.s ordens do din. do exercito 
como sub:;;idict.l'i:ts do rclatorio do Sr. minis
tro, niio ma.nterin. uest,;1, camam tt eleva.c-.~io 
em que a.s discussões devem sempre collo
ca.r-se, quando se tr'c1ta de exercer a runcçiio 
constitucional de exame dos actos do Poder 
Executivo C!Jl confronto com as leis, cuja 
guarda nos mcumbe. (Apoiados.} . 

Sr. residente ac i ·á e 
sobre <L reíbriJ?.a dos ~3 genei"J.es; pelos adep
tos do Sr. V1ee-Pres1dente tem sido estare
forma considerada como um acto de "rande 
energia, o mais digno de louvor, para lnanter 
a ordem publica, para, de uma vez pam sem
pre, acabar com esta.s revolt,'1.S do brio e do 
patt·iotismo, com estes ímpetos mal contidos 
de viriliduue civica, que ainda se ousam mani-
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alcance que lhe quiz d:~r o governo, pot· mo
tivos que só elle mesmo sa.lmrú. explica.r. 

si me fosse dado rememor<Lr os Htctos, con
catenal·os e mostmr :1. liga~i,o que ha entre 
elles. eu <.liria. que isto niio foi mais do que 
um pretexto pa.r<t. continm1r a enscena.çii.o e 
execuç~ão desse plano insidioso, que teve por 
epilogo (por emqu<1uto ao menos) a prisão c 
degredo de :.\lguns:dessc.c:; genera.cs e de muitos 

c· · ~os distinctos c . ue <;o me ~ou 
com o arranca.mento violento ele dous dis
tinctos membros do Supremo Tribunal Fede
ra.l, contrc.t o voto cxpre..;;so desta ca.m<tru. c 
com VI a;a · · -
g'arante o exercício 
éiamcnte. 

. .. 
ral daquelle tribunal. que devia estar couo ... 
cado completamente immune das a.ggT~sões e 
do a.ttentado de qualquer outro pmler. 

A reibrma dos treze genet"J.es. qlte importa 
tir-J.r-lhes <1 ac\.ão directa sobre as tropClS. 
confisca.r-lltes <t plenitude das pu. tentes que a. 
Constituição gc.trantc a. todos os milit.::tres e 
paralysa.r-lhes a. carreir••· iniqua.mcnte, vciu 
ta.mbem ab:ttm· as classe..;;, P?l' n .. ';:~im dizer· 
UUICltS, q 1 ::; . :., I , • • • ~ 

ber;.ns. lXtl'ê.l. run,ln.rcm c se t.ecm crguirto 
sustenta.r a Rcpubli<:tt. (Apoiwf.os.} 

O Su.. BEr.r.ARl\lUWJ nEMJ·:NJ>nxçA-St·. prcsi· 
dente, n5.o foi compl'chendido mcn pensa
mento, sei que todas a~ cl;Ls:;;e.-:; coopcra.r:un 
pa.ra o e.-;t<.t.helecimento tia. Rcpublic:•.. ma~ a. 
verdacle é que nii.o o fizermn com :.•. di!Cisii.o 
resoluta e u;rrisca.du. do excrl!i to e :tt·mad;t nn.
ciona.es; sei perféitu.mcntc que si n;i.o houves
se o apoio destn. immell&'t mlU<.tllm. a.nouyma 
que 1orma. o povo, certamente o exercito e a 
a.rmada. não podia.m a.gir, porCJ.ue s:i.o instru
mentos da vontade nacional; e si tlcstn. se di
vorciasse succeder-lhe-hia. o que a Cu.mara 
sabe que succedeu ú.s torças tederacs mt ca.
pit:.tl de Ma.tto Grosso, . por quereL' sustenta.r 
a politica elo governo contr<l. a. vontade da. 
maioria da uelle Jovo. :Ma.s <t verdade e que 
ao exercito e á arma( i.L cn. Je ( e ac o tl. l:> r·< 
de ter fundado a Repul)lica, peht iniciativa 
da revolução. 

0 SR. COSTA .JUNIOR-Não a.-pOii.t!lO. 
O Sn.. BEI,LAlUUNO DE ME~DoNçA-Então a 

RepubHca 1oi ieita por quem~ 

O Sn .. CosTA .lu:o-;ton.-Pelos propaga.ndistl~s 
republicanos. 

O ~Pw. ~ELLAR:MlNO DF. "ME);DONÇA.-A Re-
uhhca nao ha ne•rar vci ·. · ~. · · 

leito caminho no pa.iz, mas o exercito e a ar
madn. é ctue 1br.tm no momento o instrumento 
ele exe:cu~~ã.o du. idéa. (Apoia(los; otm?·tc.-; c p'l·o-

Vou peovn.r :.1 V. Ex. que o nosso rlesn.
cordo e a.penas apparente. 

De facto, e e~t !~Pi~o, a classe milit:1r é que 
tem tomado a. ltucmtlVi.L nos movimentos a.r
m;utos pn.ra üefesa da.s nossas liberda.(tes. 

A historia ílo Bra.zil está cheia destes 
!h.ctos. . 

O Sn. .. JGLIO DE MESQUITA-V. E~. disse que 

VO:t.I~S- Oh ! (.·1.JJW'Lc~ ,; ]H'Ol1:stos). 

p~r ~lt. Dlo;Pij1'AIIO-Havi:•. em Minn.s, tendCl 
<ttó elc1to dous smmdures. • 

0 Sn.. Bgu .. ,U.MINO DB MENhONÇ.<1-Com :J, 
maior s~.ttisfiLç-.ão rectifico o que lliZitL a rt.'
speito de Minu.s. 

Minas tinlm p;1rthlo rcpuhlica,no, ma.s creio 
que confundido com o liberal. 

0 SR. JULIO DE MESQUITA-A idéa. re:publi-
cana esta Vtt triumplm.nte na consciencla naciO
nal e é isto que a,l)solve e S<tntifica a missão 
do exerci to. 

O Su.. BEr .. L,\R~IINo DE MENDONÇA- V. Ex. 
está antecedemlo o que ia eu dizer, só para me 
timr um pouco cht glorin. que esperava obter 
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daqui ::1. pouco, conquisU\ndo a acquiescencia republica tivet' de vir em nossos d.üis hade 
dos hom·~d?s c~llegu.~ J?<lra pro1:o::;ição iLlet!tiea. :ser ])~ht_ torç-a armat!<t. 

Admndo-me n~ta, <::apitai em julho de 1889 
e ao retir<.tr-me delltt p:u·a. o e~taLlO do 
Pt.trnná, sentindo que ::Lig-o de imprevisto 
J.miru. va no ar. prncu rei o cl!eJ(1 do J:la.rtido 
republicano, o cmineutc <:idndit:o Quiutino 
Boca.yuva, e a.sscg-m·a.ndo-lhe que atú :lquelle 
momento n5.o tinha. tomado tompromis~o 
algum com qtmJquer dos partidos motl<.U'· . ' . . . . ~ :' 

... (. ... (. .. , 
pois me parecia. que só por intermedio do 
exercito ]_)odiamos <threviar o advento lh\ 
Republica. 

Esta. proposic.~ão,Sr ,presidente, eu tinha lt\n
çn.do muitos annos antes, quando denodados 
pr-opag-n.ndist<.ts, entre os quaes otcupa...-a 
Jogar proeminente o llCroico tl'ibuno 110pul~' 
que tem assento nest<.t casa, o Sr. Lopes 
Trovão, se erguiam da tribuna. popular para 

~ ig·( ~ • .; . , .l o 

oppressão e da tyrannia,. 

Eu~ e um outro cmn<.\rt'l.ll<t n~~u, _o c:.q~itão 
• , J l ... ~ .. 

infelizmente, em ttpm·tes seguidos, hl.sea.do~ 
ntt histot·ia ptttl-ia. mostr·it.mos que S. Ex. c 
seus comp:.tnheiros de propag;.tndt\ niio tinlntm 
ruüt.o ; que o exercito rnmca 1i"•m instt-u
men to de oppressão no nosso p<tiz, mas ao 
con tmrio, 1i •t·a. sempre de tensor de suas li
berdades com sacl'ificio dl! vidas. 

Tive oc:ca.sião d.e ver S. Ex . el'gner-se d:.1. 
tribuna. e em um daquelle:; brilhantes impro
\isos com que arr·eba.t<.w:.t seus concidadãos, 
fa.zer em nome cht propagandtL a mais lJeUa. 
<1potheo.3e do exel'cito e arm<tua. Ao 1·ctirar· 
mo-nos dessa. conlerencin., disse ao illustre po
lemista. ao gmncle p<'l.tl'iota. que tmüs a.pre~sou 
a solução do proulemn. da libertaç::.1o de umtt 
raça em no~so p:.\iz. ~ qu~ ja~ no d.egr~do. 

. . - ... o • 
ao grande patriota .Jose do Patrüdnio: 

Os -vossos: folhetins assigmu1os Prwfhomme 
estão injuri::tnd.o o exerrito ; não deveis 
fazel-o, -porque estaes deste modo destruindo 
o serviço de propaganda que v<Li conquistando 
adeptos p:.tr<t a causa. repuhlican<t. nus estolas 
milita,res e nos quarteis, pam trazer a repu
blica neste paiz, e :fica.e certo de que si a. 

. o (. < l .. 

~idente da Republictt, relormando gener<.\es e 
estabelecendo a. dictadur<t. 

. . . ~ .. 
tinham sa.hido íika. da. lei. ( .. ·-t11al'tes e tWütesto.o; 
ÍiliCJ"l'Oli?l)Cnt O O'J'et(l()í·.) 

O Sn.. BET.LAR:<.n~o DE :tviEi.'\DON<,~ \.-l"olg~o 
com a. ma.xima satis!acç:ão em ouvir Isto dos 
meus illustres cot'l'clig-ionttrios .. Já fiz a con
fissão. não costumo torcer <.t verdade nas mi
nhas exposições, de que o exercito . fui unica
mente o iustrumento da. idé<.t republicana, 
ainda que occasional. · 

(. t. t , ~ .. 

de qu<.wteis. (:1poiarlos, a,Jcu·tes c c:nüestaç,jc~) 

Sr. presidente, v~jo que estes a.§umpt;os 
lev;Lntctm damorcs, apparece sempre quem 
pretemht '" ma.ior l_):n'tilh:t nas glorias do cs
tauelecimcnto da Rcpublic:t, por· isso ,·on pas· 
s;u· a occulXtr-me de q ue.stii.o di ''ers<.t; não o 
lhrei, 11ot·em, sem uma solemne declaraç-ão. 

Em nome tio exercito, cujo pensamento, 
ct·eio. s.a.berei interpretar neste momento,em
bort.l. sem ttutol'idadc(1u1o apniados),sem compe
tcnci:.t e sem <.t menor delega.ç5.o(nao azJoiltdo.~), 
direi <.t SS. Exs. que,si a Repuhlica foi um hem 
p<u·a o pt.tiz.si ella. veiu cngr;:mclecer a na.çã.o, o 
exercito sú quer ter a sa.tisih.ç:ão intima. d.e ter 
concorl'itlo, aimllt qtt~ diminutmnentc para do-

. ,·, . . . i l -
antado üos regimens modernos d~ governo, e 
abre mão d;.'I.S pequenas ou 'grttndes glorias qué 
tlesse concurso lhe pude5sem ad.vir. para (le
pol-n.s n<.t fl'onte aureoln.da de patriotismo do 
povo brazileiro.(3fLtito bem, mteito bem.) 

:Mas si o exercito e marinh:.i merecem al
gum:.t co usa. desta camam e do paiz ••• 

O SR. JuLlo DE i.\1EsQUlTA-Merecem muito. 
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o . Sn.. BELJ.A~1\11XO DE ME~DOXÇA -. • • é 
preciso que. se risque. dn. legislação brazileira 

. . sn. pe o r. Ice-
Presidente da Republlca, e seus secretarias. 
com otrensn. dos br·ios, com '\'iola.ção dos cli-
eit s c·... · •. ~ · 

( A)JOiados; muito beiJ'}, .) 

Vou lêr a :petiçoão t1.o cxplorad:t .. dos illns
tres generaes, a ponto de se rlestil.Cn.t·enl della 
phras~s <.t que se t.eem ptw:ur:ulo d:w vn.lnr 
que m~o tem ; n. p~nto t.le se prdentler •hw n. 
este s:_mplcs ofi'wto, rertucl'imcnto ou repre
sentaçao, o ca.mctcr de <LctrHte insuhordinn.1:iio. 
de attentaclo contra. <.l.S institniç:Ões, de ame~tÇ<t 
ao poder, que ahsoluta.rnente não teem. 

... . z · RRIL - 1 ;1, prova sao os el'mos 
do artig·o: o que estit. dito está. dito. 

O Sn.. Ar..Fn.F.Do ELus - Acim:.t cJos 1:3 :rc:. 
neraes está a pa tria, cstit a salva .:-o tln. lte-
pu 1ea. 

O SR. BEtr-ARl\uxo DE ME~Do.;.;r..~- St•. pre
sidente, respondo ao nohre deptl.tado qnc se 

v nn ·t co an o en , msmsmo l)tt!'<l, aw:m· 
no recinto de.o::t<:t etl.martt.. cxnct~tmelltB as 
mesmas expressões com que o:; despot<Ls de 
tod:ts as ôpncas proeural'arn sempr~ cnlnril· 
suas tyr:.Lrwias. Ainda. rtue o Sr. Vice-Pt·csiftente 
du. Repuhlicn. ma.ndn.sse prendel', · dcster·t·•u· ~"· 
rnzilar met:tdc da J)Opula.çu.o, ni:í.u r·csr,ituítía. 
a. trnnctuiltid<Hlc it. oul;ra metade, e~t.a llàu~·~ 
sentirin. melhor gn.ru.ntitl:t; <t ordem n;io scr.·ia. 
I'est~tbetcchla sinfí.o artifi.cic.ümentc. (J/1rito.~ 

O Sn.. BELr.An.mxo DE ME:~noxçA.-Mas essa 
- l :.l( a, ffitH <L :.t ll<l ;urezn, C O ·:-.! • rt. EPT)T.\.110-' C JCXI!;<LS. " ttilos 

que estav<t escripto, n.penn • .;; o confif'm<'·· e o Ot!tl't)s !!pw·tcs inturo1npcn~ o oradm·.) 
CJ.U~. estava es:rlpto é('.. seguinte~ ~~~e vou Wr\ I ~1:: . p1·;sirlentc. ni:í.o posso por esse modo 
. . . ot . ' ' • 
JUlgem, desap;tixonadnmente, com ettlma Ex. sem dtnicht. não :poclerà conter os meu::: 
(te) : honl'ados colleg-;:t$, YOU lltzer uma decla.ra,;ã.o 

tel'mitHtntc: SS. Exs. poderfi.o illterr(tmpcl·
me como entcndCI·em. não responderei; nii.o 
porque não me mere(;am tocla a. a.ttQnç:ão. não 
porque não mejnlgne mesmo na. olJriga(,:;i.o d~ 
responder-lhes, ma.-:: porque preci:;;o cheg<tr ao 
termo d<t minha missão. ( Contim:ut n lu) 

«E os a.baixos assignados, c1·entcs. conw es-
iJ I r. H sri a i /J r i 1 t • l r. li e t -

ÚliW, (cila lfWli1tO a/ltC!;, COíHO dctCJ'III-ÍIW a 
ConstitMit;l'lo Fcdt:J-ctt ·e a l~i eleitoral., feita, 
ponJ,;~, li·vJ'CrJWilte, . .;c;lL a 1J'•·c . .,.w1o t.ltt {iJl'(:•t ar-

que 1:tç·aes ces ··tr tão L· ,., . l 't - m.r.tt .a, ; r ~ i .. J ·r t' 'l ,c a. 
• .· ~. ,tmenllt'\vc Sl uaÇ<J.o. confitl.nÇ<t., o :::occgo e n. tranquillidadc lbl, li.-

0 SR. ALFREDO Er.Lrs-Nin~uem lhes tinha i milia bt"J.Zileir<l, e hem assim o conceitn da. 
perguntado nada. (Trocam-se cntt1·o:~ ap(trtc:~.) Republic<t no exterior, hoje tti? nbn.lntlo7 es-

0 Sn. BEr r \l>!\p• .0 D ~ 1le1'(~~~~ c conla·i>~ que neste sentzdo (lw·m:; a,.; 
b · l·l. '' "~ "'' E J.,JE~DONÇA-Peço aos .,,..,._,a., "'C"l"Lr•rlas o·1·de"~ e rtH.- nrío ·oCGcillr.trcis no res co e<ru .. .;; que p t ·tt .. :- . l " ........ v c•... .• .. .. , .. , .L ' v • · •• 

cumentn O. · • res em ·", e~W·l,O '' 0 (.O· em ?'Cw?ir este importante sennço c~1Hco aos 
. ~ue C.-:;tou len~lo. (Co.lttntt t a /e) . ) ·rrn!itos qw: no:; . campos de batalha .Í'i zJI'eslastes 

«A cont.unmr por m<tiS tempo semellmnte 1 rt esta JJatda .• 
esta.do de desorga.nisaçtio gern.l do pa.iz, será Capital Federal, 31 de ma.rço tle 1892.
convertidn. a olmt de 15 ele novembro de 1889 Mttreclml .Tosd de AimeilÜt Barreto.-Vice-<~1-
na. mais completa amtrchia. » (T1·oco.m-se 'Vio- mir<tnte &lHa1·t1u \Fondenlwlk.-Generu..tl (lc 
lentos apartes, qw: interrompem o o1·ado1·.) divisão Jo.~·,j Cl.ariwlo de QuciJ·o::.-Gcucrn.l 

Peço aos meus nobres collega.s que i~ter- d? ~i~·isU.o A1~trmio .J!aria .,coe!/w.-GeueraJAc 
rompem a, leitum deste docunicnto que re- (hvtsao Cc~ndulo .Tuse da C?.-:ta.:-~ontm-:.~.lml
speitem n.o menos <.1.:5 circnmstnncias melin- ra.ntc .Jo~e Jfnrrp,c~s GmoutJ·ae~ .- Gen~ra.l 
drosas, criticas, em que se <tcham a.lgnns üos de hr-ig;nd~ .To(ío !\_epom1tce1~o t.l? ]fedctros 

seus s1gna ar1os, VlC tmas a yra.nma. JJ~rreto.-Dr. <joao S~vet·iano dn Fonseca., ge-
0 Sa. Jm.ro DE :M:ESQUITA-Ahi vem o senti- neral de brigada, inspector tlo ~erviç~o si\ni~-

mentalismo. rio (lo exercito.- contm-ahmrn.nte ilfanoct 
0 SR. BELLAR.MINO DE MENDO~ç:A-Niio sou Ricm·do t.la Czmlta Cottto.-Gencra.l de brig&.cht 

sentimentalistc'l., mas sei respeitar os que co- Jose Ctl·queira dt: .~,JI.~iar Lima.-Gener:.tl c~e 
ra:josa e desinteressacla.mente se expõem pelos bri.-rada. .loão .Tose de Bncce.-General de 1m
direitos de seus concidadãos, pelo bem da gada graduado Joao Lui~ de Andrade Vas-
patria. conccUos. » 

C:unar:1. A. 1t 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 14 34- PÃjgina 25 de 31 

-82 

Agoru., Sr. presidente, l)erguntarei aos no
bl'es le uta.dos: onüc n. intima ti va onde a. 
ameaça~ 

0 SR. ALFREDO ELLIS-E' um gtw.nte de 
ferro com lu v as ele cHica. 

0 SR. BELLA.ll:\U;:\0 DE ME~DO~ÇA-AS no~ 
ticias ue tínhamo:; de Matto Gt· ~ 
que as fot·ças na vaes se aclmvam ao lado do 
govet·no federu.l e que as torças U.e ie1'ra esta~ 
vam do laclo opposto. 

O Sn.. AzER.Eno-V. Ex. não conhece a his
toria. r.la política de l\Ia.tto Grosso. 

0 SR. BELLA.lUII;:\0 DE i\IE:'\DOXÇA-Sr. pre
sidente, que queri::un os illustrcs genera.es? 
Queriam que a forç~1. federal não int~rYiesse 
nas lutas politic:.\s dos estftdos. 

O SR Bt~LLAR:\Il::'\0 DE 1\IE~Do~c~A.-Por Isso 
ibi que os illustres genem.es ibr;t\m lJedir ao 

mter- Vice-Presiclente da Republica. que a.1ast..1.sse 
.as forç:as fcderaes da. indebir.a intel'vençiío tU.\ 
politiea. tlos estados, pn.ra. se pôr termo de vez 

O SR.. N1Lo PEçA:'\IIA-Como e que muitos a. eSSi.tS lut:ta:::, que nti.o ern.m ma.is do que a. 

UZII SR.. DEPUTADO-E elles esta,V<:\m 
vindo. 

tizeramdepo~i~:GP.~ de governadores~ conseque~cht de~sn. nelhsta interv~n~:ão. feita. 
~ ·~ . . .. . , .. 

tres ;,:-e;let·ae:o: n~!lll siquêr lentv<\;n á conta. 
do go,•erno dn S[· .. ~rice-Prcside12te d~ ~epu~ 
hlica a. t·e:-: )Oll:O:tl.lnhdn.dc de tao crtmmosos 
factos, apena .. ~ pe• mm '"" sun. mtervençao 
para. ü1.zer ncaJm· com clles. 11ois eorn o ser o 
primeiro magist.r:tdo ela llil(;.ií.o, o comm<:u~lt.tn~ .. . ' '"" 

}lo.( ( 't 

0 SR. BELLAlDII::'\0 DE ~lEXDOXÇA.- .•. por
que esse er<.\ o clever do Sr. Vice-Presidente 
tia Republica., si não queria tomar essa re~ 
presentação como u1n direito gm't\lltido pelo 
art. 72, § 9, da. Cütlstituição, que üiz o se~ 
guinte (lê): 

se~'~'ue que sli a. clle cabe pugnar peln, ma.nu~ 
te~ç:ão dtt llisdplinn. delltts; os illustees gene
raes. como immeditl.tos responsa.vcis pelo cum~ 
primento do~ devm·es. militar~s por- P.<tr'~e de 
seus commn,ndados, tmham mnd<:t mats unpe~ 
rioso dever de pugn<:\t' pela inaltQ~tabilhlade 
desse elo fortíssimo que une, anima. fortifica 
e torna. tio resneita.vel a. classe milit<:tr. 

" 
O SR. BEVIL~\.QUA-Qne 

«E' permittitlo a quem que,. IJ.Ue seja, repre
mani- sentttr, me:leanlc pctic:flo, ao..; p•)de··es pttblico.-,, 

:, ; · r m '-

em lia 1 
outro modo. Benjamim Constant, .fundador 
da Republica, pr-onunciou-se do modo por que 
me estou pronunciando. 

O Sr • .lt."LIO DE MESQUITA.-~ias fui indivi
dualmente. Ha muita. dí.treren~:a. 

0 SR. BELLAR"ZilL'O DE !VfENDOXÇA-Embora 
se pronunciasse individualmente, smt opiniã.o 
iol abraçada pela cla.sse e V. Ex. ha de ou
vil• aqui as plu·ases -pronunciadas por elle 
brevemente reproduzidas. · 

Os illustres gener-aes comprehendemm (]Ue 
tinham <t responsa.bilidade d:.t disciplina dRs 
forças sob seu commando immedia.to, e Lbi 
tendo presente este ~lever. com ~) il~t~1ito 

rinci almente de evli:ar <\ luct:.t tratt'lcl(la, 
que se po 1a ar, mesmo no se10 < a. · orça. 
tederal, no estado de Matto Grosso, que 
SS. Exs. dirigiram~se por ~tl fórll!-a, com o 
maior acatamento, ao Sr. V1Ce-Prestdente da. 
Republica, como o unico que podia. evi
tar o .já então previs~o derramame!l to de 
sangue, que afinal trtstemente realiZou-se 
am. 

O SR. BEVlLAQUA tlá um aparte. 

O SR. BEVILAQUA- Elles teem umu. legis
lação especial. 

0 SR. BELT.-AR:\fiXO DE MEXDOXÇA - ~ias O 
que vou 1h.zer e justamente conrrontar a re~ 
pre,sentaçã.o com a, legislação milita.r-

Si S~ Ex. desse outro ca.racter á repre~ 
sentação... (.Alguns apartes interrompem o 
on!Clo1·). 

Isso não tem valor, e tt}Jenas gosto de inter
romper. 

Estou aqui cumprindo um dever, conven
cido de que presto um serviç:o á minha classe; 
mais t<trcle os illustres collega8 vjrão ;i. tri
buna esmagar os meus <trg-umentos. 

• • • ~ • "1 ~ 1 
tendeu que o § g~ do ttrt. 72 ela Constituição 
nã.o perú1itti<t :tOS g-ener·a.e:; esse procedimento, 
si S. Ex . entendeu ainda que os generaes não 
esta.vam cumprindo o dever que ú. 1orr,:a 1e
deral incum!.~e. em virtude do art. 14 da Con~ 
stituiç:ão, S. Ex. devia punH-os pela. leg-isla
<:ão militar, devia ir com a representa~.ci.o ás 
pan-inas dessa legislaç:ão e procurar onde o 
supposto (lelicto que tinham commettido en-
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contr·;tva plen;t capituht\<iü, p<u·a impor-lhes 
as ~nas correltttas. 

.lá li o :1-rt. 72, qu~ não fh.z exdusio de 
ninguem; n.gora. You lt~r o :u·t. 14 da. Con
stituic;it.o, fic..1.ndo e.;:.ta.IY·lec_ír~o qne. aos g:~ne-

' ... l . 

da. disciplina. incumbe pt·cvenir este$ 1il.<:tos, 
e~tes :tttentaüos contra a.s k:i$ or·din:wiõts c 
contt-:t :~. Constitu i<;J.o. 

O SI~. BEVli.AQt;.\ - Pl'i.t.tic:twlo att.:;ntatlo 
mn.iOL'. 

O St~. HELLAlt:\ll:\ú I>l·: :\It~:\DO~\~A- Diz o 
al't,. 14 (/•3): 

«_As Jorç"<tS de t.err·n. e m;u· . siio lns~it.uiç~)es 
• ' """ .. • • ~ • )r, ... ~ 

du. pa.kia. no ex:t~riur, e (i, íitW'ute,l~:rlo dw• lei:> 
1w intel'iot·. 

A lO L'~"· n.l'ma.• tn, é e~s~nci:tlmente ohcdi-
ente, U )Hlt·o dn." -t111.'tr!-: r.'· •;i, n.os :;eu:=; :;up,~
riore::: hi~Li.t.t•chicul", e o!Jl'i;;rr,•l~.r. rt sH,tcnt(Gt' (t,s 

i"~titJ'içiic.~ cons!itudona~s. » 

::SR. >EVlL~(~UA- r a.s nao ·em o r: -
reito cb interpretar leis. 

0 Sn.. BELLAR:\HXO DE MEXDO:\ÇA - .Agora 
otw.n. V. Ex:. a. opinião de um do3 muitos dis
tinê.to.~ homens de Esta.clo do Brttzil, um elos 
muitos dedkallos á classe miliütl\ tã.o dedi
cado como ta.l vez não o se.j<.tm neste momento 
e nem venham n. sel-o ja.mais clous ter~~os dos 
pseudo militares. 

Trarttva.-se da m rrmt uest<1o militar, uu 
não preciso rememol":.t}? porque est~t. ai ndn. 
bem rr•esc:.t na memorm de todos e 1ol della 
qu_e se origilli.U'ttm outro que. tivertl.lll p_oe 

por ca.ui:a. •.lessa.~ l'eda.m;H,-ües e •li~cus&í.o que 
mo ti varam a. -:t ''· ;:·" · 
UW.t·c~ p:>r;tnte o governo pa.ra que complete 
o seu ado, 1i.tzendo rctiritl' essas censuras, 
que já estã.o implidta.mentc repudiadas pelo 

· overrm. Eis o venla:deiro estado dtt 
quest!í.o militar. 

« Fa.zen1lo consi•let'ações ao procedimento 
do governo, dis·.:utindo-o e recla.tn<\ndo cont.l'a 
eUe, não pmticam o:; militares n<:to •le jndis
ciplirw .• c, pelo conttt~,rio, vier~1.m em auxilio 
do governo, set·vindo de gui.a lX~t':.t. o a,!ast.a.r 
•lo C<tmi.n!IO er·l'ado que :;:egnitt. E p:trccc que 
t\Ssim. entendeu o goverao revo~a.ndo o tl.cto 
que :provo<:ot~ <l. discus&l.o .e. n. recl~unaçã.o. 

.. . . .,. . ~ .. ~ . 
as~t~miu neste scr.:t{lo um tã.o Ya.sto 1lomi nio 
que a socied:ute miliktt' não podia fugir-lhe. 

Por- i:::so c uc a. subordiwtf::í.o e a. disci-
l)limt ntiUtn.e, nu, épocn. em que vivemo::::, na;o 
esti·t ma.ís em 1lit.~r -Am1m- a. toda..-::: M opt
tth:es •lo5 chefes, qun.ndo c licito ü1.zer·lhc:5 - . .. . 

f._ • ... (. 

ordinaç;i.o c.~tá na fórma, resp~itosa, como a. 
1.H vergencia. de pa.recer se manifest.:1. por parte 
do subordinado.Alliar a independencia de ca
ra.cter com o n.ca.ta.mento 4.levitlo i maior 
lüern.rcllia m.ilitar, sem o1lentler a disciplina 
nem melindrar particularmente o superior, 
constitue indubita.velmente um problema, ili1:. 
ficil, ma.is esserda.l p<tra o melhot'ament~ d~s 
instituições militares e conservação Lh\ d1sc1.-

Esceever e ü.tllar livremente . é a bn.se da. . - ' . .. . . 
' ( ( . 

Veja.~l v V. Ex:s . o procedimento dt\ cla.s::;- ......... . . . ............................. . 
militu.t· enti.o r);1r::t comparar com o seu pro- Pretender rednzit· ao silencio o oflicial, 
cedim~nto de llQje ( lê) : torna.l-o subser,'ientê. e :passivo a.bsolutamen-

<.: Nesta. época. em (jUe viYemos, _em que a. te é clesmomlisar o ofllcial e impedir a re
pa.hwl·a. e5<:t'ipta e l'tüladi.\ gos~t de tã.o gra.wl·• organis..'l.ção do ex:ercito.E' :.ti~'I.S~'\.r do ex~r?ito 
iufiuencia, e constitue uma tã.o poderosa. os caracteres energicos e la.borwsos. espmtos 
arma, dtt qual totlos podem usn.r livl'e~e~H~, activos, as cttbeç~s que querem pe11sar, llara 
em vista do pt·eceito dtt nos~ constttUiç:.ao só a.h i deixar aqueUes que :preterem dor
politit-a.,:pret ':!ndeu o Sr. ministro cb guerra., mit.u· preguiçosamente sob a :pesadê.t c~ber
lJem ou m.a.l interpr·etando e executando va- turn. <\dministmtiva .• o lmperw Allemao, <J, 
rios (t-vtso", :pr ivar o exercito d? \ISO de !4o França. <t Ita.lht,a. Austrin.-Hun_gl·in., e tot~~s .as 
importa.nt~ direito. Dignos e patnot1eos mtlr- outras na~~ües fazem os mmorcs 8<1Crlllctos 
t.1.res. tendo à su<~ frente o bmvo ma.reclml para collocar os seus o!llc:hl.es ~1<L 1" ctas~e 
Deodoro (h\ Fonseca, reagimm contra esse socin.l. Entre nó.:;, os poderes publtcos . c?nspt
pl:ocedimeuto do governo, o qun.l considerou r'<l.m-se para desmoralisal-os e desprestt~Ial-os. 
prnclente e ju:;to ttrripiar d~&t carreir;t em -;:- ; (f 1• a olitica de .Mazarmo. O 
que se a trara 1 :s < • tempo vence muitas causas e muitas !esis
O"J.ndo esses aoisos que estabeleciam tt censu- tencias ; porem é tn.mbem o tempo um .smgu
~a previa aos m~lit..'l.res qu~ quizessem u~ar htr vingn.dor, e troe:t sempr~ o::: pape1s dos 
lhl. imprensa.. Fot a.:ppla.ud1do :p:>lo exerctto persegni:lores e dos persegmLlos, engrande
esse procedimento, p~)rem,não sando compl~to cendo estes, e tornando ini~tmes aquelles.» 
esse acto. aguardou o exercit? o ~eu indis-
pensavel e Iogico complemen~,- 1sto e, _o trau- O SR. JoX.o LoPES - V. Ex:. u.pplica essa 
camento dessas censuras que for-am feitas em doutrina, aos estabelecimentos mi.litn.res que 
execução cleses avisos que 1bram revogaclos command~ ? 
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O SR. BET.LA.RMINO DE MENDONÇ~A -Distingo o pr.'sidente resig·natario, e que havia de ga-
o que é serviço militar e o que é opinião rantir o direito e respr·itar a lei ; e, si V. Ex. 

• • • • • ':"" • :i. ~. • - :--

' ás praças ele pret o direito de voto,não é licito 
áquelles a quem incumbe fiscalisar a Consti

i ão ensar de outra maneira. 
O SR. BEZERRIL-Ve.jam que e1feito causará. 

no extrangeiro ver-se um militar sustentando 
que as praças de pret teem 6 direito de inter
vir na política. 

O Sa. BELLA.mnNo DE ME:\"DO:'\ÇA- Penso 
fJUe o nobre deputado não lê o que se passa 
no extrangeiro, porque si lesse teria ho,je visto 
um artigo em que se descreve minuciosa.men
te ? que pensa. illust~e general de um dos 

(..lfuito úei1L; ap«1·tes.) 
Mas, Sr. presidente. é fora, de duvida. rJUe <.l. 

~ · · ::- · · ··t c niormou com 
es...'ê.t doutrina que hoje-representa uma, con
quista da classe militar; e devo dizer c.t V. Ex. 
que a questão militar que a ella deu logar foi 
!ostentada por mim contra minh<t opinião in
dividual, quando me colloquei ao lado~e 

.minha classe, porque entre ellae um homem 
que se queria arvorar em despota no meu 
:paiz, como o pretendeu o Barão de Cotegipe, 
de saudosissimc.t memoria, entendi que não 
havia escolher ue devia :ficar com os meus 
camaradas. 

O SR. PmEs FERREIRA.-0 Sr. Barão de Co
teci e. e uma honra deste aiz . 

0 {SR. DIONYSIO CERQUEIRA - Nunca foi 
despotc.1.. 

O SR. BELLAJDIIKO DE l\1ENDONÇA- Sr. pre
sidente, eu não disse que o Barão de Cotegipe 
1bi um despota, eu disse que elle quiz arro
gar-se em despota. Ninguem respeita mais 
do que eu a memoria daquelle illustre esta
dista; mas é facto que S. Ex. pretendeu na
quelle momento assumir esse papel, tendo de 
recuar com arranhões na proprü.t clignidade. 
(Apoiados .) 

O SR. PmEs FERREIRA - Tão patriot<.t era 
elle. 

O SR. BELLAR:.'IIL"'\0 DE MEZ~.'DOXÇA-Entre
tanto, Sr. presidente, _o Barão de Cot(\,rripe 

galhardamente sustentou quasi meio seculo, 
ao passo que o Sr. Presidente da Republica 
foi erguido por aquelles qu·~ :fizeram o mov-i
mento de 23 de novembro, movimento em que 
S. Ex •. não tomou parte. (Numerosos apm·tes.) 

Sr. presidente,o proprio Sr. Vice-Presidente 
da Republica disse no seu manifesto á nação 
que vinha em nome da lega.lidade substituir 

podia declarar que vinha em nome de uma 
successão natural. ( Jfttito bem .. ) 

E limito-me a dizer estas palavras, por-
que ac 10 epr1men e para o nosso propr1o 
exercito entra,r na analyse dos acontecimentos 
que se deram de :3 a 2:3 do novombro. 

Entretanto, poderia r~petir,sem tornardigmt 
ele censura., uma proposição qu·~ foi avanç-ada 
no Senado e não teve eontesta(:ão até hoje 
ela. parte dt-! S. Ex.; 110deria dizer que o Vicc
Pre~idente da Repuhlica, em 15 de novembro 
de 1891, entrou ~~m conchavo com o general 
Almeida Barreto, propond?-se S. Ex. n, st~s-

em caso de morte. qu~ se julf:,ta V<t imminente, 
quer em ca,so de resignação do 110cler. (JJume-
,.o.~os apm·te . ..,. ) . 

r, :pres1 en e. peran e a eg1s ::1\<l.O 1m 1 ar 
apenas se pótle incriminar os generaes de diri
girem uma petiçã() collectiva. · Ora, eu pode
ria dizer que isto não tem valor deante da re
solução da consulta que firmou doutrina a esse 
respeito e que ainda não ioi revogada, deante 
mesmo d<t propria Constituição. 

Mc.ts concedendo, sem acceitar, que houvesse 
um<t ílt.lta nessa representaç~o, encontrava-se 
onde capitulal-n. inteiramente, no regulê:tmento 
i ·i . , . . . . . 

representação erc.t uma simples transgressão de 
disciplina, e as transgressões disciplinares são 

· n:-·ia, reprehensiío. deten-
<;.ão ou prisão. não podendo <l. prisão ser por 
mtüs de 2.=5 ltia.s e <L detenç<i.O por mais de 30, 
accrescendo que a detenção podia ser nas pro
prias casas dos genemes, evitando os appara
tos, sempre inconYenientes e perigosos em 
fues casos. (.4.poiados.) 

E, Sr. presidente, devo dizer que foi gramle 
a <tudacia do gov-erno do Sr. marechal Flo
riano Peixoto; até então nenhum governo se 
tinha abalançado no nosso paiz a pr<.tticar um 
acto tü,o violento, de tamanha arrogancia 
e prepotencia. 

O SR. BEVIL.\QUA- Tambem nenhum go
verno tinha-se encontrttdo em taes circum
stancias. 

0 SR. BELLARML."'\0 DE ME~'"DONÇA- Nao, se· 
nhor presidente. a razão e outra, is o se eu 
porque infelizmente o exercito nunca se 
achou tão abatido como neste momento. 
(Apoiados ; ti·ocam-se nwnerosos apa?·tes.) 

Devo dizer· a verdade inteira ao meu paiz, 
e devo dizel-c.t succeda o que succeder. 

Espero, porem. que apenas desvaneça-se 
este momento historico, apenas passe ·este 
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estado üe torpor, devo tlir.er que c~ exe1·cito 
ha. de se erguei· intemera.to e htl. tle r·eiviu
dic~\r _9s set~stlireitos.Estou disto conveJ!ci<lo, 

"" .. . .. 

O SR.BELLAR:m?'\o DE :)b::-;oo:-;çA.-Sei onde 
V. Ex. quer chegu.r. mas dar-1he-llei res
posta completa. Tenho mesmo a.qui um pro
jecto a este respeito. 

Sr. presidente. a. reíbtma 1los 13 genet·nes 
trouxe realmente uma g1<1nde vantagem tl.O 
Vice-Presidente da Republica, teouxe uma 
gr-ande va,ntagem áquelles que estão liga(los a 
S. Ex. Desse acto resulta.ram 13 vagas de ge-
ner·a.es, t esse ac o res ara.m v ..tgas em 
Cll.da um dos postos superiores e suba.lternos. 

O Sa. BEZER.RIL-E uma. dessas deu 

O Sn. . BELLAR:m:xo I>E l\!ENDONCA - Rebai
xado embora de posto, sinto que ~me engT<tn
decerei <tOS olhos da naç:ão. 

O Srt . CosTA J UNlOR- Pelo menos V. Ex. 
se torna coherente, rcjeita,ndo-a. 

Sr. presidente, vou responder <.i arguição do 
nobre deputado pelo Cearit, de haver eu ido 
agradecer a promoção n.o Sr. Vice-Presidente 
dt\ Republica.. S. Ex. está enganado ; posso 
citar, uma por uma, as testemunhas do 1acto. 
Declarado o esta.do de siti.o, e, não tendo eu 
me a:prese11tad,o ao Sr. Vice-Pre::;idente da 

Repuhlica, por motivo tlessa. 11rom~-ão, corria
me o dever de apresentar-me a S. Ex .• tanto 
por um como :por outro ~acto. E o fiz com . . . 

por parte do governo dos relevantes serviços 
que eu tiuha. prestado ao pa.iz; então, retor
qui-lhe:- agradeço esta demonstra.ção de apre
ç.o. M<ts não disse que acceit<tV<t ou não a pro- ·· 
moçü.o ..• 

O Src. CoSTA .Ju~roR-Destle que agradeceu 
está dar;o que acceitou. 

0 Sa. BELLAIC\lli""\0 DE MENDONÇA- Mas não 
agr~<\deci<L sinão as expressões encomiasticas, 
e nao t evw. ormtr-me gro i · 
S. Ex. 

O SR. CosTA. JUNIOR- Ent<.i.o S. Ex. é in-

a. • . •. 
V. Ex. enganado; a Constituição diz clara
mente que o Presidente da Republica é o 
commandante em chefe das íbrç:as de terra e 
mar. Como é que um militar em disponibili
dade, como me achava, não h a veria de 
apresentar-se ao commanda.nte em chefe, pre
sente no logar declarado em estado de sitio ~ 
Sei que lm. muitos officiaes qu~ 1og~J!l ao 
cumprimento desse d~ver de cortesza m.zlitar. . . 

sob~jas provas <le altivez~ posso.1r. er com o 
Vice-Presidf'nte tla. H.epubtlctt, prll1Clpa1mente 
em ubjeeto de serviç~o. sem a. n1.enor quebra ue 
homuridade. (Muito úe,n ! ) 

Fui ao Se. marechal DeoLloro logo depois 
elo golpe de E$t<.\do, cot!l C! qua,lnão pac~u~i, e 
(lisse mt frente da oflicw.hdade do lo de mían
tarht que guarnecia o. etlificio da Camar-a. I! O 
dia desse attetltado:-Sl os meus collegas qut
zerem entrar irei na fl·ente delles, a despeito 
das vossas ba}·onetas e metralhadoras. (il!tâto 
bem, opoiados ! ) 

0 Stt. SAXTOS PEREIRA.- Posso dar tliSSO 

testemunho. 
O SR. B!:LLARlnNo DE MExnoxç~\-Sr.presi

. te demonstrado ue a refor~a. 
dos generaes foi o maior at n o qu~ Ja
mais se praticou contra todas as garanttas .e 
todos os direi tos de uma das classes ma.lS 
r·espeitadas. Entrarei ligeiramente na. analyse 
de um outro facto. 

Diz o Sr. ministro da guerra, no seu rela-
torio: 
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-<< As forças do exercito, nt7o olJ.;:;antc a:-: oc
cun·cmcia . .; anm·;nrw.~ fj!ec se de1·am. e1i1. alguns 
dos e<:tados da RcpuTJU.ca, te~m íilrmtido sempte 
rt í1Cce~saria rliscipli;uL e co1·recç(1o no tle3-
empen 10 c e seus ( e veres. » 

Si isto ~uma ver·dn.de, si n, disciplina tem 
sido mantida, si os militares nã.o teem f:lltado 
ao cumpr1men o e seus c evere~ .- ~ o 

a Cama.ra: quem e o responsa.vel pelos r.le
ploraveis acontecimento:; do Cea.rá e de ~fn.t
to-Grosso ~ 

Si as rorç:as ietler·:tes cumpr·ie:1.m sempr·c o 
seu dever é porque obedecera.m its ordens do 
governo, em todos o~ seus movimentos. logo e 
o governo o unico l'esponst.wel por a.quellas 
scenas selvagens que ent;ristecem e envergo
nham a alma. nacional. ( :tpoi(tdo.-;. ) 

O SR. BEVILAQuA.-0 relatorio é c.tnterior '" 
estes factos. 

. "· .. ... ... . ..... .:. 

deram-se em levereiro. m<u'ço e abril 
la.torio é de maio. 

Porqu(} S. Ex. niio deu cumprimento a essa 
termina.nte e rec?nte disposição~ 

O SR. BEYIL,\QL\-V. Ex. sahe que o pro
ce::so dess'.'s ali:;;ta.mentos e tlifficiL e na. situa-
c,ão do paiz era im possi vet. 

O SR. BELAtDnNo DE 1\-IExooxçA-.-\. lei pro
viderlCion sobt·e isto, a.te esta.lleleceu regras 
para se proceder as evas. . x. nao ez o 
q ne a lei esta.tuiu e vem dizer que h a claro:'; 
no exercito, porque o alistamento não 1bi 
rei to. 

Sr·. pi·c:::idente, V. Ex. sahe m~lhor do que 
eu o quanto as classes laboriosas do paiz são 
pr·e,j udicadas eom o serviço militc'lr. Sabe per
íeitamente que, instituida a ü~tlera.çft.o em 
nosso paiz, cada um dos esta~los procurou au
o·mentn.r a suu. for :a olicial, destinada a ve-
lar pela seguranc,~t individual e pe a manu
tençã.o da ordem, com o que o exercito devia 
fic.ar a.lllviado de mmt das tarefh.s que mais 

c, ... • .... , 

não se preenchesse sinão ate 20.000 homens. 
OSR.BELL.\R)IIXO DE :YIExnoxçA-Quem é en- As c::onc.li(,~iJes llo paiz, porventura, mell10raram 

tão responsavel pelo que se cleu 119 C~m·á ~ para que possamo~ abrir mão de~sa restric-
0 SR. BEZERRIL-FOi O lln sublevado. ção ~ 

Pois não continúa. a h<v,rer falt~ de bea.eos 
O Sl":.. BBLLAR:o.nxo DE l\f.~xnoxçA-O 11 o ror neste pn.iz, t..'lnto assim que aincht luctanios ' 

afastado do then.tro dos acontecimentos. com um:"L p.rande crise industrial e agrícola? 
(.41)a"t·te:; e contes!açõe.>.) ·A d - 1·t· · -camara a0 em po 1 lC<L e empreg·om:tmtt nao 

Sr. presidente, a respeito elo Conselho Su- t~sa1~em de~envolvido ainda .ma.is que nos 
!\· · · a· lut t:.'l.mbem uma. o·r:.t v e omis:::ão ~ . . ?. 

na exposi(,'ão do Sr. ministro (la guerra .. 
S. Ex. ca.la-se absolutamente qua.nto á de

missão violenta de illustres conselheiros de 
guerr t • • , . 

·creio que de 184:~. só podhtm ser· aposentados 
nesse cargo. 

Pois já niio ba.sta:vn. a refor·m~t que os n.r·
redav<t tia ingerenciá sol)t'C fiw(;a.s fedcr·;t~s '? 
Já. não bn.st.."t vc."L ter-lhes pa.mlysaclo a. ca.r·t·ei m. 
brilb::tnte enc:!tada., e que .iú toca. v;;t para al
guns a seu termo ? Era. pl'eciso nincla que 
fosse destituir destes C'argos, consider·ttllos atl~ 
então intüaca;veis,imn1ensos e per·petuos, como 
garante <t Constituição p<tra os memlJt·os ttü 
Supremo Tribunal }lilitar 1 

Entretttnto. estes votos não sii(l m-:nr:iomt 'os 
na exposi~~ii•J do Sr. ministr·o da : .. mena, pO!·
que. como outr.JS, S. Ex. não podia ju~titic::at·. 

Sobre o alistamento milita.r. S. Ex. vem 
dizer que não foi possi vel re<llisa_r este a.lis-

( j • ... .~ 

vesse emba~·aços, mas S. Ex. não c.liz que 
meios empregou pn.r-n. da.r cumprimento à lei 
qu_e aqui votámos no principio do corrent~ 
anno, e que. clara.m2nt~ estabelece que nos 
estados em ou e os alistamentos não tenham 
sido 1eitos, se procedam a. elles immecliamente. 

0 SR. BELLAR:'>fl:.'\0 I>r-: :\fF:XDO~ÇA-Agrude
t::fl :t benc,·olencin. tlc V. Ex. c vou termi
na.r. 

Si. c;-,mo clizi:t. n. nossa sittut(:iio não melho
r·ou, c a.te n . .;: c:ircumstn.ncia.s fimwceil~.:t8 }):t
rocem ;l.!!grttr<lflas, dc,·emo:' rmtuter <t re::;tl·ic
<;ft.o elO preencltitn:' JÜO a. 20.000. pelO que \"011 
enviar· unHt emenda. nesse seutido, iclentica iL 
que apresentou ao projc<:tt) pass:vln o actunl 
Sr. miui~tro (ht:o; rel:tt:ões exterior·es e que 
foi l'ntão acl'!eit:L pehL Camar:.t . 

Unm outra. cmew.ht a.pres?.ntada. no anno 
pa.~st.Ldo 1bi i ncorp:n·ada ü.q ndla lei, peht qua.l 
p::weci<t que era. pensamento de:; Con~·resso Ntt
d?.n~~L acabar co !TI tlua~ excrescencin.s que 

• • c • ' 

den:m1inados extraorditmrio e extrn.numera
rio, pa.r<.t os qua.es seprohil.Jiu desde logo qual
quer transterencia. 

A commissão de marinh:l. e guerra propGe 
a. manutenção de um destes quadros p:.tra que 
a ellc venham a, p;;rtencer: 
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«1. n Os lentes substitutos e professor-es d;\s 
escola.s militares, que tenham ;trlquirido em 
ta.es c:.wgos dit·eito ú. vita.liciedu.tle.» 

Si não chegam os ofJit:h~cs 1Ío:' co·· )OS es )C-

cm.es_pa.ra. esempen l<W os cargos, o mais c:u
rial e que sej<tlU <.\ugmenta.dos os qua.dros or·
tlinarios. 

mew pr·opos o pe '" comm1::::sao vem ía -
settr os regulamentos desse~ (;0rpos e fa.zer 
àelles dest'l.ppa.recer um;t Lla.s attrihlli\~Ões 
dadas aos seu~ oflithw~, n exeedcio tlo tn<t~b
tm·io em estabelecimentos milit:u·e::; de en
sino theorico e pra.tico, pela. dimina.<:ilo dos 
mesmos officiaes üos rcspet.:ti \'OS qu:t.tlr·o:- ot·
dinarios. Além disso, tot·rHt o or\~<tménto th.~ 
guerr-a. imleterminttdo com :1. contem.plaçii.o de 
um q_uadro illimi~tdo, como :;erú. o pt'oposr.o 

O n. 2 é n.ssim expresso: 
« s que exel'cerem c:a.r·gos e e1•aes pot· 

s1.m natureza. incompa.ti\eis com o sel'viço üo 
Ministerio da Guerra~>. 

Jgto é mnito vn.go c pôde ate :-;et' contea.l'io 
á Con::;tit.u ição, conformo a i nterpret.a.ç~ü.o que 
vier a. ter n:t n.pplica<:ii.o. 

Si a illustmrln. con'tmb:sü.o nüo iH'eCi5ar me
lhor o sett pensa.mento n. r·cspeito, sou ttll'l,~do 
a oppor-lhe um;t emen(ht SlllJPt·esslva. 

U:\l SR. DEPUT.'\Do - Seri:t melhor 
V. Ex. a})t·esent..t::::::e jú. 

O St~. BELJ.A.K\n:'\o DE ~tE:-.noxçA- Vou 
envinl-a "á. 

O n. :3 <li:::pGe: 
« Os eleitos pt·esitlentc::: ou g:ov·ernaLlol'es, 

_assim como os que. <t hem da. Ol'llem pu hlit·a, 
forem po:::to~ ~L di:::po~i~~;"ío ,Jc me::: futtcciona
rios. pam <:t\rg·o:; e:::tt\tltt:te~». 

Acho muito.insto qnauto i pt·imeira parce, 
-por·que o::: c;.wg·os de ;.rover·n<lllore::: ou pl'e:::i
uentes Sii.O CX<.!l'Cido::: d.m·an&e lOllg'OS l)e!'iodos 
parecer11lo-me ent.t·eta.nto que :::e deve t1:u· aos 
deitn~ um pt<t.;I.O, embora curw, p:trn. tomt'l.
rem po::,.:-;e sem prejuizo da.~ vantagens milit.a
I'C$; uilo posso. entl'et:wto. coru.:ordc.u· com ;.t 

8egunda. pa.rte, pot·q ue os olfidaes postos it. 
dispo~i~~i"to dos govi:!t'l\O!' <los esr.atlos. a hem 
<l<t ol'dem pnhlica., apenas muito tempoea
r·ia.mente de\'êt'à.o set· t;Oitserva.Llos nesse ca.-. . .... . 

L- ' -..; " t. \._ ... ~ ' • ~ 

a. ordem publit:n .. o que ttispen::;;:t. :.1. pa.ss:tg-em 
para o quadro pl'ojectndo. 

Com :semelhante disposição, :.t illustr·ada 
commis.::ão de m<winlm e guerr;.t arvorar-à em 
lei um abuso invetet<.tdo no ptüz, no qmü só 
vejo um resultado real: o <.l..Ugmento dos 

cb.\1'(';:; no exercito c o a~-w.:aniento das nmhi-
Ç';!)es p?.ssoacs. · 

Tc.unbem niio e:oncol'do com o§ 4", que diz: 
«Os n.rl'egimtont~tdos que, ll<l. faltn, a-bsoluta de 
oi icmes c os eot·pos especta.es, exercerem nas 
escolas~ üthric:a.s e a.rsetmes empr·egos creudos 
pelos re~p~ctivos reg~llttmentos.» .. 

o 
diit, mas o outro jà tem em parte o assenti-
mento dil Camart.t, pelo menos na sua i<lea 
e<tpital. contidtt em um projecto votado em 
primdm drscusstio que fui apresentado pelo 
St·. Ba.rbosn. Limt'l. e outros illustr-es Srs. depu
tttdos. 

ProYidéncio de tal lorma que se torne :pra- · 
tic:a.wl a medida.. E como é urnn. medida que 
tem em~ito uma. só vez., creio que fica muito 
bem colloc:.tcl<t na lei de 1ixaç;."io de forç~a.s. 

Est<.i.o alü os dous a.dditivos ; os meus illus
kes coUegas da commissã.o da. marinha. e 
guerra apontal'àO os pontos cht divergencia e 
na.tut'almente volta.rei iL tribun::t pa.l.'<t discu
til-os. 

Apresento ta.mbem umn. idé<t pa.ra. a qual . ~ 

.. 
::iS. Exs. que, a.pez<tr de termos muitas esco
las milita.res, qm• t' mcionam ha largos annos, 
de termos l:Offi I:!Ha::; ,_:· · s~v:s tabulosos,nasarmas 
tle inzantarht e t:a.vaJlaria, a.inda. os estudos 
não teem ;.t devida importancia. apezar de 
terem a pref~t·encia da lei.Nellas dous terções 
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da:::: vagas siio dada:; á antiguidade por con
cessilo que se 1oi renovando de anno a a1mo 
e vor isso ~om o correr do tempo firmou di-

t,; 

Proponho que se reduza it metade a. con
cessã.o daun. ú antiguidade, porque o pensa.-. . . . . 

-lo '"'.l. .• .,. ... 

que tenham o curso da- i·espectiva arma. 
Sr. presidente, renovo aqui um;t meditl<t 

que já 1bi proposta. pelo Ministerio da Guerra. 
na. sessão pa.ssn.dl\, a. reorgn.nisação das e~
colas militares sob Lliversas ba.ses, entre ellas 
a juncção da superior de guerra á militar 
desta capital, como n.ntigamente esta.va.m• 
não só por utilidade do Estado, como nor 
economia. V. Ex. sabe quanto depende na 
XtSt.'l. da cru erra. A e.;te res )eit basta diz "'l' 

que o crescimento das despezn.s e tem sido tal, 
que em um prazo menor de 5 annos jü. ellas 
triplicaram ! . 

collegas, diz tonwr-.w: ~l!ister rp.w (LI) de.;;pe:.as 
se}aiít ,·adu;iâas tis mai.o; 'i1LOdestas 1n·oporçües, 
attendemlo-se e;,;clusioamente Ms SCi'!)iço~ alJso
lulcmwnte inclisptnsavei.~, e S. Ex. a.ccrescentou 
mesmO 1Utdrt pode;• COHCO'I'1'Ci" 'nlr.tis f(n·tementc 
J)m·a lt fh"íiJ.e:;a do ~·eyi.n1en 1·cpublicrmo e sua 
con.~oli~laçiZo do que cs:m cowlac!(' seguida coi~~ 
resoluç{io c ,:m·afJC:ii~. 

:Não quero, Sr. p1·esidentc. que se possa <li· 
zer ue o exeréito exact<.tm n ·.' l · · · -

tos representantes no parlamento, c a. éla.s.-::e 
que faz ma.is resisten<:in .• que oppüe-sc ma.is 
tenazmente a qui! se: reduzam as depeza.s ptt· 
blic 

Já th·e occasiiio de npt·l~SCilta.r até um plano 
de reorg:.tnh:açti.o tlo ext:tl'ii.o, em que as u ui
dn.de::: tacticas c ac.lmiui:;tmtiYas s;io meno:' 
t~umcr·o:-;as que n.s do plauo em Yigor. :-::em 
·talta.r u.b:-!úla.ta.ment~ ao:-> ]Wincipios organisa
dores .modei·nos: nuus g-et·;tlmente a ceei tos pelas 
autoridades ma.1.s competentes. 

O SR. BEZE;ruw. - De onde ? dtL Europa. ?: 
0 SR. BELAmn~o DE .MEXDO:\'CA. - Po

der-se-hia reduzir a. muito menos o numero 
dos corpos combatentes, porque P<tm ter um 
exercito muner-oso não e nec:essario augmen
t<.tr o numero de corpos, como erru.tht.mente 
se 1az entre nós; <t questi:Lo é das ror·ças com
pon~nt~s qo eflectivo de cadtt unidade. 

o ' :s • <, ue 
trará uma reducção considera vel de officines 
ão exercito, consequentes u.trazos na c..1.rreira 

· e gel".a.rà desgo::tos. 
Em todo ce:i.so, emqua.nto as forç:as finan

ceiras do pa.iz não permittirem despezas tão 
extraordinarias, como as que exigem o orça
mento da guerra, e de inspiraç;:1o patriotica 

nii.o se csg:otnr na fixação das forças de terr11 
todas as 1br-ç:as exigida.s pela orga.nisação das 
armas combatentes. 

• l~( 

pttm ordem do dia. 

e 

O SR. BELT.AR:.\II:\"0 DE 1-IE:.\"DONc:.._ - Não 
quer·o abusar por mais tempo da boiid~cle que 
teem-medispensn.tlo os meus collegas e V.Ex., 
que tem ~ido tão compla.cente l?a.ra commigo 
e portanto vou termin&r minhas observa
ções, firmando no conceito da Camara as ideas 
que com n. ma.ioria <.los Srs. representantes 
tiYe "hom·a t.le sustentar no contra-manifesto 
com que respondemos a.o golpe e Es a o, ( o 
attcnta.do de :3 de novembro. 

Pec,:o ~ SS. Exs. que não fuja~ do com 

movimento. 
Diz o manifesto: 
« O Congresso nã.o se despercebeit da cor

rente reactora que. se 11:,rmtt em torno da. Re
publka.. impul..;iono.(lo p~·incipalmcnte pelos er
·,·os do yoct:ríw; mas o ?"(mwrlio cffica:. c t)f'Om· 
1Jto r:stá no respeito ri . .; in . .;litHiçries, na gttarcla 
os rn-inc;ipio ... e i/(( OIJSt:i'Oancia da ConstitHir;ü:o 
l?lflas I eis. 

-<< .'Setn 1sto. tocrt po tlzca e ar t tCW e a sa. 
<< O rp.w o l;r~m :;;e;r.-;o acvn.-;elha J rptr:, a11tes de 

?'tJt!o, ·i·e,· ris ·n1edirlrts e.di·ema.-;_ e aos golzJes des-

tlr.r,·em uol1i./itro· o ?"Ur]iliwn 'Jlle ·i·cprcsenta iiL 
1:d1t siHcutt o1J1Jlica~~·'o do. lei~ e por um severo 
re;;imen de mora.lichule . 

« S;io estas l onga~ brechas por onde pene
ü·am o:-:: iuimi~os 1.las instituiçüe:5 repttbli
canas. >~ 

Estou Sl'. pl'esidente, no meu posto~ a 
}mgna.r po1· este:- principias, a, pugnar pelo 
respeito a Constitui~~ão, pela. consolidaç·ão das 
nossas illstiti.üç:ües, pelo aca.to it lei. 

E sul)screvo aintla as ultimas pttla\Tas 
deste manifesto. e espero que SS.Exs. , relem
ln·a.nr.lo a respons:tbilidade que tomaram, ve
n hn.m se colloca.r no posto em que me acho e 
que julgo ser o da. de1eza ú. causa da. rttzão e 
dajustiç<:t (lê): 

<< ua. quer que se.Ja o a )<1 1men o em que 
se julg-ue ter cn.hido o espírito desttt naç~ão. é 
illusorio suppor que ella ha;ja esquecido para 
sempre os heroicos testemunhos <.le smt a.ntiga 
virilidade. 

« Nós, membros do Cong-resso, dirigimo-nos 
altivamente aos nossos conciua.düos <tfi.m de, 
neste momento angustioso para nossa patria,. 
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dizer-lhes que não reconhecemos de modo al
gmn o <"Lttetit.~do.que aca.ha. tle ser pmtic:.ulo 
contra seus dn·elto5. ~ober;mos e que. si pu
desse consummar-se a.lilce 4lo Jaiz e do mundo 
serta o perpetuo oppro )ÍO desta. mwã.o. 

« Nenhum povo conquist:t e ma:ntGm a. li
berdade sem g;ra.nde sacl'i H do. ' .. - . . 

< • 

Estes conceitos a.pplico-o~ aos actos Yioien
to:'l, aos acto::t prepotentes, n.os <tetos trmmni· 
cos que teem síclo praticados pelo Viêc-Presi
(len~e da Republic:.t e seu govel'no.(Jiaito IJent, 
'li'íttzto IH;m. ; o o1·adm· J ctm7zn·?.mentado.) 

SESSÃO DE 2G DE MAIO DE 1892 

( Yide pag. :ij tio '1" v .. I.) 

t:o-S~. presidel{te. venho s~bmette1' ú. con
Siuemçao da Camara dos Srs. Deputados o as
~u.mpto .• talyez, de mais _magnitude que jitmn.is 
f<H tra.z1clo tt debate neste recinto ; c ao mesmo 
tempo desempenhar-me da. incumbencia. a. mc.tis 
hom·osn, que l1ei tido em minha. vi•la pnblic:.t 
lle. em nome d~s meus. comp<tnlteiros dc$t<t 
lJa.ncada tra.zet· a :1 precHl(,:i'ío da. Camar<l. do:; 
:Srs. Dep~ltatlos lll!l 1·equet·imento que tenho 

~ ~.. • ' lo • 

. O SR. CASSL\~o yo NM,~J:\IE~To-E::d.e l'NjllC
rtmento, St·. prestc.lcntc, e •le unm necr::::-;ida,le 
inadü.wel. intleeliua.vcl e o e. porque ~ahü a 
Ca.m~tr;,t q ';!C a:-snmpto idcntico apre$rnt:ulfl :'L 
é~)nsul~raçuo do out1·o ra.mo do Podel' Lc~isla· 
üvo, la .. pelo voto da m:.tiOriit tltutueU:t cn.~a., e 
sob o rundu.mento de com petit· a. este I'tunu tlo 
n!esmo pú(~er inici~r o tlebate :;oln·c esta. ques
tão, exumm<.tr e JUlgar as questitcs fllW se 
prendem ao estado de :::itio, isto e, aos dect·e· 
tos !lc 1~ e 12 tlc a.bril, lú,, lleeidiU·$C que de· 
ve~·m vn· da Cttll1<U'iL o pr·ot:edimento ú l'eS· 
petto porque a, ella competh.t dcdt~r'<tl' n 
procedencia tb decretaçã.n da. a.ccusa.çii.o. ao 
Presrd.ente da Republi~a, e ao Sen:.ulo o julg:.l.-

:"'1 a ,.. • 

Jamàis, Sr: presidente, o Congresso Ntt~io
nal teve sobre llombros· t:.tretã tão ingente. 

O paiz ;_'l.tmvessa umc.t quadr;_t de incerteza~; 
nos ttehamos a bmços com dua.s crízes medo
nhas, duas erizes que teem iuti ma connexüo 
entre si, a crise poli;,ica. e a crise eco no mica. 

C:tm:lru. A. 12 

O Sr. LOPES TRovÃo-E <t mort1.l t.\.mbem. 
(Apoiados.) 

0 Srt. AlUSTmE:-; l\L\1.\-Sem 1luvitl;t e a 

gTcsso Xacional. enrrcntando primeiramente 
a. crise potitica, irú. depois resolver com os 
luzes do seu pn.tdotismo a. crise economica, 
que a.colJarclt toda.s a.~ classes conserv;:uloras 
lht llOi'S<t socictlallc. (.NHiiWrosos apoiados.) 

Sa.be a Ca.marn. que, ~egundo o c.trt. 34 n. 
21 ch~ Constituiçüo cht Repulllic:.t, com11cte ao 
Congresso Nu.cionn.l dechLr<u· o estado de sitio 
em um ou ma.i2. pontos do territorio naciomü, 
c a) H'OVtu· ou sus >ender o sitio que houver 
sido •lcchtmdo na a.usencia. c o mesmo on
grcsso p<::lo pt·esillente !la. Repnblic;l.. Si.tbe 
<Ü~lda que o n.rt. :30 da Constitniç:ão :per-

J. .. 8 , o 

se ache encerrado, est<.t a.ttríbuieão caiba em 
segunda phtina. ao chefe do poder· executivo; e 

-:- ,,.· • c • • 1::titucional delimita, 
tral;<t rahts 1X1l'<t o exercicio tln. ;tttrihuição as
sim conterida <LO Poder Executivo e por elhts 
cletet·mimt os tmi.c:os casos em que o poder 
executivo poderá decl<wa.r o est<1do de sitio · 
em um ou rrmis pontos do territorio naciona.l. 

Em virtude dc.~t:.1. attl'ihuiçã.o, o Vice-Pre
sidente da llepuhlica, n. 10 ele ;_tbriL, declarou 
que pot· motivo de uma sediçi'í.o lltwida. na. 
Capitn.l FL'ttel':.tl, e usttndo dn. a.ttribuição 
constitut:ionaJ, llctt vc.1. est<tllelecido o estado de 
si tlo nes t<t 11<tl'te o err1 orlO ( a. \. ) , 
c no tlin. 12 tle ;_1.bril1lor um novo decreto, esse 
1nesmo runcdon;u'io, tlizendo-:;e escudado nas 

~ . .... . . . .: •. ... , 
(\ üetcrrninatlus citl:vlií.os. entre os quacs se 
aclwm t'l)lllpl't~lJen,Jidus tn.cm.hros desta e de 
ontt·•~ c:I.S<I. do Podüt' Legisla.tivn. tlc meditltts 
1le l'l!Jn'C:isiio que :1. Constitui~ão lhe lhculta. 

!Ha:; cu uão t)l'etenün, Sr·. pt·csitlente, a.git:tr, 
ne$ü• monw1ltü. n..:: paixi:íes de~ta. casn .. 
(Apoiad os, ) 

O St:.. ~IlGUI!:r, DE CAS1'l·:o-l\Iuito l)Cffi; 
calmn. muita ca.lmu.. 

0 Sr. CA88L\~O no NASCDIE~To-0 as
Sll mpto dt) l1lCU l'Cf!llCl'itnento não C pro· 
pt·iam;mte <L tliscussii.n do esh'tdo <le sitio. 

Qm\nüo cu tivCL' t.le discutil-o Sr. pre· 
siclente, quaudo fúr occasiã:o oppor
tuna., lLei de vir com o de&tssombro com que 
co% 1m íh.llc.tr a.o meu a.iz, dar o meu 
depoimento completo sobre toe os os acon
tecimentos que enlut.1.ram a Republica ha. 
ma.is lle um mez. (Apoiadas, azJr.trtes . ) 

O SR. Vt.'mAEs-I-I:l. muito tempo que 
a Re}mhlic<t estava. tlc luto (Apartes, al)Oi
ado.;;. ) 
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0 SR. CASSIAXO DO N ASCDIEXTO - Peço MS 
mens collegas pa.r:.1. não entrn.rmo::: desde jú nn. 
u.preda<;:"ío destes ~v=.snmpt'Js. Reti.r·o-mt.: ape-

• . :: • .A.. • • :, • • 

Poder Legísl;.'..tiYO cotn}.)ete.iulg~t.r estaques
tão, e pal'a pe1·gunta.r se porveJHltr'it o uwsmo 
Podel' Le.:.risl~'ttiYo estü. ltabilita<lo it l'oL'lll<tr 
JUIZO rec o e seguro so n·e as ftlles ues ~1. tl
nentes aos decretos de 10 e 12 rle a.lJt·il. 

·: O SR. BEYILAQUA -Perfeitamente esclare
cido. (Contc.<:ta(:õc . .;, avr;·tcs.) 

O Sr:.. CASSL\XO nn NASCDm:"TO- Os nobres 
lleputa.d.os qw- dcr~nel<.~m o govc~mo potl~·m 
achar os decretos ele I O e 12 de :tbl'il per-lei
ta.mente justifi<:atlos ~ mas ni'ío succ:ecle o 
o mesmo ú. nó,;:. meml1rns desta. k1ncad:t.: e. 

• I . . ' 

'· ~ 

publicano; si e,-te regimen :linela. é o regimem 
da plemt tliscussã.o U. luz mercelittna.. si é o 
re(l'imem d:t maxinH1. liberdade tle ae~~ão elos 
poc eres pu J 1c:os, '" lXt.l' ( '" m:tJot· responsa n
dade dcs::.:es mesmos pocleres. esp 'I'O que o ···o-

- • o • o verno nao negam ;t, C<tm<u·a. os eschwec:!men-

menta seguro e inflexiYcl. 
ALGl.iXS Srts. DEPUTADOS clã.o apar·tes. : 
0 Sr.. CASSIAXO DO ~ASCDIE:-."TO (tf:,·i(Ji.llr.l:.>

.'ie a 'liiai,,1.i!!) - Ni'io querPiS que o g•·Yerno 
que dei'ênileis tenlnt occasiilo de mostt·m· as 
prova . .;: e escl<tr·ec:imentos justitlcattvos ele s::-ns 
:.tetos com os quaes })OSS<t esmngm· as a.L:c:usa.
\~Ões que lle todos os htt.lo.':> partem contra. elle ~ 
Coiltimuun os o · 1arles . 

O SR. PREsmEXTE reclama. att:~n(:flo. 
O SR. CASSI:\.XO :oo NASCDIE:"Tcf'L- .\ct·eelito 

considerar de m·g-enc:ia n. ma.terht deste requc~ 
l'imento, de tn.l n·~rmn. que possa preterir tollas 
<ts ~~t;ras I!laterias que :-e: :::egucm n<J. ordem 

Assim. St·. p1·esiLlente. peço iicença. }Xtl'<\ ler 
ngot'it o meu l'(!(JUt·r·imento. do qual depende 
it. YÍ•l·1. e a liberdade de muitos cidadãos, aos 
q uaes n. patt'U1 eve nao poucos e va. lOSlSSt
mos serviços. Penso que a. Cnmara conside
l'antlo '" necessit.latle da. 11r~enciu.. dará o seu 
n)ro pa.r:t o pt·~ ·li·r·ie its oÜ t1·as ma terias da 
Ol'dcm du dia. Estas si"to a::: c:onsicleraçiíes que 
ünh<t a. lhz:t· . (Jlétn br:JJI, "'uilo úe,n) 

Vem :'t lllt~:'it. é Lidu, <Ll)Oiaclu c entra con
juntamente em discus:::ão o seguinte 

Considerando que. por decreto de 10 de 
:t l ' t ll' - l . ~~t • . :;
tn.do de sitio o Distriet.o Fede1·al e abi SUSl)en
sas n.s wwantias <:onstitucio_na.es; .. 
üid.:t excepdoni.l.l,-Hmun detidos em 1úrtltlezns 
e desterntdos p<tr<\ outt·os po11t.os do territot•io 
do paiz diversos c:itlat.lüos, enr.re os qu;tes 
a.dt:.uu-se representantes Lh na(,~ão ; 

Consi1lerando que ao Congresso Nacional 
compete. nos tet·mos do <tl't. :34 n. 21 da 
Consütniç:ío. t.oma.r con hec:imen to do estado. 
de ::;ir.io declarado pelo Poder Executivo no 
tervallo üas sess:-teS legisla.tiY<.'I.S; 

-n ·iLlcnmdo c ne )<~1':.'1. o ex:et·c:icio len·itimo 
de t:tl attri bni<:iío. cumpre ao Poder Executi \"O, 
logo a.pús <.\ tenniã.o do Cong1•esso, em ohser
v~tncia do dispo3to no <tl't. 80 § :3o, 1·e~a.tr.w, ~i to 

g-pve1·no, e 1la. p1·or)l'i:.1. maiot·i<1,: nmho.ofl'ere- : t~a ;t · o-1.1.-:, ···'1·' ""' Jltc; · i .L:> ' ·'· t '"'-i .. -: 'i 
· lt.ol(t;~,· tn11uufo dnra.ntc o e~r.a.r.lo de sítio. 

cer a. C:.l.l\li.W\1. a oeta~iii o 1le lWOpot·cionat· no 
governo os meio~ p:wa .i ustilk:1 ti,.,.~ dus seu~ Cnn~ide·r·;.tnc.lo q tw ral prr~::eito con='titucio-
actos. na l nflO ii.1i obset·vatlo pelo Pn~sitlen t;e tla. R~pu-

Sr . pr·esiti~nte. cu podCI·i<t rlizcr que ao Po- ltlica. com ; t, Jnl!IISil .. :..!'t~tn di rigidit ao CongJ·e::;sc, 
der Leg:isl<Ü!YO cmnpr~tiajul.:..:aJ · da. ll l'ces:::i- N'adon:tl. irH:OllltJietn. (lll:l.llL" it exposit;iio dos 
uê.\tle do estac.lr, tlu ::;itio. 0 qne ó ponr.IJ sem acontecimentos. dclidente quanto á just;ilica
questfi.o. visto que 0 Prl·~idenw d:L Repul:liea <;ão tia.~ nwdida::; de 1'1'-Jlressüo tomadas eOtllt'tt 
sô usa. tlesta attri l.1U it:ãu em piai n:t ~eeuntlal'ia. tli\·(~1':'0:' eidatl:i.os, (I ll ue i mp<~~si bi lit..a.. ::;ubrt! 
110 recesso do cong-resso, purcp.te l'.Ua i~ 1n·in1.- act,urecimeuto::: de t.1tl m:~guir.nde. um ju:zu 
tiva.mente da 115~siL c:ompetenéi:t mns lliiO 0 n '!dO do Cnllg'l'(~sso, C[Ue ílt·me opt·ecedentc mt 
quero fazer. vida. consr.ir.nduna.L Ll:.t Republica; 

Resta u.gor:\, Sr. pre:;ident~', pellil· ú. Hlus- Rer1 uet·emo ~ f[ ne. por interme<liu ün. mesa 
_, 1h\ Cam;M·a .. ~otidte-se .. com \.ll'!:rench\ .. do Pre-trau:.t Camar~1. que m:.tnHe~rc o seu juizo S(dm; ~ - t- 1 1 shlente da. Re1Jublic:a.. <t remessa dos esc:lareci-riuestao ao gra. v e, c:onsie. er:Ht( o-a. <L~ tt.Ll :::or·tt~ 

urgente que pretir:.L tod:.t a ore.lcm •lc: ttia .. De mcmo~ e de tutlas as pt·o,·as e t1oc:umentos em 
~,;:. · 0 - desie rec uerimento de- q_ue ~e íirm~u ~ttl'a üec:Ln.r:nção tlo e~t~~9 de 

pande a. sorte tle muitos lmtzi leirv$ c.listinctos :s~ · ,~ ' . · ' · • · L~ - · L ' 

e illustres. muitos de entre elles cunstitut:".tn c1ue t\üu noticia os dr~cretos (le 10 e 12 de 
glorias desta naciom.1.lit..la.ue, 1bram e :-;er~o t\,hril. . . 
os fundadores da Republka e d<t L'·galidade. S<l.l:.ula.:; se~::0es,: 23 de m<.tio lle 1892.-

Nã.o c.:om.pr·ehendo que a C:.tmi.l.t'a Yej;1, n ·.·stDS ~ Cassi~tJW d'J .\'àsci1111nJto . - .Antonio .Jacr..T; da 
perigos:ts e inhospitnsyn.r:.tg-ens do Amazonas l~ti~!7.o.- ·!t! CCIU;io de_ A.vltiaí·.- .~a.:;usto de 
esses nossos companheiros e collegas e recuse ]?etlus.- .':>autos P erc:?·a.-lllcwcoltno ]fvm·a. 
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- Gw·cia Pires.- Per.l10 Che.l'íiiOHt.- Oli"Oci
?'a Pínto.-.Toao 1'icir(t.- .losrJ J11al'ianno.
Fleury (}urado.- 1\. FiaUw.- Cosl!l. Rocl,·i
cues .- Pont:::s de ].lf:,;·a;Mla - To!entino de 
Ütrv:tlho.- A. Camt!con!i.- S'1 Awl·-ade_
Epitacio Pe.<;sorr..- Fernrr.wio Si11WS.- E.~
piri!o Sanlo.- .:l/.be1·to U1·amltio.- .·'l)110rio1 . . ' 

~ . . 
- Paula .ll·yolto.- Lmwo JI!il.lcJ·.- Scfti
?nidl.- Jl. ~fo1·eiNr. da Sif1;rt.- JJellw·;,;inu 
de 1llew.lonça.- lndio rlo B1·a;il . - Manoel 
Cod!to Bcr..-;to.~ elo .Nascilil.r:nliJ .- M·:quci. C(t.~!i'O. 
- F,,nscc(~ Ile1·;nc . .::.- Lopes 1'm,;,7o.- Tfen-
1'ÍfJUC de O:wwdho.- TheOjlhi.'u do.'( S(l;ilO.~ .
.Nelson r.le Va:~concellox .- J[al'lin/u) Üútli'i
(!Ues.- Couto Gwtt!XO .- Jo,7o de Síljtteira.. 

SESSAO DE 17 DE .JUNHO DE 1892 

lt • t.: ~ o • t""f I :. u 
não quize1·n.. com a:.: pala. \·l'<\=' que m·am-me 
•lictmla:-::: lJOr· um :-:cntirnento cordial, pela m:L
nit'est:.t~~io que :'llpponltu ser da. r:Lzão e da 
.iustiç:t, ~:l.crificar a. vct·dade hi:-:;tfn·ic:L dos 
acontcdmentos politic.:o:' 1.le 10 e !2 de :llH·il. e 
menos ainda. St·. pl'C:::idente. corno qne ;lttra.
hir a. henevoleucin. cl:t C:unat·tl. dos Srs. Dl~pu
dn.dos e elo paiz p<tra. ttqueHcs que se tornn.
ram victimas desses actos. in~.:lltíndo no anim.o 
dessa mesmn. camn.ra. e do pa.iz que nos ouve 
e que nos le, n. conYitçiio de que os acomed
mentos c1ue se tlesemol:.wa.m não romm o 
pl'oducto de umn. m<.tchina~~ão contr:t um go
verno tlespostico, mas contra tt RepuiJlica .. 
A negaçiio (lc uma e de outra. llypotllesc está 
na consciencitt nacional c no sigHio ceimino$0 

sabilidade que asst{miTl. 
Quando. Sr, presid~ntc, eu procuram jus

tificar a. indicaç<io ttpresentad::t pela. minol'ia 
á considerução desta ca~:.t, partia. de um prin· 
cipio que julgava a.bsoluto, isto e, :t inconsti
tucionalidade da decretaçito do estado de sitio 

ante-hontem Ll:t pahwr<t, iniciou o ::::etl dis
curso com um exm·dio, infeli:l: pela. sm. idéa. 
capital, pois que ú. minc,t"i:L attribuht o jogo 
de um cstratagi'ma condemnado, e que elht, 
s.tudosa. do:; tempos llo regimen dec::thido, pro
cm·twa rcsuscitar as velhas pra:xesdo ma.is 
vivo parlament:trismo. 

S Ex:., nes:.:e e:xor<lio, parece que Jbi tra.
hitlo peh\-::: proprias p<Lla.nn.s. que não cx

l:imir;.tm <t \·erdacle d:.1 c no )t•nS<LY<L e senti<t. 
?\'5-o posso Cl'ct· qne S. E:x. , })Ot' um 

fitcW de inteeessc occc:-ion;tl, sacrifique o 
direito e a. solJr!r:tn i<J. üos tepr·escntantes dn - -, """ . - . 
tt·es ot·na.mentos. 

A itH.lic~H:ão <J.prr·scntar.l;t it. consitlcmçiio c.ln. 
Cam:tl'~l. pela. minoria .• n:tcl:L nmi~ e •lo C[UC (I 

uso, de UltHI. iit.culc.ladc cou:::tituc:ion:Ll, o vali· 
mento de um tl i t·eito inil hulivel. ga.m.ntido 
no nrt :-:5. como meio e uo <l.l't. :H 11. 21 
como /im. 

~\ccid~·nblmcnt.e :1.0 vice-l>resiclcntc <:~1mpete 
peLo ;n·t . 48 n. 15 a. tleeret<u .. ~ão 1lo est~!lo de 
sitio na :tu:::enci:.\ do Cnngr;"SSO ao qual t• c~~e 
•lirdto, entrer.antu. prh:;tth·o crn condi•:líe~ 
mais amplas. 

Dessas disposiçcíes denmlO:'; eonduir Se. prc
siJente fJ u e nfí.t) sú nns pt',cJ.t~ neg:w o devct· ele 
apt·esent.m· n, ittc.liéa<_;;"lo nos temws em que a. 
minot·ht. a. ft.lt·mulon.pois q nc.ao Cong:resso ca.be 
• • .• J.-. .• :-- l .. •• ... .. ·- ·' ·• · , • ~ a 
ausenchl. ~ss:.1. a.ttl'ibnição -P~'d:~ ser usad:.t t·es
tt·it:tiY:.\mente, delimit:.tdn.mente p::lu Poder 
Executi "o. 

Qual a conclu~ão log·ic<'· da lei? E' que a. de~ 
cretação do est<ulo de sitiu scn•lo, como e, unm 
delega.çii.o do Congresso Naciomtl ao Presi-
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llente dtl. Republica. na. sua n.usencia., ao reu- nã:o ~implesmente os documentos em que se 
nir-se es~a de~~gn.ç:.ão cessou juds rle }w·e e o b~tseou pam dec~·et~u o estado de sitio, mas 

o 
da~ as suas prerogativ-a.s. 

A isso e que se cha.ma. nma. allegaç~i.o. 
Del ()·amos na noss:.t ausencht ao Poder 

Executivo a ü.tct dacle de decret:tr o as a o 
de sitio circmnscrevendo-o aos limites espe
cia.es determinados no art. 48 n. 15. no <aso 
de gra-ve commo~ã.o intestimt. Conclue-se que, 
uma vez reunhlo o Congresso, essa. th.culdn.d.e 
dt\ dect•etaçã.o do estado ·de sitio des;tppaeece. 

Desapparecendo <.\ c;tUSt\, desttppai·ecem os 
effeitos. Sublctta causa, tollihtr e({ecttts. (I-la 
'l.tin apa?·te . ) · 

Repulllica na decr·eta,:i'i.o do c:;tatlo de 8itio ? 
Diz o honratlo l'eln.tot· da. commissi'i.o -q lle

t·eis n.nnnll:~r o atest11 110 pt·imeiro tt·il.~umü do 
}):t!Z. 

Não é est.a. porem a. qucsti.o. c menos a.intla. 
se (JUCl' que (t Con:=:t·csso pot' um prqjecto de 
lei ar.l !toe. o que sel'ia. aiJ:mrd.o. fizesse c~essa.l' 
medidas de t·ept•e:::são q ne deviam ter c:!ssn.do 
com a. cessaçi'io da. suspensão lle ga.rantitts 

Isto seria nma. puerilidade da. noln·e mttiorin .. 
Desde que não podemos decretar leis a(l hoc 

e que estamos no goso pleno de nossa::; a.ttri~ 
bui~:ücs, só um meio existe de fazermos v11ler 
a nossa a.utorilhtde e esse é di!'ig-irmo-no5 c.to 
Poder Executivo por officio pc.ti:c.t que thça 
cum~r·ír ·~ no5~a deliheea.ção. ilc~eitttmlo me~rno 

• • :'I;) •• -r 

consequencia ? 
Veriamos o Vice-PL'csidentc da Republica 

sanccionm· ou niio esstt lei. que lhe Yint1c.t r·es
tringir o arbitrio ou coagil-o em suas vin
ganç:as. 

A minoria vem exigir que o Vice-Presi
<.lente da. Republic<.\ tlll.~. <.\quillo que já devia 
ter íeito ao reunir-se o Congresso: entregar, 

blica.. 
Entretttnto, <lizei-me, reunido o Congresso é 

<.to Executivo que compete a. suspensão Lle ga-
ra.ntuts. 

Sl'. presidente, o honrado relator da com~ 
missão disse positiva e terminantemente que 
atlmirttVt\ como a. minori<t,pelo orgão do nobre 
(leputado pela Btthia, cujos talentos, cuja 
illusteaç:ií.o S. Ex.. reconh;ece. queria nulli· 
ficat· o aresto <lo Supt'emo Tribunal Federal, 
por meio de um<\ indicc.t~ií.o, apresentada a 
consideraç-ão do pttrlam3tlto. 

Cá fiz sentir. Sr. residente, que 
póde o ma.is, po e o menos, po e 
tu.r o estc.tdo de sitio, quem pócle 
tornat· contt~s ao Vice-Pr~sidente da Republi-

I. , ' l ' 

tituiçito a 1h.culda.d.e privativa ele usar desta 
<tttt"ibuição constitucional, si não póde üiri
gh· ao Vice·Presidente dtt Republica, couvi
tlttllllu-o por deliea.dez;_t n. cumprir seus devc
l'CS: uüo sei q tta.l outra a.cttítude de v<\ tet• 
o Con4'resso Nn.cional nas drcumsta.ncias de 
que ~e tr~Lüt. 

O Stt. BEV!LAQUA- Decreta.ndo leis. 
0 SR. FOXSECA l-IER)IES.- Eu jÚ, disse que 

o Congresso não pode decretar leis ad hoc, o 
Cong-resso não póde decretar uma lei de ex
cepçã:o, tanto mais que V. Ex. sabe que a 
nossa. Constitu.iç:ã.o dá ao Poder Executivo os 
meios em circumstancias, extraordinarias de 
lttnçar mã.o de medidas de' repressão . -neutica juridica pam saber que medidas de 
repressão são medidas ele policia mais ou me
nos violentas e cnergiC<'\S, segundo as circum
stancias que as exigem. 

Or-J. Sr. presidente, a<lmittida a grave com
moç-ão intestina., desde que o Vice-Presidente 
dtt Republiett tinh<t por meio ·destas medidas 
policiaes reprimido essa mani.1estaÇ<"io contl-a 
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u. fó1•ma republicana. ou contra o seu gover- repa.rn.ç~;io, porque cssn. sú ser~ ncccs:;c.tl'in. tlc
no, como queira.isentemler; desde que, Se. pre- pois. de j_ulgatlo o est.tdo de 5-itio pelo Poder 
si~ente. estas medidas :urtimm seus e1feitos, Le~1?Iu.ttvo: mas a :;:tra.nthL do dir·eito .. -~~ ga-

raYa ao paiz que a ordem :5C tinha. rest.tlJele
ciuo e estavam resta.urada.s todas as gara.ntias; 
~levem ou não cessar essas medi,las ele reprcs-
sao . evem-o por · orça t e sua. propna ex
press;;l.o, pois, llo contrario. elln.s tleixurl<tm 
de ser meclichtS ele repressão e sel'in.m umtJ. 
lJUni<jí.o infiigida. a criminosos, e o Vice-Presi
dente da Republic<\ não tem pe1u. Constituição 
o direito de punir. (.t1zJoiados.) 

·sr. presidente, o honrado rel<ttor da com
missão contesta.ndo tt curialida.de dtt indicação, 
isto é, a inn.nidade dellu., por sel' c:ontrn.ria. a.o 
regimen que nós esütbelecemos, estit em dcs-.. - . . . -

c 

mente seus :parentes e amigos. 
Depois de S. Ex. haver estabelecido que o 

· • · =- ·a este ma,s de viu. ser 
outro, proponllo um pro,jecto de lei, procurou 
estabelecer a distincçüo entre estttdo de sitio e 
lei rn;.trcit\1; e por es...~ occn.siüo S. Ex. disse 
que o honrado deputado por Mintts Get·ttes.re
llresentante illustre da minorh1. no seio da. 
commissão de legislação e jltstiçtt, se tinha, 
agarrado <t teias de aranhas para fazer passttl' 
por procedente a. stut argumentação ; e que o 
erro que nõs l'eputtwamos gr~we,de confundir 
'" commissã.o o esta.do de sitio com a lei mar
cia.!, esse erro pttm S. Ex.p<trecia muito m;üs 
grave de que o de traclucç~"io apont:.ttlo por um 
mestre-escola de ierula. em 1mnho, pelas co
lumnas d'O P ai.;.Qucm me dera.,Sr .presidente, 
me f<l. vorecesse <1 competencia desse mestre-es
cola; quem me dera poder vir nesttl. tribuna, de
duzi sses rinci Jios rofnndamente scientifi-
cos de direito publico e constítuciona , e og1ca 
e jurisprudencia, que, como de 1ón~e. in~xg-o
ta vel, brotam daquelle cerebro pr1 vüeg1ado, 
(.4poiados.) Foi elle q11e, quanclo a naçtio toda 
atonita gu<:Lrdava o silencio imposto pelo ter
ror, lói esse cstadistu. emerito, !:)r. presidente, 
quem th.\S injustiç-as feclert\cs 1oi pelUr não a. 

~ ~ .( C. t. ' (. \ (. 

discussão n.bert<t no seio do Governo Proviso
rio teve occa.sião de manii'estttr as luzes e o 
brilh;.tntismo do .· seu tttlento, discutindo esta 
materia~ S. Ex. que tantas reformas fez, 
S. Ex. .que J'emoclelou a. nossa ,jurisprudencia; 

S. Ex. no Senado, segundo se le no extra
etc do seu discurso, diz « (1uc mal e ermdos 
ttnda.m aquelles que confundem a. lei marcial 
com o estn.do ele sitio>> . 

' , 
mediaria, entre o estado de guet·ra c o estado 
ele paz. 

Pois hem, Sr. )residente, é cl<.t1ü ue c uel'o 
partir pnl'<t destruir comple ·:~.men ~ os prece
dentes llistoricos que S. Ex. o nobre relatot' d<t 
commissão invocou l)<trn justifica.r uma cn.usa. 
má. 

Xão })recisn.Ytt dizer, Sr. presidente, á Cama.-· 
r<L dos Srs. Deputu.dos que ê necessario libcr
tn.r as victimas d<t prepotencia ; não preci
sa.va dizer que os Story, as Tocqueville. os 
historiadores e ,jurisconsultos 1mblicistas e 
constituciomtlisttS americanos e fra.ncezes, 
todos discutem e ensimtm, uns, porem u.bra.
çam a doutrina do ma!, do conserv;_l.torismo 
retrogr<.tclo e outros pregu.m doutrina.s lil,er
rimus; não preci&wa, Sr. presiclente, vir dizer 
:.1. esta camara que o honrado relator da com
missão escolheu os mais tttrasados,os que con
stituem a escola do terror. 

• sstm e que vae . x:. • 
ii·aucezo. de· 1848. um precedente par<t a 
nossa histeria politica ; essa lei que foi elabo
rada qun.ndo nos horisontes <ht pa.tria rmnceza 
se apagaram os mios da liberd<.ules qun.ndo 
os interesses tlemocraticos erm11 sufi'ocados 
pelos interesses bonapartistttS, quando Luiz 
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Na.poleão _se ihzia. ele_ger como precursor da 
rcstc.turaçao monarclnca. 

• :;tr2tanto, S. Ex. nã.o se recor-da, que, na. 
sessao memomvel de 10 de tt~o.::to de 1848, 
.lules Gt·évy íhzia. u_nl importc.l.nti;simo disc:m·~o 

. ·.: :s · m :1. enc o aqtle e:; 
~ue querrn.m. com ~ssc.t lei impor ao governo 
t r<.Ulccz o mars dectLlido despotismo. 

Ao la.do da.q netles <1 ue comh;l.i;iam pelil. lei 
marcial não estavam os rcprtblíc:tnos, e esses 
que S. Ex. abraç•~- e~CJuccendo e:::sc t<l.lcnto 
pretlestimvlo,. essa tl.lma. detnoct·aüca. e llntl'io
tica de .Jules Grê,·y. 

S. Ex. v;te hu~C<l.l' :tim.b. :t lei tle 1848, sem 
se re r ·1 • ( ' ·• 

18:30, i.1. constituição lh~ncez<.i reg-istram ~~ th
culdade tb de:;l·cta.\i:í.o do estado de si!;io, e 
como lei ::::u l)siclhwi:t se H;;.o; p1·omulga.r. ;,1. lei 

:: ··ia . ' que nu. 'l<l.llf;.:.l. ereavaHl·:'\e tt·i
bunaes milit<tt·<c·s. como conseq;wncia <.lo est:J.do 
(le sitio, lll<.'I.S. no::; casos not'maes, nã.o }lOdiam 
,.,.· ~ . . ·. -

pretexto de reprimir· excessos, punisse inimi-
.,.os e~so<.\es sacrifi · ~ · · 
thçllo uo seu rancor apavorado. . 

Vê-s~, lJOl'~tnto, Sr . presidente, que, alem 
<h~s dehnuttw . e.~ tra<;aclus :.'l.o Poder Executivo . . d , 
J,wt,t ,un ,t essa circumstancía; especw.llssuna

com <'-qual o legisl:.l.·lor 1htncez vinha garan' 
tir os inimigos do chefe do Est..'ulo contra n.s 
suas ciladas infames e miser~t veis, filhas da 
su<.t prepotene;ia .. 

Foi a.ind:t o illust1·e rel:üor da commissão à 
Inglaterrn. e aos Estado$ Unidos do Norte bus
C<Ll' diversos aceorcl:tos de ta.llclli~es garantindo 
ao Executi YO o uso c abuso dessas medid::ts, 
relembrando o facto de h a verem morrido nos 
· · · · · :: .~ · , (thido no esque-

cimento tlo:5 poderes publicos e do povo a.etr
rorisatlo. 

~Ia.s. toi S. Ex:. infeliz Sr. n· , 
qnc não quiz comprch.ender que ess<.ts allega
çtie:õ: colhem contm si, que esse lãcto alta.mente 
desh uma. no c cruel acode a fil. vor da minoria. 

irnmPdia't<.tmente, 110 m·t. :3~ 0 legislador o poc em ser ,Sr.presidente, que mesmo no seio 
-prescreve que em C:.'I.SO nenhum 0 Poder da m<.l.ioria. desta. Cam:.wa e por um elos seus 
FxecutiYo pod.e1·ia decreu\r o estauo de sitio, nmis clistincto::: membros. por um dos demo
e, si o decreta.s$e, excepcionalmente, no ca.so cmt:.ts mais sinceros, toi apresenta.do um 
de guerra. ou irmtsã.o e:':tl'<.tn.!Ieira. deYia im- projecto de lei marcial ClllC venha regular o 
mediat:.'l.ment~ l)l'Ovidenciar 1;tw:.'l. que se pro- sitio <·on&tgrado no nosso codigo politico. 
c:2desse a elei<·i'w em tod) p:.tiz e 0 CongTesso N:." _ln:.d:.üerr<'l. o que e que \"ittmos no tem-
tomasse conhecimento do seu acto. po em que as g:.l.mntia.s in(liVi(ltmes eram um 

d 
mytho, et-u.m um problema? 

V e e mais. senhores da ffi(tioeh'l.. que, na Via.mos a guerril. com;,\ Fl'ttll\';<l. e em todas 
Fl'an~.J., que íúi invo:::acl;l. pelo i~t:~stre :·el:.'l.tOl' as suas loc:'l.lidades já crcados o:; grupos uos 
da. co~:ru~~ssã.o co~? .:~emp~o. _ _P,ti~'I. s_u:ste~t:r ju.cobinist~~s, idea.s emigradas d:.t. pr·op1·ia Fran
doutrrn~ de sub,_cr::<-to pol_Itic,t, ,t le1 decl.ti,l. ç-.a. jacollinismo que eril. como que um es
que o Congresso ~.'t~l.Ol;tt, m~epe.nd~ntement: peeh·o que se apresentava deante de todos os 
<~e-qualquer maru~~~tt~~-..to d?. Executivo, te1~1 ,t llomens políticos que se ~elebrisaram nesses 
1,tct~~~ade de tomar con)1ec1me_nto do estado tempos ominosos para <t llberdude. 
de sltlo suspendendo-o Immedi<.\tamente- Esse jacobinismo tão temível era e tão te-

, . ~·c ei , o:s prmc1p10s es ·:t Je e- m1 o que, qua.n o Jefferson íbra investido 
ciclos na lei franeeztl. de 1878 o que decorre é do alto cargo de ministro plenipotenciario 
que o leg-lsla.dor desse povo, que tanto ama a. e enviado extraordinaric: pam Pariz, '\V a
liberdade, tinl1a em mente evitar que, sob ó shington the escreveu uma carta. que ainda 
pretexto de uma conspiração. ele um<" sediç;.i.o, hQie repl'esenta um verdadeiro programma 
ou de qualquer nrruaça, o Executivo Yieti- politico, e contem menos conselho de amigo 
roasse aquenes que llle eram suspeitos e sobre do que conselho de verdadeir-o vidente. '· 
elles exercesse o sentimento mesquinho de Nesse (locumento histo~ico o grande fun
seus odios e vingan~.as. Que o Executivo, a dador da Republica Americana aconselhava a 
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.Je:l:rerson que se acautelasse <:onÜ'<t o~ an·~t~ O St:.. Fo:.'\::;EcA Hlm:m·:~-P:u·ece fJUe esta.
t:.unentos revolucionario::; üa. Fl'itn<;-<1 .. e:ontt·:t. mos ~L 4 de novemhro, d:t.üt que quizcrn. tmn-

.... • • .. - •• • .... • .• • • • ti" 1".) - ..... , .. , •.. ,...:, .. • -~ . _(I··· . _, . ~ ..... 
pr:ogresso e q uc -por si só cr:.t. e<.tpaz de re
t<t~·chtr d~ mllitos a.t~nos o. atlvenr.n ll:1. l'epu-· 
bllc~t unn~er:::al, umca. ii1l'lll:t de gnvcr·no 
r. 1 g1~a l e po\·os c1 n rsa.l 03. a:-;pn·a('a:o tll1IC:1. 
tlos·Jdol:Ltr·;.1.s do bem. 

Er·a contrn. o jacoiJinismu que se Jeva.nt:tV:l. 
a opinilio d:;. Inglatet'l'::t. nesse pel'iodo clll que 
o sangue Ct)r-rin, p·'las t•ua.s c :1. inv:ts:io (':;;
tea.ngeie:.t tr·;tZiü. () panico e o tert·or·. 

Nn.tmal Ct'~l, ent:J.o. St·. rn·esid~~nte, f1HC ~c 
tomassem essa::; meüida~ üe cx(:ep~;:ío ,-iolcnt:t 
c que, como meio llc n.cf:ilo cllku7.. i nspí t•a:-;::,e 
n. lei lll~Ll'ci:.ll. Nos E::;tarlo:' Unido:::; do Norte. 
qua.mlo cad~t éidadii.o er<t u 111 soidar o, e 
qua.ntlo nlio hasia um palmo ,[!_, ::;olo amc~t·i· 
C<tno que. não fosse um campo d~ b.ablh:t, 

(. ' o_ I J 

ir·mã.os ; omle ha.vitt milluics c milttií['S de 110· 
mens em arma.s. bem se explica q uc s1:1 dom i-

. ~, (··· · · · ·1 · cr· •·tio htlei m<trcial: 
Dizei-me, senhore.-:. si ai; condit.:iJes excc

pcionaes em que se ;:tc:.httva e:::.te paiz qn<tndo 
alli se suspendeu a. gm·anti\.1. t.b /wiJ·:a.~·eo rljl.!:-=. 
se podem comparar <li um;1, nutnircsta~.:io de 
rua. a que e::tulta.mente se attribue 1.1m perigo 
imminent.e pa.rn. a, Republicn. pela gt·a.-·e tom
moç:-J.o intestina ! 

Quando. Sr. presidente, P<W<t o primeiro tri
bunal elo Est:ldo _eec:r~yL'eH c~se gt·:uldC pa-

e t:t Sl.{a ~compete~;cia, 'ju~hlie;a, em beneficio 
dos de~t(·rados CJlW tinll<Ull sido abandonados. 

"' ' · .::'tl 1 te c uem no seio dac ucll:t 
:wgmt<t corporaç~üo pet·gn ntas~c: tti mht ql.Ltt.ndo 
nós outros pode~semo5 conceder o ft.-•bctt.~-co~·-
1nt.-:, quaes eram os meios, quaes o..; recur:;;os 
m:.tteriaes ·que lw.vüt p:.tr::t. 1\.\.zer o governo 
cumprit· o seu U.ever ? 

Pa.l'ece q·uc o honrado procul'ador ger·;.tl da 
Repuhlica qniz celebri~ar :.üncla mtüs a. Pi•t·ase 
expr·essi n1 de T<wey n:.1 America do Nonc; 
e l'is. ~wnllnees, debt:tixo de que liberdade tle 
julg:.tr a.g.·m O! nossos juizes. 

E" que ellc~5-,·ccm r1ue se inv-ade impuúc
mente o sa.c:.r:.tt·io dn. soiJ~l':.tni<.t n:.1cional, qne 
se dcsterr:.tm sen:.tllores e dL•put:.tdos; quando 
veem ~tre<tnC<.LtlO$ o~ bordmlos dus generae;;;, 
conquistados com glori<t c denod? 9.ua.ndo 
veem que brada .. -; <t.S pcnn:ts sem trUan tes 

hi~toria.! 
O llonl'ado dep:1ütdo cp.1c me honr·;.t com seu 

aparte ~abe per·reitamente qtw t:!l. l'(".l1Ul,lkano 
como._ .. ~x .• nao IOl ia.< J .:·1 ·ar,, go p~~ LC 
Esüttlü; mn::: t<U!tl:um. l'UlJHLli ·ano. ent·t·e-me o 
den~r· de ''oi;;w ~.:::mtl';t. n. mv~;üo de ~ l tle ja.
neit·o. pot·qt.w ell~1. Yinlw. Ctlrtli~t·ie ao Porlet· 
Executinl lit,tulti:Hles qne nem It:tesmo tinlta. o 
f>odcr Leg-ishüi\'1). 

Dess:.t ti"iu~~;.o inc"nstiwdon;ü ll:'OU ,,, m·g'll· 
cht •lo Vicc·Pl·c;-;idente 1ht Republic:.\. Elle. que 
wi.u eneont1·;:t.v:1 tli~pu:;it;.ão de ld em que s~ 
pudc~~~c l~ •:::c:tr parn. ra::g:.tr as patentes tlos . ... .. ... "' 

lh~res cxtt·aot·rlina.rías eon:crido:.- l)CL:t. mo<:;ão, 
a q t :a L rctwe:-;cn t:L :;, :tluliL::t.t:ii.o pelo Congresso 
tl:l. tlio·nid:tdc nacion;tl Xtra t_l;_u· ):tsto á sua 
::;a n I t<.l. de tJ<lio:' e vi n~;lllt;:t:-: . 

Sr. pre..:klente, com os a.rg-umentos tla pro
wüt. ma.iorht. im·oc:mc.1o, n;lo as 1loutrínas re-
trograt :~s e m:tpp lc:tvet5 mn nos:::o mew so
chll. sem pl'Ocnr-:u· nos nlnu·rabio::; dos consti
tuciomtli='>rns americttnos ou illglczes, sem o 
te:.\lJ:.üho rle coll!et· aqui. é acoliL exemplo_::; de 
ahsoltltism.o e eruelti:ttle, YOU pl·OcJn·:tr no ex
ministro r1a,jnstiçn.. o Sr. senador IlOl' S. P~tu
lo. :1.t·g:u ment:.w~.o p:wa oppm· aos discursos, 
ali:.lS erullitos e lttcltltllo::; da. ltonraLla maiorh1. 

O llomn.do rch\t.Ol' . ela. cotnmissão conclue 
:::tut. exposição. dizendo que. q un.ndo n~o fossem 

:, ' !",:! ( ..., I ' .4 

S. Ex., q u~tnt.lo ni'io ti \·ess~ '! isclt titlo de modo 
a. provttr a inanitl:tde tlos a1·gnmentos d:t mi

. · !1·" , -r· ~ , .. b.l'::w ( uect'<.t ino l )Ortuna. a. 
in t~rvcnçüo do Poder .Tw.licíal'io pam que tl. 

C<tm:.tr<.t tl.xasse ::oln·e e•s;t, indica~,.~rro silencio 
tumul<.tl'-

Si os cliccionat·io:5 não erram, si a llctme
neutica. jul'idiê<t nti.o é um mytlto lXl.ra. S. Ex., 
lhe peç:o que dígtt. o que signifi<::;.L mt:did,t de 
r··ZJI'<Js.wío '? N:lo vac 11iss'J o intuito de querer 
dar liç:-;es n.os me~tres. Cessado o estado de sitio 
c pemnt.e :.t cxistencht. de um cr·ime,-si crime 
hn, o poder competet1te pa.r·::t _jnlga.l-o é o judi
ciario. Si o Poder .Judicittl'iO, qtw.ndo h;). CI:_ime. 
n:J.o intel'ven~ ou nüo julga, neste caso o 
melhor é 1echa.rem-:-e :.ts portas elos 1;rihunacs; 
rasgarem-se as togas do~ juizes c nullificar-se 
<.t justiç~. Como tlizcr-se que o Poder .Tut.li
chLrio nesse caso nüo p&'d.e iute;·v-ir '? 

. c o JOrna 1smo, 
dos propa.g·an(list<.ts republic<wo.s, q uand_o 
veem esses que tept·e:=::ent:tm '" eg1tlc li;t. le1. 
desterrados par:.t rçgiões mortiL~ras do Ama-

lleclarou. 
O S!t. Fox~I;:ca Hlm:-.JES- ~ii.o ltouve llltt.ni

f,•:;;r.<tt:ào dn Ptulr.•L· l.e,!!."i~lati vo. ;\!a.s o que tem 
o Potler- Le;:ri~lath·,~ cum o ct·irnc dos dester
rado.:' politittJ' '( o (llh' tem ü Poder Le:;isla~ 
tiro com a. pr·ora. do crinw qU<l lltes é impu
tado sinü.o pi.l.L'<.t lirmm· npcnu.s o seu re1·etli-

zonas. · 
0 SR. MORA.ES BAitROs-P:.trece que estu.mos 

:1 4 de novembro. (C1·uzc~m-se tkoersos ctpar-
tes.) 
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clttiil. sobre o acto do Podm· Executivo ~ Nada, 
ah~olutt1.mente n<.tda.. porque a Camc.u:·a dos 
Deputados e o Se~a.do Fecteralnão repre:~en-
a.m o oc er . m 1 ·1· r1o 1 ;.n·t'l, .JU ga.r cr1mes ; 

constituem um trihunal político que julga. dos 
actos do Vice-Preside1~te ~"·. Republic:~, pa.ru, 

.lá cleviam ter comparecido e~&ls Yid.imas da. 
prepotenci<1 de um homem e do c.lespor;i:-;mo de 

. mmt maioria, perm1t.c o trilmnal commum, 
uma vez que ess<.t imput:.t('.<i.o ct·it·1inosa. nfio 
está na alçu.~l:.t.peht no:::S<t Con~r.ir. ,;io.clos tri· 
bumtcs nülitares. O e:::ta.do ele sitio uã.o equi
Yale à lei marcial. como llet·teit~tmente disse o 
Sr. Cam-p~s Si.tlles em opposic:ã.o it doutrina, 

O Cong-resso tem ou não de a.pprova1• o acto 
do Vice-Presidente da. Republica. ~ 

l\Ia.s lla inconvenientes entre alguns crimi-
no:s ue s ao ~o ren o 1 ega. e lll.JUS •~-
m~nte? 

Neces~a~·ia!llente c.<tbe n, intervenção do Po-
.. • •• • ••• '\ .... .... • .. :"'1 

Tmlto n1lis e justiifcavel a minlu.t (.'I,{'O"U: 

mentação qu:.mto e certo que nas medidas o de 
re}n'essão S. Ex. usou de g:radaç:ão mt severi
<httle, c é <Jssil~l que .houve desterraclos p<wa . 
log.arcs onde :;u lhc.o:; e dado esperar tt mOL·te, 
;tpos os mais torturosos supplicios ; outros 
houve enviados p:•.ra lagares menos insalu
bres e pa,m outros finalmente se reservaram 
paragens onde cert<ts commodid<tdes llli.1.teriaes 
-~ 1 ·:t.i' ac e'dve·c;:. 

Aimla mais. Sr. presidente, estão na iorta
lezn, da. La.ge <tlguns, outros na de Santa Cruz, 

·t cl s. .T oã.o e o r .- rm 0"•1i o·n 
. J?igmn-me os nobres deputados que teem 

nsitado estas fort,.tleza.s : si ha ou não razões 
par:.\ que '"umas prefiram-se outras? Ha ou - . - . -

· i 0 tt~ i i · 

esses pretensos culpados ~ 
E' que o Vice-Presidente da, Republica, não 

tlesignando lagares onde suas victimas tivessem 
uma certa commoclidade que não e negada 

seq ner· <tos condemnados políticos em todos os 
paizes ~vilisados, e que S. Ex., repito. toma 

poderes pulJlicos, o Cong1•esso Nacional peliLS ·me~lidas de repressão por. s~ntel!_<a con~emm't· 
pro'Vas efferecidas entendeu que o Vice-Pre- toru\, que em suas att1hmçues nao esta decre
sidente da Republic;t tomou a nuvem por tc.tr · 
.Juno, appro'Vou e ecre ou o es · c 
sitio sem razão plu.usivel, qtmndo uma sim
ples '!'epress_ão policial er<\ mu~to b<.1;5tante pc.tl'<t . ' 

O CongTe.<sso NacionaL exc.tmimtndo conclue o Sn.. Bc:nL,\c~uA _ Nilo apoiado; v. Ex. 
reprovando o :.teto do Vice-Presidente ela Re- e t<i.o optimistc.t pam outrc.\s cousa • .;;. 
public<;t. O Sn.. Fo~sEcA HEiniEs-Peço i.t V. Ex. 

Diz o nobre deputttdo ela maiorh1.: repro- que me declare qUi.\C.'!- são ~tas co usas. 
vado o neto do Vice-Presidente rh RepuUica. Qua.ndo a.~ ti\,er declarado, responderei ;.t 
cessam todos os eifeitos~ cessando os e1!eitos ·u E 

' t b d ". x. implicit<tmente est<l.o sol os e <t solvi os inüe-
pendentemeute de processo os desterrados e O SR. BEYILAQüA dú. um ap;.trte. 
presos politicos. ~Ic.ts, pergunto eu: si real- O SR. Fo:-.:sECA HER:\IES- Uma vez que 
mente luwia um;.1, tentativ<t ele reYolt<t, si esta. provado á evidencia que, na opiniã.o do 
havia pequenos crimes que nüo chegar<tlll a Vice-Presidente da Republica, e da maioria 
sedição ou conspira~.ão, mas crimes policiaes. desta camara, ha criminosos, e, mt opiniã.o da 
dizei-me, Sr. presidente~ si cabe ou nfí.o ao minoria,, 11<1 victimas innocentes, dizei-me : 
Poder Judiciario punir estes crimes comnnms? quem pócle julgar desses crimes~ quem póde 

Supponhamos que o Congresso, estudando julgar dessas innocencia senão os tribmmes 
os documentos fm·necidos pelo Poder Execu- judiciaes ~ 
IVO. C e~ra a CO C ã < • < • • - o' .. ::; 

correcta; nella concorreram requesitos legaes, ciario para julgal-os, e sujeita,r-nos n.o domi
mas, examinando os outros documentos, nota uio daquillo que tanto receiava Tocqueville, 
que entre os r..panhados pelas medidas de ex- o dominio do despotismo das maiorias, mais 
cepção alguns ha que são muitos criminosos, para temer do que o despotismo de um ty
outros menos e finalmente outros que não o ranno, porque muitas vezes por interesses 
são em.<1bsolúto, como se dú, no e<.'lSO que clis- partidarios, para fazerem vingn.r a sua opi
·cutimos? .. nião e a sua politic..'1. inclividual nos seus es-
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tados, fazem :prepondet•ar a smt vontade, 
moldando por ella a acção elo Poder Execu
tivo. Mas es&'l.s maioritts muitas vezes es
quecem-se de que, procedendo assim, ellos es
tã~-aque?endo no seio umc.t vi~~ra traiçoeira, 

do governo provisorio que veiuc dizer no seu 
discurso de ante-hontem cru e·. nüo temos 
Republica; si eu quizesse comprehencler, :por 
um es orço so re- umano, que m UI o a 
maioria era ga.rantir a estabilidade da ordem, 
a estabilidade da Repu blica, uias do modo que 
os grandes e hmnanita.rlos escriptores o pre
gam. isto e, como o governo do bem, o governo 
da fraternidade~ da igua.ldade, do justo e do 
honesto ; certamente eu acreditaria que den
tl'O de pouco estariam restituiclos à sociedade, 
não :pela porta estreita, da ttmnistia, CJ.Ue traz 
no seu bojo a a.bsolvição dos.crim~~ commettidos 

.. , c. c. 

porta franca, e aberttt do julgamento no juizo 
commum, e é is:;o tão sómente o que quer c.t 

. . v ~ de or ue e de mister 
que conservemos intactas as nossas glorias 
nacionaes~ que não apaguemos das pagi
nas da nossa historht os nomes gloriosos elos 
nossos maisillustres patriotas. 

Perorando, permiti, Srs. deputados, que eu 
pergunte ao honrado ministro das relações ex
teriores:-que fizestes do vosso passado, desta, 
RepubliC<'\ que pregastes? 

NU.o vêdes que estão em caminho do exílio, 
às portas da morte vossos companheiros de 
armas, cujas cicatrizes são o certificado de 
actos de heroismo de -victorias alcançadas, 
não nas ruas do Rio de Janeiro, não no pala
cio de Itamaraty, nem nas secretarias de Es
tado . mas nessas plagas ignotas onde de
fenderam nosso estandarte m:.wulado por mãos 
de inimio-os audazes '~ 

Não vêdes que vuo no camm o a mor e 
esses que n:.t quilh3: dos a.rietes mari~iD?-os; 
luctando com a furw. dos el~mentos, la 1am 
escalar a..-; amurada.s dtts fortalezas para ar
rancar o pavilhão inimigo e implantar 

C~~JI~ara A. 13 

o esta.ndal'te auri-verde, que representava a 
victori<l. e a. integridade nacional '? 

Vede bem que ta.mbem aquelles que com
vosc? obtiver·an~ pel? seu talento e aptidões 
cade1ras no magtster1o, cultores da sciencia 

' . . . 
~ , 

a ~íberdade e o. direito, }n·opag;:mdistas repu
blicanos que vmham procurar no acto revo
lucion;:trio de 2:3 de novemllro a. reivindica-
ç:aos c os seus c 1rettos, su · ocu. os pelo golpe 
de Estado de 3 de novemhro, todu.s esses são 
victimas da vingança, são ma.ndallos par<t o 
exílio. 

Vêde bem que :.L 3 de outubro su:ffocava.-se 
a imprensa, ma.s a 23 desterravam-se jor
n<llistas para. não ill<llüfest:.u·em o seu pens;:t
mento. (Jlluito bem,!) 

O que e mais, Sr. })residente, e que entre 
estes .jornali~ta.s havia um que já tinha tido 

mttgistratura, como tt gc.trantia da justiça, do 
direito e cht lei ! 

Não con:;int."'.es, elo vosso assado, ue da 
generosidtlde extrema dos Srs. membros da 
maioria brote este projecto de amnistia, pro
jecto contm o qual desde jü. h)']Otheco o meu 
voto. 

E assim o declaro :porque não posso con
sentir que cabisbaixos, affrontados, entrem no 
seio desta casa, depois que della sahiram er
guidos pela. confiança :popular e pelo seu pa
triotismo. Contra elle votarei, ainda que fa
zendo sobre o meu coraç:ão um esforço ingente, 
porque a amnistia será o troco da absolviç--ão 
do governo criminoso. 

Si e verdade que se deve salvar a liberdade 
opprimicla deve-se tambem salvar a honra e 
dignidade nacional no nosso coração_ Tambem 
ha alguma cousa de terno que se confund~ 
com tts lagrimas crystallisada em perolas das 
maes e a.s esposas eso a u.s. 
enternecem as supplicas dessas cre<.l.turas in
fantis que agu<1rdam :.t chegada de seus paes~ 
pensando que volt.'Lm cobertos de glol'ia., como 
voltu.ram da guerm uo Par-J.gua.y, ou uas 
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lides da liberdade, quando elles voltam ),lara 
o leito da dúr e da morte sacriticados pela 
prepotencia do governo. I\Ias nós antevemos o 
juim da historia, que será. inexoravel. 

Continue o Sr. Floriano, na sua >ida inglo
ria de tyranno, a regosijar-se no meio de 
todos esses destroç-os, e d~e montão de cada
veres do S oi im ões,dos px-esi(lios das fortalezas, · 
dos bombardeios e das gue;·ras civiS. 

elle _de J?el'fei to a.ccordo com as disposições con
stitucionaes, a. que se refere, e é,portanto, de 
parecer que seja approvado. 

S:da das com missões, 22 de o.gosto do 189 L 
-Leopoldo úe Bull.rJes. relator· .-França Cr.o·
vallto.- A. Lo!Jo,-Cfla.gas LolJato.-Glícel·io. 

N. 87- 1891 

AnnuUa as cone css,)~s de cs!,·wias rk (e~-ro 
(cita..· pâo 1r.verno depois da promv.lq«ção 
da CoJ1~tilu.i!!'7o 

O Sa. BEVILAQOA - Do Solü11iies tamhem? 
O SR. FoXSECA Hlln~rES ... que !Jade surgir 

algum <lia a m:tldi<;ão rlcsse ]Jovo e, eut~o, ~e 
apresentar-in. S. Ex. a Repul,liea ; não lim
pida e serena como o surprt:henden na ma-
nhã de 15 de novemb1·o, ma~ rolJert:t de luto Considcranuo quo o decreto n. 524 de 26 lle 
e cl3.mando vinganç:a. E a po~t.erid<J.de vcrâ junlt<> rle 1890 C$ta1Jelecc regl'as sCJbre a com
que a sua dcxtra jndica ., csphynge silcnto, pctenci~~ do Gover·n" Feder;ü e o~ uo~ estados 
sempre incomprehensivel do chefe actual do pam lt conces>'ii.o de estt<J.das de ier·ro; 
Poder Executivo, e com a. sinistm elht mos- Consider·anúo que o Governo Federal, a 
t1'ar-à i !listaria uma situa~:ílo politica re- quem referia-se ~ste decreto, era o d::c dicta
publicana. srnthetiS<Ltla em tres p<~.la.Vl'as: dura., gue assunHra todos os 1~od~r~es; 
·tr-.ü~.ão san"'ue e tyr·annia. (.?Iuito bem· 11U1ito Consl(lemndo que a Constilrn~ao de 24 de 
bem.) ' "' ' , fevereit•o de 1891 estatu.iu a divisão dos pode-
. · . . . . . . f '\ res e definiu as suas func~:ões ; 

O SR. BE~?LAQUA - Morahditde, patrw rs- Considerando que, em virtude tle suas dis-
mo e enel'(,'la. _ . posições, arts. 13, 3,1 e 48, .não compete :.\O 

(O óraà(n· . é 'ínttilo compl·ime;ttado zlOl' di- I Poder Executivo re.."<ll"\""er sobre a concessão 
versos Sn·. deptttarlos.) de estrac:htS de 1\otTo, pertencendo esta attri

buição ao Poder Legislativo da União e dos 
estados; 

SESSÃO DE 20 DE .JULHO DE 18!f:?. 

(Vide pa~. oi2J olo 3> vol.) 

O Sr. Bevilaqua- Sr. presi
dente, pedi a pala n-a para, -nU.o só em meu 
nome, porém mais ainu~ em nome ~a _s:om
missão d8 Obras Publicas e Colomstwao, a 
que tenho a 11oru.'(). ue pertencer' requerer· a 
mesa que dê para ordem do dia com a ur
gencia possível o IJrojectó n. 87 A, de i891, 
projecto que, não sei por que motivo, deixou 
de ter o andamento ronveniente na Camara. 
A importaucia do asSLtmpto a que elle ~e 
refere; a urgencia mesmo d·e tão moralisadora 
-medida legislativa. não me deixam perceber 
que outros motivos ID<.\is elevados determi· 
nâra.in sua paralização! 

o projecto n. 87 A diz o seguinte (li): 

N. 87 A-1891 

.ÀmwUa as concess~e.~ de esll'C<cU($ de (a',·ro fei
tas .pelo go'Verno depois da pramulgaçii.o da 
Coastituição 

.A commissão' de constituição, legi~laçiio e 
justiça, tendo estudado o project~ n. 87, da 
Ca.mara dos Srs. Deputados, verJil.cou estar 

Considerando (1ue todas as concessões do 
governo, depois de pt•omulgada a Const.itui~,fio, 
importam o exercício de uma attribuição que 
nilo compete ao Poder Executivo, incorrendo 
a.in d.i- a.lgnmas dcllas na. vioJ.a<,ão da. compe
tencia dos estados, seg·undo o citado decreto 
de 26 de junho de 1890 : 

O Congresso Nacional decret:.t : 
Art. 1.'· São nullas todas as roncessões tle 

estr:J.dn s de ferro thltas pelo governo depois 
de promulgada a Constituição de 24 de feve
reiro de ISfJ 1. 

Art. 2." ReYogam-se a~ dlsposí<;:ões em con
tr<l.rio. 

Cama.ra. dos Depntado, 3 de agosto de 1891. 
-1Jcl'1Wl'dino de Ca>apo.< .-F,·ttncisco Glice;·!o. 
-Adolpho Gordo. - Rodi"iques Al-ves. -Do-
·,rlingos de 3[oraes ,-CarvaUtaL-Thomu: Del
fin-o. -.ilforaes Bar;·os.-Al(r~clo Ellis .-Ce
sm·io da ll!otta.- A~lolpho Pio.-Sampaio 
Fe;·raz. 

Esta., como se vê, brilhantemente amparado 
pela distincta bancado. :paulista e traria mUÍto 
maior numero si tivesse sido o.ffer·ecido a ou
tros dignos collegas e a mim, porque o que 
queremos e a salvnção dOS principias, a. IDO• 
ralidatle e a legalidade de quaesquer conces
sües, sem olharmos a. individualidades. 

Pela svnopsis dos no8sos traba.HJOs, nota-se 
que « en14 de agosto foi remettido à commis
siio de constituição, que em 24 deu parecer com 
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-projecto q_ue se imprimiu sob n. 87 A. Em 29 
entra em. I• discuss.1o. Oram os Srs. Justí
niano Serpa e Bern:,~.rdino de C:\mpos. Em 4 
llesetembt·o, encert·J.tla. a l" di;;cusslo.-Em lO 
:tppi"OYado.-Pcw.le de tleci$iiO . » 

Penso que C?m a leitura. do :\ndamento que 
teve es..<e pro.1eçto, conlbrme a sruopse dos 
tr-J.balhos da camara. fico perHútamente dis
pcn;:<ldo de fumhtmentar lt\rg:unente 3..<; 1';\

~.ües superiores que me levmn a.· requerer a. 
inclusão do referido p1·ojecto nt\ ordem do dia.. 

Em occa.>iiio opportunn, si for aberi::J. dí;;
cussiio sobre eUe, fitat·á. exuberantemente 
pt·ova!lo que uma. das gru.lllles den~sas tão re 
tumba.nternente apresentadt1S na Camara. sobre 
a. lisur.:~. e sobre a cor·recç.;1o do Sr. Lucena. 
:tln·indo horlsontes novos i1 administra~ão, es: 
tabelecendo um processo desconhecido do pa.i.z 
no Miuísterio da Agricultura., p;ll'a. as t'On: 
cessões de estradas de 1~rro, dando-as sP-m 
tKtrantia.s de juros, defesa que constituiu um 
({os sonoros topicos de um discurso laudatorio 
do nobre colleg·J., que terminou declarundo 
muito se honrar com o golpe de Estado de 3 
de novembro; nessa discussão se eYidenciarú. 
que rea;lmeute não ha ninguem, não ha.verá. 
ninguem tão simplorio, l\ qu~m não fosse 1JU.S-

. tante a.gradavel receber a. graça. de urna des
- sa.s concessões de nova. es<:ola ! Porque real

mente parece que conceder-se a. um felisardo 
todas as estradas de 1et·ro de ligação con ve,·gen
CC$ para. a :&trnda Central ou outras ligando 
estações importantes da mesma Estrada Cen: 
tL~1 l ~~ esta Capital. nii.o seja a concsssão tão 
sobrccarregad<L, tão prenhe de difficuldndes 
i11superavejs,que não se possa acceitar gooto
&'\mcnte, mesmo com o grande onus de ser 
sem garantia de juro~ ! Quem recusaria seme
lh:mte presente grego~! 

A Commi-são de Obras Publicas e Colonisa
çrto, encontrando embaroços 1nra dar o seu 
po.recer sobre l'CIJ.Uerimetttos apt•esent.a.dos ao 
~eu estudo, pede, pois, qul:l qui.l.nto antes se.ja. 
exhumado este projecto d~ lei, quejú. devera 
ser um:~. lei da Rcpublica. ConstitucionaL 

Não ha. de que se temer, não nos de\'Crn 
amedrontardifficuldades que possam surgir, 
porque esta ou aquella concessão j :i. tinha. 
sido iniciada. 

Faltava absolutamente competencia a uma 
das partes contratantes ; J?Or conseguinte o 
contrato viciado está. por n:J.ttrre7..a. nullo; não 
ha razão nenhum11 que justifique qualquer 
reclamação no terreno elo direito. Por eq_uí
dade, simplesmente, esses concessionarios po
der;io tratar de legalisar suas concessões, re
querendo !.\. unic:~. autoridade competente. que 
ê este Congre~o,para conferi! -as e estou certo 
õe que todas aqucllos que 1\:lrem. razoavcis, 
que forem justas, que attenderem realmente 
ao interesse publico, ser-ão por elle mantidas 
ou revalidadas. 

O SR. Axmrf: C.!.VALCA!\1'1- Aínda mesmo 
nullas ? 

SR. BEVILAQUA-N~o. senhor·; (: t'OffiO que 
umtL nova cuucess;1o, sú então leif..t.!, de.."'i& 
que sej;.~. r enovado o pedido ao poder compe· 
tente. 

Aq uelles que não se del'em :1. este trab:l.lho, 
natur<1olmente pel'dem e sem direito tle t·ccla
maç-ão nenhuma. visto que tlllla das pal't.~.~ 
contt·actantes não tinha, competenci:L pttl'a. fir
m~r.o contra.ctv e, pol'l..a.nto, t'Otno V. Ex.,quc 
e .JU17., sabe melhor do (rue cu, semellmnte 
c'Ontl'acto é um contracto nullo. 

O projecto, ató por uma feliz singula.rld:ulc, 
é Jit•mado pelo dh;tinctissiruo pre:;identc rl:~. 
Caf!1ara e seus di~nos collegas de represcn· 
ta.ç;~.o ... 

O SR. A:xoRF: CA VALCA.'\"rr- E apesar disto 
estrwa no nect·oterio_ 

0 SR BEYILAQU.A.- Espet'<\, pois, a Commis.~iio 
de Obras Pul)liCúS, ser attendid•~ e que desta 
vez siga. os tramites l'egimentaes rapida- ·· 
mente, par'tl. salvu~·ii.o dus pr·incipio.'l ooncul· 
cados e em liomenu..,"'em il. Constituíc;io, além 
da gamntlo. dos !ntet•esses rlo Tllesout·o! (i\fui
to bem, 'l)tttilo bem.) 

0 SR. P RESLDEXTE- A reclainac-.d:o do nobre 
deputado sera tomada em consideração •. 

SESSÃO DE 11 Dl!! JULHO DE 18!>-2 

O S:t•. J oã.o de Si<t ueira. - Não 
:pretendia. ocwpa.r-mc do a.ssumpto em discus
sii.o ll:l.m apresentar um requerimento que ti· 
nl!(l. por fim a noruea~ii.o do \tm:~o commissão 
especial pa.ra., e1tteullenúo-se com outra do Sc
nUA:lo, fundir o projecro de auldlios ãs indus
trias com dous projectos que estão em discussão 
naquella camar<~. ; ma.s, como hil. poucos dias, 
tendo aqui a. palavra, não pude just ifica.r o 
meu voto sem restricções no projecto em dis
cussão, aproveito u. opportunidude para ia
zel-o, e estou certo que desta vez não mere
cerei, Se·. presidente, as censuras de V_ Ex. 

Si, fa.zendo eu parte do. commissão de !azen· 
do. e industrias, tivesse sido eleito pela. maio
ria que su<;tenta o governo, t r ia., ante> de 
ser o projecto apresentudo á Cam:n•n., aconse
Hmdo ao Sl' . minist!'o d<\ 1J.7.endu. 11. que o fi-
7.esse preceder lle outr:1S leis l'egulamenta.res 
necessaria.sao tlmque elle t em em vista, o a.u
xillo á industt'i;l. qua.si rnorilmndo. ; :l.COnSil,lba
rin.ao Sl·. ministron.que a.presentas;;e CODJUD
ctamente um projecto que trouxesse a espe· 
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:ranç-..1. ÍIS classe:> oper:l.l'ias de ve1>em os poderes chimera., um capricho, todos os dio.s violada, 
do E$t.ldo interes..«andó-se pela. sua. sorte ; <t industt>ia. tombava moribund:~.. ( :1poit>dc•i· 
aconselbaria. ao Sr. ministr·o da fazenda a que Conhecemo~ todos nós as petições das cidn
;tpreseutas;:e nm projecto tendo por fim tratar des da. Ital!a ;:os imperador:!S dn. Allemanha, 
das relações que de.-em existir entre patrões no lleriO<lo !eudal , implorando licenç:::~. pi.l.r•t~ 
e operarios. (,1paic1dos.) forti.flcar as praças arrazadas, ultimo refUgio 

Y. Ex. , s1•. presidente, bem comprelJeude da industria e da liberdade foragidas. (Jfuito 
que seriil. muito melhor para. o BrozU que o bem.} 
gove1·no desemba.t-açasse a estrada por onde V. Ex. bem compreheude o que se dá. no 
tem de pa...~r o socialismo, que assim passa.- Brazil, que a !alta. de capitaes é devida â. tàlt<\ 
ria por entre palmas, ern vez de pas;;~,r ineYi· de garantias, a falta de contl<1n<:a do estran
tavelmente por enh>e a;; explosões da dyna- geitYI nao.ctu:tl ordem decous:tsno pa.iz.(Arlaia
mite. ?.fas somos simples opposição; mJ.<> quasi dos. ) 
não temos direitos etn nossa. t><\tt·h~ ; os nossos v. Ex. sabe que os capitaes estão no velho 
conselhos sã.o sempl'e recebido:S com u. ma.iol' mundo com :;r:.tnde falta de collocaçã.o, ren
prevenr.w. (Apoiados c conl~.•taçcie.~ .) dcndo o muito I • j, ao anno, facil era no 

Evito, pois, de apl'esenta.r esse projecto Bmzil encontt'a.I' a ti ou 8 · l o· E P,Orque não 
mesmo porque dentro tlesta camara existe veem os capit:tes? Porque no Braztl nii.o exist(! 
IJ.Uem se ar-rogue o direito U.e chefe do partido gurontill, para o capital cmpreo"'ll.do; c tal c t\ 
opera.rio. . .descrença no estado de cousas que os commer-

.-\.pL'CSentei tre:; emendas, uma petlindo a. eiant.es (lO Brazil não podem lil.zer encommen
suppre..".Sã.o lla palavra - fli•·ecta>Jicnte. E de das pa.m :1. EuroJn. sem que enviem imme
factO. quem le O projecto Y~ immediatamente diaf.a.mente O diuhei.ro; e, si assim e, Yt! V. Ex. 
que o auxilio e directo e. por consequencia.,in- que o <tuxilio :.\s industria.:; seria feito de um 
.iuridico o emprego desftlo pn.lavro no a.rt_ 2''. mooo muito diverso daquellc que se pretende, 
Pedi a suppres.~o do§ }o desse m•tigo. e de tlea.nte da.escravidão quenosopprime. (Apoia-
íàcto, si na. Ca.pitat 'Federal., sob a inspecçij.o das.) . .. 
do respectivo ministro e dt\ imprensa, pôde Ma.s, tle~dc o momento que existe a espe· 
es.<:<\. eommissão de iuzemh re.~olvet' os em- rJ.n~-a de r1ue a nação recupnatil. a sua libet'· 
prestimos e fiscalis-,n· os emEt'!l!lOS tlos,dinhei- datle e seus direitos, ' não quero deixar f:.ü· 
ros publicos de modo que tmo se.in.m oppl'inü- ta.r· esta talJOade salva~ão no meio de tantas 
do:> pelos politiqueiros, nfl() acontece ~JJ~nesmo angustias e de 1a.nta.s incertezas; e por is>o 
nos estados. onde realmente o auxilio ás in- a...-:signci o projecto dando uma. certa. prova. tle 
.dustriu.s será somente dedicado aos amigo:; d~:s confiança ao n.ctUll.l ministro. (:tpa,·lcs.) 
go,-ernadores que pre:;idirem cs>a.o; t:ommis- FaUm· • .un aqui em t\UXilio indit'ecto. 
sões. (.41Jo!ado• ·) l\las. Sl'. pr~sideute, o auxilio indirecto está 

Todas estas me:lida:; por mim apresentad<l.S condemnatlo ! ! 
na commi~são foram apoiados pelo SI'. mi· Este $ystcm<\ po~t.:l em pratie•~ 11 ,~ Fra.n~~~. 
nistro da t\\7.enda., e fazem p:wtc do pL·ojecto no seculo pas::uuo. em que 0 go''<!rno procurou 
em discussii.o. por todos o~ meios au:'i:ilinr· as industrias, co· 

.'1.:ssignei o projecto ue u.t1xilio diL·ecto e mc~~Lndo pelo auxilio indil'ecto. concede!l(lu 
soh a emissão ile apol!ce.<:. corno o meio isen~ão de imposros p:lra. os materin.es desti
unico lle obter ettpitaes .para auxiliar as in- nados iL~ in<lll$tri;ts, tt·ouxe,como e!feito.o que 
dustria:>,que surgiram no seio tle t<\nt.rls es- se chttmou ;1 ~IICl'I"cl. industl'i<tl. rnnncommu
peranças, e, hoje. vergam, aniquiladas, sob na.ndo-se ,~ Joglatet'l'tt, Hes!lal1ha c Allemn.
o peso do descralito. que os nossos inft1rtu- nha, contm a l~ru.nça. 
nios nos tem acca.n·etado. (1ll1lito bcm . j Ent:.i.o a Fmnça. lançou mão do auxilio di· 

N"ao julgue a Camara que venho col- recto, mL convicç;l.o de que O:S elementos pal'<l. 
locar a discussão desta ma teria em . t~rrcno o desenvolvimento industrial eram o ca_piml 
politico. As considerações que vou lazer são e a concurrencia, alem das garantias c aro
completamente afastadas das 1)aixões parti- pa.ro aos direitos dfl cada. cidadão, que a civilio 
dariaS e,SÍ <1.':1 faço, e porque tiS julgO Yerdtt· $a.ÇÜO naquéJltl. epOca. J?Odi<J. O:fferecer. (.iliuit-
deiraS, e estão na. consciencia. de todos. õcm.) 
. Desde os primeiros tJ&SSOS da. industria no E assim, ~~·. presidente, não só o ministro 

seio da. humanidade fo1 ella. sempre amparada.. empr·egou capitaes enormes em emprezas in
pelas garantias que poiliu.m ter nesta. ou na- dustriaes,como tambem estabeleceu certas ga.· 
quell:l. :parte do mundo . civilisa.do ; desde o :rantias ás classes operarias. 
momento em que a liberdade perecia, desde Na. Allemanha, esse systema mmbem pro
o momento em que não havia a minima ga- duziu os melhores resultados com o <~uxilio · 
:ra.ntia iuc.livitlual, em que t.odos os direitos dil'ecto :i. industria. a...;;sucarei.ra. (Os apcu·tes 
eram ·desconhecidos, e · que a lei era uma aba{a"l <l "o;; do arada r .) 
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SES~ÃO DE 1!) DE .TULHO DE 1892 

( Vide ~~~- 3'J( •In 3" l'nl .) 

Um anno depois <lo auxilio immediato. a 
Allemanha. cont..'I.Yll.. de soa e tantas íabricas 
rotineira.s.400 e tantas por systcma aperfeiç:o
ado e. tal foi o desenvolvimento lia produ~.:i.o 
e a occupaçito dos terrenos pela cultura. c\:1. • O Sr. Oiticicn - Sr. presltlente, ha 
lJcterral:m.,que :produziu-se tt crise dos cerertes. Jundatlits esperanças U.e <JlHl o paiZ sej<t livre 
(Conrinumn o.> "P''rtes a n,<o dei;crw nuoir a ·~o:: uo.~ perigos q1tP. lh& poderiam advir com a 
do oJ-,l(lor.) n.cceito.çiio <leste prQjccto pel>~ Cnmn.ra dos 

Nã.o recuso,Sr. presidente, o ;\uxili"O ;ís in- Srs. deputados; l.l<t. fundadas esperanças, di'!o, 
~ltiS\rms do meu p:<iz, embordo ~inta. vagos re-- porque na Ilnha a.úverila., n;t ba.talh;L que 
ceias na applicaçã.o dest..'l. somma enor·me pe- sustetlto, o inimigo rectu\: - o Jll>e,iect.o está 
<lida pelo governo, que no5 tem aniqul!ado mozto pelo sul)>titutivo.-0 subsututivo apre
quasi todas a;; viQosas e:>peranças naselrlas na sentado com a acqu.iescencia. rlo nobt·e rehüor 
primeira aurora. da Repulllicn .. (Jluit" be><>..) da commissão de Juzenda matou o projceto e 

i'iã.o recuso, Sr. pr<:sitl.ente, o n.uxílio :.w in- tlispen~:a q ua.lquer discussão mais sobt•e este; 
Ilustrias, ma.;; 1hço-o como <1uem cumpre um digo <ünda.. Sr. presidente, o snbtitntivo des
dever piedoso atirando um peda\:O de tml(leit·;~ m<1$Carou o pro.)ecto. 
ao na.ufrugo victima. das temp~st;\(les, o que O projecto trazia a cnpa iitl:::.t de uma emis
seril. talvez pro!ong1n- uma agonil\, que de\·e silo tle a.polices. como pt'Omettendo os legisla
ser lenta., pois sei cgte todas as c..,nquistas dores que os encargos do paiz nilo set·ía.m 
siio solidaria.s e a. industri~ tem sempre ca.mi· a.ugmenta(lo:~ com a. tlem;mda. r-eu.l de eapitaes; 
nhado para. o s~u n:pogeo de mã.os entrelaçadas: apenas se jQga.Y1t com o credito em auxilio ás 
com a. sciencia. e ;\ lihet·dadc. e si estas estão industrias. 
suffocado.s pela. tyr;tnia. em no~sa. patt·ia. nã.o O snbstituti\"O é mais fronco - atira fúra 
serA o bocaôo de out•o,que o goYet·no nos ]J~de e;;sa exigencituto credito do E:ltado .iogu.(b por 
para a.tira.r no seio do pat•o, que nnim:u·:~ o ti tu los bmr,;ado~ ã. pr~tc;.t ·e t>t.'Cebiúos nas re
tr<l.b.Uho. ma.s, sim quanclo viet·em a<' sa.uda- par-tieões }>Ublicas.a.mea~ndo o Thesouro rom 
~::>es populares. no di;,~. ú<t reconquista dos di· <L delficiencia da. receita t>el:J. volta. c.htS apolice5 
l'eitos de cada. cida<lão . (App ausl)s.) ao Thesout•o, e vae pedir ao mer~ado intel'ior 

.Justi/l<:<'Ulo âssim ligeira.mente o meu o1odo capitaes que entrem pam o Tltesouro, empres
de lJeru:ar. não posso deixar de apre~entm· o t.'\dos ao g;o,·m·no pax·t\ rlistribuil- os· como au
men requerimento :i. consideração daC:tlll<\r:\, xilios !lo mMo pelo qualj ul~a.r ma.is couve
}ll\l'l\ que :;e nomeie uma. (..-ommi!\São especial, niente, sentiu o go,·~::rno o unioo :wbitro clesa 
(jtie, eutcntlcndo-se com a commis.~ão llo Se· distribui~:üo úqltetlu.s emprez<1~ industrin.es 
uado. possa t'nndil· o.<> dous pt•Qjec:tos e <\Pl'C·! que IMis merec."'-m o subsi<Ho 1'mnco, ~::m di-
~etttar ú. consideraçiio da. Camara um sü. nheh·o, quo o Congt•c.sso N<tcion<tl CO itel!de . 

Sustento o meu voto com <\S ementla.s ttlll'C· . Quer i>1to tlizer fL't\UC<~tn~nte CiUt~ aqueUes 
sent..'\das M projecto qneacommi.~-LO submet· que pedem auxilio nfi.C\ se import.a.m com os 
teu i~ discus . .':iio com M mc;.:mas bases por mim mei~ n. emtweg:tr mt campunh~ pam haver 
:tptoesent:11:l:.1S . (Jluito !JP.,.,: w-uit~ ber.c. O o;·a- dinheiro •lo Thesout•o, não se impot•tam que 
•l•lr c.! com1l ;;;,,,,,lrulo 1)m· im.citoy S1·s. tlcp•c- e-.ses <tllXilios venlmm por meio dB n.polir.:es 
r"do~ Jlre.<autcs .) J·ewbil'eis na.s reparti~i)e~ publicas, ou por 

i'ica. sobre a. mesa. <tté ultct·i<lr tlcli bera.c,~io o mciu ele dinlleil'O pedido i~ !ll'<t«;'<\ pu.t-n ser Ya-
sudo nos seus c.-orres. Sitíttmm. comi> tlisse. o 

~eguinte ~overno, assedia.mm a u.dministrnção publica, 
p:mt conseguir este (l!nheit-o, e hoje, ;·endo 
que o govet·no cedeu. attendendo ao pedido 
teito, Yend~>-se bem recebidos pela. commissão 
tle J~LZeodu. tia C;tmara dos Deputados, atce
den<lo est:\, por sua. Yez, ilS e'xigencia.s feitas, 
mas eucont\'l).udo-se com a resistencia, com a 
r elnctancia que o projecto en(..-ontra na Cam~.tr-J. 
e na opinião publica, embora. fallem em nome 
da limuna publica- amea.ç:ada. j:i. não im,por
ta.m absolutamente que o t!inhciro venha por 
esta ou ]lOr aquella. ma.neil~t, mas que venha, 
seja qual for a fórma. 

Requeiro o. nomenÇto de uma. commlssiLO 
cspe~ia.l, pa.ra., com a commissão que lot· des
ignada. pelo Semdo, estuda.r os }Jro.iectos de 
auxilios i~S in<lustt ío.s, que esmo sendo dis
cutidos em ambas as easas do Congresso, e 
apresentat• um sei projecto. 

Sal:l. das sessões, 11 de julho lle 189-2. - Jo•To 
de Siqlleiro. . 

Mas, Sr. presidente, nós outros, legislado
res, temos a obriga.;~o de preoccupu.r-nos com 
es>e pedido ; nos e licito bem considerar que 
não seri surpi:"eza pa.l'lt nioguem ver, no mo
mento em que c~t;,"ll.r a epoca da. Iiquida<;<i.o, 
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quando tbr necessario a. esses mesmos que hoje 
instam por esse subsidio, restituir ao Tllesouro 
o capital que receberam, renovarem a campa
nha, fazerem novo assedio e então com mais 
mlot elles gritarão que a sua ruina, a liqui
dação final das loucuras do dia de hontem, 
envolvera. seriamente o credito do Estado 
compromettido com o seu proprio assenti
mento ; enião será necessario a.cudir-lbes para 
poder livral-osda liquidação final, a que elles 
serão fatalmente obrigados. boje ou amanhã, 
em futuro que nã.o póde es';ar m\tito longe. 

De maneira que, Sr. presidente, considero 
o substitutivo como estudei o pr ojecto, a pos
sibilidade de envolver o credito do Fs-ta.do com 
o credito de instituiçúes ou de industrias que 
Mtão em risco de fallir, para que se a.ddie por 
mais algum tempo, improductiva!Ilente, sem 
razão de ser, essa liquidação, com a desvan
tagem. para. o addiamento. de prejudicar enor
memente todas as classes da sociedade brazi· 
leíra. liquidação motivada pelos erros, pelas 
fraudes commettidas por. essas a.ssociações, a 
que se darà fatalmente, ·nece..c:sa.l'iamente para. 
esta praça do Rio de Janeiro. 

Deixemos,eiltretanto, estas preliminares que 
são o. minha opinião convencida. e sincel'a, 
mas que e minl1a só, e entremos na discussão, 
qué toma agora no'\"a phase, com o substitu
tivo apresentado. 

Sr. presidente, o honrado deputado pela 
capital Federal, relator da commis..<;ão de fa
zenda, censurou-me asperamente, porque, ao 
discutir o projecto, eu não discutira o pa.recer 
da. commissão nomeada pelo Sr .. ministro da. 

. fazenda, nem a opinião do mesmo Sr. :minis
tro e nem ainda a ·mensagem do Sr. Presi
dente da Republica. 

conhecida. e que se pretende ainda. uma vez 
pôr em pratica para. maior desorientação das 
finanças do Brazil. 

A carta. do honrado ministro contém os 
seguintes trechos, que' peçO licença par:J. 
ler afim de provar o qne acabo de dizer (lê ): 

« Tem-me cauSado estranheza., confesso. a 
irritação ou azedume com que se tem arguido 
n.o governo a mú. política de não intervenção 
em assumptos de tal ordem. Os a.<:ontecimen
tos que se estão desenvolvendo a. ninguem 
podel"lo sorprehender- São elreitos lnevitl.veis 
de causas conhecidas e_ apa.lpa.dns, ha longo 
tempo, aluda pelos mais inexpertos. » 

E mais adeante (lJ): 

«Comprehendeis, entretanto, que não póde 
ser indi1!el'ente ao governo o malogro de ruso
cia~ões respeita veis que, apeza.r da. seriedade 
imprimida á sua direcção, e dos esforços 
empte,"ados para a.ttingir o fun proposto, s~ 
dizem amea('adas de liquidação. 
· « E' difficil ao governo, no meio de tantos 

interesses encontrados. de tantos .. empregos 
sem condieões de vida. nem elementos de pros· 
periclade, compromettidos por uma gestão 
impru\lente e pelo mais condemna.vel emprego 
de seus capitaes, conhecer quaes as associa.. 
ções: ~ue se recommendam a. protecção e ao 
auxilio, e que potlem recebei-os com vauta.gem 
pa.ra. o fim a que se destinam e com segu· 
rança para quem os dispen..~: » 

A cama.ra. "'"ê, desta; phrases, que o bon
rado ministro da fazenda. de<:lara que houve 
má gestão dos capitaes das associações, que ha. 
um condemna.vel abuso do emprego de ~pi
taes e que causa até extranheza que estejam 
todos a thll$r contra e:ote estado de cousa.s, 
quando os ef[(~itos era.m de esperar. qu:~.ndo 
as causas, sendo conhecidas. ha.via.m de tra· 
zer a lameutave~ situ<~~;.ão que deu motivo a 
esta campanha.. 

Ouçamos agora o parecer da. comnússão 
nomeada, na qun.l se encontram homens de 
todo respeito, cobertos de va.liosos serviços e 
que são le.,"ados honrosos que o governo pas
sado nos deixou. 

Eu disse em apa.rte que entendia. sel' o meu 
dever enterreirar a discussão sobre o projecto 
da. oommissão de fazenda ; deixando de parte 
a. mensagem do Sr. Presidente da Republica. 
e o parecer do ministro da fuz.enda., eu tinha 
praticado um acto de deferencia. para com a 
commissã.o de fazenda da Camara, discutindo 
antes as suas opiniões e os precedentes da. 
questão. Sou obrigado a e:.'1uda.r hoje esta. 
opinião e esse p:•recer, pa.ra. mostrar que a 
com.missão de fazenda. não acceitou nem a Ahi V. El:. vae ver a condemnação formal 
opinião do Sr. ministro da fazenda.. nem a da intervenç."i.o para. o fim de a.uxili:tr indus
mensagem do Sr. Presidente da. Republica, tria.s, auxilio que póde comprometter o cre
nem o pare<:er da com.missão nomeada pelo dito do . Fsto.do, uma vez que seja posta a. 
governo. Fez um projecto que se a:lfastou medida em execuç-.ão. 
completamente de todos estes documentos. Não nos illudamos com as opiniões que 

Examinando o· parecer assignado pelo l1on- foram vencedoras noparecer da commissi1o, 
ra.d.o Sr. ministro da fazenda.. em cuja hono- porque a.bi ella mostra. que obedeceu ú. pressão 
ra.bilidade · confio, eu lá descubri que o pro- do momento sobre suas opiniões, deventlo ser 
je<:to está. condemnado pelo proprio ministro~' muito melbo1· apreciadas as consider-ações 

. e no pa.recer da commissão nomeada Jlelo francas, antes das respostas decisivas aQ;; 
ministro; a quem foi pedida opinião sobre a quesitos formul<tdO$. 
questão, encontro a conuemnação formal Ella deixou estampada neste documento a 
desta intervenção original e inteiramente des- ;erdadeira opinião, correspondendo desta 
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!õi?ma. ao appello que o governo fazia, 11a.ra 1 todos pa.ssi v eis dM. penns estabelecidas para. 
fa.!J.ar com franqueza.. a \·iolação dos dil-eitos da sociedade, todos 

A commi.ssiio enuncia. os seguintes concei- r-espon~veis péla.s ú';l.udes comm<lttidas e que 
-tos, par-.~- os quaes chamo a attençüo da. devem ser l)Unida.s, qualquer que seja a. 
Camara (Ui): classe a. que pe~rencerem, seja qual for a 
<~.Sem acreditar que se acha a nossa prar,:.a 01·dem de it~teEesse~ c•:n jogo. . . 

-sob a pressão de verdacleir:l. crise, igual âs .f. __ co~J:ssao ~ntiUUiJ, _ •• ellllttir a. sua. 
que costumam a:trectar os povoo. entre os opuuaa e diz 0 segumte (te) : , 
quaes o commercio o.ttingiu o seu mais amplo « Aocresce que o governo .ia f~ sentir a. sua 
desenvolvimento, e se nccentnam por pbeuo-- ;l.CÇão e iniciou a presta~ão de <tux.ilios, uti
menos de tal precisão economica.. que :l.Utori- Usando-se da a.utorisat;~ conferida. pela lei 
S:\ram. a crenço. de niio 8etem ellu..~ mai~ do u. 3263 de 18 de julbo de 1865. » 
que a reac~.ão natur-.11 contra. os esforços pa.ru. Sr. presidente. ~-ta interfer&ncia. do go
leva.r alem dos limites eÀi.remo; a producçã.o -verno n:~ proça. !oi exigida. do mesmo modo 
e a eXJlansão commerciaJ, força é á commis;;ão que estiio sendo exigidos hoje os auxilias à.s 
reconhecer que ofi'erece o estadv da praça industrias. 
symptomas ctenunciadores rle grandes ano- Tive occasião flt~ pt•ovar , quando me 
malias. pronunciei pela. primeira. vez neste debate, 

« Provêm estas de ilLctos recentes, entre os que exigiu-se con1o medida. de S<\lvação que 
quaes tem primasi<\ o abuso tlo credito e a o governo emittisse papel-moeda, e o emp!'es
excessiva. expansão da cireula~..Io tiduciaritt. tasse aos IJ,·u:wos ; diziam que a confiança. se 
dos quaes UD.$Cera.m. com a crença na ~isten- restabeleceria. immcdiatamente,parque a. crise 
cia de clinlteiro barato, as menos fundadas era de falta de capitães e o papel-mOOda do 
]_)revisões de desenvol-vimento de riqueza. e de t!Lezouro viria substituil-os. 
movimentação commerci:J.l e industrial, :pro-- Neste sentido o nobre e illustre· ministro 
porcionando a grande provisão de instriunen- ch fazenda, cedendo ainda á opinião de todos 
tos de troca. e de que a. emi.,~o bancaria. fez os b.1.nqueiros e capitalistas, da. praça., cons1-
nbundar o mercad'o. der·ou em •'igor a lei · de 1875 e emittiu 

«Rompendo-se assim o eq-uilíbrio entre os papel-mo(l{la no 'Valor de 9.000:000$ . para. 
productores e o seu denominador- a. IJl(lOO<t, e.ropresta1· aos ba.uco:>; ·mas esta medidA nii.o 
seguiu-se a deprecinçiio desta, revelada: :produziu eíleitos e sentiu-se a. sua inutilidade 

a) na baixa. do cambio ; em rel;J.çito ó. pra.ça, provando assim que não 
b) no preço d:JS especies ; era este o meio de solví:r a. crise. 
c) na elevaç;ío do preço dos productos de Posteriormente ao a.ugmento Mvindo á -

impor•·•n"o e da industria interna.~> ma.S&"l. do papel-moeda extstente na circulaeão, 
""""' lerantou,;;e, tambem como medida salvadora 

Sr. presidente. quem enunciou estes prin- esta que a commii'Siio condemnn. e só 1\dmítte 
cipios niio podia. tit-ar as con~lusões, qne estft.O como excepç~o: auxilio.> tiS iudustrlas, o.buso 
núia.nte; a. unica. a deduzir da.s _premi.ss<:t.S es- que ella aceita com a lnterf'erenci<\ 6.o go
tabeleeidas, :por e!feito dos n.busos reconheci- verno. na praça, e do mesmo mo(lO, com o 
dos e denuuci;\dos e outra.. mesmo fim, com ru:; mesmas opiniões, que 
_ O remedio a dar aos abusos. <\s f!'awles com- ex-ter!lOU quanto ;i. primeil'(l. meilida. iembra.da.: 
metti<las nii.o é conservar na cireula<-ão as a. emi~s[o Lle papel-moeda.. 
companhiM fr:l.udulenta.il, <~S. rru\s emprezas, Ouçamos o.gor(l. quaes as medidas que a. 
que est.io pr~udicaudo a massa gel·al dos commissão entende devem ser tornadas em 
títulos no mercado de capitaes ; se1•ã. antes considera.ç;iio pa.ra. restabelecer a con1ia.nç;l., o. 
a intervenção fl'l>nc-a. e (lecidida (\o governo, fim primeiro,_ · base de todo o proceclimento 
l_)a.ra ma.nd'lr tomar contas aos que deixaram {(Uer legislativo, quer executivo (lê): 
de cumprir a. lei. obrigar a liquidação das « Desde que a commissã,o. nutre a cren~ tl~ 
associa.~;.iíes que entra.ramna.especulação, meio que a ca.us:,~o priacip&l da. situa~~o.auomala.da. 
unico e capa~ de restabelecer ~~ con1l~LnÇIIo- pra~ e da. qual t_oda.s- as demais dimancun 

O Sa. VINIIAES- V. Ex. acha isso prin- com,o COI\secta.rios l).a~uraes e o: excesso da. 
ciplo democra.tico 1 circula<;ão, inconverti~el. o ~ua.l- trouxe ooms-

0 SR. OITtCICA-Democratico, perfeitament e efi"eito a depreciação da mesma. em escaJa._ 
democratico. (125 ~/.V :çl.Ul;l,ca a.ttingida. na. nossa hlstocia. 

O SR. VI.'I11L\ES - Não \\.poiado. 
O SR. Úl'I'IClCA - E' pel'feitamentc demo

cratic-o applicar à lei a. todos os cida.uiio;, ricos 
ou -pobres, : grandes ou pequenos, collecthi
dades ou unid..'\dcs·, rn;JS todos sngeitos à lei, 

ecoUoJillica, a Jmimei.ra.. m.edif]4. ~U! J;he, _oecoiTe
aoonselli:ll', ;ü:;d:'l. que. de exec~ma.!Sl:e.nta., 
po)~fi,n .~ef/Uri..tsiut.lk·. »-

Cha.mo. a a.tteuçii.o, ua.,. Çamara. pa.ra; esta. 
declaração _qlUHo.-impor_ta.nte~ da.. com.missà()• 
sobre o qu~ ella_ considera; de effeito,segnris-
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simo para. restabelecer a normalidade da 
situação (continita a. lêr) : 

-« E' o resgate do papel-moeda bancn.rio e a 
sua substituição por papel do thesouro, ope
rando-se tal resgate gradativamente, de modo 
a evitar os abalos que acompanham sempre 
as-variações rapidas do valor do meio circu
lante e :por via de accotdos celebrados com os 
bancos emissores. nos quaes se estipule a 
transferencia dos I.Mtros pal'\.\ o Estado e a 
obrigação de assumir este a responsabilidade 
correspondente ao valor da.s emissões, as 
quaes resgatam com os referidos lastros até 
reduzir-se o pa.pel circulante na mesma 
proporção. 

O SR. PRESIDENTE- Havendo numero para 
se proceder ã votação das materias da ordem 
do dia, pe.;o ao nobre deputado que inter
rompa o seu discurso. 

O SR. Omcwa- Obedeço á V. Ex. 

-
O Sr. Oitieica. - Continuo. Sr. 

presidente, no ponto em que ha-via ficado 
quando interrompi o meu discurso. em obedi
encia ao regimeJ~to, mas~ an~s. ~pero que 
se restabeleça o silencio n"O recinto. ( Pm~Sa). 

Eu analysa. va o parecer da cornmissão no
meada pelo ministro da faienda. e que emittiu 
a sua opinião sobre a consulta que S. Ex. 
lhe fazia. 

Chamo a attenção da Camaro para o 
seguinte trecho desta resposta.. 

A commissão, depois de aconselhar positi
vamente o resgate do papel-moeda. banco.rio 
com os lastros existentes no t!Jesouro cou.: 
tinúa. ( le) : ' 

«Se~ duVida, seria da maior conveniencia 
ao regunen d? papel do estado. preferir o do 
papel ba;ncar1o - ~mada de vez a unificação 
do padrao, de accordo com o que estatuh-am 
os de~e~o~ ns. 1.154, 1227, de 1890, e se, em 
theor:a e urecusavel a preferencia, toda.via 
suppoe;ffi sempre os economistas praticas, que 
~recomsam a emissão bancaria, a convertibí
lidade das notas, sendo os lastros destinados a 
garantir o pagamento das mesmas e como 
taes não pertencendo nem aos bancos nem ao 
Estado e devendo ser equivalentes ( tanto pol.' 
tanto ) ás notas emittidas. 
. Mas, o nosso regimen de circulação exclu
~do a convertibilida.de, que, estabelecida á. 
'Vlsta do portador no art. 14 do decreto n. 
10.~~. de 6 de julho de 1889, quanto â!; notas 
~mlttidas sobre lastro metallicG -1bi limitada 
a hypothese . de attm.,"ir o cambio o. par e 
neste se manter durante um anno ( a.rt. 1~ 

§ 2' tlo decreto n. 2.?5, de 8 de março de 
1890 ). não ha fundamento para a prefereneia 
da emissão banefLria soLre a do Thesouro. 
tanto mais quanto. convem accentua.-la. a 
substituição daquelle por este dar..,se-hia no 
exce:>w do papel emittido, al~m do valor !los 
lastros.» 

Esta. é a opinifio cla.J.'3,mente manifesta do. 
commissão nomeada pelo mini~tro, isto é, a 
não interferencia do governo na praça e o 
resgate do papel-moeda, gradativamente. 

Sr. presidente, eu não preciso dizer á Ca.
mara. que não tenho aconselhado outra causa. 
desde que comecei a occupal·-medeste assuro.
pto nesta casa ; é este o parecer da com
missão de fazenda, do anno passado. a que 
eu pertenci, e foi o assumpto do projecto de 
lei por ella apresentado e regeitado em pri
Jneira discussão. ha um anno. 

Ma.~ a commisSão teve o cuidado de con
signar no seu parecer as opiniões levanta
das no seu seio por occasião de estudar o 
assumpto· 

Por essas opiniVes expostas, Sr. presidente,· 
vou provar ao nobre deputado, relator da. 
commissão de fazenda, que as idéas repellidas 
pela commi~o nomeada pelo ministro foram 
aceitas no projecto apresentado à Camara, 
contra. a opinião dessa comml:;são, contra a 
opinião do proprio Sr. Ministro da Fazenda.. 
~no.J.vsemos os expediente:; apresentados . 

como c:i.pa.zes de resolver a crise e aconselhados 
para dever ser escolhido um que merecesse 1t 
acceitação da commissilo e do governo. 

l • expediente: o. movimentl.t;iio dos 1a.~tl·os 
existentes. Jeita pelo Thesouro, ~en.io os lastros 
entregues aos bancos ;esta opinffio !oi repellida 
in liminc pela commissão ; . ·-

2', emissão de pttpel-moeda, opmlii.O do 
Sr. Souza. Dantas e tambem ~·epellida pela. 
commissão ; · 

3', emissão de títulos prefenciaes lançados 
pelos bancos wbre garantia das emprezas in- ~. 
dustriaes, com juro igual á taxa do desconto 
(8 e 9 '/.). pa.gaveis pelas emprezas, subsidia
riamente pelos bancos e ga.raniidos pelo Es-
tado. · 

Sem emittir opinião franca sobre este ex
pediente, a commissão apenas o consigna, pa
recendo inclinada a acatar outro expediente 
que lembra em seguida; mas ennumera. o~ 
inconvenientes que elle pórle trazer e adeanta. 
as seguintes phrase.~ que con ''ém lêr ( lJ) : 

-« E' certo que póde coincidir o prazo da 
amortização com uma época de crise ; em tal 
hypothese a anormalidade da conjunctura 
aHtOI'isa a medida extra.onJ.ina.;;a da conversão 
de taes titules em outros de novo prazo.:~> 

O expediente ê a emissão de apolices espe
ciaes de juro de G • I o, á semel!Jança das ernit
tidas na França, eni 1870, e nos Estados-Unidos 
em 1862. 
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Con':"é!_ll que. a. Cam~ v:í. o.~dendo iiS J em a<loptar este pl~no, $i p:wa. maiot• tucili
proposl~:oes e~uttldas. pela._comm~o e tire d~de da. oollocação e livre rli ~'PQSi<:iiO dos ca
a~ consequen~Ja~ log1•·;ts, u·r~us.we1s para ptta..es empreg:ulos neste:> titnlos, torcm elles 
formar O s~u }Ul~O so!JI:'e o Pt"Qjecto. a ceei tos •N~ pttgr;-me,to ,.,a, 1:stw;:<ics p•t~l icas c 

A commJSsao ~ulg·a esse me.to acceitaTel e tlcllcs putl.cn:m. t!S!C1' o., Jlvi·lw/.o;·çs 11ft liqtli· 
demonstra a ra.zao da smt accettaçi.to com van- âa'jrí.o d<: xwts t;·<m.,acr:i;cs.:x> 
tagens q_u~ reconhece. e Jo~malment;e a.s de- ·Pergunto a V. E:.:: .: ·sz·. prcsiden~. si estas 
cla.ra em d1versos nu_m~ros que vou ler·. npolices r ecebi;·eis uns rcpa.t·tiçõcs publiro.s, 

Peço, aD;tes. _per~ussao J?<\l'tl. lembra.r_ q11e. repe!.lidas p~la <:ornmis:;üo, tbr-,1.m ou não 
quando d1scntl este prOJecto, mostr·et «OS a.ccerk\s pela commissão de 1i1zetldt1. ~ 
nolJrcs 1leputtUJ.os que um dos seus inconvc- .lú. vi: V. Ex. CJUe n propria. eommissã.o con· 
uientes seria obrigar· aos possuidores a ir demnou meios acceitos 11ela commissão de 
buscar os capitaes depositados nas caixas eco- fazenda, pam ins~ril-os no seu pro.jeeto. 
nomicas, o que tl'<1.ria gra.ndes des\·:mt.-:~gen.~ Aqui e:;t:t a mziio po1• que não me occu~ei 
a.o Tbesouro. ao ter de ac:U1lir à exigenci<1. elo p;n-ccet· d<t oomsnissão, ma.s da preierenci;~ 
dessas quantias. dada r)e!;~. commii;s;1o 1le 1il.zenda da. Cam:u-a 

O nobre deputaclo pel.1. Cn.pital Fellerol op- dos Srs. Deputados, tis idéas contidas no pl·o
pl!e-setenazmente a est<> opiniiio que. com toclo jecto qne tln·mulou e que se atrastaram, quer 
o fundamento, apresentl. á Camm-;.t. Aqui esti tlo ptwecer (\;1, commissão nomeada pelo Sr 
o pa.recet· da commiss~o ,illiitificn.ndo o que eu Ministr·o ch Fazendt\.. quer di opinião do pro-
dizia. prio ministro. 

DeJl(lis de e~pôr os inconven.ien~. a com- Entretanto, estt~. discussão póde ser adiada 
missão adeanta como vantagens para a me- ou póde considel"ar-se finda, porque o projeeto. 
dida apontada: . · como já· disse, estU. mot·ro pelo substitutivo. 

t•) De não augmenta.r o meio circulante e, "\<> (tiSCtltii' o substitutivo. responderei ao 
conse,'"llintemente, não concorrer p;mt a sua cliscur;o muit.o brilhante, bellissimo de fórma. 
maior depreciaÇ<1o ; pr·onuncia.do J)clú DO:li!O illus:trn.do collega, o 

2') Chamar os capitaes retrahiclos por des- Sr· Alcincio Guanabar-J.. 
confiança e que estão . pt'OCJ,ll'ando cotlocat;.fLo Não posso. entretanto. passar ad~nte sem 
nii.o remuneradn. nas c..'l.ixas economi<:M clest.;.1. dar uma res_posta. no illustrado relator da 
c..'l.pita.l - amparando-se assim sob <> t;t1.rantitt commiss.'io de J\1.1.en,l:~, a proposiro de um;~. 
qne o1ferece o Tllesouro . proposiçi'io enuncin.d;t por S. Ex. nesta C;~.S.,. 

Tomando corno norma esta, fórmn. commu- S. Ex. aui;\ntou. com o tom de uma. con-
mente adopt.'\da nn emissão cle t.1.es titulo:>. o vicçiio ptol'unda., <JllC t\ lnglatel't";.t h;lvia .i•~ 
governo, nos . contra.ctos que celehrar com o~ acceito c posto em pt·u.ticn. essa. intet·Yen~~~o clo 
J.,t\ncos que escolher· para intermediarias mt governo no;; negocio~ dn. pl'a<;à, p:w:~ amp:t-
pre;sta(~o dos a.uxilios, estipulai"~\; mr "' stt;t inolu>tt·ia, pam valm' à stm ind.u~-

r~) o typo 'las apolices, o juro e o vt\lor; tr i;t m:tuul'tctm'Cim, que as~im viu :woh.unut· 
b) os prazos dentro dos qu:les os \Janco:s a. sun. L'iqnerA'I., po<l('ll'lo lll1.~l' aq uclh~ mu;i'lil 

prover-:ío á amorti7.aç-.:io e n.o r es.,"ate; ·chcg-J.r :~se1· o etnporio commerci:tl tio mnutlo. 
c) a. sancç~io da. responsabilicla<le desses es- Ampm·ou e~ta ~uu u[liníiio c.-om 11 ciklç:i.o rin 

tabelecimentos no caso de lmpoutualidnde do n(omc respdttwelllc Sit·l{rJbert Pec[, a.ffirmn.n
desempenho de i ttl OlJrigac:<iO. dO QU!l e:ste llOt:We\ CSt:V.liSt;;t, aO (Jllttl \1.~ fl-

0 que se <leduz do qtte acaba de ~er eXJlOS~o. nan(:as ingle7~'L~ tant<.> olc1•em, em cart:~. tlil'igi
Sr. presidente. é que n. eommíssão inclinou-se da <ta cluque de \Velün:;ton, derenrlct•:J. e..~sa. in
i!. a.dow1o doJ seg11inte expediente, por consi- tervenc:,:üo, aconsellmm o <Utxilio e suJ. vál'n. por 
demr vantajosos os resultados ennumel·ados : este modo a.s inllustrh\S ingleY..as ela crise que 
emi~o de apolices especia.es no juro de 6 "/o o.s t\lJl.eaçava. Concluiu da.b.i s. El:. que o 
resgata.veis fá.culta.tiYamente no fim de cinco Bl'll.Zil, pa.iz novo, onde a indostrin a.pena.s ~ 
annos e, necessaL'iamente, no fun cle 10 . incipiente, ondea.gOI't\ começ.:J. ella n. ensain.r o 

Foi isto o que a commissão de fazenda. con- vúo, não devia: o seu governo ficar aquem tio 
signou no pro,jecto em discussii.o? Póde a ca- governo inglez e, it semelh11on'-a <lo ~::xemplo 
mara affirmar que nã.o. citado, devi;~. acudir o credito do esta.do em 

Estudemos o pa.recer, analysemos o que socco1•ro daquelle.o;; eujt~ vid:J. piriclit.;vn .. com 
vem declarado em seguida pa.r-.J. vêr onde roi f,"t'ande ameaça _!)ilol'a a fortuna. pul)lu~a, par.l 
a honrada commissão <h caroa.r-,1. bustm" as a riqueza. d(l. na,e.;W. _ 
ideas, as disposições que filzem parte do corpo Sr. presidente. ba nest.a. qu~t.áo ~da dous 
do J)rojecto. 1ilcros que admiro, e tenl1o a mgenUJuade ue 
. Sr. presidente, encontro.l?go adeante das I c~ntessar que . ~les me deixam o espírito se

lmba.s ba pouco li(las, o segumte, 110 p•wece.rll'lamente prenmdo. 
da commissão: Admiro que tenlta.l!ido levanmcla. esta ca.m-

< O Sr. Visconde de GuiJ.hY não terti. duVida. pa.nba. toda em 1il.vor das emprezas indus
caman. A. 14 
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trines nossas, t'llle tanto se ha,jn. escripto, bn- I rlo na. praça, emitiinrlo titulas de renda. rece
to se haja faJlado, tanto "tenha sido exigida a jl>i>eis nas repa.rtições publicas como moeda., 
inter·:enç-rio do governo, por t oüos os mor1os, com o fim especial de auxiliar as industrias 
em t;xlos os tons. com todo~ os al'gumento~. , em geral, conferindo ao gonlrno essa. Jilcul
atlirm:•J1do-se ~empre que c~s~s cmpreza.~ es- I üade.ampla de distribui!· cem mil contos de 
tão mts melhores condiç<•es p<l.l"J. g<Ll'UJJtír· o;; ll't!i~. os delimsores da. idéa. aquelles que con
emprestimos de dinheir·o que lhes fol'em leitos [ sideram de necessidatle para salvar· a nacão 
e entretanto niio :::c hn,ja citado o nome de · es.." \ emis..<.:1Lo (I e títulos, os meus nobres cone
uma só, imlicad;J. a sorte de :utxilios que q\ter, gas U.efensot'es do pr~jecto e sigua.tarios do 
os bens que pos..o:nc, :t pr-orluc.;:iio prov;wel :mb~titntlvo oppoem a.penas, coíuo conte.~ta
oiTereeid(l. pa.ro g(l.t•a.nth\, :1. hú\\ Situ:t.ç:iO, em- i;[O. !lOUS f~\CtO~ d:t lÜStot'Í:l. fimmceira. do 
ftm. dos seus negocias . mundo : a. ot·dem pm'i\ dar dinheiro por Hen-

Parecia-me que os propagandisms dt\ idéa. t·i<JUU IY e :t c:wta. do Sir Robert Peell, awn
os defen~ores d::~. causa. deveriam. como pri- ~elh .ndo os am::ilios dircf;tos do go,·erno it 
meiro cuid<\l.lo, pa.."-."0 primeiro a dar n :t. cam- praça de Londres. 
Ila.nba, em confusão aos JO::Lis r-ec:.tlcira.ntcs. O pr·imcit·o 1a.cto, Sr. presidente, remonta. a. 
ter orgo.nísado um:\ e.:;tatistica. exo.ct:J, da.<> em- uma epoca. em que nem os princípios· da eco
prezas que deYeria.m ser :tuxiiiad<'IS, com uma nomiu. politica. esta.vam ainda. firmruios, nem 
exposi{,ão minuciosa da. sua. situaÇ<io, dos seus mesmo descobertos . · 
recursos. do fut uro certo que elh s esperam.<lo Quando os reis de outr'ora. ma.J'!da "am aos 
C<1.pital realisado pam cada. 11m"'• do seu 1.'1<'1.- seus ministros -<1ue dessem dinheiro o. quem 

.: lanço em que provasssem não haver malba.m- quer que fo~se, faziam-no em nome· d<\ 
tado esse capital, justificaç:.ío c~.bal e com- sua. aut(Jridade <1.'bsolutu, nesse tempo em que 
pleta, em summa, da justi~:a do lledido, das a. lortun<\ pu~lica. era. do rei e ell~ dispupha.m 
;anta,gens do auxilio. do thesouro publico. como do goYerno, em 

Feita esta exhibiçiio, os mai~ incredulos, nome elo Deus que o;, s:t gl"àr::~. e impunha. MS 
os menos convencidos teriam de ca.lnr-~ com subditos a ohdiencia. à vontade e e<tprichos de 
essa prova irreütt'1..vel dns vanta.gens espera, um senhor despotico. 
das com a interven{~'io . ([LI e sig-nificari:l. apen~ Nilo quero a.dmittir que o nobre deput.-tdo, 
o compromisso Msu mitlo pelo Est<tdo pal'a sé!- bom democrata. como 6. q ueim impor os factos 
compensado em futuro proximo com a. ex- üe capricho pessoal desse tempo, para. ser~ 
pamão d:\ r iqttez(l., pela reprocluctividacle (lO vir·em de exemplos digno~ de sm· imittdos Jl(l. 
ca.pital que cheg;.\Sse confhmte nos títulos ele Republicri. do Brazil, no anno de 1892. 
rendtt solicitados pel<l. emissão. Ha (1. cita~ão feha pelo meu honmdo oollega. 

Poderia. entfto o pa.rl:~.mento estu<la.r a. si- pt!l.;t C:tpit.'Ll Fedeml. Sr. presitlente, e vou 
tuaç-ão mais ou menos se~rur<1. dess.'\s empre- provttr q11e S. Ex. foi viciima. de um equi- · 
zas e troç:a.r as normas pela;; qu(l.es de,·erh\ voco, ao citar e$i..'l. cartalle Sir Robert Peel que 
guiar-se o Podet· Executi,·o na,distrilmição dos e mani!t'Stõtmente contraria. il .>nu. opini~o c ~~ 
auxílios. não <:onfiMdo sinão uns prontS ine- e:--s;~ id~de intcl'1erencia do gorcrno em nu
cus..weis de g:1.1•antia. real que houYessem sido xilio n. c,mpt-er.as indu;;traes. 
exhibido.s. . . _ . _ o SR. SA)IPAIO FEI:r..,u - Não apoiado. 

Ao contrariO <hsto -~1~to, te•}lO.: smao ~. v~z 0 SR. OmcrcA.- Sr. presidente. posso :t.1llt'-
~er:ll :t. cl:un:t.r po. r n.uXJlw,, n:oo ;c falln ~mao .. : c· . • d ~ srs D P• t:tlo!; q•Ie ., •pi-
no futuro deste pah <tmea.(;;\l.lo, 110. prO:i[X:J·i- m~1 

' ' .~'1.~1.li,,, .~' . . : . ~. 1
,. ~.: • ·~ • • 

1 
. . .. 

d:vle mtscente ml\S atrophiada. UO hem ~Gl'<tl 1:1· ~otl~ o 1•1.mle es~a:~~ ~l;l.ln ., l~. <!::p i C.sa.n~~i.l. 
da nação, na. íõrtuna publica em resperas de c,,u ta u. ~ue se reieltll ? ~cu Jllll~tr~ .~-ollega., 
perder~e. no l>alsu.mo \ivifietvlor que o. inter- condemna. .. ~e ~n(l(lo 1or:na.l 0: opm~i.tO qu~ 
"'enção do poder .Publico vir··~ derrl\mnr no S. Ex . qUJ>~ amparar com .1utorul.ade tita com 
organismo des1\J.llecido dn industdr. Mcional, peren:e. . . . 
mas tudo em ger;tL sempre vagamente, em O ~R. S,\)Jl'AIO FERRAZ- 'V . Ex. leu a. 
nome tla. collecti vidade, sem espe~iftcar;ão 11.1- cu.r t<\ I 
guma a. que se possa applicar· o exame llo;:; in- o S1t. OITrcrcA- T~nllo-a. aqui e vou lel-a.: 
teressa.dos, em ane>nyma.to, em mmma, que esti~ em B<J.gehoth, Lúmlli1rtL Streel, i\ pa.gina 
nada exprime, que 1w.d~• signi~ca., em qu~: 191 e seguime. 
ninguem :póde confiar, :pela sua. Irresponsa.bi- O SR. SA~IPAIO. FERRAZ- Pois leia, leia. 
lida de. 

O outro filcto, que me caus"' .Prevenç;1o neste O SR. Omcrc.~- Pa..la."Vl'OS de Bageoth a 
as~umpto, St'. presidente. retere-se a.o motlo J)l'ec<lder '' e<wt<.t em questão: (U)-«Durante o 
pelo qual a discu§ii.o tem sido (lll~\m•n had:L pani.::o de 1825. o Rtnco lle lngla.tet•l"J. começOU 
n~t<'1. ca.."<\ : i\ opposil.~~o 11:)['Jn<tl lhit:.L JX~r l pdmeil·o, pot· ttgh· com muito J:lOUt-a 1n:u: 
mrm de que, nunca.. em tempo ou em pat1. d~ll~la-. Ellt!. · l?~'ü<:urou, .J!Ol' . T.OÕ.<>5 os metas 
a.I,num, ha. noticia. de ba,·er o governo cntr-J.- posstvets, dimumll' seus adiantamentos. A 
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reserva era muito diminuta: por isso procurou se por toda 11<'\rte ; os bancos recorreram n.o 
elle protegel-a, diminuindo os seus em:presti- B::mco de lnglaten~~. c cilc negou-se <t auxi
mo;. O que resultou dahi ~ 'Lm período de lial·03, r·e.:::ü ingindo a. dl'cttlac;ií.o. A" lJ;mcar
louca violencia quasi inconccbivcl; não se roto.s multiplicar~tm-:'c com r-:1pi•lcz c. em ~i· 
sa.bla IDl\iS em quem :se llaz·; o cr·edito t inlJ<t ttmçflo clt-'l:'<.~~JlCl~ula. 11~u·a. stllvtw ;\.S m;dores 
quasi inteiramente desapparecido e , G'OlllO diz c::n&\S ;.JmC'ac,•ad:l.-;, o :.~·overno. por não ter que
M. Husltisson, o paiz achou-se a dous dc(lus rido o B;1nco da Ingh\tr)J'l't auxiliar n. p1·aça, 
da sua perda. O banco pe(Uu auxilio e pro· COJllC lhe propoz, .:~ • isb •la in~ístenci<~ geral, 
teecão ao governo; mM~. ainda qne se sonbe;;se :ttc ú:1, EseOS:íh\ :une<H,::ul:• de t;udo f:\llir , 1>or 
positivamente que este Hllimo tiltha 1'ecn~cu/.~ falta de quem tlesoont::J.~;:e os efl'eitos de com
imun.>ir, só muito recentemente e que soube- metcio, enür.tio 2.202.000 lib~""· c•u. mt•:ilio 
mos como as COUS<\S l'e<1.lmentc se lX\"5<.1.!';\m. tta co· .. t oleJ·ci•l. 
Esta historf:l. é contada por extenso n•~ {:Ot'l'CS· Foi um:• emiS-'<õi.o rlo }Jõlpol-mo~Xla., t<1l COlHO 
poudenc.ia. do Duque de Wellington, onde niio se deu em 1S'i5 e em lllS.?, em nos~t PI<lY~· 
se esperova., tle certo, cneontrakt. A crise de lSll Ioi C[ UM-i ig-u:\1 e nes..<a. êpOe<\ 

« O duque achava-se então em mis~ em o govel'no, por um IJ i iJ. de ll de a.br·il de lSi l , 
SãoPetersburgo e Sir R. Peel lhe escre>eu concedeu o n.dit\Ut:.\mento de seis milhl'>es em 
uma. ca.rta., da qual é a. seguinte um;\ bonds do Thesont'O :to~ n~yocia11tcs cmbaraça
p:.lrte». ,l,Q,,, o que lbi uma especie de empl'estimo 

Segue--se a cart..1. em questiio, pàl'll. ;). qua.l eom g:~.mntia du: mercadorias po!'l>ttidas .. 
peço a. a.ttençiio da. Camar'(l., e que se <l.pplie<~ As Juedid<~ não se ap})licam <'O caso doBra· 
:Perfeitamente à nos&\ situação neste mo- zil. neste momento. sima(<i.o muito ontra., 
mento. (Contii\ Íta a IGJ·.} como se v;\e ver· da coutinua•:iio ch leitura d(l. 

« Nós nos ~chamos, diz Sir R. Peel ao Duque cart.1.. ( Continúo, (' le1·) • 
de Welliugton, em uma situação muito deaa· « Lemhr<J.V\\111. em nwot• dest:t emi~"io, os 
gt•adavel sobre outra. ques!iio-<t emissüo de :rn.-ece<lentes de 1793 e de !81 Lqtt~'l.ndo lutv.ia-~e 
honds do Thesouro pelo governo. A opiniito 1·ecorrido ao mesmo expediente que i inlut 
·' d ·t 1 · 1 :produzitlo bom e:lfeito. Os nossos amigos repeun. praça; tt e mm os c os nossos <tml g:o~,(l. ( n t iam-nos R todo in;;ta.nt.o que nós segnin.mos 
ma.ior parte das mem~ro~ _da_ oppO$lÇ<L(I era . 1 . . 1. t . .· . : 
certamente f..'l.voravel \t em1s~a.o \!Cl bonds tlo uma l mltn ~e procec. tmen o c on.tl'll: t l.t .~ c1ue 
Thesouro, pnrn. vir em ;ntxilio dos >teyoci(m · t;lt~ll~ •. ~e?~Hcl? ;\I .. ~;tt, ,· :ontr<ma <L que ~ue 
cc~ c dos 11wme/(•cttwei1·o;. » • se, tu n .t <ttnd.t se (o_.e ' n o. 

Desejo que ~. ca.mara reconheça si a situa.- . « Por lll<~is. p~ausi :·eis. CJ~l;.~rossc~n a~ m~úe~ 
ção descripta é ou não n. ~esmtl. em qne se t~~~d~s em l.t,_o~ cle~b.t .· enn ..•• to, ~1~s- n .• ~o e.o,t.a 
:J.Cht\ hoje 0 governo do B~1t ,Cl 0 seu pn.rlo.- v.unos_ meno.;. c~:l' enwl~ de qn; e~ a. 1~to ~-~~~ 
mento. Preciso fazer notar· ISto p~tt':'l. cem- cxped_tenre l)()l' l,~ro.c~e .ftu~ ? .. "~I ClllO de t. 
Clllir QUC a condemna.çfto d;t intct'\'CI)Ç'":ÍO do rcpelltl-o c:Oll\ tod.ts .ts . U.ts ful(·~ .» 
goYcrno in:;lez a. esse tempo ar.lapt.-t-se no pro· O Sn. S,I)II'AlO FERRAz- Isto ~outro. q~\cs-
jecto em cliscUSSt1o e que nótt !)()(lemos accei· tio; c nm<\ opinião p;wticular. 
t:w ;t _opin.iã.o dó .es~t<.li:>t.t ~nglez pat:.t julga.t• o SR. Omc1c,\.- Mil.s v. Ex. citou esta 
a Pl'Ctendtu;\ emtss~to de hOJe. ca1·r.a, cu.it~. leitlll'<'- estou Ht7.entlo e q uc é 1le 

O Sn. SA)fi'AIO FEtut.o\.7. - Mas cu tambem todo {:Ontraria. ~ ~u:~ opinião e ao projccto de 
pel'gunto ~~ V. Ex. si Sir ·Robed Peet escre· <ttte é Y. Ex. r elo.tor. 
veu ou não ao Duque aconsellianuo ;t intel'- o SR. SAMl'AlO FER.R.u -Oh ! senl10r! o 
venção • que se ver ific:.t é o contrnrio. 

O SR. Ornei c.~ -Vamos tirar~ prova dest<'t o SR. 0ITIOXCA-Contimmrei ;o ler, Sr. Jll'csi
affirmativ{l, de V. E_x; vou . c~ntmuar a ler, e. dente,edh•ei ,1 V.Ex.que tiYe grande sat isftt~~o 
resolveremos (1. dtrn da. Contmua a carta. (~) : ao verificat• c1ue aquillo que <lissc aqu i. 1sto c, 

« Lembras~m-se,_ ~m favor dessa emtSS<~, que no momento em ~1u e ta~~ ti.tulos fos>:elll 
~ preeedent~~ de_1,g_, e de l Sl~, ctuan<l~ ha- atir~\dosó..pm.c;:-.J. ellessl• pollermm ser _l•tn~a.dos 
v1a se ~eeorl'1do a mesmn mecltdo. que tm ht\ com cotaçao alJ::I.ixo 1lo .va.r, e) mMs alllda., 
produz1do completo resultado... iriam deprechw as ~pohces extste~lt~s. tem 

O SR. SA:I!PA.IO FERRAZ - Ahi està, fundamento na opiuii"Lo con~p~tentLSSUJ!'t do 
. . · : c escriptot· desta ca.rta.,q ue o thr. em rehl.Ç<LO aos 

O SR: OrriGICA- De'vo explicar .t amara boncl~ \lO thesom·•J d•~ lngh tel'l'<t; continuemos 
o que foram e como se tomaram as du~ me- . 1 . t u .. L·t.-1 (/8): 
did11s tle que se 1\\lltt ne:;ta carl:t. A cr·tse de a et m-a. •~ c:.~ _ , _ 
1793 roi prccipifu.tl,\ 1~ela g-uet·r;.t. úec!:tr::ut.L «Ha no ~c•·c:.ulo pct·_to de ''~ ~~~~li!':CS ~~e 
pela. França. uo mesmo ;tnno. f{[l.l' talll1Hllaio, boJid>' do 1 he.-,.ont·o e ;\.:i (,lmpt':J.-. tett:.b u ltt- . 
de 500. que e1·am os IAtllCO> de proYincia.. 100. m:uucutc l~lo !Atm:o :tpcu:t~. potlc.m m~n:cl·os 
acbando-re 300 a.oolaclos. O panico :I'Stcmlct·J.· :.10 p:tt:. Si no;; tin~semos .letto llO\'<J. cm~;&tO <t~ 
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!25 milllúes ~e francos, como nos propunham, 
expor-nos-lnamos tto per·igo de "~r a massa 

.Inteira. de bond.s do Thesouro cahil' considem
Yelmente r..baixo do p;J.r. e. neste cu,so. t~r-se· 
hiam servido delles prwt1. tea.lisa.r os pag::unen· 
tos das sommas devidas ao Est(Ldo. Si se hou· 
vessem emittido os novos bo;,cl.< do Tl1e.~mo 
com .iuro <llffel'ente do~ antigos. os anti~os te
l'Ütm immediatamente h;tb:tt<lo. a, meno3 que 
llouvessemos t\ugmentado o juro que elles 
ganham ; ora a eleva~:;i:o (le:;;;;t tttxa. de juro 
teria imposto 'llm;\ peruú.· proporcion;\l ao Es
ta.do.» 

O SR. S.uzr.uo Fszm.u-V. Ex . continue a 
ler e ver-à que o Banco de Inglaterm ínter\'eiu 
ne:..~ occasião de ;:t.Cccmlo com o govet•no. 

O SR. OmctcA- V:l.mos n.df'.am.e (!;!): «Nós 
compt•ehendemos entfLO que o B:1.nco t inht\ o 
potler de ~diantn.t• o tlinheiro solJI't\ clepo$ito 
de .mercadori~~.» -

A C:lma.ra, n;\ leitura das linhM que ;:c se
guem, ver:; qtle :\ind:; t\ve mr..:"io q_unndo dis;:e 
qne os auxtliO$SOliciiados pelas industi"h" 4le· 
viam e sómente. pcxl't:tm ser· olltitlos contando 
ella.s com a. prodücçr1o p1·opl'in em meJ'C<1diJ
rias q11e ellas ti íe;:scm p:1l':t <lttr em :xnr:tnr.hl. 
e .• uesse cn.so. ahi t'!stav:t;n os _JJnncos de (!epo
stto po.ra. exei·cerem a. ronc4;;LO que lhe;, c:•he 
de presta1· t.1.es n.nxilíos. 

0 SR. S,DlPAIO FEI!l!.IJ.-Jf:JS a inte~•feTt'llCiU. 
do E,;tado em rclar,ii.<• :t 1net·c.1.•.lOI'ÍM. ,., um 
JiLYilr muitn mnior do qu~ <~IJUe!le.• (!llC '' ·pJ·o· 
jecto c;;tabaiecc em rel:u:•in :'ts intlU8tt•ht.o; . 

O SR. OIT!ClC.\-SI'. prcsitlent:•, ,~u Cl)nt,ílll'to 
n ler (lJ): 

« Or:~.. como :t cmi;;.<::1•> •lo.\ l;•ml/.• elo Thc
souro 11('io tel'i:t :11:!1'\'Íilo ti~: na<f;t. ôllllenos que 
o Bn.nc:o <:"Onsent is.-c em ])l•r em caix:; cst.e~. 
(:o mo, llOr éOilSCIJtlénda. :t in OO!'I'I!nçã,, tio 
Ba.aco em. em todo c<\..~ • :tbsnlnt;unente 
necessat•ia. c como. além o.lí~t.f'1. a pt·incipa! n.n
toriclade U.essa intel'\'enc;ão remlt:wi:\ tlo cr-
1eito pt•oduzido por mnà circulnção monctm·ia 
roai~ considern:vel. nos aconsel h:\mos ao Banco 
tomar sosinho. immediat;'Lm.,nte, o neaocio 
em mii.os e emitbr os seus lJilhetes sobre a 
garantin. de merc~~loria.s em vez de emittll-os 
sobr e a garantia de i!ond.~ do Thesouro QU(l 
não teriam, elles proprios, senão nw1·cntlo1·itL.< 
por !'Jlll'l:t1H~. 0 Banco acabou 1JOr consentir, 
mas não sem se fazer rog:n· muito, t~, thzendo 
isto, t irou-nos de :.rramle emóar·a\.O· » 

Eis, Sr. presidente, qua.l a opinif10 •lo g-r;•nde 
estadista. inglez. cítallo pelo meu hom~.ulo col· 
1Co"11. pela. C(l.pital Fedet•al ; ell<t ú inteh~trnente 
contraria ao que S. Ex:. pr(:tende. elL:~ con
demna de modo form:~.l a emiss:.io de títulos 
ele renda, r e<:ebireis como moed<\ ·e ~mau-

. xl.liar industr:ias, sob g;\1<.\nth\ de ma.chi.
nismos e bens de em prezas industriaC$. · 

O Sn. . SA:IlP.uo FERR,\7.- :Ma.:; V. Ex· n[o 
;>e lemhrl\ que o Ba.nco da Inghtterm ê um 
banco soccorriclo pelo estado. 

O Sn. ÜITICIOA -Do mesmo modo que o 
B:lttco da Repnblica e os bancos de emissão, 
no l3t·:~i l , siLo soccorl•ido:; pelo Estado . 

St'. presidente. a opemção e esb: o Banco 
tia Inglaterra tinha naquelle tempo limita<;~o 
lll\l'<t :1. ·emis;;ão de seus bilhetes; não poditl. 
emittíJ: mais sem ~1.utori~n\~I.O do governo. 

Não estando aind;\ a.cceítn, uaquella época, o 
principio, hoj() l'ec'Onhecido como lei fttla.n
ceira. tle que. em tlCCl.l.Sião de rlesconftanc:..t, o 
meio df: deter o pa,nico é facilitar os empres
t imoo, :;oln-e bon~ gat':l.ntias, po.ra. nuo excit.c"..r 
ou augmt>ntv.r a d~onfiança que com~.a. o 
ronco ::.eguiu o C}.1JC<liente errado. atk então 
acc~i.to e po~to em pr-atica.: rett~~hiu sua. emis
&'io C nãO q UÍ7. Cllllll'BSt<lJ' . {iJssem q uaes fOS· 
sem ns g;~r-.tntia.s oll'erecidas. 

Robc1·to Peel aG'Onsellwxa que deb::assem 
e;:.<;e temor, que não h;Lvit\ inconveniente nos 
ernpre~timos. desde que houvessem l',tarantias 
so li (\us e rcaes. 

Aqui nilo :;e pede rtne o Banco da Republica. 
que ~o~;t tle t':wm·e~ llo E$tauo, que fOi. consti
tuido pnra 1woteger :w indu~trias do pa.iz, não 
~e pelle n, 11e ~l,jtt es;e h;tnco n.morisado a emit" 
ti r sobre i.!·~tt·a.ntia de merc:l.uoria;;; peue-se que 
o Thcsouro emi1Ja e que vil em mt:dlio dire
cto <la~ i IJ(ius !'ia~. em [)l'CSt.:l.ndo-lhes esses ti
wlo~ tlc rond:J.. 

A>< opt! l~tt:•:ie~ &"i.o diller·antes. N:u tuelln. 
l:p111::1rl(hl\':t- se nm:\ ~:1·ise commorcia l n:t In· 
~ltttl'.l'm c nú~ :utui o que r.emo:; e uma 
cd;:.c •le <:il'cn !:l~-ií.o fidnci:u·i:t. pelo r·etmhi· 
mcnto llo;; C.'\pitacsüe.--conlla.tlos Ui\ moed<l. fi. 
rluci:LrÍlL JU'Ohllltlãmente de.~\·:~.lm•i;;.W.a . 
~:ío h;t p:whladc no .<illli l~< leito 1>elo hon

raclo deputado. 
E:<tA re~pontlid.o a.~im nn inciden te. 
Tenho :1~ora de me oc-cup;~r tlo lliscm•;;o <lo 

hom~tdn <lepnt:tdo pelo Rio <le .htneiro em que 
S. Ex . declarou-se de incompetencia vercla
deiromente t.:ontl':l.ria. aos conhecimentos que 
exhilliu e m:tis ainda. reconhecidamente con
traria ao conceito que faço do honrado depu
ta.do e meu amigo, que tem sido o 1·edactor 
i~tejado, l\preciado e muito querido do r~
tl'Ospecto político que o Jo•·aal do CrJmm~1·czn 
todos os anno$ publica. que costttmo lel', 
como lJOa fonte de conhecimentos. 

S. Ex. Jlào póde se apt'esentar nesta cama.r;~. 
com uma incompetencia tii.o gro.nde em mate· 
t·ü~ fino.nceir-a. S. Ex . , que possue dados es
t.c"\tistico:; t.<io ,.,~lioso;; como os que a.presen· 
~nu, e prometti e<ltudar, para combater mei'omo 
as suas opi.niõe.;;. . 

Sr. }>residente, o nobre depntaào pelo R1o 
(\e' .Ta.neiro, uepoi:: ue ft\Zel.' o seu br ilbantis· 
simo appeUo á Cmna.1-a p;u':l. o trab;\lllo em 
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commum llc ambos os lado~. em beneficio üo O que G incontesü~vel, entl-etanto, é que 
futuro da. nação braúleir·<', pl'oc:urou prov<Ll' a phase tio app;u-ecimcnto da.~ ampre<.as in
qu_e ao te_mpo ~m .. que se. ~onstituíu a Repu- Y~ntn.da.~ pl;la e~p<:: ·lll;u;ão e precedida e po~o 
lJ.hca, a sttm\çao ,)a ~ra. o !melo da qne produ- dv.ct· 1nesmu "''""ula pclotlcsenvolvimemo tla 
Zl~l O d~t~e. u.e hOJC, porque áquelle tempo protlucçÜO do 1Xti7., dcviclo <L um fttCtO !listO· 
o .JOgo 1ura llllcmdo e os <J.bt\sos de credito lla- ric? que cham~ n. atlenc·ão do capital cosmo-
"l'iatn tido jt\ começo. · poli ta e ttttrma-o <t oer cmpre~;tdo. com cs-

Gontestei a S. Ex. e devo provar. perant;.J.s de lucro, ahi onde tudo prenuncia 
E' . mn bom em prego para ~sse . 

. '. conveme!lte não cmt!'nndir •lua~ phases . . . . . 
d!Stmc~ da; V!da de todas as. na.;:~es: ttquelllL E ~sta ~- lnswria de todtJs :ts crisc;; com· 
q_ue ?rcll~lartamente prececle ,,_., crís~s e:\ d.:1s mc~cn~e~ e finunccmJ..'\ ~xpcl'lmentada~ quasi 
]l([Uldaçoes. que atiVem pam. O pa.iz depois u:il pel'lOdlCikrnente pelos p:•JZe" que UC~CUVIJ[VC· 
superexcitaç,ão do credit.o, pl'aduzinllo e;;.~u.s l<\1~.:. sm~ r2quez:t :~u influxo pode1·o~o •l•1 
crl!les. · capital qucna.o po~umm, llltt8 que pctlimmãs 

E' verdade (!1;1e n« c:ri~es :>iio pt·eccdilhls 
~cmpre tle utmt epoc:L de expansão de ncdito, 
(le prosperida~lereal, a que se segue uma cprJet\ 
de desapare01mentll cl() Cl'edito. do descon
fianç<l; O .centro e ju~tu.me~te <J. époea :perigOO;\ 
para. a VIda da.;; m\çoe.s. a epoca tias loucm·as, 
em que procuram os mais espertos. por todos 
os meios,_ <\ttrahir os capit.;J..es para o SCLt 
cofre p-,trtlcular, n.u~mentamlo a su;t fot·tun:t 
l'apidamente, sem grande tral.,àlho, iL custa. da 
ingenuidade (la publico. 

De tudo lança muo a g<ln;..ncin. pm'r.. 1àzcr 
dinheiro, illnilindú i\ populu.ção, u.tlr<~lündo-a 
por promessas [aseinadoras, e>tl)oli:muo lt for
tum• particular c as economias tlo g-er·a 1 da 
IJOpulaç-.ii.o com c:.Llculo~ dos mais attrahen
tes, por demonst1·açt':es elas mais evidentes. 

Quando uma mwão tem tiuo lon:;os annos 
rlc paz interna e extem:.t. corn fart.n>S elemen
tos de pt·oducç-:i.o, desenvolvendo, expa.mli11Üo 
os reCUl'SOS da sua riquez<L ao intluxo beue!ico 
desse grande agente propulsor d~• 11ro::.per i1lade 
d.u nações, e quo.si norm<tl, ni\ vida dc~tas, 
a,quillo que se cht1ma-o despertar d<> cre· 
(lito. que signitic:t a attn.c~o:.i:o do cap·t:ll mn 
busca de boa e remuner:.\clot·<o coloc:t~:fi.o nus 
diYerSM tOUtes du lucro C]UC a naçàOOJlerece. 
. Acontece, senhores, que cssa.quutlm antece· 
tle qua.si semp1-e, c em tocla pm·te. á êpoca tltL-~ 
loucuras sobre títulos de bol&t, 110~qne, in
lelizmente. os homens c~rp1ccem ÜLcilmente 
os Ilrejuws, desgostos e ruiuu.s do tlia Lle lton
tem e deb:am-se :trrastar, ser enganados úe 
novo pelos especnludores. sempre com os mes
mos expedintes,sempre com os mesmos pl::tnos, 
sempre em nome dos mesmos príncipios.sempre 
com ·o mesmo fim- enriquecerem elles de
pressa e sem tmbul1w. 

Ha, nesse tempo, Sr. presidente. um a.p
P~l.'ecimento de imlustrias e de industrines 
que se constituem com os mais desencontra-
dos fins, industrias de que se &1.1 vão :tlgumas, 
quando pu.ssa a e).JOCt\ das liquidaçõeS. porque 
bem ger·imm os seus ropltaes, mas de que, 
quu.si todas. desap;1.rccem com a mesma rapi
dez oomque surgiram do jogo da bolsa. 

nações rica.~ de u nro. 
:Nú; temo5. Sr. :prc~idcJtte, em no~tt histo

ri" ítnmtccir•~. dous exemplos de qu<J.t1ms sc
n~ellltmtes em qne. a uma cxpansií.o elo ct·e
(lLW. com attmc\~1,, tle capit."'Les. se;;uiu-sc· 
epoc:~ ignttl á q uc p:tssa mos ncr.u :11 mente, com 
o~ me.;;mo:; f:td.os. com os mesmo~ erros. com 
us lll•):>mas thmtrin:\s: lot·:.tnl <\S épocas quo so 
~cgnit·;~m i~ ;thertnt<.t dos por·to:; do Br-J.zil e t~ 
;Ü!oliç;.l.o do tmfico uc ;~,fric.trlos. 

E nem ê novo ou desconhecido este tltcto 
Jl~tt·a os qu() e~tuuam o as~umpto. pot•que o 
r1ue se d;'t Jto.ic no Bmzil ibi p1·evisto, qwr.si 
conto um~t .pt·oplieci:1, pelo stl. mlooo tl:;tadi~k\ 
(tl.le ~L Repuhlit•Jt teve ~·· tlcsgn1ç.:t de acl~:tr 
mo1·to: .o ex-miui;:;ko tl;t fu.zenàa do g·;tl.!inetc 
4le ~L de junl1o, que ~t:ri:t com certez.'1 v <ht 
RcpttbliL::l. tL 115' de novembl'o de 1880. 

Tí''e a. fórtnmt de !r~ r· !m pollC~o~ dias o liwo 
mu.n!Ladr• t•nhl ietu· pdo~ seus arni:,:o:; e qUI! 
CllC\ll'l'U. O~ 4lÍSt:lll'~OS put• c:l!e 'Pl'OllllllCÍa;Jt)~ 
nc,.:t;t Caun~l'il .. ilurn.ute :t se~s:i.t• tle ISS~. 
quando r•lln w·;J.o rniuisr.ro (ht Jhzcnii:L. c ;tlli 
rui cncontt·tn•phr~l.~e:;, que ~et·iam pr·ophctka .. .; 
.-;i nrto sign if!c;.J~:;<'lll tt tll~dtr!:t.;ü•.) lle pri nd}rios 
qtn! .- ~cicncitt tlur.tuecil<u.tu tod~·~ "rlucm os cs
tuu;t ll o~ eomp:mt com os litctos. 

Etn um üc.,,;c~ ui~CUI'SOS. SL'- prc~idcutc, I) 

Sr. r:ousclh~:it•o Jkli~;u·ío il izí:l., (]tutnU.o o~tu
tln.vtl. l'" ci11.Jitos th~ rdiJ'ô\lh gmdua.l do p:~.pel
moed;~ por ellc pt·opo~ta i1 Camara. tlos Depu
tados: « Set·cmos l.tast<tnt.e lelizc.;; si ate os ul
timas di<t$ deste secu~o niio tivel'mos ~oiTrido 
ncnhulll<1. depl'Cs:Sãu no papel-moeútl». 

E isto tl.izi:t o saudoso mini~tro · dn. l\LZenda. 
qu:muo se ~·e1eri:.t il situttç"cl.o })ar;\ o Brazil, 
em que o eommercio se desenvolvesse, hou
vesse mpido angmettf.() J.e população, si. ho
vesse grande prosperidade industrial, gran
de numero lie estradas de ferro em con
stl.'u('.ção, tal como se deu na ph:r.se ultima. 

Referindo-se ao seu receio d:t depressão no 
valm· do papel moetla, S. Ex. ~izia a.indn. 
esto..s pb.mses q11e tmduzcm . pcrJ.~ltu.m.ente u. 
situação actual: - «Nestu. s1tuaçao, s1 o go--
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verno não pt'omovet• o melhorn.mento do meio I t1•a.do ministro d<\ fazenda quando dizia então 
circulante por medidas directa.s, si o deixo.r i\ ca.mat'•l: <<Senhores, eu não proponho con
à ae~~"io do tempo, o resultado será Termos o trahit• um cmprestimo po,t>a entrarmos desde 
cambio manter-se entre 20, 18, 15 e 14, l.ii\. no regimen da. conversibilidade, não por 
?ODf?rme as trans:>çOes e a confianÇ'..t que que não o possa fa.zer, mas porque não julgo 
msp1rar o commerclO» , conveniente a brusca muda.J!Ç'a do regimen, de 

E' que S. Ex., mestre emfitJanç.as. que não moJ!lent.o; si eu quiz~~e fazel-o, acharia. 
er:• um siml)les theorico. mas <\companhaTn. cap1tal qu~ com prazer vma o1Yerecer-"Se para 
os factos com ;tquelle espírito ue olJset·vo.ção a converssao do pa!lel.» 
de qne cleixou innumer:ts prov:t~, estud.wa <t A C.l.mara. comprehende (Lue isto é prova 
marcha dos acoutecimentoi' e podh tt·:tç:n· evidente de que h:wía uma. cort•ente de ca
clesde logo <ts possíveis <Llteraçues para" noss<t pita! ~~trangeiro a entrttt parn o Bra.zil, com 
moed:t fiduci;.tri<\, que i;1 achar-se ;i, prov:t ele vista. ao alto juro que a explora.~ii.o ltas suas 
novas e clesconhecidas per i pecias tmzidas p~la rique.7.as offer·~cia-llle. cosmopolita como e o 
e>oluçii.o que desde entii.o se preparava. C>.-<pitxtl e sempre prompto a procurax· os mer-

E' que S. Ex. ~ahin. q\te não era. possível cados que mais lucros llJ.e oíl'erecem. 
ma.is deier o movimento <"boliciouista, que Comprellenderú. t:J.mbem que esse capiÍ<l.l 
elle se 1iwia. por !orça ela opiuifl.o. qlV~ a re- não entra v a para fict\l' encet'r<\do nas arcas. 
fvrmu. se operaria sem a. balo nem commo~ito nos cofres fortes dos que o importavam e an
:de especie alguma, que nov;\ J.llt<l.Se i<t se tes tendia a empregar-se em industrias, em 
abrir para a historía da naç:ão brazíleim. emprezas diversas, em especulac:;ôes prod\1cto-

Conhecendo as forças yroductoras, as van- ras mais aptas para fazel-o render ma.is. 
tagens piwa ~t e..\:ploração d~ts riquezas pos- O SR. ALCL\'Ilo GüANAJB..JU.-Como é que 
siveis ·de ohter, eru. f<\Cil eoncluír que os V. Ex. pro;-a isso? · 
carir~es estmng~íros l:avi~tm d~ ser attr:~li- o SR. ÜITlClCA-Aqui esm uma pergunta 
do~ p.tro o B1:az;t1, _1xu?' ~se patz-prodi.,JO, a que absolutamente não preciso responder, 
em que as re,olur;ues ,oc1aes se fazem com tfl:o concludente é a sua resposta. 
flores e em que a grandeza das montanhas, . . . 
a pujança. das tlorest.'ls, a belleza do céo são Estou dizendo q~e o InliDStf? da fazenda 
iguaes. sU.o tamanha~ ao sentimento de gene· affirmava que elle tmha ofl'ereclm~ntos para 
rosidttde, às aspirações de liherdacle do cora- tratar do r~sgate_ do pape~-moeda.; e a pr?va 
ção do seu povo l de que l1a. vta capltal~ a eatra,r para o pa!Z e 

. ~ como este capital nao vem para outro fim 
_D1gamos tudo. se~hOres~ o lo ~e nov~m1Jro 1 que não :procuru.r reproduzir-se, não podia 

fo1_uma c~nsequencla~_o ~3t~~ma10 (apn•~.dn). deinr de empre.:,"ar-se, havia de pedir colo-;
A llbertaçao de lll!li1. l_:'ç~t 1ot ~ prenuncto da cação, tinha 11aturalmente de se entregar a 
~udançp. das mst1tmçues, considerada como. a lavoura e ils industrias. 
hbertaçao de um povo ! (JIHtto bem, mu•to . 
uem .. ) O SR. S.uiP,uo FERRAZ clã um. n.parte. 

Antes de;ot!lilan. lei de 13 de maio.Sr.pre- o s~. OlTlCICA-1~3 v. Ex. obriga.~me '!' 
sidente. quun(lo todo o 1Xl.!lel moeda de cur;;o volt"\r a demonskaça~ de factos a!l~l'l?t'es a 
forçail:> em circnla,.üo era apeno.s de cento e epoca de onde comecei o meu ractoctniO. 
no>"enta mil contos, esse grande estl.dista. vi· Parti. da lei de 1888 da. reforma. do ele
nha a esta camaro e peclin. a l'etirada grltdual menta servil e V. Ex'. vem citar-me a lei 
do papel-moeda. ,na :p~oporçüo d~ cinco mil ele 1885. 
contos ann.ualmente, <_tte a sua extmcção ~otal Naquelle tempo, não podiainos merecer 
e come melO de YalorJsal-o, - :pertmte o mundo o conceito .em que elle nos 

:Mais ainda: posteriormente á lei de 1888, tem, da data ela lei. de 1888, ~marco ~~rio 
nós vimos Totada por esta cama.ra alei que do nosso desenvolnmento ultimo, mmto düfe
crea;va os bancos de emissão. mas bancos de rente de todo o nosso passado. 
emissão com moeda converstvel, prepara.cl.o o o SR.. SA~lPAto FERRAz-Estou affirmando e. 
resgate do papel moeda em pouco temJlo. v. Ex. que esta. lei não tinha. e1fectlvidade 

o que signitica isto, senhores ? nenhuma. 
Significa que o capital estmngeiro est~>-a. _0. S_R. OITICIC"~-Certamente que não; o paiz 

sendo attr:.tltido rmra. o :pa.tz,pela. confiança lm· nao mspua:m a Europa a confiança que ad
postt ao mundo, ao ouro, ao verdadeiro c.1.- quü•iu logo depois dessa lei. 
pital por este systemo. novo e desconhecido Aqui es~ a ro:zão_ por que o nobre dep~
de th.zar revolu~toes-ccun 1LOL'e~ em vez llo t:J.clo Delo Rto de .ranell'o ,·ae encontrar as dif
$J1gue. A pro\-a eviuente e irrespomlivel ferenças e~istentes n~ ca.pital empregado .~m 
desta irrunigrB.~,.ão de capital, da:va-n. o illus- emprezas crea.d<l.s ate lSS9, quando o ca.pltu.l 
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fr~ncamcnte. $C poocurar·a ap]llicar i1 indus
tr,~s, pro_ve1tosas e or:-l'anisa :'~m-se com pa
nl~Jas, de•~r~ p.'th\ explo~<U' 1mlustti<\S Y;.W
t.~JOsas ao paLZ. 

Ahi esi:M"t\ lim~~lo razo;welmeutr, o c:~pital 
com que se constttuu:tm as COilllJ<tn lliu.s c não 
'P; nota a. Ol•gh de cili-JS, o uc.-shamto de el'e
dtto par-.1 :\ Ot'g"<\ni:;;.t~.i'io de emprez;\S com q uc 
se procedeu depois. 

0 Su. Ar.CJ:>i'I)O GL'AX.\llAR,\-Peç'Ü a pa-
lu.vr•a. · 

o Slt. OITJCJCA- E' p Ol' Í~$0, SL' . ]ll'C.~i
.Jeníe. que o nobr·e dermt:~o<lo ve, no <!Uttd1·o 
que org-J.ni;;~ou, o c:<pital- ü:~.,; wmpanhias 
elcv:ll~O lllliC<tlllcnte á cin':.\ de SZI.OOO:OOOS. 
q_ ue_ n~10 se ~ompaw. de modo :~lg-tiiil ;,, ex:t::;é
radissuna C1fr:t de qtmit·o milhões 700 mil c 
tantos contos, <le 1891. 

Desse <ttt~'h·o que o nob1·e t!eputru:lo apre
sentou ver1ficu.-se o f<'1.cto por d~ 1:ca.is el()(l uen
te e que deixa. clar:1. a ditrerenç::J. entl'e a~ 
dU:as epoclms: em 1889 h:wia tle L'll.pita.l subs
érlp~o a.penas 973.000:000S;. :.10 paS$0 que o 
reu.l1sado er•J. de 831.000:1100~; el<• q wtsi :1. 
mesma pl\rcella que o t.1.pít:ll stllisct·ipto. 

Isto_ pro~a que havia c:.1.pital e este ciTecti
"<~!llente entregue á pr·odnc\r:io; ao }laS-"<> que 
hQ]e o C:.\pit('.l subscri}Jto eJe,·:t-se t\ q mtro 
milhões 3iO mil contos, q nando o re:.Ltisado 
s.penas che~ a dous -milhões :{47 mil con
tos rea.lisados e que não o e;:W.o de f:tcto pm·
q11e infelizmente ulles significam: tle Llntlado 
touas as economias da. n<lç·fto, de outr<.> o) pa
pel moedil. emittitlo sem ser c;.\pital, de outt·o 
u. espcculaç:'io qll•} muito hem <:Uuhecemo~, lias 
<:alll;:ües ~le acções de mnn. ~o1up:mhi:• cru on
tm e reciprocamente; c,ainilt\ m:ü8,lt:l. ncsstts 
1~arc~llt\S outrt~ rtuc sytnl.tOjis;\m i\S inte:;r:L
l!s:tc;oes concet!Hitts como C:.LIJiL:\1. rcali~Mlo c 
que não ~ntrou par<1. :t comp;<uhi:~., opertu;.iio 
t:Oilktl·in. ú.lei c 1\wot· (1.0~ accioni ~t:l:l, 1or::o 
dcpoís dc unm St•gnnd:• entmiltt c1n llrejutzo 
do capi~<\l soeí~l, attgmetnado <llXln:J.S no jogo 
de escrtptut~W:.Lo. 

Sr. presidente, o uobt•e dcputndo gost:~ da..s 
esto.tisticas c eu tamlJem as a pt·L'I.:io ; entendo 
que nesta rtn<'.st.ão devemo~ urgmncnt:.~r com 
os a.lg-J.rismos pà.t1\ tit•.u· as <:'Onsequenci:J.S C[tW 
úS a.lga.rismos,mcsmo nos <~.ptescnta.m. 

em numet·<; •le 57í . l1:t ~111\tl p01'\'(1.o rlellas 
(!l!C tem O SPH t:tpibl to, lo éOllll)l'Olll~ttido em 
<~.c1J~;''"'"·'.f[Hcr tlizc,·: c.<t:J.-5 c<!lllpMlllias sen· 
tJn(lo-:;c íhlta.:; •l<: l'l'CIIrsos, CJniJOt·•~ não i i · 
~-essem_o """ (:tp~tal hulo t·et~.l i~<\ilO, h1.n~tl· 
ram !lUtO dtl f[ nc tmlmm podido G-onse"uir com 
o c;~pit<ü que já tinham t-ccciJilio. "'e ibri1m 
C!'lll PS...'<e:l lJP.ilS l~ pn\Ç•~ l) I!J !il' \:lllpl'~~tilllOS em 
tJtulos de pt·eftwenchL. Ct•Jn hypothe<::.\ úe io
dos c.~ b~ns; (} ner- J izer U\illUell\ que c:ssa:s 
(íllll}XLnhi<'-5 nãll. }>otlerão em t.ell\llO M· 
gum l'l.í:er nov;\ hypotli<..'<r,t d.o~ seu~ ])(>n:'\, 
U(lJH g:u-antir Cl}lll cllc;; cmprc~tilno a.l~um, 
porr1 nc el!cs esttuj onerados com os ülttlos tlo 
twefer.~ncia., que são us dc.:úc,-lt t ~ i ·iJ:>. 

O S 1t. Al.CLXJ>I) GLa:O.:,\UARA.- Logo, não te
t~io <t\lxíllo do ~overno. 

O S1c OlT!CICA- Lo:;o, não tcl'ftO a.uxilio do 
;:roverno, tliz o nobre deputado; mt\S Yt'jo que 
jllSt<tmente tl([llCilcs que e;;ti.o it frente d(L pt·o· 
pag<trtd<t, o; que m:tis ck\m<un. os q_ue mais 
insulr.:un, os que mais u.r~íg-os a.nonymos es
cr-evem, os que mttis ::;(o iinpüem ao auxilio 
por P<trte llu Thesouro sl'i.o os presidentes e 
d.irr~ctores de companhias que nfw podctn ;).b· 
solut.ttncntc oiTcrecm·ltypothec:J. alguma. por
que j:'1 llypo~lle<:ar:.\m tudo q uant<J tinh:.1.m,cm
IJrc:;:tndo rmtl. o pr·oüucto dessas hypotltecas, ·. 
sem poüet· h~JC •tbso ltlt•~metlte obter de um. 
;;oYeL'JW set'io auxilio que eUus nüo merecem. 
(:ll;l)útdos. ) 

0 Stc BELL,\lt:\1!:0.:0 CAR:O.:EffiO di~ Ulll :1parte. 

o Sll . OtnCIC.~- ~las entilo o p!·ojec:to e 
in mil. As comp.tn lli:l!l que tcem IXJns possí
veis üc ltypothe<::.tr. olJtct-~to tu.cilmente em· 
pl'~s · imo;; nos e:;tal)clccimeJ\I.o-> hanc.·wio5, nuo 
Jl!'l:ci;:amlo o r;ovel'no ütn· e~scs :1.uxilios; m:üs 
uiil scri1. cmpt-clt~\1' u se\l cretlito, cnvit.bt os 
t<eJJS esr.wç:os p;.tra \'a lorís:tl' ;t tllllClla c rc;;t:~
bclt.'Cf!t' t~ confiança tios o:J.pit:J.cs que sere
tr:l.hcm. 

O Sr.. Ber.r .. \R)Il.~O C.I.R"X€nl.O- Os c:;L-pitac;; 
dos lm lC:os W!ffi applic:.t~:iio m•üs fucil no 
desconto tlos e.lfeítos tla.)ll':_t~;.t . c nií.o queL·cm 
cm1>reg-J.t·-sc em negocios t>rec:J.rio~. 

O Stt . Omc•cA - Nií.o lm melhor clreito 
de commercio do que o cmpr-cstimo de di
nheiro iiObre mercadorias J?l'OllttzidM. 

O nobre Jeputado socconcu-:;c llo Jo1•nat 
do Comme1·cio cmno funte muito competente O ~R. ~ELLAP.~H:>O CAR.'<ElRO - D_e. _com
de informações, 1onte quc iceeito, e com t1. me1'e1o, nao ; tem outro nome. EUeno de 
qual vou a.rgumeutn.r para. :responder-lhe. commercio é? desconta ~e lettras a tres mezo:_s. 
Tenho aqui em mão o quadl'o de que fallei rece)Jendo o JUro_ anteclp.~la.mcnte, operaçao 
ha pouco>tlias e do qual tirei um re~umo ilqUldo.vel em curto prazo. (T>·oca,n-sc cl&-cerso$ 
que vou apreseutm·, para 1~dir a S. Ex. ap:wtes que inte;·roolpem o orado,·.) 
a.pr~ia.r commigo usconsequeueias a. que clle- o SR. OtTIClCA _Sr. presidente, estudemos 
gue1. as notas que puue colher do qua.dro publi· 

Da.s compaahi3S constituldas uesta. praç:l., cado no J<mud do Commc;·cio. Das com-
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lkl.Uhias que teem emittido dcb<:lttl!res nesta. Bt-azil, emp1·ez.t esta. de que me occuparei 
:pra~a, nós temos (lii) : daqui u. :pouco . (Zé) 

CO:'-tt',\XUl.\.S 

- -----------·----
.:\gri.col:ts = 

~\gric.ob. nr:u:ilei-
ra •....•••... ... 

,Agricol:. ~ Colo· 
ni~:u:i•> ele Yó\6-
snur:ts .•...• 1 •• 

A~ricl)l:J. Jc l)i r!l-
peUng~ ... .. ... . 

2.000:t)OO~ 

Companhias Capital 

I 
Bl>:~.zil Orientll... 2.000:000s 
Lloyd Bt•azileiro .• Não esta de: 

clarado ..... 

Deben tures 

1.000:000~ 

12.000:000$ .o\.g•·icula do f!i
beirão Preto ... 

Ag•·kola do ~pu-
co.hy .. .... ... .. 

Geral_ ~e servi{:o.;. 
mn.r1timos . .. . , .. s-000: 000$ 4 . 500 ; (~(){)$ 

----- ------200:0(10.< IO.OOO:OOO:f; !7.500:000$ nr.uil Agricola . . 
(':\io c~Lú. 

,fLo•ocl.."lr!\.Üil v 

1 carit.'h .. l.WO:OOO~ 
L~\.'01\.r!.l , r n!.lHs ... ·i . 

1!u!tl d a "3 Colo-
nisao,:ão •••.•• .. . 

1

. 2,S<l0:00..'l.5.1 l, ;j()t);OOO.~ 
Xo•·e El':t ltnr31 

<l o Brazil ....... JLOOO:OOJ.-; 2.5:•5:11110.~ 

~-~00:000~ !1 .'>.51: 0~~().~ 

T ecidos 

Companliias Ca.piW Debentures 
CLLrrls de re.rl'O: I 

Corc•n·ado .. • ... . i-200:fiOO~j 2()tJ : 0()1).~ -------i-----:-----
!-'cJ·n"'"l,uco. .... ~OO:OcO.}I 214:\100.) i' 

S,1'""lo e S . Anm·: 1 !\'_ • AlJi:\nÇ;.'l ..... ~ - •• 'i 6.000:000$
1 ro ............. , ,. ~·· e•ta •'Jnerl·,., f•tlJ·rt'l ..... ·· l SOO 000 1 ucclo.r••lo)l 30-l :O!.r.l~ -~ ~· ' • : ;,;, 

C:>rris Vrhanos .• l~~.~~"!.:ooo~ 'Bomftm .... .• ...• i GOO:OOQ$! 
· 1 2 .ooo: 1l00~ : 1_211:tH:>u.:; Bra~il Inr1ustl'ial. i 3.ooo:ooo:f;! 

Eage11hos ccu-, ! Ca.rtOC;'l.. • ...... '" l 3.000:00~ ~ 
Lr.,tt!'\ : Confianç-a Indus· · ! 
Pure•~ ........... i,50Q:ool;'; · \113:•'kJO~ l rDtri~l.be .. 1 .... -- ··l 2.~~~~000000~~ 
I,~renll. :.· ...... . . i ~OO:OO:l.~ i ~·~;oo ~ · S3. .. • • .. • • . =v •7 

~:;""~~~-~:::::! 1.~;~, 1-~~=~ ~~~~~i~~~~~~! 600:0001) 
\'i<!toria ......... !~-SOO:OOO~~--=~OI.Jit$ Preto .. . ....... i 600:000$ 

-L5~o:ooo:: 3.2l~:I:OUS Malhar'r-J.nco Br-J.-1 
====:::.-=========== zileil'O .... , .... . 1 GOO:OO<J:i; 

VI! V. Ex. que tot:los os bens dest<\S 
nllit\S estão sujeitos aos clcbentw·c$. 

Manufactura Li-· 
compu.- nl1a E>l~rella . •• ·! GOO: oro:; 

Petropolitana.. . • . 4. 000: ()()()S 

~~*ês~õ".fuci~~: j 1.000:000$ 0 Sa. BELLAlU!L'>;O CAR:-.."EIRO-E por eouse
quencitt estão excluídas de q1.1alquer au.xi
lio. 

o SR. ÜITICICA-Isso e hypothetico, pOl'Q_Ue 
V. Ex. não pôde privar o governo de conce· 
der-lhes auxílios . (Cotttinua a lu). 

Mol do Brazil .. • 3. 000 : 000~ 
S. Cllristovüo . ..• 1JNão es~tL ind. 

o capltal... 
S. Pedro de Al-i . 
ca.ntar:a . . ....• " i 1.000: 00~ 

S. Lazaro . ...... 1 40.000:000:, 
União IndustrioJ. 

S. Sebastião..... 10.000:000$ 

I. 917:200.'; 
290:000.~ 
400:0008 

. 1.555:000~ 
1.800:000~ 

552:aoo::-
150:000:'; 
575:000:) 

200:000$ 

250:000$ 

'l50·0oo.!i 
4. 50 o; ooo!i: 

soo:OOO$ 

3.000:000$ 

~-500:~ 

:367:90~ 
6.350 :000~ 

6.750:000$ 
«Companhias de Navegat)ão- A respeito 

destas companhias devo dizer q_ue temos umil., 
o Lloyd Brasileiro, cujo capital não esta de· 
clarado no quadro de onde extrahi estas no· 
tas, mas quo tem 12.000:000$ de empresti
mos por debentu,es. 

78.450.000$ 32..907:'100$ 

. · };ão sei qua.l é o capital do Lloyd. <t)le hoje 
pertence á Einpreza de Obras Publicas do 

As companhia.s de tecidos são, Sr . presi
dente, prosperas em todos os . Estados e oão 
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·del'õ.'l.m -pedir ~uxllio de qu;J.!irl::ul<'\ :l.l:;um••j 1 
pa.ru. Jnonh\1' as sua~ ftl.hr-ict~~ ; IJOitC:.tS os ]X"!~len1 . EiilpL-cz:t O b t· ~t::: l 
aind<t ag-om. j l~ul,lk;ts .. -_- ..... , 

No cst.1do lle Alagóa .. ~ h<\ c1un.tt·o em <l!l<.b.- • E\ · ne;~ Fwuu-
mC::nto e se1n nenllum f<tvor... 1 11211~('. ·. -· ·-- · · -.· i 

. . f<• 1mc•< uc C.:l'\'(•,Jit l 
:-0 Sr~ . ~ ~ll*;.~LlO !»O.; ~.\:-;T(•S-Em S. P;tulo p:·:l-Z!t_. •..... ; .. ·j 

d<J.o lle ];> :J. .• u y... l l·•J!'j:t ~út~t{)n;~' - .. 
O Sr:.. Ol'J'!C!C.\-Em S. P<.tu lo, mn ::\lim<s' i Fo!·!hidú•• Ci1p;t- ~ 

em tO<h parte ella~ prospel~tm, ~ todos o~ ! _na!:J;\ . ..... . •. . ! 
dias &'lo 110$ i\!)l'esentmloo; t•·!<:iuer-im(·UtQ.~ du I C•Cl'<ili.lG C.ll(~tt lo.J 
úu tr-J..S h.tHt.".S (l!l::: se montam. u.pe;:<ll' d.a ,. G~ral •\c: C-o:lli!lCl'· J' 
c.:r·is~~ e peden1 siiiplcsmcnt:) isen·~ à.o de dfrci.tos c;~o t: I ~l :(u~;,r!a. ... . 
de ilnpo1·ta~~.:i.o ! Jttf't\. 11\U.~Cl'it\<.!5 rlo .. ~ 1~\l,ri•.:t\5> lil(~i!~t~·~a. ~~ l~h:~~la~: ~ 
por comu·tüt• . !n ttus~t·ntl •.!c C;.-, 

. . _ . . • mt·nto . ... . ..... , 
?.Ias ;ts dc;;r;t~o cap1t.-tl t::em ,s.OOO:OIIfi.j tte In ' w_~··'·t Cr· --~r·LC' 

<fl}lita1 ~u!>~tr!!)tO e :f~.9o7 :000~ d~ d~lJcJ~t~.~:·c.<! e' ... yi."~~;s .. ·:~. : .~ 
Isto quer diz!:r C[Ue, <W p;;.s:;o qne to•l:ls <'S L <.cí.id nins .... . .. 

outras estio p t·cs;let7\S e teem todo~ os seus l.>Cns La.Y:t!lli\::riil~ a Y:\ 
li n·es e dc~empoolidos p;~f'~\ ntt.el'cm '1 udqnct· lXl i' .. . .... . ._ . . . 
O}Jemção de c:r-et!itv, .._~ compt;nhi<l-'l <lo Rio de l.cnbt Economi~'-" 
Janeiro e~1ií.O 50llrllC<\l'l'~g'adns C0:1l t:'i.O ttnll- ~í<tmllhctúl'i\ c[C 
tadil. cili-.1. de cmpl'cstimo preJer~ncia.l. ( /c i lon•~L~ .. . . ..... . 

1 ~ .. r,~n:ort\ntento •.h~ 

Gl! . IJ[)IJ: nu os! 
S .CWJ:J: !)I)(j) 

l.•;nn:o nJ 
.J.(j(): (~ liJ,;i 

l . i ) :f) : (I:)!;,.; i 
_].()(Jf):(I,)I.JSj 

~-·> . ' . ...... I .,-0 '1111'),1! 
~ !I:JO:ÚI.IOs 

-;oo:ooosi 

! .(!00:000,.;! 
100 :üOOs 

::.:;;o: ooO;:;I 
::,QO; OiJU~3 

-WO:OOO.) 

llllil •.lo GOYC!'l!<t·l 
(lOt' .....•. .. ... ' •....•.•.• .• 

)fl'lilo:·amento d~ 

:J37:ooos 

u~:<J(Il)s 
;?()():f)()!)~ 

:·1 -l:~tlli 

-100:1100~ 

!;nQ:f)0f):-; 
l.tii)ú :ÚQfJ:.; 

:!OO: OOIJ:) 

;)00: 000,:; 
:21)1):000.'-j 

IOO:OOCS 
;jOO:OOO.) 

200:1100.~ 

:::oo:ooos 

. .. ~ ,_!'tLtt,~o • .-::.... _,o iiOO:ooo~ 1 :3. ooo:oo~ 
.Archit.ctoni~t. .. • . . . . . . • . . .. . ,:!00: ooo,;; Lu(:,. .~po.t.,ltl<l. .. . _I) .1)1)!) .000.::-1 ·L 000.000::; 
l'l<tnco de Creilito )r!u,;s cl(! Om·o 
~1ovcl . .......... :30.00!):000.j :?-UJ:JS: 400=f: l:':LII:t . .. _ .... .. 

1 
__ I5C_J=o_on_;:;[---5-a:o_oo_.-:; 

Bane<• Industl'hl.l 
dos ESIM.luo;; uo • i:!W.t00:00V.S,lU7.0G0:40D$ 
Sul. . .. • .. . • .. .. 1. 500: OClC1 . .:: u ;oo: ooo;; 

Banco <los Opcm- 1 
rios... ...... .... 2:;)00:0:1();;

1

. 2.500:000$ 
Banco R~gional tl\) · I 

Braúl. .... .. . .. .. .. ... .. .. . 2.000:0~ 
Ea.nco Uniüo Ibero 

Amel'icano . . ... 
I~a.nco de Vi<t<;ito 
do Br-..tzil ... , .. . . 
Cant:lreil•~ e Via
çi\o Fluminense . 

Cast1 de S;wde Dl'. 
Eiras . ......... . 

Ccnh-o Industriall 
i\ aciona!. . .. . . . . 

10 · 000: (II)O:;J 

20.oou:0')0.';1 

-:.ooo:ooos1. 

''"ro O J .:>..JU: ~!H:-; l 

lO.OOO:út)O~ ~ 
Chap~ln.J.•ia B1·azi· :I 
leu-:!.. ... ........ 3.000 :000~1 

Clii mica Industrial 
d;t Flora Brazi- ! 

J:~e~.;;;~ · :ie -_~: .. .. ~ · · .... : l 
guardente.. .. .. ,oo :OOO.~ : 

~~~~~~~~~~-~~~ .... ... .... :.] 
Constructora.. .• • 1.000:000 .. :.,[ 
COl'<loalha..... .... 150:000$ 
Dóo;t D. Pedro li . .. ......... · 
Es:pera.nça.. • ... .. , ... .... ... · • , 

n.OlO:OOI}.; 

;) 000 : 000~ 

7.87:>:00() . .:; 

:W) :OOO:-i 

so.ooos 
l.ZOO:OOOs 

200:00~ 

4~5:0008 

3 1 9: 5~0$ 
l 50:00U>; 
150:000:;; 
500:400~ 
GOO:OOO:!: 

Divcr:;a.s 

OUl'O I Total · 

------ -----;-----
~rll)'(fi)IJ~I :!00.()00 

• ->OIJ:OOIJ:-::1 
3.0UO:(K!0!>;,, 
·l. Oúí!:I<OO~ 

:)O:OUU$1 
1 .OOO:OOO:s .. ·. 
1 .0~:00(}.;; 

9-) :(l{)():i; 

:300:000:::;1 
()()0:000~ 
53i::}()Os 

10.000:000$ 
12.000:000!;i 
10.000:000$ 
1-700:00~ 

44. 9-2.'5:500$ 
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I O Sn.. 0ITICICA-Sei que uão é est.a. a. ca.usa. 
==,===-======"'"""""===c unica; estou tü·au<lo condusiio npenasdot~~.eto 

1, I queex:rmz. 

Total dos dcve•1ture~ 

Omo 1 Papel Esta. sommtt de t it11los prercren•·i.n.es de 
_ _ .. ·- .. 1 ma.is d:t metade do c;tpit:Jl tlas comp:tnhias ;t 

AgTí~ohts .. . .. .•. · 5:. 767. ODll L 800: 000$ que eUes ~e reter·em, <l;:;rx:t pel·teita.ment:l sup-
Cal'l'\S de Feno ...... ...... ·. ! l. !.100: 400.~ I!)Ol' que elhl$ concorr~ram p:1r3. lt dcsco nfi::m-
E n g e nlJ o s Cen- <;~t do c;tplta.L. que não actide m<Lis U.s solicita-
tl~.les ...... ...... . .... ...... 1 :~.211 : 4405; 1 ~ües d:J. indusrria., não porque não baJa. mais 

Estra<L'ls de F~no 1. í 8•t 600 4:3.6:10: luD.-; 1 ca pit:t l, co_rno se poderia.]X'n~al', mas p:ll·q-qe 
N<L>eg-.l~i'w .... .... ........... ;. lí :)00. :000:-: J ;1.;) ~tmntra.s que ellas olfercc<-m n:'io ir!.S.·lJir<l.IIl 
Tecidos .......... .. .......... ; 20.t>57::300f; l confi.Mtí;a, c-omo 1i.•t-a pa.1·,\ deliejar. por nã.o 
DiveMs. . . .. .... I.i0i.J2o; úO.~~:~oo:~~ ~r~m n:t~i> .:.o ~~ll~. oil'ere<J;;r . { ,1p,i"('-~s:) 

» . ...... ....... ... ... .. 4-L IL:>-::JOO:;; E ta.nto !~to e exucto ((!.le, quundo se lan~'ll. 
------:------ os olho> ll<W:l. os habn~os publicados ].Jelos 

4.348.720 194.1S2:100$IIancos, baltuJç:os quej:'L teem sido taxados de 
ConYettendo a~ ~ 1 ! niio cxprimirern o. r:-en.lidatk, v&-se que não ha, 
em p<tpel :t lO!; , nenhum. em qt~e não se ell:~-ontt·em C:Lt\cionados 
:por ':: .. . ....... .... ..... . .. · -12 .4S7:200$ e pü:<Sllldos tltulos (\t!. nmcos e :M.~ües ue 

Somm(l, o totõ1.! em '------ comp;J.nh ias. 
lJebentttr~. exis- Tenho aqui paro. iirar :1 prova do que <1.1Jir-
tent~s ll\> R1o J.~ mo a apanlmtlo que Jlz ur.l d:ttlos iacompietos 
!anea·o em I de : _ •. em relação a. 1:3 lntnco$ :J.purados, quando 
Julho de 1892 .. . · · · · · · · · · · · · 23t .669:300.~ nt.'St<'- cidade existem cento e t~1. 11tos. 

Si estes 13 bancos são sutlicientes pu.ra dt>l· 
A conl:e<prencia. que tiro lleste tÕt.'\l de les t irar a ill;t<)i.o que quero, t:tç:\ :l. Cama.m: 

. :382.000:00~ de e:tpir.al sulJScripto e de i<lê;t ,~ ·ctU<tnto monta. este c~pirol empregado 
· 212.000:000$ de rleúrmtu;·e$, c que \UM. praç;t em titulas e :~.cç~e:; <b companhias, quer du. 
que_j;i, acceitou tão ;rvult.l(la somm;t !le títulos 1wopri~datle tlo.;; bancos, qu~r !hts cn.uçües 

· preferenciaes de emprems inc1ustt·ü~es niio ~ ülitas . . 
recusaria a. acc::• itat• m:tis si c,iio.s estivessem colhi estas nut..'\.~ nos lJu.lanços publicados. 
protluzitldo. e pude;;sem oiT~t·eccr m.c:rcadorhl.;) c-omo disge, e que tenl1o aqui á m:io p;u·a. ti
pa.m g-J.t'alltia. úos ~mpeestimo:> on si ti'l'~ssem 1-a.l' c1,1a.lquet· duvid:t.. si o$ meus honrados 
bens p:w:\ ~'ltuctor~:Ll-:~. ; s~ recu~. e po1·- coUega;,; a oppuzerem ; si cll('s não s.to exar 
que nao h;l _;;•tr,ul~ta.> sulflc1et;U:S• c !Xll'IJ.~~ ctoi', culp;t c .~~os e.'mtUcleciu~ento:s 1le eredito 
os callitaes ~e rett allem em 'n tu de des::><t qne nuo org;uusam os seus l..'lllanç:os de modo 
ausench• de garr.ntia-~ I "\)J~iot(a< ) • l chwo, l'a.<:it de ser conhedu'1 :pot todo aq uelle 

U)I Sn.. DEt>l.!'rADo-A cau8~t thio é su CSll<l. <t ue se ~etm·mine ex:unill<t1-{)~ .. 
O $tt . . roÃo DE SlQUEIRA.- A causa principal ! TOIYli-1 ~:u·u. es~nuo os segmntes l.nmcos, · .. r. ltil. ue :o fi· nc:·~ , com o c..'\ptt:.J t reall;;:ttlo, ~t data. do hal:l.Ilçoes-

u ·~ . • ~ c n a ' • . . j tud;~elo, n.s a<X,iíes ·~ dc~cntw·cs de companhias 
l,;)l S•~- DErv"TA.DO-A falt.'\.\to Cl'~hto. ltle SU<J llropriethtde c <i.s que elles possuem 

.O Sn .• Bn.Azu.w Dos S,\.'iTos- A c;~nS;t p1·i11· em tlcposito e <-:l.U\iiüs; ch!lguci no si!guinte 
cip<ü é ([Utn utlo isso e~t<i <:ormiuu pel<\ l'r<tUdc. r~sulta<lo: 

·------------~-------------
1 AC-:<1 ~:,-.,; HE \ C.\UCIO:\'ADAS 

JlA:-;COS C,\l'ITAL ; 1\AT_\. DO !HJ..\XÇO ,l'ROPIUEO.\DE E DEPOSI-
1 n:EALJ.S"\DO , l DO lxtllCO T.'>.'D.\S 

~--~------- ~ ~~~~~~l 
CC?OP::!l'tl.',ivo ... . . .... , ... il 8~)6:33.'5$ )o de junho de IS9-2. ,--203!!Js~~~ _ . 
R10 e Matto Grosso. ... 5.873:000$ ................... --~ 1.818:613:;;; lo. 660.201~ 
Ba.nco A. do Bt·J.Zil... .. 4.000: 000~ 13 de .iullto de 1892. :-:!.289:28~ . 11.483:692.$ 
J3anco Brazileírc..... .... 4:000:0~10S 15 <le ~ulho de 189~ .. 1 1.621 : },9:~ _::; 1..450:4~0~ 
Banco <le Credito Movei.. 25 .000:000S; 16 de .1ull1o de 1802. r 13.6.J4 .. ,o0;:,

1 
15.340.411$ 

Banco Sul Americano.. . 12.0:.;0:000$ :30 de junho de 1892.1 2.38,4:852.$ 18.061 :545$ 
Credito R·;:>.l de Minas . ' . , . I .- .. 

Geraes .. . ........ ... . ! 600_:000$ 30 dqunho de 189'-.. 1 •• _., .. ~:: .. .;.1 94.Sll : m3~ 
Credito Popular ........ 20.000$0Qfl$0J l3 deJunho.de 1892. , .lA9,,20<J$ 29.666.790$ 
'Brazil ................. 100.000:000$ . i dejulho de 189'2 .. 14.223:05-'5$346.122:2íl$ 
Lavoura. e Cornmercio do, I I . 

BraziL .. .. . .... .... • • 12.000:000.) 30 <le ju~o de 1892. 1 • 2:297:35Vt> 1?:6.!_0:000~ 
Re!!u"b1ica ........ .... .. 200.000:000$ 30 de a.b~1l de 1892 .. 1 as.28o:OOOS.~ll?..0,0:00g$ 
Ibero-Americano... ... .. 10~000:000$· · 6 de ma.10 de 1892. -~ 9.910:000$! 6.497:495~ 
Sa.ntos...... ......... .. 1.000:~ 30 de abril de 1892.. . 201:000$ 2.6"5:591$ 

395. 1 69:335..~ 1 9t :835:866$,674.420:2lí$ 
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Tenios, Srs., que, para um capii<Lll'ea.lisado 1 O Sn. BltA7.lLIO J)o'it SAI\'ro.~- Em s. P;wlo 
:395.169:000~, clle se nclt•~ r:ompromettir_lo em ellM bv;.,tle:.t-;tm dou~ . tre~ mil conto~ (h r~i$ 
91.8-'fí:OOO.$ rle a.cr;(ie..~ tb pr-opriedade dos pat·:~ e:nprl!~t:n• ao~ litzenrl~h·rJ~ a 1:?. e 1·1 %
banc:o~ e 07-1.420:000.~ rl~ cattc;lies e rleposito~ d - 1 l O Sr~ •. lo\() P" Su1n;l}~,\- l,:w 0 a. poliLi-

as l\t(;r·e~ r a!' e~•mp;tn Úl$ c•n - tlig;\mos :1d- c:cJ!Cill fJlle entrou ,1,[\i. dicionando a.~ rlu:~~ J:~<•rcellas- 7GQ.~);}:I)OO.~. 
sómente pane os t:{ b:tnc:_r~ :1 rtue me rclí.n·i e 
com dnrlos íneom))lews. 

O men illustl·e ami_~o ollH\t·it prtrit mim n:r,· 
tumlmcnte corn tlJa:c intm·t•og-;H;fto: m:1< o qnc 
dellnz tbhi rm rd:tc;:ii" :l.O P~"·':\i do? 

Tiro a !-\eg·uillt 'c(nlcln~ihl' e;;:«;~ lxtnc.B tt!em 
acçõc.-: pt· ·pl'ia;: c <rntr-;t;; il:)j)o.,itctÜa$ c-omo 
ca.ur;Ge;;; ~~~Le-se o tnO(to p:•~· CJUll se fizet•am 
CSS<ts Cn.tlQÕt:S t~ sal.>;;-se :üó o mo. to pw rp1t: se 
tizet·;tm :L~ i'ml::::;OeR. clepo,it::.wlo-se ;1.pnliC(:<. 
compran1lrH••-• :tpolici:~ '-~ pr·:tzo p:\r n. rla.t-as 
como la~ ~!'I) :1 C• Thc~onro. ,. po,:.~:l·iot·mcn te 
ai11ch p;tg- t!l(to ns apoli.c··~ c.·om <'-' mc•m;Ls 
notas emittid:t~: saht>·S': qnr: esse~ lmnco• qu;: 
tecm 7u(i.00fJ:fJ()0;'; immoh:li~cüos crn ··:l.llç.-,e.~. 
no monw;1w em C['IC v Tl!c;;(oi_H·o con,;etler an
xilios n. qu;t!fJIIer· \la:< tomp:l.n!\i::.;;, ·~a. ,!dort;t· 
<lor·ils das ac(-úe:i' ohs on tr-,tc<. F~t·:1o pt·e:;~i:i.o SO· 
bre ess;1, compa.nliirt, pa.t"" ;e p:•gm· em pri
meiro \(•!!ar. 

Si os h:J.ill:O.< lWtram ué,;se •li:·cito .te ~l~ 
cobr:.tr uo~ empre.<timo~ ti..:ito;; c okigni'l!lll o,; 
deposii::J.ntr~~.já nilo •.li~o n. pn:r.:r.r r_, tom.lL.lo ~.·r·.u 
debito, mus << rcf'orm:n· :cs sn:tS l~ttt·:\s. c:om 
lO •;., ele :unor·t.is:L•:iio. e~t•t ~impl"s .. op~r:H;.iío 

<J. bsorv~ t-:'~ a tê ma,is lluo lí.iO . (IQO: 000~ !H'opo:>
tos a ser emitticlo~ .. 

(Ttoc-~J:.;_ ......... ~li'C~ :r~~•s np rrte:-:.) 

O SR. Orncic,\-SL·. prcsit!rmr,c, n~o cli;:-o 
uma novillad"': não Joi omr:' eo11sn. o que "l' 
fez hD. poucn~ :ttmos qn•<nrlo ~e úOilCilrlo:·<'l.m o~ 
m1xilio.> i~ b1•onm. :tcontecend:) o ,:eg-lünce. 
no qne f"m·;·r m QUrtSi (:Om[llet.<unctlte cxph
rmlos e~sc~ (~lta.matlo~ auxilio:;. 

O a.;..::·ieHHor dt1ln~ a i;U:~ propricdatlo tine 
tle ltyjmtlu-.l·:t$. 111<1.!!- ilcvi:l ao ~cu t'(J:nmi~~aPio 
OU :1. ;t!gnm h.HICI.t, 

No moltll:nto em (111C ti> i :umur1ciarlo q nc o 
gOVCl"Ur• Cill[i!"l)i:!:M":\ uillltt•Íl•O :lCJ,; agric:nltet'C$ 
que pucll'.ssem ofi"et·e~et· ;;:u'<1nti:~.S com bl·ns. 
os credot·C:$ pt·or:;ur;lram ~ntew!el'·"·e com os 
~~liS Ü(I\"C't!Ol't!S e obti!.(:tt'l\tl\·OS ;t hYIJOtheca!" 
os bens p:H·•t lt,, ver din!!eit·o tlesse genet·o~o 
ltUXíliar t' pa:,::n.r-!hes " elle> cretlot·e~. 

Aquelles (Jtle t:nh<~-m n. pr·opríctbdt~ não 
l•ypotlte;)a<h•. !l\<15 OllCt'<tJ<t com divid;t cJ.e jul'O$ 
e m;tisjmo• (te jtu•os, viam chegat· o crcdot' 
e <lizer :- ;1 :>\1:\.lWOprieclade vtüe tanto. eu 
quero set· pr,:ó·o. tlesde qur; v. ter;~ dinheiro 
que o governo empresta; e o proprtet:tx-ío ia 
ao ban,o_o e ltypoth cca vn. p;tr.qngar ;to. ct·edor. 
ficando· sem os rocnrs,1s lml'<t contmuar o 
serv-iço, ftm unico do au:tillo. 

O Sr. . .ro:-:.o DI~ SrQtJ~tr.A dit um apart~. 

0 Stc_. ÜLTlClC.\.-CO<l\0 ent.r·:,r,'. l!t(je. CDtllO 
O!ll,l':tr;l sempre. Jl"l'fillC 11s lionwns ~i"Lo os 
ffi(~5Hl0~~ (J"' Cl):)tllti)C2- !l~lú :-:n :ltl!,lara.ma O.~ 
;;,r:t .• ,~ ll<l.>;<;un-se <l:t rw;~nm (:t'llt:í e IH:nc;\, 
liollnl gorct•no. em )):ti?. I:eni1U1:1 •lo rnun1lo .. 
rpt·•. r•ritt·:t~SJ na pm<;<:. p:t1'a. ·L~tl'ilmh· rli~ 
alteírt•~ a lHl'õ.i•:tlhrts, rptc n:~o Yb> · tm·:lll
t;u·~e :c c<pec::tlil(';tü ao l't'rlm r lO tli,:trihnirlm·. 
P~'''c,rtr~tadr:• t·ec•Jl!iel' o~ pt·o·:~<ni:{H de~~c t;i.[. 
sc:un ·mo rht, l"lu1~'·'~o c[(J E<l~t:lo 

)$til, :;eni:rn·e~. IJ uau,Jo a. 1·orl:t do~ ami~n~ 
r[U~ CZ)t'~:l Séillp~·e O.> ([lte g'()V,•;·a::.m. jo~;·:l.nllO 
com o numt~ e c:om i\ repur.:J.t;ii.u do> ;;ol'et·
Jl:l .. ntes I) qnc elles m::.ll:ar;tr,;wL niio envot;·e 
tnuito no111r~ hmu·:ulo 11:l. t.ot·v~za elo~ !l";!OCi05 
!'dco.> .~ sotnlJt•;c d:l i\!lli~.ttde, (\;\ rlcrliea'"iiú. do 
desin.:.eL\1~"5e ,_,::.te.n~iv·~'·lllcnt.~ :no;;r~tL)Jlo e n.r
l"Mt,:t ntt!a.rn:o d:t ~ua g'<tn:tnci<l." bottom1Jiii
d:d u do ;!OVerno co:lt o pr·ejuizo th pttiz. 

S1·. pt'l!$Íllent!. o no!orç tbput.:tdo pelo l~h) 
dtJ -lMteit·o 1\;raatotl ncsG:~ r.::1~:~ u1n;~ C.Í:)]_lt l"in:t 
jKWig·o.:.;t.. 

S. Ex. rb:hron f]_ til: o ;ó<)\"Ct·no tinh;~ obtl· 
:.::«:.:i.o d•· ir· em auxilio :·t~ iw:ltl$irias, po1·qne 
OS a(:~ioni.:.tt'--~ rJ;.lS ê!l\1_)l'él;lS tl~L·(!S~:t:.td~LS htl
\';tLfl1 c:onfi:l.do no ;,;'OY\!t"no. qn~ peemitt.ia a.s 
crnis:~--,e,; lrwcarht~. cans:;~ de totlos o.;:. m·,\les 
do rli:l Ilt'. 'Sl!!tte. ([ll•.l.ll•Iu liw;r.m levar o seu 
llilllllclrn :tS t\~WChl<;-ÕC5 i!UC OS t.!Xjll0rtl.t":\ll1. 

S. Ex.. tlbsc nmis que n:,~ tinlnmo:> ohrlg<I-
,_,fi.,, tle vot:tr pelo pr·oi~d• • rk; :tnxilio il,, in
<lustritti.' porque o ;:-o,·~·r·no t.i tth:r. ,;ido f:um
].J!ice dos explor.~llores d:r. pr'to:ll- e tinh" cou
cot-rido ])u.ra qui! o,; ac<:ionisi,:LS tomassem 
parte n:t~ e<pccnta~·-!ie.~ t'l:if.as :'1 son,~ra., co:n o 
inci.tame llto <lo gDI'~mo. 

Sl'- presi<lellte. <Lhrimlo "· l:·i <las ~udethl,dc~ 
~.nonyrn:t.::. n}l f[l\e alli ~c con,:;Lgt·on o 
pt'ittcipio <l•tlihr!r1l:ule :1.mph :lO.~ ac.•ionl;;t:.I.S, 
1le morlo que clks pnclr.-,:;;~m ~er o< li$C:te$ e 
dil·eetoi"es do seu et.Lpltt\l sem iurcrrm·cn·:ia <.lo 
pcrlc~t· publicü. mm~ p;u•ticuhl'. 

Si i~to ti vel'•latl~. si o;; tlCdoni:;W.:, or~tlll os 
unir.:os que de\-lillll ve[l•<t· na. ~erenda. •.to; ~~m: 
negocios. na «pp!ic;u:;l.o (loseu dinheiro. romo 
ententlessem: si 6 pt•iJld[)ÍO {'(!l:(tt!a.dot' 1h cxis
tenci:t thls snciedalles ;t.nonytmtti qne o poder 
ptlblko concede aos. sws accioni~ta.s_ com~let..-t 
e t\O~Olltt<J. autonomr:t nas stws reh('ll~.S soc1a~s, 
oomo p:·et~nclct· inct·ep:tr o J!'OYerno.tlt<r·lhc a 
rcs~:mn:>.."tbiUdutle (los enos, dos abn5os do cre
dito, dtt má ~pp!ic;l<;iio do;; t:apitaes que elh\S 
não sou1JC!'<ltn ;;el"ir. que os accímtista~ descui
<1o.l'am de ftsc.1.iis:tr ? 

Demais, permir.l.:t o meu honrado co\lega. 
pelo Rio de .r ttueit·o q n "- cu lh ~ d ig:1 com :t 
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fl'tUlQU~z•• ·h~ minhn.s oplníilcs c com o reõ- ~~·:íTálo com o <lc._<conltcclmento do ;;?u ([il·eito 
11eito q:<e lhe ü ·ibntO: S. Ex. não l">eZOn lr-!::1 .-~ pi·opl'ie~:latl fl tio homem Sl)hre o seu scme
a;; C'ü !J~e(] tlCUCÜI~ •.b. doutrina qne def;,ndeu. l]J;mte-. (JI•lifobcnl.) 
Sel"~ ce:·~o. entüo. Sr. pre;:.idente. (J11e de·;c·- Queixam-se as iJJdustriasdcqne niio U.-em re
mO-" enu-ar no pct·ioüo das compell&tG;;es oa cmw~ lll\l".t se rlesen,•olv-er, niio teeH\ meios de 
!lttS in~emni~<tc;õe:; por pr·~·juiZ· 1~ ~amt\cl.u~ com (t<:ç;;"i.o ver'(tnte o ct\]lí~tlret~o.lti~lo , õl.!_lÜ\ u. eles
a>- (telllJ~I't\<;•J\!~ do3 J..luder~ pnt.~l :cos ~ , (;Onft;m.;-aqne lltes reca·aodmhetr-o.den:ando-as 

Se <tSSim c. teakt o meu lllmtmtlo colll?',!<l em~itnaç~l.o precari<t,pelo augmentv do <alado, 
rmcient:a. ; lla. um postul:\at~ mais :l ni.ig·o :t l'~l:t eleva•:ão do preço •le todo~ os ·t!~Her·os , 
qneixn.r-~" de ~U.PJKI~to pr·cjnízo c:o.usa.do })'11' :p:::!;<.< <l iiTicnlt.latles ctn.flm Uio c-onlle<:idus no 
uma olelil:e~çi\O elo 1)a.l'hune::Jto c que i.d- meio ~m que no~ <\Cktmo~ . Pet·~tmtr•, en
YOtl·O •Lquillo que ellc e!J<lm:wa r. su ~1. pt·o- webnto, à Cam:l.l'l\ si esta ll~ü é<\ YOi\ ~eral 
urie(b.le. iL somb1~• d:t lei fl!l" ll!'o g:Jrantia que .•e leYania em todo v pa.iz, l:l<)f" toda;: a>: 
êom toda a torç-:~. elo $Cl! patler. . c!Mse~ em ge:.'<li ·~ ::i i h:.t :\l;tum" que pc•>sa. aF-

:\ii.o me 1>arece que <) mustr-ado tle}Jl1t<Vlo, firmar viYel' folg:1da no. s1tua~iLo ,!;;;1lLil'avcl 
!!1':\Ude p:õtl'iOt:l. CC>lll<' e. jntcm:~l":tto repUlJli- ;\ Qtie cheg:tJl10S 1 • 
~;.l-!lO. (."Otn t<'.nto~ iM15 se~·yi<;os à cau;;:.1. ch1. ~le- ::ii a~ hlclu:;trias niT.o aclw.m bons os nieio::: 
m(•á aci:;. queit~\ leYtt nt:n' (hts cin:;;a.s .iú fri:<s o.la Yida, per!fllm:.:.;a o.os omp:·é·gndos llllblico.;: 
~1\lillY.\.ne is quei!ll(tdo.<. regi$trOE> dll. es~r·t\ ...-i!liío, que teem vencimentos mín;tuado~. si os :::eu::: 
a h\ntl~h-;,. cl::t inllemtüs"ç_;-"' M> ex-po:>su.itlo- l'ecut>OS basi:.Ml no momento ;1.ctu:1l ? Si tts 
r e$ de e!Cl'tlYOS. Iibert:.ltlO< p~ta lei de 1888. indnstr ias prl'Ci.s;un ele tmXiliüo.p·•rgnntt•c t\Os 

Se ~l~ indnstrhl$ d&t:-~in sar auxiH~ldil.S por agricultOrP.S tle S; Pttulo, a.goi-:.t 'ttor·atentn.dos 
·que iUUl•h.,;envoln~r·o.m ·s~ ao incitamento tlo f 11~ltt ;:rettdo.. MS agricultore~ do nol;,:e :ttor

}JCI\ler pu!Jlic.J. com as emi;;s0es qne ~!las niio 1 ment:i.}o~ pel[\ secc;\. a .. s do snl ;ttorment:ulos 
:50\lhcr~uu applir:::w, nem sd como o;; q uc isto l pelas c:on·;uls<.~s politiC<\5, pe;~1nk1c enftm a 
su;>tentam. podem condemmu· u. np~r-:.c;ão de todo o p:.1.iz, que ~UPl)Olt.1. o peso ~!UOi'HlC! rle to: 
1880, lô:itt\ suh O]Jl'etexto d\15 nnxilios ~~ Ia- ütts <'S ditliculclatles elo di:c tle ho,ie.:i sii.o !i~rto:.< 
v onr:r. Jlt'ill oppol'- .-re de modo ::.lgum a w- o~ l'C<:tll'->00 eom que cont~m. s; nao prec1SJ.m 
ilemnisa..;ão dos escrt~Yos libertados. }lOL'([\te de m·gemes oinadi;v·:ei;; :1ux.ilios? 
era. <>lei que t•cconhec!n. o cUrei to i·, ptoprie- E o llOder ptll•lico c:Ol'I-e em ;tuxillp ele todas 
dadc: el';!. ~lei quem t~ arra.nc:\-n\ . css.1s ch~se~, .wccorrendo·a$ com o cilnheiro 

Xüo me Jl:wece qlle aimh1. po;:.~•• l'esurf;ir- t'ecln.m;ttlo, no moJnento em que lhes Htit~tm 
no p;wln.mento IJmzileiro. e~a itlé;t~le u~n:t melo~ de ;:Jl'Oll u.:-ç:"lo 1 

: 1Wet~:1.;;;1 ~lb-irl:t PM com~l~s·t~:ões, 1Xl1'. lU· Si nihr ~tende!s ns meclich1.s uo intuito de 
demm$:wao a~nppo_stos l)l:eJ\H~osc<~.\tsc<d~~ l~O.!' :nrxilí:u· a tot.llt~ ,'\S úla.\'ses. ~ tl"lo~ o3 indivi
•tlc:~$ do poder ~UIJl tco. $ >l ':Ol't. lm:Ul • lo·~- lo.:;:m;t (ll\CtS que compiieltt u.s ck\Sse;; llJ:Otluctor-,"1:; \hl. 
:1 !laO poo:l~t· a;;tr.eotn rcc~:u :.Ivo> ..,:uppü::_to.:: dt: 5~\CiedM.e. :;i tendes leis compres.~of'tls pn.m ir 
l'Ptr.o;; •.los mter~s~u.tl• .•i' •. qwmclu •t. ~olu<;.tO rJ(!, lm,;ca1· .o impo.sto. exi:;U-o t.lc to(lns ellas. ag· 
gr:.1.111:es proh.lt!m~~ ~-~~<~~~.c poli~co~ 0. ohr~~ gt';wad:ts n .. ~ <'Olth'ibui~-ttes com o augmcnto 
:.r<Wt .t \(Jmat m~dlt.a~ .11M1~ ou mcno::. liU!lOl ihL (lespeza publica, emlJoHt damem elh s 
t<'Jne;~ ll:tm :L YJ •l~. n;~c:wnttl. . • .::ontt~ todo.;; os el'l'OS do gnvet·no. e! 'l'OS de 

A tt: owle no;;.lenu·t:t es,;~1 theorJ:~ l~' nnta•l:L que não s;i.o cumlltic~. p::l.r:Útne ni.io coucort·e· 
~gor•t. '-'=!mo lem;1~;t •h n~-~c;:; . ,~u:et~_?s . .. ~~~ . ..: mm. como q net·eis u.pt•oyeit.'\1' p:tt'~,:; de,&'\S 
,om;.n.t 1 n unme1.t • cl de .:s.clt(lctrJ~ n.t~ ~<:- ~·· con tt•ilJLik\tes. ainda aggr:wnl-as m:us t.ü rez, 
e..xi;pd:t ao thezom'v publico. $e. tunpt'l.l!Cl_l) l~ par~\ $ttti5razel' um:\ classe. eom o gl~tvame 
}1oun !sse 1\ ser ac..1.tao~o ·c a unpor· <lr:·;mo~ dos oau~ ~• (0(\;\s as Ol\tl'i.\S ~ · 

l~e.~s:t.llOYt\ com].Jenst\í:~\0 qu~ snr~ aLJl.IZ? os , outie está vo:;sa. equidt\tlc 1 Onde a YOS&\ 
ueS<'Itl~os da c>']_"leculuç<~.o do dt:t_de hon-r;em . C•)herencm '? 

E' tao ~emelmtnée, ::sr. pl'e<;Hteme. o pt·o-
j ecto do~ chunwlo.s au~il~O$ it~ il~llu~t!'h\5. (oi S1t. D;:;rl't.\Do-:.rus em C<\.~O tle caht-
COJU ocuusen·ado em t ra.tiJçu.obem v1v:t <lmth\ mill:lde publica.. 
dos dmmado3 tmxilio iL lavoara, CJ LH: até o su.. ÜlTICIC,\.-Cabrili<hule pu1Jlic:\ que ex· 
nesse m·gumento dRS indemnisaç;i~s e~les se iste par:t todos em gerttl. 
~;pproxi.ma.m pa.ra pen.eu ler o <lmh~a'O do 
comr'ibuinte, t!idm·<~tdo em protecç:<tO llelo Sr. pre;;ident~. qut\ndo tod;J.5 as c!:\sses tio 

'. poder :pt~blko ; forç-.1_ ê :onle$S<u\ :porém: qn: Jltüz -se queixo.m, vindo M parl:l.mento tt·J.Zer 
os a.uxilm.dos de hoJe &to menos fol'teS nos essas <tuei:s::a.s em pedidos varios, ior mulr..clos 
a.rzumentos a1•mados ;\, cr·edulídade dos que de mil modos cliJfe~entes, não posso compre
governa.ut. tem menos a.pparencia no:s sup- hencler como quere.m os nobl'e:> ueput<-.üo;; que 
ixJ,ios direitos de hoje, . do que <1. cla~se- ;tgri- de:::.taquemos t'l!éur~s do ~rr.:a.men~. ~aru. fa: 
c-oh á qmtl o parlamento, com a oprnMo pu- ,·ol·ecer uma cla33e, de1;-:ando ~uu,lstente~ 
bl.i~, 1-~ct\SOU imlemni:::..1.çfw pelo lll'ejuizo , todos os factores de um cnse que e gel·,\l, que 
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:\1fectn. tod9s os ~;hla\lií~.>. tle;;rle o I' r-c;;ll~~ntc '.i:í. <::ondcnHl:trln~ :m velha Em·op:\. p:n;~ ;\ l
ri?- Hcpnll~lc;), ate_ o ~T ltrmo do;; J.l!'Ol CHil'l(l$ (; . c;tn<;<H' ~ m~ir)~ ur;;:(:IJilil' á de.>pez;~ <:rc:se~ntc 
:und~\ BlU:to nla ls a~ elas:;~:-: prollUL·tora:;.. ;~ s:.\in ~:lelhd:\. t\ a•c,lnm:~t :'en1 toni:.L 
h1"i.\(.'OS coro ::._5=~n-e~titt tic g~nero~ c ob!.'ig;,\tlO$ ! .. lú u:lo te 1no~ l.t"i\to;o,; a. dar ú ianagin:u.;ilo 
f t J)a:~;ttl' sa.la!·!o~ cxaget~a.do~. ~ n:::1·a t:Xl)lOt'a.t· fb :Hrs 11o~:n~ tle reP·t·t ~ · ·;n;lu.· 

Scri~ :'5CUl'CC.~~-r a. Jo~ ic:a do::; aeonf..a(;in1.cnto~ i lno~ :"t. <~:müll~;:n· . n. ~:U:ll· nl: .... ios ;] r": ~})~~~ÜL·" ;;·1 ;1~::: 
que c_nSlHtl, ~1n tuc.lo HH!ntlo .. (Jt~e na:;; c<.-<:.:1.~i j;: -5 : 1.,."(1t\a~ihni (·ltt·=:: u.o pü\·o p::.t·::t ~a.t~:.: (:: •:;.'i.L' dt~~; l 
de cr1.~c, succ~:ssor~ts a dcsl;;n<ttu,, a t.l<..~ai:J!)3 · n:i,l:a!e no.•:S> de na i;r, rk (> tkm::i:<. 
do l1r;l&·~~ conv) ti,,~, rr~•..1S. C:';.:SCS :\(:O :l~!e:inl~~ t to~ St· . IJt~e:'1d(~nt~-~ -u~nho n rX:é:.::.:-;iclallC: d:~ iH11ivi .. 
de,·cnl ~t~gnir t\ ~1.tt\ mat· (: j n~ iht,;,.':.L · lno..H~ : n·. ~Ic c:-:peci.ali:::~\.!·. dr~ d:..·:o::l:~.·t :\11 i '~ :lnW 

Todos c~~ Cf::cril '.toe~~~ e!!~!n:un qu~~ rpw~11lo di.~ a1guJnn~ de~t\:. ~ companl 1i;1~ . lJIH! :d ,; i\ !l .. 
1ta abn:-:o Ue c~·~lu,o , quanLlu :~~ t:J!11 }JtUi hi;~ 1laJn ::. l.'~dir i..\HXilio tn•!o . .; ü:-: üi:1~ c q':e e:-:t: .. l(\ 
8C tk~ti'l\·oh-~m Pt..)l' :n<.~\0$ fil·tiCio::., lK:!:t (i ~l.~i..~~; c:oUucatius t\. n~~nte da pi o:.-I:Lj.!:l!t d:~ . Cc ~:n·t ·tn 
dn. r: ~lJ: :c~th~ta~: ti Fc-;m~cn_~ tt n!:..·u. f~Jt ;.~L ir··r:.~- ll'.~· t:1Ü:~1· 11;~1. J.nn~ ~·o llln i:5 dl!í illant: .. ·nr.'-·. 1i~ 1·c .. 
ln edL::.\·.:.!., l'- a.it(J t.uü:t,~.iu .. En:\ :in.- d~~ ,-u·.O m:1l_en r5üs qu~ H\'c t·;Hn ~ : t•.Hno o~ ! i!a!.! :~~! ~·; q;~ t· ;~m . 
é jus!..it!lH~tüe 1~TH• i.Lpi;~ .. c%a.l' ':~::::~ E;pdd\.~~;ão ; ~ L· -~e:.::-· quo e.sr.ü.o :1. i: tllJOL· HIH i • L'>i:;..~ :;(_F,(o 
o ~ai C c..:?n_scntii" gu~ \!$SC i.S ~ú!1_1p~:ul: !us {·rn ~ •ii.l"t·ito ; ~ ~cr aux:li..:,lf,;...:; ].!t:l•J lJ\.•dc!.' tJll· 
Jll;l$ ~nll:(: es l''..11ltumer.J ;t t·x t:;t.a· na lll'<t(ctlj l.·ll;~l : . . 
con1 todo~ os scl1S t~ t·L·ü~! com toLio::.. o $ ~l·:- l , t·,jO ~ l)Or exe:;npkl . lll ' qunrl~·o rruc or·g~;.n ::--:~'1. 
1nento~ p;·i't!:rlxt(lút'\!S d~~ l'l()l' :!; ~'!. l h.lral0 da:"õ j u::1;.t t:)Hl ~mnbi :~ üc tccic.to::~ tendo"-~ ~·.: t t (•a_pit:~-l' 
reJa.c·t1e.;; . prcjutli!:itntlo t\ ll ti..'..S..~l.. totlll Ü05 ti· 1 t:l~~\' : 'k<lo ~~. :10.000 eont(l; cl~ l't~i~ ~ Pt~l·~pn.Hu :'1 
tul(l>:, P''t':]uüic;u1dO a -.·id:l. :l•JL'IIl<tl 1!0 Jla:z. C:t!l;a:-:.t ,.j tnn:\ c:mn;1an h i: ;, •h.: il.'l: ido~ :•rt·d · 
E~ pr·edsu <1ne o Con,;!·(·.5so c(} P~n·ln.i:lcnro ~e .~ :tda l~ln!c::td\! tiLpit!tt tfi., ck~\·a :lt'\ j ):l,i.:í.'\ i;ntn
c~Jloq ní!tP .. . il (:i il1:• .Jo~~ i ~'!.ü.:re::;s~-~~ lX:s~o~:Qs. ,q t L~~ J .-ha· !~::t to n1e1·~tu lo d:_:: -~:te i; ~os _de toüi..~ ~~r,:~c-iv.J ~ 
n::.o re:;pc~ttPtn tn•11 \·1duo::~ .. (tn~ c.nlpUl!.t0Iil ~ l':ll:.\L·~:..:r! r,o ~:.\ . Ex. , S!1

• pt·~stdcn :: ~ ~ ... :1 Ila l u~· 
Ü'";.\.llC;.\tne:n te a. cs11ada \Jit ,jl:.sch,-;1 , (!Ue vh~·i- tl)i".a J.t1 inundo industt·iu.l r~tK.,~n.tt-:lt-~·h:\ 
.t",i1.tenl a. liqu id:l.l' úrJ tt~lh15 entpi'e7 .. "lS ·qw~! (;tt· at;:!~Uil~l. ('n;up;.ulhia que ~ or~~~nL~~'-f::-5\~ pat-.1 
sea.rp.n1 os. ;;;~':nS fins~ rtue ex.plol'al'alJl n. in;zé- c~~ .... 11111 (."011\ ~iti n. ~ti l.t:alo c,;a..pical ~ 
mütW.d c ptthlic:.t. :t~mhinrlo !~te "' p;;:qnen::;· c;):t l11U l\ ~ttt<\õl•:~.o Uilo C:lÚl~-l'a i:m:·:: ,, Jn<)· 
economias tlo pobre pa.!:'!\ vcxlei·Cnl ent'iqn~~i: j \'ijn~'tt i .o intln::;b·ii:L c.lo p::·opL~h\ P~";" _ · h~5tc 
dei,~•·\ C nioJ'<'JUt"I' '\ l'lúr"'·l:.[ .. rl,, n•• 1·[t' •··t '' ) ('- '!'" t''>l"ZI'l Oil•1C .,., •'0""1"!' 1'!·. ,, , ~.o -,,.; ,zo~ .... .&.~ " '- - .o. ...._, t • '" " •f .l \:o z.· • -~ '-' ._, Ih ,:- ,. •'-' •t. ... . o,l 1 -~ \J ~ ''-J: U. L o L H,. • '· l.· .. ""'• ' ,. 

com o c~·r: !S! llOtlo ~u lc:::o. E' ncce~'!'1:·!u ({lll' qur. e~:~o pt·o . .;p13~'''" ni!o _Pi-cci; ~tl <':m tlc <·apit~l 
o gove1·~10 . :-::o1Jt·;;t1l:.tu, n::.o se n:·Tet(•ie tl· ... ~~~ c.' t sntwr·iOl' ~~ P .. n"! ~ ü1Jn~~ ~\.te Cll!L!ú tru t coHtO~ nê 
bo:~.tos lh-l~O$ de (lesca.l:thro g·el"4.lL .te perün.. l tl '·i:=;.! ~'L 'l t~c~ :nc t-e:tro clta.!Ua-~e H .Cun!p:l. r~llin 
üe institui:;(ie.:::. do de..<eretllto comnleto <lo E<- I tl(' Te••i,lo:: J.c S. Laz;~ t·o">. 
tmlo, qu:mtlo o tkscretlito •lo Esr.;u\Õ esr.:·~ ;:~mb. E' co;tbccitl<\ •~ raz;i.o po;· q•.1c c!!.~ prcc:;:ou · 
ieito just:tmen te }lO~· e lles n:1. )jl',\l,-:1. do mo •I c I clc\·~n· :) ~cu cu pi!:tl :~ -W.OrJucmtto". t~!w!o j:\ 
.J~Jteil·n. D<::;C!';)~!í co,.1o E.~r;:tlo! ::"Ih;:. Sr., .. L' ll I ::.:;:;o :O{rr.l;: "l!'t t!e'l·:;:l,.,·a.< : ~ que ell:t n:ic 
cro:;i(') q t! .. c. :.'- qt~:..~~lc::$. rtt!~ n1:tis contri hna:n l'.:~l'; ~ (!. z~\ tn~t_ltQ · t~i!lr.. tü!Ul'J:..\i).h~'\ de t.c~ci l l(::; i ú .qut~. 
o dc~crc~hto c,;.o paiz ~ao •-1'5 qnc lc'.·:un :~ r; l·tt;,tt· t~h\. th~u·aluchh~ sn:L actn·t•t:~dc p: •t· 1n:u:' ,· :~~te 
(:onsta:ltcmente que n::.s somos um paiz 1'i<.1.1. •' li ;::lo sei rp:•~nt:u; h~tl::~trias r.li!Turctltt:;., niío 
riqnis~il!lt.l . <'tltC n;to l:i!. m:lvs a nwtlil· m ra a 1

1 

,[(>Y.en•.lt.t :ltlmh·:U'·:'C. rlc qm' th,~e l~St :1. 
no;;;;a, ti)rttm:<. - (:on>c:tlll' n~i:t n:mtl':i.l do~ <:tTo;; q ttu L·em c l)!ll-

Eu })t"CE!•O o l!om!!lll que esu~ta hcnJ enllo· 1n :•tiith 0;5: :-:.cn .. ~ ;;'.:'-n~nt...:~ . 
~t"'. Cfltt' t.~·nlra. IJcn~ dê l~'lt·tnn;t e rtn~ t~nu·~ .. J E~i; :., c:Hnpa.nhh.J \'~!.c• h.\·por,l ~ctat· os l:e :l~ 
ta.nto 11t'n,_ a.: ttlc Cl.!Jt"oetn.n'lal· totk~ o:-; tl ia~ na. f '.tC" C"~~t!;~ :ou d(·~ !":'{!!l f'i!'l. ,l!iTer-entt"'; <!;~ ind{:S-
prt\~~ . pal:Eea a ~Uil in~xg:or.aw:l f1Jl'tm::•. ;~o i t.tl:t ~· fl tl~ ~c :tpplim! . , _ 
que nva tle J~\\.:>en.t• o r.:t·etltW- (i Jffi crer.lOl'C> tt I lJt~ lXO ;L C:un:u·<t :wtüm;· que t·~·;l ;;,;n:tc;ves 
llOt'h\. tt_ J;a:>t:n· mal,; do <ttte aq~tülo que J?ro- intct\•5B<~d<t!; n:i.o ~n~m·p.11·:'t u::m _l':UJ.:Il'ú7.:~ qi;(' 

. duz~ .un_teo.!a~noo pa.1~t ret 't Y~·k·u!~!de :!t. thzcr 1 c-~1'..4~ ~ ~1csb~ c~)ncl i t:,"t~~- que t21n !:ll:: luH-"nt~ t,c 
que e t·t ~tu:..;:;nno. q ue a :;ua. llll'ttlnn. c 1111]10:::· t Ü!':~r ttr t~~a-s 1Htlu~tl" la~ c cnncm:~.:·a;.· c :n (·a~~\ 
si•el de ~omprom~tter·<>~. :~pu;:al' lltt S(l<> pro- l 1~ um dellas o l'<l.pit;tl r c i;t:i-.·o tt p:\><.lii<:<;;.w 
tliga.Iiu:u!c, ,,p;•mr· tl<lo tksol'icn"'<;iio t'-'HH\tl<t· j l)('~~b·eJ, q utl o~li.l1·•;o;; u::tc• Cll1lH'8g:u·:• c:::;t;' c;;m
como re;rrn. no gerit· c:;st fortun;~ . l,JI'l';:;.\ pür não chegar ;.t este ~-~~tdt.ado ú\C..tt c 

A Y()t'lhdc par;.\ o n :-:.t;r,il ê ([lle nri$ ~l)!l1fB.- . iml\ibt':el. . 
dignoo de m clltot sorte , c QHC llÍÍ•'> l lit l~.l;:f::'l ; l\•nY.'ll\ tlemo:~ll' ~~t.:J :·~s ;!lblo. •mí('O qu e. 
i)ara. e~'Se ~~s..;,·etl it-.:~ (jl .. '..e na. Etu'O)!L\ ~til:;.1.1n ~- t1;1 t-~~ ':i~J:l a es~Kt :·ecli\. : ~:tn tc. Jll' I·!:ni~tiu~o~ fh.
sollr e no;. ~o;; SulllO$ ro'l.lmentc um ]):1.17. r·1co. nwecenHO a c'•n t tnuu.(:w 1ht YJÜ:t 1n;;-lot·1;t que 
com elementos enorme.;; de pl'osp:n·itlade; 111<\ó' I leva elh. em lt:t:.l <:o!ll a oml;;. <;m que ~e 
estamos fazendo:\ ftgum_do i:obre. do mTe- 1 (l.Ô.O;;a. '? qm; ha. ~le f<tzel-?- snl-ctuubtr. se nao 
bentado, que pt·octll'a dmltett'O IJO!' .todos.os ! eerl~e :t entlen:::I<~ tla Yllho em f1\H! se em
melos, consignalld(• 110 orçamC>uto ate J!llposto;; ' l lenunu ~ 
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\'C>jo :lindt1. onÜ'lt compt1.hia que tem tnn I g-menfatlo sempt·e e sempre n. ex:igir juros im
c:~pir.:d tlc GO .000:000~. t~ndo 35.000:000:': f\ e ))o~si Yeis de ser co1J~rtos p~la empr<'7..<~. E isto 
dc'l''''ll!,·e~: c!t;umt-se zt Empr-eza. de Ohrus ~e 1ez no periodo ultimo. na IJO!sa. do Rio de 
Pitbliéa,; no Brazil.. .Janeiro, em nome do futm•., industrial do 

Cun!'<til,nit1a. se;;unuo me p;1rece, -parn l<!· Ht·rrziLem 1hvor dzt indU8tria nadonal aema;.t
YittHa.r lll'Cdíos. !)am ützet· construe<ii2s. lem- cipar-se do concunenr.e estra.ug·eil'o. 
11\'n·lllP. de que logo no l" seme>tr:! trwe Temo< m:1is um:\, que tem •·inte mH cou-
4.01111:0{)0s de iUtl'C\S <:1. tlivhlit r•elos ~<·n~ in~ de C>tpit.a.l. t! possne qmttro mit contos 
acx:inni~c<tS; rn;ts et2•rou o 3Clt capital a em d,,ril:l<t,wa<; 6 t;<cil saber ;~ qtl<tl me re
GO.OOO:UOO{;- c enüttiLt ::;:;.ooo:OOOS •te ./,·In:.,. firo. c!"· ).[etropolit::m~•. 
ll!l'cs pot·qnc. tendo-~e cotlStítnido. como o E~t:J. tompanhi:l.. ('Om ·vinte mil conto~ tle 
~eu nome o ímlic<L, p<tt'à. ex••cw:Uo de mdho- capiutl, não tendo l.Jmn ;ügum. consegu1u illu
ramentn~ m:lT.eL•hts. Pll:l passou :1. ::~ctmini~tt'al' rlir os c;1.pit:tlisias. aknl~.:.tnrlo de!les o Yil.lor 
mn·e:;adi.o. sc;.:-m·os. bl>llCO. c~u-ar.las tle f~.r!'o. Lle i[ll<l.tt·o mH contos em •l·henw<·es. 
oht·ns e não sei m<ei;: o que! Si os lli'Oprios cnpiwlíst.as ~~o vktimns ue 

O Se:. "rt:r{S.~-E .::n.r·ds. e~gano~. ellcs qtw VÍ\'Ctn nm eont.act(t eom os 
dtrcútor(·S de cmprczas. dle.~ que t•xc-r·cem a 
mals imrnedi;1.t:t tlõcnlisar::.io s·•lll'e ~IM. o que 
sN·:í. rio min istt·o d:t !1L'l.l!111la. o)l 'l'Cado~ dr! uma 
l'Orl!\ tle g;:mHlcio.<og, fJll\l IJih'!'•:Ol \':ÜnriSltl' 
~eiiS tit.trJo:<, UC iu<livitii!Q.< IJliC l!f!~l;:\ <;lSpeCÍI:I 
de jo~o ([O bu"J'u íiear:un !!<mt a~ c:n•tas na 
mão l · 

O SJ:. Omctc.\ -E' YC!'dade. c cat·l'i.:<. Ve 
a C<una:·;, qu· • ~~~ eh.llltentf.Ji3 lll'li~ he~·~rrrge
ncos l:!:•t;í.o agrnp:ulns nesta empl'C'.za. que ac:a
lJ:\ dt• wr ttm p1·e_jni7.0 ~l1J.)er·íor;\ h-~5 mil óOn
to~ •lo t•t'•i,::. r!\!l'idu ;t .Jezu~os dlt ~~~'" :;clmin:
stt•,lf;~.o. (t LGucul"a a q"" ~e eutre~ou com o 
alm$<• ,)o ::ou ..::t·edito de emprez<t florescente 
c capnz de dar· lJon,; tlb·ideadtJoi <LO~ seus ae· O Sn .. Tno~nz D~:r.I'tXO d;'t tttn :tp:1.rtc. 
cioni~t:ts. o SR. Ü!TICICA-D~dnro rmnt~lmcnt.e QUe 

·Est.tt c•mllKtnhb. CllfHJ.lroL: 1\ Co:np:tn!litt U.e ~i me fize.<s:~m tli~r.l'ihuid"l' d~~'c,: auxílios, 
X:t I'Cgn~·;\o !lo ,\m<t.ZOnas. cotwct·tenrlo 0 capi- com •t (hcnldw.le •.!c s~p;tr·a.t• <) jo!1o do tt-ig:o, eu, 
talll~.<s:\ empr ezn. fJt:e e;·:1 estl~\n:;oil·i*f em r~pre.<cotantc da n:u;:õ.o. ueg;I.V:\ os auxilios, 
c:tpit;Ll nadouul e conSi'qnememente fazendo op_pol·-me-hb l'- e~.>a díi't!·ihui\~i.o fdm por 
expt•llil' p:Lr:t o extet·im'uma som ma :Lnllt.:td.a l num mesmo. 
{!c num. qo:liJdc• wilo o no8so empenht) dcYc- En que te. nlio le,·ant.;vlt.> Clppo;;ição '" r~tes 
rh ~er lo:·aliS.Lt-o entre nós. a.huso~. eu QUe tenho me <.:olloco.Hlo em uma 

Paf,!o:: a pt·imeira. pr-e5taç·ão. ~ ni'lO 1101lendo I po<íç-âu que ni\o me é muito :Lgr:tda.vcllá lí:lra, 
}J:Lfr.ll' :• "{.>f!'l!l1d:l .. a. comtx~nhiaestr~tng.oim,na I cu qne Jl\Jio ar1ni. ~em nw impot·tax· cC'm o 
forma. do c"ntt·;tct.o. dJ<•mou a si o n,lnr desta jllízo lbrtmlllo pelos illtere~s:.Hl•:>S <'- nle\1 rcs
lll'C'~ta.,.iiu. tendo :c emp:·("2<1- o avulta\lissimo peito. qne nilo pronu·•• n.pphu~os dos media.-
1m·j1!ir.o ~e rn•ti~ de t;·~·s. mil conto: üo l'éis. I nei~·os de todos o~. tem. pos c nem '.los c:ot:nme~-

.\ll•m dt~so,:t :::mprez01. pehc se~çao de na\·e- r;u·tos por elle5 1l'tt<•~ !lO.> mcns acco~ e tLS mt
g~t>;f><.>. :~.-~Ü•;t ,t,· lkl'der dous mwio;; c ni\o e; n1ws p:cllwl-;\s.en;por-tmt.o. que r,L·nho o direito 
po.<~i n·lr· ~el"·l' o direito do sc;;·tH·o JJOl·que 1· Lle pt'l"tender qm~ me l:llH~iüerem i11su~peíto, 
ell:t p•:oprh G que. segm·ou-:;e ·.~si. pel:\ sua nií.o JUlgo-me :\mol'i:;;\tlo. como rwníltlHl ho
sec•;fw de :;e;rm·os! mem ~c i''''le jul:m·, ptu';t litzel' ~t dí~r.rilmí~iio 

E itfJUÍ estiL ·~omo os pt•ejuiws se ;tc:eumu- tle$5~.< lOú.OCJO:OOO;:; em umo. atmo:;p\lel'll. tão 
ln.m c não podem ~et• cnmpensados do;; mil p~~ula rle intrt·es.~~~- r;1.0 corrornpitüt como a 
mo:io~ que "<·n~·enho ln11mtno tem inventil!lo que s~ !,).·,-. ir:\. dou;; :LtHtos em ,jogo n•' Bl·UZU. 
para <'Xplor·:;r· o capi:al, de motlo segmo e I ( .l!Hilc' ~;,.,,, .' ) · 
certo rlc renllim ntü, e que ~no o~ 'iCl'1l:ulci- E ' p n· i;:r.o,C::r. J.lt·c~ dente. ([lle f<t·;o OPP'!
~·os ~ll!xi!ios qne ~·s indu~tl'ins denm ter o i ~i<,,·io ::o project ·, e:u n>'IU" •l· 1utnr tlà. mt
cuidado rie colo~ar·sc em ·circumsttnt·i!ts de I n!:::. p:..u·i<.t, em no·~:e 1b . '•o:lombiUhtde r!o 
poder re<'elJCt' ~~mas rl<JS ouwas. ;;onm:o de qtHll!l sou cl.!!H::o e "· rl';"tD: WlO 

Aimb podemos ~~tud;tr outra .. Sr. p1·e~i-1 Q::e1:o coloc:w s•.oh . :1 ].)_ ~s:io :la .. n;:rml<l:;de 
rleme; a C ·mp;mhw M<:lhor;1.mentos do Bt·a- do• mterc.<$es contr,t!'tO, que c~:;;t .1beru.ltde zil está na~ me:>: uns condiç;ões. A~ suas acr;0es I de cem :uil conoosd ·.rei< vae •li'Sp•:rtl.r ao 
1'oram eleva• las üe pr;·~:o; subira.m. <.\1• '"lot' , :·,,.lor r\P.U••, em: on1' do C' erlíto •lo Estado 
nominal ele 200$ ate SOOs. de:lclobrando-as em 't.íá u,, ahah io pe os erros de honte u, (!5pe
seríes e estas Ü<\ll<lo ;1gío. de C<l(ht vez que o r<:Ln !o q_ne o 1nrlam ·nto bJ:'.J.ZUei .. o. tlo qual 
desdob!';lffiento er·;l, !i:fto. r me hom·o de l~tzer P•tt•te, cuide ele >Olvr,r as 
~il corn~J:·ehendia~ os .iog:.tdores que não I Llífficttkh\des ~mm~n.s:t> qn··: lt :'itu _">"l.o. nos 

ha mdusttl<t, por malS fUturosa que P<U'e\:<l., i apr,·se:~ta. e nao >1t !o!Uent:J.r ue ~!.<no o. Jogo, 
IJOl' m:üOl'<'S lucros a explO!'at\ que pOS"'-t offe- · despert:J.t' a g:tn:t.nem. q1te es?-i. Cllli'.;ada 
recec· 8.:-me!hantc el<l.sticidade u.o capitu.l au-! [•el s des·.<~tr,s que :l. MneM;<\1\1, m cug·m<"ndo 
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SESSÃO DE 22 DE .JULHO DE 189'.!. 

verno. 
O S1·. Bcn,·, nn.h><> de ~.len- Si rln iy,esBe~n·.··~ !itzct· r•pp~.-i·;~.(• ~crn tregua.~, 

don~·N-Sr. presidente. ~i no:> temuos 001•• C'OIIlO tir~:><· Ll~;ustamcnr.c " ht•llt~tdo membro 
maes e indi;-;pen-a•·et (JUC o humem.politioo I dt\ llHÜ<)r.ia . tu;·i:uno~. :•.J..n•e<t~n l ; ulo hoje na 
assumt~. a. r espon&\bilid;tde de :;eu;; ;teto;;. n:1s !-l't'C~mt tlt~úl ! !'$ól(t l: :\nte~ dn. \W<tt;.JO tlc. pr~>
círctlnstallcia.s em que nos aclmmos noe~t,ado .Jee;tu tle :tmui:<tiOL lltn :-:.•qrt riutr~nto l)Ct.lindo 
ainda. de. :.:.git.a.ç·:i.lr <:lll qne s:; eo!.:OtÍtra hoje 0 q~1e d\llt' t: 'dc~•n.ca~s' a <)IIWntb. d:t <:ommis
no&:;o -patz; ~'$:~ resp•;u:;:.dlilitbtl.e se impõe ~:o 'lliPI'O\"õmd~ , ,~ at"to~ ps~tta::ulo:' .. pclu __ go
com mutto m:trS 1or"''· ~ t-rtiO em 1:ebr,;ao ;Lo Ci't<'llo lle m 10 . Nno o 
. V. Ex. ~evi:J. ter ohsc~·va•Io que houve ltQje ~:-e~1os. j>Mún~. c s,·, :t~ot·:o .. •!cpaii> .d'~ a.ppro

UlVCl';;:t'l1Cta no modo de vota~ão do proiecto ,,\í,~so e~t.Ol'fttno.ht a .. !Jl"'•.-o <h a.msa~tat c que 
de amJJislia <.mtre Oõ mcmim'·' cht opposl<,;;t.o. \' l•n ~llZer <:5t:t lcitnm. r.om:r.ü;t imtispcm:.;wcl. 
de !J.\!C f-'ÇO ob::cura patte. (.\(io ,,p1.i.:~ol.u ). · ( 'J'~'~WÜJ.•') . . . . _ . 

Esto. thvcrgenda, pot-em. Sr. preshlentc. 1Jão O StilJStl.tutlYo, cl!Jtt apr~~t>ntu.~;<to se pl'O.Je· 
ioi senão npparente. Os meus-nobres e l ro01,.1~ r:!o~\. contem o J?Cll~lli(!!ttO nnau i::.c ·.!~ oppo
dos colleg·as de : anc:ad;t que vot.·u·am com- $h;too, _l<!l~\ tn:ttS de 4.0 :L.-;~tg- llatm·:LS, e J~3sO 
migo pelo projeclo j:i tinll:nn declar:ulo l\nt.e- g;•l"nttr il. Cum;:t'<\ .qu~ aqucile;; qne mLO o 
cetle!ttcmente que reprD,·;wam (lti actos j u:;~t;:,'1J:tr:t.tn cs.tao tnkn·ameate <le <1COOrdo 
pr:n.t rcru:lso pelo Sr. Vice Presitk:nt.e d<t Repu- <:O !I\ o~ que .a~<tgn:lt:\m e com d les :t.S~uulf~I!J 
blica constuntes uo:> docnsnentos ue 10 c ]'> 1'1 t·~::pon:;t\bslnl:\lle •to }Jc i1S:llrl('lltu aqm mo.m
de abriL ~ re~1.:1llo. 11iio as>i~n .. ntlu pot·r;uc deix ou t.lc 

.Aquelles que ,·olaram couis•;t 0 pro.jcctO, ;er-11~~ a.pt't•$ellt,tda 1-"tl"t c,:5<:· t im, lll~t~ vez 
o fur..e~·:un slmplesnu·nte porque uãl! qlle-I IJll • ~~1111<!11~0~ nL:\n•lon.ulo " ll iP:: olc su. tet~tl·O 
riam <·nglolm.damente :\ppt·ovaL· cs;~s actos. a deh,.e r·a~·ao •l:t Cam~ll~~- lJ:tt·:r na~ emlJiu~ç.w 

Por cousequenci:J. , Sr. preAdentc, si l:ouve ' tt 1>:t~.<ag-~m rltt ~tlllll r:Stm . ll"r é l!J<l sOhiÇM o 
diverge.ncin. ioi a.pem\S un iôrma, em exte- pasz mT.CI~·o '\nccs:t'·"· . 
rioriclllcle. O ,;ubsr.ttmn·c~ e o 51.·~mnte ; 

Em es....::encia clla agiu com u 1üd:tde ele O C<tn;.:'t·e.>S<l N:rciou:-.1: 
vistas ; seu pens..->.tnento uniforme, · seu fito I Con~itlerand.o) , n~ Otilcm r:lt!';·nolo;;~ elos 
accóytlc, . em rela~~"lo. aos ttetos tlo. S1. Vice- 1 ractos, •1ue :l rcfot·m:t ue :rlmir·<t:n~,; c g:ne
PresJ<!ente. da Republka, ~r~ da m<tl$ wlemue / ' "'c" attcm;t cvidcn!i.·:nt:nw CQntra os arts. 
re]Jro>açii.o. 72 ( §§ 9• e 12"). 74. í'G ~ ií da Consti tui~ü.o 

A. diver-gencl<l memmente snpct•fici~l foi , ua Repnbli"<• e ''-' tli$_posiç··>Cs r·::s1 >ectb·a.~ da. 
motr'i'ada pelo erro 7om~nettido IJ~la C~mar:a, l lcgi~lnç;'i•· mUiüw em pleno vigo\· 
de englobar c contundt~· materw.s bem cl:s- Cnn::Hlerando que ll<LO ~(~ ver lticaram os 
tincta:;, como são ·~ ;tppro>açào üos (l.ctoo do • ca~os de :tg-gr(:ssi'io tstran;;cit~t ou gt~~yecom
governo e a concessao dl:l amnistü\ aos lireMs J mo.;~i.o intcstimt (<trt. 48. n. 1;:;) CJ lHJ fizessem 
e clcrtn:ila.dcs. . i co,·r·. ·r a pt~tria imminente per·igo (<rr t.SO, § I•), 
. ~pe7 .. ar de tocln.s .as C<\utelas que a op:po- ~ con•!i~ilo imllspens:tvel par:l qnc o Poder Ex

Slçao tomou por varr:lS Yezes, :pa.I"d. que o >eu ; t>t:utiro, urro se nclrmldo rounitlo C• Congresso, 
,pensamento nU.o lbsse jàtn.<ÜS desvirtuado, já por ~i ou llOl' setls ag~Jutes, podesse dech\ro.r o 
extern:J.ndo o :;eu juizo em discursos de muitos est<too de sitio em qualquer ponto llb tcrrito
dos seus mombros, jà o mani!~tando em di· 1·ío nt\ciona.l; 
versas questües de o:d~m, v~nho :1inda <\g'Or:r, Considera.mdo que as mediolu~ U.e cxcepç~o 
·.em nvme da oppos!çao, cllirmar o seu modo empr~~las e:.:orfJltaJ.•J.m, em t;:mpo, espec1e 
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e numero. tlo;;:. limite:! t:::.x:.\tiYos exprc:<:;c:s 0(1 
§ 2" üo rercrido ;.u·t. SO e seus n>. l'· e:?.'·: 

Con~ider-ando qn~ b~ meditlõt:> ~15o ~e pe
dem SCfll!t'i' t1.m)..Jal'al' nas moçCc;; Yui::td:•~ nda. 
Camam e Senttdo Jetl~r~te~ em 2-1 <le imÍc:!l'u 
do cor1·C!1tc :.Ulno, cmn as qtw .. ~s nii0 Se (::ü;.l ... 
dunam. porque. si~·ni1lc;.tndo uuic~tnkntl: :t 
éonfi~~nçL: CFte o lXtrb.unento enti'to d~J~c~sirava. 
no Cl'ItCl'IO do govemo ú:t t:"ni.il.o. li: •r<ül~Sclbut· 
"dinada.s evitt~ntenlc-ntt:: ao pcnsa.melH:;' 1.le (,.~.,·
se{íl!J':.~;· a C'J;i r;{:~tf!r~ c r. ~·{· ~·,_·•it:; ,: /._.: nt~ ~~~l-

ii(lo de l'~~Sti,:b:!lêcer o r~e~·i,n"!en Yl·~·<.i;~tie1~~~~-
mellW lhler.cti\·o: ·· 

Con~i~l~rando. crn!hn. co:~;,o ln~ic-a e fhtal
n1ente (leeurL·:~ tl~ g co!1:'-idt·l':lndc~.; pl·et·r;: ~='-l~t~~~~ 
quE~ niio llou,?c neccs.~!tla1!~ inüef·lin;.l YC~. l!t:m 
Jnotivo p!:tu::.i·~·ei (h: ::;aLvar:·Jo , ·mhlic~:. Oit:.; !!~~
tifiquctn a. YiOli~t:í o pe:n-.k?.da.:..da Cl~!15-l'.,!tl!l::;~r·,. 
r}J_~ lej~ rtt·dina1:i:t~ O rhts 1i·Jrrnnl\)S t"~rl.. ',·i::::l;l' 
J_JnrC1 exccn().o tlcl!as ; ~ 

DecLtr·o... n~1, confbrn!itlatlc Uo ~ ::1 rl(: ::~.rt. ~-t 
da Con:-:.tir.nh~·;to . nflo appi'OYn.r +as !11ClLlll~i.S de 
oxe2pç~o tüJG~t~t::: .. s pelo .Pcxiç1· Exc·(:nt!\"O n:t 
s:ua atl~?et;.ci~l- c con~tn.!üc; (lo . ..; dh·el'~o:: ~.h~cTt~ 
W~ lle 7, J0 ~ i2· <lo UlJl"il llO COI'l'OntC UTI:lO. 

:3al:t da~s~;<~i)e~, em de: .iunl1o de 1892. -
~c~lo.r:ll-:.;~9 _ cle.JI~~1~1),1 ç(r, .~.1. d'J A'J::t~"t_r.:-Ca.\õ .. 
.s:tVtú GdJ .:..·.·a . ..;t.~-z. , a c,t~r;.- .Jac'JU clt<. .:.:'n::-:;:_ul . ......... 
1JatiLi~1:){).;; lJ(,-;·lf; .- J):J·~~~iil(fO~ Ii"~Ocli';'!-- rru;;·! .. 
~~h;cs Clu~~~tr!~ ~ _- _Lop~.-. .. ~~i·o::tf.:·; .. - ;~~~yf.;,·i:.'l 
J'S(t.'r1to.- ........ ~J.,·j·c:;·(~ dr:. 8-r-1-t::!.-(1.) ::-.'!(1. N·~n7~
!/~~cs.-- P. C.J,c;·i:'i.OHt·.- .FO~'l..'IJ\.:n ][;;r:j;e~'· -
'T(J!c;~Li~to de Cr~í·c~clho.-Theo);h·tlo dfj~: Sa;t;~o~.-. 
- ]>o;;t:es dr; .i.V:;·f.uula.- Go;'íJ!alt:.c . .; 1·-c;·.·é.i·tt, 
- Fic~~i?II Crn·ado.- A..r~/;·ls~o· Fblha.- LOpíJ~· 
Chnvcs.- úii·~;e~·N.t, Pia.to.- ... 4./Ho;·!~. ~. Ga,·f;i(,, 
- .• .:1 .• rlr; ]r~·dl·!:R.- T-(.:;•;.umdo Sli~ 7,t1.'i.- .lft; i·

.ti.;1}lú Rr:l{l ,·rrp :e~.- Jfnn r;cl Cru;.lho.- ]],..:.~to~ 1:{, 
.:\":"asc:,J,C;íi(J.- .J!/r.u L;!i~.-JI,tr'(Vd 1· .. ,•./,l ·?~l<.'iJ), 
- Jo/?o l~i;ú:·c:·í·:J: -T'({Cíflco _liwu .. ·~~~·L'•~;Iir;( :;.,
Ep1tacio Pess11n. - .:Luyclo 1J;;1hei;·o. - llulio 
do Bn~:il. -F'_ Sch:~â.t./i. - LH:~ Jfui·et!. -
Cout'J "-·?'!i"tn.·_~.-~. - SA .'bldi"údc. - _\ .. ·:fs.u-.~.
Sa;uo . .,· Jlerc~:·g.- .!. ri c S'e;·p('-·- .J[. rt1: C(~:r
tj"·o.- C.~G ,-[o:-:.· CaiJ ~iJO::.·.- Jo$.'J, 3Iaria.;w~-.lor7.o 
de Si.q;u:i~·a.-L . ..:1l!!llc;·- . .r1. C<~r(l.lc~~;~~i~
J. Fi;j:;·ét . 

Sr. presldente nada mais tenlw n acei.~es:::·en· 
tar. Er~t n.p:•nas meu fim, vindo ;\ nilmn:c. 
e,·itar que se fizesse e~:plol'açiõl!> oh d!Yct·;::er:
cht ;:qlemts suped!ck\l que ac;:.l)O de explknr. 

Conc:l'etis::ulo o pensamento lh up]!:>s:r;ii.o. 
como está neste pr·ojecv;. que eihc pl·8teu,u" 
apl'e~2nt<ll', p~nso fJlW fica. ;ü:~olutameni::! ve
dado a quem quer- que ~ej;J. explol<U' o mvtlo 
]JOrq ue -~ opposiç-ão procet.let!. (Jb.tito bem. 
Jji~dlo beJ;~.) 

SESSÃO DE 2D DE .TrLHO DE 180-Z 

O~:.:. ... 1-Ia.':l~ ti!'l.lt.o R<~(li. .. ie··:!.e~
S;·. 1n··(,~idente. •;enho ap3nas dizer <.lua.> pa1a
n·as em justith:n<;ito do meu Yoto. 

:\';"io o::oniJCI;<.J naoht que mu.is tenha eoncor
ri,]o p:wa a in,tiliê:·ença do p!)vo pdo.~ ne;;·ocios 
});tlJlicos olo 'tue :\ inexe~u~.;iio ou in!i:·aGr;flu 
r_}:~~ it\t..:: J.)O~·· p·u•t"' L1't'H1üllCS 'rl'~ P)·\iQt~ •1bt'í,ru. 
~:s.:l t~;j~ln tic dl .. lu~ln~Íl~~~; 0 1·•~\~P~Lt~tl-~t;. ~E ~so~ 
inclirrer·clH,'il. que nttu é Jntü:-i llo qt:c cntihitt
m·~ntl • :lo p;~triotismo que vac. pot;co r, 1~mco. 
~olapa.ndü tol.lo~ o:::: csp~t·Ho.: . :-~c Inanile:::.h:. de 
nH.1do cnr.ri:'4:::-ccd,)r. p~·lncip~•ln;cnt~~ 110 que 
(!(H!t:;J::nc a.os ücreL·e:-:. c üirC!itos q nc tcc1n 
to·los o; ci1hüii.o~·. de int~rYil' n;L clei:;ão dos 
SC1iS rE-pi."~5C:l1tes.. 

DL·~:..!~.! r1110 O lXHl.Cl" OU OS Seli.f' ÜC!Cg'~itl05 i.\l.l
to~·i~:11ll fe~os ;:.eu~ ac!~s ~!. cm.l.\"iC\'rlo do que~ 
;::e.1a qt!~~~ !ol' ~:. Y\)t"'-u;.ao ucpo~~r.ada. nn..s11rni.'lS. 
o re~ultac1o d::t el:jç:-Lo ni[o e~:primiá a Yer
th~t!-.! é.·it•il':tL ma~ o proth:ctc. Ll~t ft·:tl1uee d<t 
tl-~·t!lc~a.:.d~~ )J~\.!.·Url:1tia? o~; (·!eiton:s ab~temn-se 
d~ exe1·dta1· o seLl direlw politieo, afim de 
evit::t.l· r1ue ~1.s mesas clcitot·aes ~1.purcm. cl'imi
nos<UllQntC par~-:. os e:;:.nditlatos th minoria. <t 
YOttlçilo l'et::tllilhL nos c:n.t!didntoi; que mcrecc-
r·am o sum~J.,_;;:o t!o eleit:ltaliD. · 

E. pOí' isto: St. pre5jL1~nt~, que a respeito 
1le Gl~ia;.:f:.O <.t:dC~ct'el~(~t\ l)li]_)Ult'tr Ü cxtra.ordl!lfl
r-ü~ ; e :lt:) na Ç:tpitn.l FedcmL onüc se pi'e
~\~!Uc. t:I.ln;z c:om bom í'nlll.huncnto, que o 
dcla,_Eio tem melltoi- oricnw.r;;Io do cumpri
n:cnt.o dos s<.~U$ llevc~·~s civko:S~ ha. ~·t)pre~~n
t;~nte~ que oc:.:u}Xtnl o loga'!..~ no Congresso. 
cleir.os l l0i' nwia dl;zht de ,·oto~ dos fcmccio
:!i.U'i:J~ pu!1litos. que !-:(:m t10 n1cntos ;:eprescn
t.am a lledma. v:~t·te uo eleitor·::do . 

Est{.: !'acto ó tri:Stc c r.h.\Stníu1atlor ao 1nesn1c• 
ten1po. 

E &i. isto &:> dá nesta c;J.pit:lL o ([Ue niío 
acomeeet·iL no~ dem::üs est:<dcos ~ Em wdus. 
pl'incimlmcntc no c~~t:ldo quC' t·epi·e...~nto, us 
dE:i::;•!b &\o um:t ihr~:;::. l'idíctlb, um:\ ~eríe 
não imeri'Omnitht de abu:;os e f1.tlsllic<"l;.oíes, 
que ent.I'ist~~êm e rles~mimam tod.ú$ os espi· 
rito~. 

O St: .. 1o:i.o Lor>ZS - A nldr;i"í.o rFW ~~ Y:J.C 
dal' ;lctu;llmE·nte ,;, ])Qlo mem>s. tão ho<L como 
<1JJU?l!:t (}Iie trm.1xc I'. Ex. aqui. 

O Si:. :.Lun'i.\ ao Roor..rm; ES - Hei de t~r 
vcca~lão de respumt:cr a Y. Ex. 

O SR .. Tolo LOPE~·- Qt1anolo quizer ; Y. Ex. 
difficilnumte potleriL s!mul:"tr :1. prova do con
trario. 

O Sr:. :.hr:TL'>:HO n.oorat.CES-0 nobre olcpu
t..::.olo q n e me intenompe com um<t certa ener- · 
gia e >chemencia,que·nrro posso compreitcnder, 
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nii.? .. ~IU ::;~:~o Jlal'<l. ~nter!Jellar-mc <lr•5t<\ ma· ! ll:tt':\ n;; qul! fazem oppo:;k.i";o ao !!OYCl·no ac-
, !~eH:•• 1n !.lCll:X.'\ llllcnt:.! qu:tutl.., :1cst<\ C:;.;nar:l. \ tli:l! . • .. 
J<o tive a !ronca tle dirigir-UH~ mn 1-epto. co::-..:- i 0 .. .• 1 • . .. 
llMHl<•·o tt que {izc~~'~mo.; u m :op[;dlv ~.ü 1.'!:;:! -~ SI •. · 0.111 Lo.>!'i'' •.!a 11111 ;t~nr•.e . 
torru.lo ~t;::.l'en~e, c que ~i. en ti,-_~~5~. 11~s:;~.·. ~el'· O Si~ . ~L\n1·1~n" il"l • J ancJ,~-o nol1rc llC· 
t:~m~ll ~u l. OúO 1·oto;; actm:t de. s. Ex .. r <:1wu- i.)l.l!nl.lo H1.r;a-m:, o !':t'.'0t' tk :tll<t11!al' um atw 
cuu·l~ . - ~ mn:nt.lato~ o. rfd2- } ll\J í.·~~ .. ,~. (:ünt'l ~tn1;t" 1 ::11!1.: ·. n. ni'io ~m: a n1 i ll~ia art.it:!de tYtlhjr:t. o tH~ 
<lt!~ 

1
tl'UllO llLt llU'I.!OI'l\.1. Uo <~· idtlJl_·: u.!•J t.b.~ w~;n ·1 .;n~tt!l(lt1l! '·'$ a. ttc1üad.u~ cún.tt·a ~ t mtnl!a ,.;,~s· 

eS,.\1. O . I 8\J:\ • ~--. 
f·.~}::· .: ~· :-"?.Lop~:-'( E.x. procnr:: >'"lflp:·<.: \ G Sr:. ·T<l:Í.(I Li•t'i·:~ i.lit t!m ' l l.i;cl ·tc. 
Ll.Zc. C.:I Cl f! de o C~ !.:~l.tn rp_ü• l ':.~rn ·e;.::·~ ~ t· l it\c t..: t.'l () ·· • 

'ltt\1:\ es•)c..;ie de P~.)louia. 
1
,

11
, f[U • · )...: :-:·~·. 11· .... . : . · . :--:r..· .\L\ a'l'!:" 11•1 ; ~Ont! H a ·t-::..;- ':\: :.!11 nu .. ( ·~toit 

- • • • · ' l. 1 · cJ .... J .l.tb; Cjl'I''X"ntlr dO " \'' · . •. · 1 'I 1 nlu~ ?:~..:m i\ll1JS uÍl' •'Í[(IS; e [II>L" i:oH• d i:!ll <1 !::, , , i, .. :,.:;" • ' ;!." -.:! !1(1. l'G•'!"'' I,.," ll:t< ;,t (.;>· 
· C.ei{~aú (! u~; Si:! Yt.w Lhzet· ~. p~~to ln ;.~!;o;-;. n'í4~, I."JH 1 :. ' :.·· .. • 
colno it qu: ~ no~ tt"fHtX:~ cupd . : :-:::t.1.ii..\!'Ct. clc~·;.!Ull\!l~·lH(.,_., j;'l q ue n ~!n':t~n:o. 

o Sn.. }L\ .. ftT(X:t•) [{O!il :tf.~t'!·~'--..:l :; ~ r!r~ !1·';r) j•"•r· ~ (;(~I.!!~P:.:•!t!).: H(!;.:.~(.·:\ ai:tc!H~:HlO~, HCllhu~:ta pt·l).. 
h~\ \i.a. occ .... '~l~rt-.Lo ::t 1-i;.r~!i::t ;_~·~ c: a~ ~ç. E:: . -~~~ ! ~~~·~i.CU\·!;.~ i.l

1itlil l''~ l'it rtllt: <!Zh.:s t:í~o ~c t·:..·.i,H' i ".l\1-

:-:cr Y J! ~\:..;-~ra. ; !'rl~\.s (J (;Cl'~O (' q Ut'. t) f•p j:J·Ú t! Z .. · .. ,\ ~ 
lJffiU. Y:!~~h~dc_i i"lt Polt)nía . nn:-l'~ 6~ !:lOt!f~~·l!f:~ :·IIJ .. ! i )t•lHll tf.'ltl l"SV~.~ n~~b~ :'t c~l.JJ':Ul'i.l. {! il Xat-J.o; 
)~~0.; llt~.C) t i.'<.'!ll i~?il} :ih·~· i tf> n~lJ1 g-;~~i.\~lTÍ;~. ~ tpH~~'l1 C!llC (~ llc~:.: fi<~ \f (fll l C(t!!~!~at)JjO:-; i"!I.'S ,tlll · 
:Nao el~'t. n1~tt t nt;!ltO. :Ht toalfi :·:~ }lítl:l ;·1-;1 nc . ...:::c 1 i:;: <~ 1lt.l l.):H"hunr~atl). 1):\.l':.L qtu~ * 8ti !.n:. o ;.r t:ilo . 
•_l~k\ta. ()(;Ct\]1<\I'- ilH: lins n~·ci:'Sd:) Ce:n~·l.ll!<<~ l 1l\• l~'\11 !1 \\ilio.l::.k~ ~.li'tntia.< que ~"o;;uau~ . · ,.._,,, 
.)c\ qu c_ (J llObl:'C d~!_)~\Í;..!,J_(l n~r~ <:h:~ll1:\. ~,;~l-: ~ !:~T.{~ l at t·.·~iil1.ml l'C.•plliJ!iéafi"~ ta!~r·;H_lO e f1·ii..'l.1ll:\ki· 
tcrr·cno, dc,·o •llzer-U~e q:~c :1ir:da ho!1,.t:~!) 1·v- 1 :'!ld 'J t 1!(;.-:l.l;: .,:.,:.,Ln;-u."' IJ paiz .. ondt~ :u.ú ~~~ t: ieit(~ 
ceb! C:t !·ta~ th\{fllelle <'-~t~.'.•.lrl. •le 11~~' '"'1 " ,i.., 1•!•-, !,)1)\'<l '.'[l·c,m :><)l.t a ;~rnea(.'.t ' 'IJJ ;~w.ntr.: (it: 
ll\:~•ot· ei J?(~ nmspec:r:~tn. n:~s 1n;1e~ .~ i ~1v· ,}!~:. n11r I pt+:~f11) c d~; it..;~a, .. ~simü.o. 
muitos tlos .mc1.1i' :tmi;;n<', emt·c •l~ <on:1:'~ ' s~! o S•· .. Joi:o I 11,..,.,_~·1· .. 1 •.1_,~ 1!1·. ,.,1,.'1 r: ' l"' 
c~1nt-1m o coro·1cl c-1- r · ·· 1 · ,. · 1 · .. · · ·· " ·· ' · ·" · ·~- ·· -·· ·· •' ~~-t ~ • ~ ~-~.o ~u11a \ m:·:. c. n~n 'd~lnt· trto p:~~·th;t ilt: :-. · p~o !I.·L hn~ri} ic.1 'tde lJOr l )'l r t.L' 
é~ c~OJno. ~~ m~tiS 1hst~1:eto~. _?- ~\ ~N1 <li;.:·i~O il·- de u~cns anti~,;~ · t':1)nt: ;-;~ \.: . "1·~~~~ ... .1 .... • 

l~t:o.' . ú•li?I tu~ ls!n~t L. ll : ~a. '.·:.:rut: . p:.'l!"~\ ter·::~: ~'!. I 0 ' ·!\ ... .... '"' ·.··· .. .. . - _4_ . . l ... 
clnoxtn u. Ytdc.~ s~~o ohr1~.ra.do~ :'1. t:· :~1~(;.nl ·-.~:~ th• [ . J .~ .. l ~ l l~!lP b .. Ol.r ; .. lt ·L 1 -.~ - A\; Jf l o (llies·,ao 
a1nigos c 11e~:-ioal ~t·n1:.t<(~~ ni'lo Ed!it!ldi1 !~o:-: ! .r~~\i'~tc.U .. :tl·. vot·q~t2 nunc:t ullt:ra!i po~· pal::.
p:·oces.:::o~ cl:tndr·f-:tino-s 11ot· e.i·i ra~~::: il1U!~ÍH\.\l'i'-'·.-: · l Yl't't.~ ou .t•ur. <:~l:t'l lJtO.) ao:;. a\ amuo~ ~ ~ fJlHd;tc~ 
e pers~gu i<:Ue~ ele i".o.1a a es.pccie \, · • '.hl t~s=:<•l:!. nu h tn;~·, que, c1r1 ~nt!li.ulos d!J":.:.!Jrit C! 

O CO L'O! t~l :\ntoniQ .Joú~ c::m·;'n. <}' 'o;:rc I em com].l:.tnhi:t tb;.'" m~star1 :ület·es AY íl;t c 
ta.ntben\ te:tn sido pr:r~!!'tút1<; 1x.,!:)~ 1 ; nliti~'L'.;. ,:t~- '-1U11·o:;, tr!c í..~ :Ol::..·t"i'tl ':un U!'- <:.sta ç~-Lt .' .b. h~tl·~Hla. :'· 
actualitb(lc. - • - · ![,, l l.ll'l'Cii.\C i'lt~tur;[(:, :.tHm, ni'io :.lD zlt::;;<LC<'t~l · 

o sr~ . .lo.\ o LOPES- P ois ~XC1)i e:.ll't:\S.:if• :c.c]- i ~::-~':' ~;c.~ ~\~\.? ;;.:':,() u,~:-~!.·e LlCJ}UtaUo, ;n~ tlc 
·vct~u .. ios ~ dir.end{t que eHcs YÍ\~c:r~ u· •i·t~·i t· l- l • l .. ~.\~:--Jna.t Lh.;., -·'Hlt..l :.;..i1t"Lt1~;o cH~ 
m~nt.e trttaclu;uo~ . .. ~..... · . V. l~x. s'.l'c 'lt\: no . Ce::.r~:. i\u . ..:t.P.nt.!·i r'eht 

O SR. ?.!ARTL"!;o llnu:<:JGt<:s- Pot· cért•i ,1 uc ~m ;;~~~a>:t n~~l'~ ~ud.:t t~t·t·!'·et. !11(1.." co:1r.m .um 
os seus '-!.J.n.-1-st.:·io.~~ os ~~utor::-:: d c.-:~'1s Hl~·:-;.: tl~L~ u~d:.' ul .. !~t' . ~J~n~ r:ur.c. Cnn •• ra. a ê. .. ·co~ : L nuht-'u: 
llCt~g~ll•;ücs. h~o tle tlír.~r· 0 eont<•u·ío. .• ;' ·l ~<)ll • .. l ·~ ~1:."1'~ fJ.n:~;~t.n:ty;·~,· ~~, , !:<~O ~:t~n 
Tam~l(:lll rec'!ln c;u·t..~.:; em C:Ul: i'\: lll<: diz nu r·. ,nn.t pal,L da. Dn cr >~'. , <JI'lJ·lQ;, 1' u. ml.l: '."·'li" 

:1. C:Ontim.m;·em ;,S C>)\lS;\.~ oh~ lllCi;lll:\ lll:<ll:, j:·:t <' (_! l1C li\\\ l'C~\'1) , lJIX!tcg'I(IO J!Ol' U:l! l'iCt> t·~ [J':lll· 
por q uc esião. não de;-0 '.'t>lt:u· 1;;\:·:t 0 v·;l!·.i.,. : ·:t_ro. P:~J·,\ .!!e ;ser:~m ::.;rr:\•lan· ~:>. 1.:w tll$U!
lJOt•que do cel'tO t<:l íninli•'OS fa"\ú l'O\"'\" .. e ·· · •. a ~<llll IdO seu J.ot:m~~ ; ma~ dctX(; t. scmtn·c 
tativ~os contru. minlta. •X:SsOtl . ' ' • '· ' '

1 <' <Jm r~spos"t as t!I,Jllr t;1.S que Cl>' :.tdn:t-::;tl'iu~ 
Outt·;• c;a·i,t, m_.i~ p:l~i r.ivt\ , •:ÍF. ·~Hi! ~:m wll mc atll1~l':tm. 

<Lllel'es :\Y.ih. tlednr;n·;t pnblb tincnte ClliC Emquttnto <l\1 c mr.u~ amigo.' tln1~:ll.lV•.i; 
hl'e~·e ptH·til'h\ p~n-:1.. e~t.t"L Ctlpitall! qat, oó~.ic l)i~t·~\;o.l~l: ~l. E~tüht :.-nntal.' tO<.h~o a. t:cm::ic~:~:·a~~·à?, 
me l:lC:o:lll'a:;sc, fo~se mn qn~ lo;m.r lu~~"· •. ia.1•. o li1l••~"lllliO <.b f[ llC 1110 occ:ulJO. ([l!C n <.> ~llll· 
me-llkt. un~ ~it'U ou_ um•~ punhalaun (IJ/;.: i.JJ,:), I c:1: eté:l, .ou dt.::t;~ ,-i~ivc~ tlo p;u·ri<lo do \' . Ex. , 

ES:>e cwhv.cÜLtO n;v 1 se ;th:.tlan~:.l <l t:.UH<I pvt·. c:>cl'cn:t ll9-l':\ esta d;tpttll.l, :1. um t·cpt·~sental:
com:o. j)l'Opl'm. po;·qm: cu mal 0 ~urtt!(:•:o "' I w tlo c~ar:t, ü1:.~ndo qn" ()~ ~ lmnno., pt·t~t!-
JIUU L'<l.O olr~;;ntii nem por pt~u~:.unc:Jtl). 1 c;w;~m ÍOlh\ ;:, ~orr,c r!G Y;t uda.liS!ll'J. p;:loquc · 

Entl'et:uJt.J cliz o nobre: d~nuta1lu qni: n ·:t·, c~<;\\';Un mal v í:'to~ p~w :oth ·~ ))l•Iltd:.\\,,iio 
lJatho l)itl'U pL'OV<~t· que o C(l;lti< i: um•t PolG- j' e. po,ll :~ (j. ue lhe tir.t .. ssc to:i.o o es!bt·~o pa.rn. 
niu.. . ttl'<W ([~ 1:.• ;\ escoh ou (l.IJ menos P<W;\ Íl'U!lS .. 

Deante destes fatto>,ni\o p;·eci:wes lor ç,a<·-mc 11'c1:il-;• ll<ll':.\ o interior elo e.-<l.:l.t!o 
IX~r<\ pl'OI':ll' que no Cct~L~·· uiio lm ~;<<l'<tntia.~: O S!t .. To,\.o LoPES - .Ag-01':1. ~ 

Camar:> ,,, 10 
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O Sa. l'<L\.nTIC'IHO. RODRIGUEs -Nilo, senho1~; l elarando q. ue da chapa oillci<1l'o meu nome er·a 
·o anno passado. o unlco que merec:ia o seu suft'ragio. 

V. Ex. mesmo teve occasião de dizru·-ma V e. porta.nto, V. E11:. que eu não precisava 
que a. esc-ola miliW-1· não er-a o <1ue devi,~ absolut<~mente de recorr~r iL t"raude para ser 
ser. eleito na eleiçii.o de 15 de setembro, sob o r-e-

O SzL Jo.\o LoPES diL um ap:trte. gimem do regulamento Ah•im. 

O Sn.. MARTI:"Ilo RoDrue>t:F.S -Atkilmo •• O SR. ~o:i.o Lo:Es-;-Ant~s daq'!-e~le regula-
animosiu;tde co:1tl'l\ mim de ~uns alumnos. mento, v. Ex.-mto t 1nln\ s1do ete1to, <le modo 
que m•m conhec;o, :ís ínstig;1çõ<:s <lo> mnig-o,. o.l l\ <1ue etl ::uppunlw .... 
V. Ex. ; sugge:>& :eiS !lo go·.-eruo daquelle es- O SR. :11'tutTJ:'iHO R OTJ!(l(;l.'E:; - Si não fui 
fudo, porque o~ :1.migos (i<.' Y. Ex. enteadem eleito deput~\do gern L. f. ).l<WCJ. ue nunca S·•licitei 
err<t(l~~mrut·.~ q:1e a minh~\. suppre~sfio importn um log,tr u:~ r.cpr·e-<ent,t•:iio uacion;Ll; mas fui 
a do JXWtidon que perklli,:o. c c.stiiot.anto mai$ •·Hto d_cpui,ado pro,-incial em quatro legislü.
cert·.> do qne <t,-anço, qu:cndo, tt·tl(\0 sido rs- tm'<\3 con:;~cutivas. ~0!.1 o 1~imen lb lei 
:pera(lO tres veze• na est:u;ii.o Ü<t estt>ada r.le S•u~ü>a. quer o part ido •~ que. eu pertenci::!. 
ferr-o de Batur-itô, p •1' ~tqneUc~ que pt·eten- estin~sse no pode1·, quer estivesse no ostro.
denrn.m assa~:>in;n·-me. o~ am!aos de Y. Ex . cismo; ~endo certo que :t minha primeira 
que occupam l•$ c<wg·os de grw:>ro(l.dor e cher:• elei.,ão deu-se 3. colltra-gosto do meu chefe, 
de policia nii•; lier·;_~m pr.:ll'idencía algunm no (JU:• desejava eleger- <~m meu logar outro que 
~entirlo de e·;inu· O at.tentado. t:lle snppunha lll;J.iS uetlie<tJO, l..àt' ~\0 partido, 

Si i;>t.o n~10 é cop;l.l'ticipa~.ii.o do gon~1·no rmli' ;\ su<t p~ro. 
no facto em qut:Stii:v, não sei que nome lhe o r - L \' t 1 · -<len\ dar. SR •• <l ,\.O . OPES- ·a,mos ::to .;.'1SO t :t e e1çao. 

0 s, 1 - L , _ 1-"~ ·- 1 .. ·'· O SR. :\L>.RTixno Roon.n~t"ES-Sr. presidente, 
~ . ~~; · :,~:\~ 1~1_E;,:-:'::t~ ~Wt.\m que lm' '"'I en dizht que. em Wl10~ o> e>t<tdos (!(k;te ~a:1tt~-

(k;St\ t,:n.< . ,n.t de .~.:;: .• t~~mato. , ·:;>o p;:l.iz.M eleio.;OO:s n:~o stio mais oloq ueum<J. 
. O Sr •. !\Lun!;'(lJ() RooP.l<'{;'ES-\'. Ex. mesmo f:w~~" r irlicul:t. ua qual o eleitor:ldo não totn<\ 

!11~ que tenr.ar:t-s:; fltzt·J·-me um cle~tc;ltt,, ~u·te, porque os g-O\'<:l1los em minori:~. sup
cu.J~~ con~elt nntciu.s eu mesmo nii.o po~so ' }Wem a. !';ÜtíL dos eld!-Or·es po1· meio de ac~s 
med1r, uem ,-,~kulat. . 1\tl~;l.S, laYr;ld<"lS murt;ts vezes nas proprtas 

A.<.Sassinio ou rlr;:a cato é da me.!!_ll:t m:u1eir<t ;ecretaria>.. E., si isto· ~ u rnu. v~rlhtde que 
um ~Lf.l(•nt.:.\do contra. '" regm·anç~findividual. oüo :>e póde conte~t.\r·. por que ll:l.Yemo3 de 
e as aut.t'l'id;~tt·~ tit<h<\tn o cl<:ver de i!npet.iir ahrir mais uma po;·t;.~ {t (huttle e il. imdcaocia. 
que se dêsse uma cous..t ou outr·a . Porque politie<\? por que hil\Temos de tbr log;tl· :\. novos 
não o fizer;~m? . u.bus05 n0 pr·oc~:~~o •·lei cm·;\l? (tl(< u ot t.I1J"'·te.) 

.o St~ . .Jo:\o Lot>r:::>-Soul;erttm tlel)()iS. T:tnto im110rbt u JWJ,\c<:to q11.'1 se discute, 
0 ,;:;

1 
• • \1. . , ~ _ " - · . . ~es<le que :tutor·í;:o. a p;·~-der·sc_{•qu;tli~e<<çil_o 

~ •. - AP.l'I:sl~o l\.onRll•_GE~ _\. capnal do mücpendeme d~\ · 1-..-zul;\tnenr.<l•;a.Q dõl. Iet clm· 
Çe-1.1-:t c _uula ."rtladc muz ro peque~;L, otu.lc r-;ll . ·-· 
~rl•:~ Q.s h~:·.to;; unpodal\tes alh _occ.:ndo~ &lo to Ot~t. si mt C)CC"~uçiio .dtrs leis devidamente 

nhe~.~·~o~ ~- · :n\:1\tata.ment~, ~ e,;r,e d~ !.V·te n~e re;;ulament:td:;s dão-se O$ ma.iore~ (LI.ru:;os c 
gc~u~~ .loL .,LI~tlr;, ~?~ .. tod,\. '~l _l>:;lllll,u;,L?,~ ::,o violencia.s, q<:e nã.o <t<"O tai.e<:et~:L qn;tndo se 
-~o .. ~~ no e o. ~u~. ~~':entes c:.I.<L\,LJU na ·ello- executa;·_. no\·:t ll'l eleitor;~.!. qwultll• re pro-

n. nCI.~ delle. (.-1,, " t_, ·) c~der- 3.0 ;\lis~mento 1los eitlallãos ;tnt.es do 
A_e!cic;Jo de I:> de setembro, que uostr·ouxe l'eguh"lm~nto que (le\-e t'$t.."'\beleet:r o proc:~<;SO 

t"l_ estt~ cnsn e que o nobl"e deputado r.liz quH .tbl u seguit·-se ncss~ tmtn~lho difficil, no qnaJ a 
tao boa. como a5 (J 11 e teem si1l•) n,ita.~ ultirna· chic:tn:t :polltic:t enconr.t'lt semlJI"!! meios de 
mente no ffi(~tle~tado, foi fei to.\ no Cc.1.r-iL dt\ triumph<'l.t· contn1 a, momlidade c <t vcrdane 
m~m .. mam•it~1 que ern todo o pai.: . dt\ qunlific:t~ão? Que nilo acomeccril q~ando 

:Mas v. Ex. sabe (e creio que os s.'!lli;imentos <t.~.Juntas qt~l.ifiea~or:.\S, co~!~ o. qt1~r o proJe<<to, 
de p:mirli~r-io n~o 0 ce:,'a ele t<\l.1i:•l'IU<t <t pouto tths:urem .os ~tdad<IO~, ~-~11'~~~- 1~d:P~!ld~nte 
de ne~ur 1s~) que eu não prec1Stn:a do 1-eg·u- de requeru"t!cnr.\' do~ lllt7r;:•·~~~-: .. e ~m~nte 
lumellto .Almn pcu·a :se1• eleHo. "I·. Ex. ~<tl;e pelo conhCClllle~1t? que ~c.~e~ tn 1mm . 
que, apew.r:d··nü•; ter solicitado para. mim um . O 1~1e ~ ~tartL e qu~. l~t.hn~~os S:~ ca~ 
l.Ulico ,·oto, fui o ma.is votado tlu. chaD:~ oi:.. ; C1cht.<L lJO~ltica ou e_lelto~al , ~eidrul~~IOS phos 
ncial. v. E_· X. Sltl)e que em IW~IldC numer·o de I pbOl'OS, lmo de :>er lllCIUttlos no altstamento
collegios a cba pa official foi. vow.da porque neiia t H o. tmt a1'"1' 1e.) · , , . _ . ~ 
.estava inclmi.lo 0 meu humilde nome. v. Ex. O conll~C!mento. que tenl.1o de~c~ _tr .. b!!-tho
sabe q ue todo 0 eleitorado da. comarc.'ll. de me autol'll:am a dizer que 1sto acontecera_ 
Jaguribe-mirirn. por exemplo, constame de O SR.- :>ioRAES BARRos-Mas o projecto não 
<:erC<J. de mil e,eitores, absteYe-se de vot.:-u·, de- o autori.sa a dizer is..<;O. 
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O S R. ~LI.RT!:»no Ronruc-eEs - E'· vt\rtl~dc. 
Eu qneri;t teler ir-me ;\ urm~ cmend;~ do 
:;r. t.laooet Fulgencio. 

O SR. ~1AioEr. F1:wE:-.:cro-Contrtt os abmo> 
h;t l'C~lU'SOS D\1. lei. 

O SR. :VI ART!XllO RmauGuEs - :II'L" s:dlr. o 
uobro rlcp11 taüo que mnít,,~ Y<~?.e.s e:;~cs re<:UI'· 

• :;05 :::ã•' ilbuUdoll ; não podé-m tct· lo:4:~t· ]lO!' 
mil 111eios <tue lt clii iJ.ll<l. pvr: em pt<Ltic:l. pam 
obscnrlwr iJ. \·er<l<ulc 1: a j u •til;a. pt\t<l tt-i .rlil· 
phtt\" o intet·essc poli ti<:o. muitas \'C:ze.• iu ;(11\

fe..'~S:.t \'1' 1. 

cill:u lii.os não pt'OClll'"J.tn :tlist:w-se f'lnitores, 
"s m~.s t"C:i'}Jeetivns dF>\'CtU ,~ [i :;t:~.t-os ex-offi
cio. }.fus, :>i o i~)\·o u;tl) íH"Ocura h;tbili tar-se 
llar·;t l'Xí•rcet· o llil'ciw •lo voto. n~o ser~i. alis
t:uulo-o~ <:onlt':l. :~ sua Hlll rtttle tJ 1nc!h or· 
meio tlc obd~;ll· L'IS ~.o Clilllpt·imen lo r.ie>sc de
w~t·. ao exot·cicio <L'·s;;e !lil'L"to. 

Si o !lavo Ll!iO (ll'OC IH·:t qnali!lrat-><:. ú que 
nii.o f(LL~t' intervi!' Jl<\ dci<;ii.o •lu:; ;;c;u;; rcpt't\
SC!lt; l.U te;; . 
Ali~t;tuos cx-oílld•.t. continu;min !l<t mcsm•• 

imlilrct"Cil<.~~. · 
Dl:- sc :to ci:larlii.o :ü~tlliHl c..xlw:.t•;:'ío poliLic;l., 

ilt<;:a- sc "Jm l[liC c\lc conw:·r~h~ntla mais os 
>Cll~ tleW~I'eS; [ÍJÇ:J.·Sc d:.L d<!i(itú ti IHa Yl•l·o!;l.o.[e 
c •~~~Lkt·-.~c- l :n cs,;a t:t'i:n iHCO$\ !mliJl'~l'cu~a. 
pelos ,Jo,·l!r~ dvico~- (A , ~•r •···~ .) 
~o lll~lt e:::t.tdo. todo o in•livitltH) de cert:J. 

in!lnclld<L ooHii•~'· toma '";;i, tw lo.:«tiLladc 
onde l': ·siLl'"~ o ct11::tr~o <lc pror:nmt· o;; dtla.
d:lo~ flue te,Hn. <> mui t''" ,·e~r·~ o:> qm:~ nii.o 
t~·em riu;tlitlad<•s cld!OI~tc~. ~:u·a ali~t"l-os. 
tle:<~ic qur llOi'~•t contar CtJ!I1 r,~>; .:ku:< n'r.os· 

<Juem pt'l'ci;>:~ tlc ,·o to.• q llf' t:tú<l<l de oM.er· 
eleitore . ., . E' j ll$tO. (. IJ"'' ''''·' i 

Aindr, <tUC 11113 l>'-'~e . S:· pre;,itlcnr.e. SOU 
oht·i,:\ tlo a (l:•r o nwu ,·o to ~"Ont: ·:J. e,.r.~ emcnua, 
}Jeloq 111, J!L'\'l tle:'<:n lp.- :10 nobre ÜL'JHtt.:\J o,que 
ttll: :ner·eet· o 1na io..1!' t'·):S.pl•itn ~~ coa~ider:tr~ito ~ 

O Stt. :IIA:~iol>r, FGI.OE:"CI<J tlí• um <J.}Ktt·te. 

A lei de 9 de j:an:>ir<J de: 1881 ,conl!e ·i1h1. peh1. 
tlcutiminaç~i.Q <h l r~i S;tr:ü 1':1., ql:~ e:·:1. !n.:"n
testaveluwnie u:U;\ lei muito l ibtml. ~:;) :··; ~n i.i
rinm U.os tli r·citos eleii.Ol":.tE'S, t:tnllJem r·sr.;clJe
le<:i<L rectlr-'OS contl·:~ o~ iJ.li;t:ttnL'nr.os imt~bi ~o~. 
contr·;t os iodlvidtw~ tt riuem niio obst•wt.r: 
!lt.lt<Ll' :\ cnp:l.<:id;HJ.e el1•it,on•L em m inclni•lo; 
nos a\íst:unento;:. ;,ra.~ , qne l~;zi:tm o~ <:hh~t
ui>Ü1S j)O)i'ÍCOS 1 01~l;tValll 0.5 l'UC!Il'SOS C(H!tl<l. 
e.•ses ;~ll~tttmento.< ue Hnl<l. .uàneil<.l. mui o 
SÍJilples 0$ imUvirlu~ B e C, a quem lhlt•l· 
v:~.m os t·ecr ' isitos exigido:< peli\. 1;-i p;u~,~, t'XI.a·
ce!' o dir~lto do \'01.0, cmm re~·oaht:ci(l o:; elt•i
t<wc:s. O ill(lh·iduo A. <.h< :::ua parcia.!i•hltl<·. 
J"P.l"Ol'l'ia irn rneüiM~mcntc elo de:.p;te l ~o que O$ 
roano.lavu. u.lisial', c qu:mllo otm'O Yiuha in
tel'por i:;t:nl. t·~<:tn-so. o .i1!iz ou o escriY:1o ~!! 
neg;wmn tomu l-o. ::llc.:;anr.lo n;io ~tn· permio
titl•• Ül) t:S recur~ s ~uht·e o mtsmo de~p:t~ho . O Sa. ~l.\1:1'tXIIO lloo!u<::uF..~ - \(:t.s nôs nilo 
Pas:;:~do o pt·a~o. :i'n·;1 •lo qu:tl n:i.o e.t·;t. pt~t·- poüetno:; íhzer leis cspe<:i:t<~~ qnc; •tpr<)\'(;:item 
mittítlo l'ewrrer . o nrimeit'O t·c<:ort·enl;e ,!e_~i,;- e -te ou :o.qu\'lie caso, es•e •)11 :trJ 1dl~ ~o;;ar ; 
tia do seu recur.>o c-o phospl:orollcltYi\ scn.to pl'incip;~ lmeutc nu fjUC conc:N'IlP" t•.l~;.,,;.to. 
tlúitor Diz o p['(Ü t~to. ~l'. pr:·:sidenk. i_l,·:. ) 

A b i de 12 tle OI!T.ll l i!'O de 187>:> · ~ mbcm S!'. Jl!'l"8i<.lt'lltc . .iá ,u;;. ... •. ljl\;1.1\<!o tt·,ttei ol:t 
conferi;.~. i1; j1.11 1 •~~ JKII'twhiae~ o <.lit·eit.o tl<;:nlis- emcwl:t •.lu iliu:;tt·l~ o1cl•tt t:.Ld<i. qw: e 1~ ~ pr·c:iu
tar YOt:U\t:'S l ll.l l' Ct•lliludruml to lll')\ll·io: I U:t~, •lio,;i;tl proct,.kr-se :to :: li ~'"lll''lll •.l eldWt':.\l in
que acont.e;:ia ~ p, ·;;.~na-< fii!U nem ;~o llll:Uo; d:' (lew.!etiW tl:~ l'I.';.J II!~tm~:H.a r;:i.to o.l" l::: i dei· 
tinham ;t.i,ti ng-Hlo á itl:ule le:,!al, iudl\"iduos <tlle wml. 
lutvh•tnlll\ltho.lo•le <lornkilio••mm quil i fl c:Hh•~. E~!<~ ll'i. qu\l :.\ p:l.r de llllltt:ts d is ['•)Si ~:t•l!$ 
Hou l'e .iu nl'~t$ paw..:lri;~t·s t[lli.' inclu it;un 1111 :;;tlutttr;•$, tem gT<•i tdcs ddei!.•.J•,HflO p·•l1• ahru.n
<tli~t:unento llú llH!,; lle in<lidduos quc num~a ;;-er· ;t fut•:zm JH'O~C:>;;ua l d01 1(1\;t!itit·:\Çiio Oll da 
cxi~tit·:tm. e no di;t tb eleic;:io o~ C<'.r~• u;.f:IS l'lci•;;iu. E som,, (i",emttdc :•r•lcC~"'-'· d:wa .. po· 
d <:itot<l('!; 11Üt1 :lli$1 ;ttll.l~. e que )mrtcnciam a >itinL. 1.'01llll ll!,;'.cr-s r: J·.·;.:-ul;mn:;:ni<} ~~m t\l!St:t· 
muui<:ípos rlillct'l!ute;;. comp;u·t>t:ia nl' ú clw.- menu), corno proooh:r-sc a mn:t elcir:-.;!u 
mtttltL jJtu'tl. vot;~1· em nom<~ t.laq\lelles ~\1 [ 1- <j1tando ;.~.tt! ó n: CIJ.-'õ<lt'iO fm'IIHt!<LL·io p:u·J. U$ 
po;.tOs Yota.ntes. Tc;:remunhei ist<' muii.;JS at:tas c oukos tt•~balhüs JL-,;t:.~ nu~m·e%<t? 
vezes. E' no ;\li:>t<'mento el,!hl:':.tl que co:net;'<t ~ 

E c 0 que ha tle aecmte{!Cr, ~i :t cmenol:t 1t0 viohv,r::io do; tlircitos tios d Ll:ulJos, CJ ucr· •.iel· 
nobre <kput:tclo lbr appl'OYll.d:t. xau,lo (li! ali.~t:n· 05 q ue sii•J ;t p to,: )KH't L cxet'· 

tL'l' o dit'•Jito do voto. CJlWl' ;LJi,;t:lllÜQ os que 
O Slt . M ,1..'\0 2r. Füi.Gll1'iClO- :tb l't:t:Ul'>Os cttrec·em de c:.1,p:tcid:vl~ ~~lein.wal. 

na lei. 1 Assim pens;tntlo, sinto-Hw cerw <le h:J. v;~r 
O SR. M ,\ RTI:Iii!O Rnrnaom:s - Ha t;\0\WIIl cumpr·ido o meu dever iulpu:!rl1t ntlo :J.CJUll!' 

muitos meio:; de illudir estes t'ec..'Ut'SO:;, et11uo que 1ne lXl-t"eC<\ l)l'ê'.Ílltlicúl av itltel'l~epnl•I~<.'O, 
açabo de demonstrat·. (2'roca•a-se pa1·t.;~ ' · l>Orque nenhum ;ts;;umpto diz ma.rs L'úlll ltl-

Sr. presidente. não procedem. n o meu hu- ttlresse gel<~l.uo _que e.>tt:. ~ . . . . . 
mil<tu entender. <\S r-I.Zües apresentad:\s pelo Sem qua.lttiettçao. :_eal.. u.LO p~e ~a,· er el_el
illustre deputado crn f<wor d<' cmmend:~. que ção lívt~; sem d€:~~to l~v~-e ~;:10 P~~ .1lo.' :er 
ora impugno. Dis~e S. Ex. que, clesde f!\11! o;; ,·<.mlallem\ l'Cpresentw,r.J.o , som 'el d,\deu'll. 
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representaç-ão não peidemos ter boa. politica. e das nossas fimwças. a mensagem refer·~-sc a 
sem boa, política. e impossiYel 1Joa.s tin~!n(,"::tS, esses desmttndos enormes pt·u.ticados em noss;1 
e.. IJOl' conse)!uin.te. a. 1'21\cidacle c o 1n·og1'2:.:so 'J''':V":t ·1 (><:-:·1 io•·.·o.tin·t de<:enfi:·e·'d·:~, ., cs,;:·l ·t-··i-.. ~ " • _.. _ l-t.~·l,.-, 0.1 •:• .. l·,J :""" • l • o,.; •- t.'- (,~\•I o..;o..;(. ;~ 

cia.ri~'-' inconn~rsi,-el. Sem emb:wgo, ella ped~ 
ll_9 p:lrlan~ento muito estl..ILlo c insiJ~Ú<.~ a .:\tten-
(~· ' · 'í' "' ... , 1 ) 

t?st;;.velmente rn:E.mo. incontestavelment·.\ 
SESS10 DE S DE ,JfLI-IO DE 1802 l g'l'ave. (:lpuirdo~.)- . 

I E :::i é Y(·t·dn.de, St·. peesidente, que o illus-
( Y de p:1J. t<;;o •l ·1 :>o ,·ol.} I tre ministro t.h Fn.zend:t, que tem conheC'i-

1 

m;;ntü lJessoal tle todos os detn.lhes dos nego-
O §'!·. §~nl.paio Fc~·r:::t::r.:- "\. Cn- c:ios de :::u:~ allmini;;:!i·l:!çüo, :::él'ia c cileh.t. Lle 

mara. :1c:aba. de O:!Yir um IÜS(:m·so, s?m ,l:l..-i:l:1j1·esnons::l_~ilidades, si e YCl'dacb que S Ex .. 
brilbtnte, que 1·evel:t as <.1ptid0es c os tn.:.cni:os ~ t:tlêntGso como é, crl1;el'ioso como se tem l'~
do illnstr-e dPpnt:ulo peb.s J.lagi!as ; m::ts inE·- ·n:~la.do. pa.triot:l como :'e tem m<.mi1~stado em 
lizment2, eonstitnintlo um vercbdeir·o lih2llo tü:.los o~ sens netos e !1<1. p1·opda. ;:se~tuo fimm-
ac:cusatorlo, ctesc e <ts SU<'tS pi·1meu·:1s p:~ a.Yl':ts ceíl':l. que tem t es~nYo. Yil ·=>; s1 e vere a( e que 
até Ú. yer·o::t:~·JO. CUjOS prOYill'its acC:U~éll'<llll Üll) _di~no mini~tl;'ú ~la, 1:tzendt\ <:\h5GlU~<I.111Cllte 
propr10 go \ e1·~o, o c.-:taüo elas nossa$ fin;~nç-~ts, ! mto te·;~ 1fi'CC1pttaçao. at;fuma em ;~tn·al' se-

~ . .. ~ · . - ... ... . .... '-
.1: • .._ ,.t,_ .__ 1~ ... ' ._t.\L V •1 l t\1 ~ l C. J._\..o C. ., .._( • 

dustriaes 1leste paiz. I me:mLlo l:C~m antec:edcnc:h• un1t'L commissão. 
E e preciso dizer n~·sts momento t\ v. E:(. ' ntiú.s eo:nj)Ost~t th~ fbttn::ciros conllcdllos, ca

Sr. 1·csid:mt2. u0 s~ lJOr ventm·a o i us- 1 · · (\~: ~ · · etentes. >r:\sil1id:1, ')Or um nome 
trado f'í:"l)l'esentamo ti:n~.~sc descillo a. toclo::: o~ illu::.tl'e nos !hsw:: tl:t noss:1. polit.b1., o conspi
deta,llte::: c nünucias deste projecto, que nrro cuo In·a:dleiro (·;)nselllelro P~1.u1lno .Jo-::0 Som·es 
ous<."L. q-:.1:~nto ao seu r;;ht:;r, te1· os rúr·os de •Je Souza, commis:::U.o di.t qu<1l lh.zin, p:1.rte o 
um~'l. cre:H;5.o cxtraordinarit'l.. em In~-:;t:·I·Lt li- digno rn·esidonte do Hi.Ulco do. RepuiJlica, 1) 

11<.1.11Ct:h·a. :::e por·,·em.m·a. ~nobre deputado Sr. Visc:ontle de Gu:'LhT; si e c~·rto que esta 
ti\esse discutido :1.s questües CJ.UC elle encei·ra, commisslio apresentou :'..o goYe1·no -:.Jm tr<l
com <1 c:n.lma e o crite::io c~ue S. Ex. tem i'CI'C..; 1x1Illo tlip:no, s~rlo, c que ::.·çve!a as albs in
lado ne~ta. casa. necessal'i:.unente o me<t 0.5- dagaç6cs-il que :;_;ç~ entt'eg-;u·:ua seu::; auctol'es. 
íbrço seria maior agor~1. ao tOllli.H' <1 }_Xtla"iTi.l. que o nohl'e deputado não descon!1ccc pol'que 
para ch.-.fr-::tle1-o. e:::se tra.1x1lho aqui wio; ::i ê exacto rp.1e tudo 

n e 1zm::at.2 YCl'tHp .. Wl que o no )l'e t.C'pi.1- is;;:o ~o c.::u. e CJ.ue <1 comnussao r,c azcnL ~t l'C
tado nt'to sallio ele ~1m pequeno drculo. da. li-~ cebcndo c.sta pcs:1da tareitt lançou um olhar 
mitadn. :tr21K"- em que collocou o tlel)<'l.te. dl'- p~n·<.l o 0slatlo de agonia, e de tor·tur:t que 

• n .. • .. .. .. - ~ • -.... · .. .. r.. ·-· ....... 4 · '- ... ' ...,:-., 

• C.\. • " .... . . '""'·' ... 

chamei de circnlo Ylcioso ; porq U:.lnto. ioth a. fin:mceir·o, tolt1. a. Pngl·en;tgem economica. dest.:1. 
arg·umcnr.a~;uo de S. Ex .• todas u.::; ~ua~ P•<h:o.- • br·t'<t poe ,·irtr~tlc l!:.' e nus p:•~s:l.do,; , pnl' virtu
-.:.-ra~, todos os per-iollos do seu discurso. não 1.le ele tle:'5astre::: m~·don!tos que se d2r·;.tnl: c:omo 
})roduzirn.m c·ra re~altnüo senão o se.:.:-uinte: s, E:.:. pl·c~·-~n,lo s:üiea~:a· noüc~enYOl\·imento 
que o prnjcc:to (! mn as::;:üto ao T!tesomo. e tln mn.teria. ~úmenb o argu nwnto U.c que 1) 

que :.ts cmpr·ezns industrhes tem YiYit:o com ! abuso tc:n ~ido a norma. t·eguladol·a dos acon
<'1. fr·aude e com o dolo. I teciment.os ilnanceii·o..:.dc (}t!~ o abus•1 tem. sido 

Se u, discuss:io corrc!:se no terr.::r;o em n. norm<\dc comlucta. ca·ta.\le to~.! os o::: ;!·twernos 
qu~ deYia. ser colloc:a:h. se_ o rleho.te se e2n-1 ·.1~ .111.~e .o abuso tem sido o unico in~uito ma
pcnh<1~sc sem n. m~ulifestn.ç~ao de pl'e·.-cnçao, t miestauo pelos t'Xflloraclores dtt r·1q ueztt pu
ou de Jiai·.: zJí·is. de pensamento pl'econ- 1)Uca, e por fim Lle qne o clúlo e '" 1'ntuüe sií.o o 
cebido sobre o assum.pto, -estou <:et·to •.le que escopo, a. aspil·a.,~ão sup1·em:~ de t.o~b.s as em
a.s pri!m·;r·as pn,ian-.ls de S. Ex.. Sl'i'iltm o . m·ezas indmm·iaes ?! (Jh•ito beu: .) 
commenün·io :::oln·e a mensagem l)l'esitlencial - Pet·doc-me S. Ex. que o diga: como 1.111i~o 
e o reln.tol'io do SI' ministro Ll<1 í.~\zenua . O argumento que m;; lKl.te~.:o entr<1r n~ es~enc1a 
nobre deput<1do. clescle principio ate <1.0 ftm de daquillo qüe nós debatemos, eu su vt uma 

. :- ~ . ~ :;"' ... " . l ;_ ,~ ;-- l . • - ! ... 

das emprezas, nn. des:::onfianç:a, que deva. sm·- p<U';(,~ã~1 das apolices ú.' pttp::-lmoecln.. 
zir contr<;. elb.s. na neccssidt.lde de tod~t a re- Sem Lluvith) . Sr. ~)residente, que nií.o vi~mos 
flexão, serenich\cle e patriotismo por· parte aqui lXtl'<.\. def'inder Ôs fdsific~tdores (·•lJ~>iados): 
daquelles a, quem incuml;e decidir de a:ssum- sem dnYida aue nús não Yiemos ;,tcobertar com 
pto tão releva.nte. a. bandeira üi1m:.1.culad<1 de nossas const::ienc:ias 

S. Ex. não <.1.i:<.1.cou r., :mensM:em. c entre;. o latrocinio, 05 dôlos, os <thusos que pulluh•m 
tanto '" menstlgem reYela o estci.do desgra\ado no. p~·aça do Rio ele J;,meiro. . • ('~Ht!ito úem). 
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O SR. BELLAR)f!:\O CAR:'-:Emo-E' umn. jus-! mni;.:; 't1c ml'!!o secu1o tremulou !l<'.S nossa.s liJr-
tit:L dcYillao iL eommi:'1-sã:L 1 tn.lez:t:~: l,)OlYil~C o Visconde •.l<~ Ouro Preto 

T •• • • teYc <t lHoetençao nueri [ •1c ameka· \·o tos em 
St·o presidente, que nC•s nfta ·Ylcmos .v~mi: ( iil(.:O:' 05 CSf:at o;;;, c ])orq~tc k:nln·on-:-:~ de 
como o no~Jl·e deputtldo, pretende:t· néste ino-lsr:.c~·tfk;u' S(J,.OOO:OOO~ dt,:;tt'ilJ1..Iindo-o5 ]JOr 
mento noo u;.üar de maü·ri:1, espcd:~.l. 1-::~to 1·mu::: I ttl~1:g~·s ~~· p::cr.ex~o de n.~1xilius ,·. l:lYonra. di::;-

100.0 0:0 ~ q<tC se ;,;,:.nori:::<.l. o Ot e1· xecu- ; •• g;;.c,. ~- ·o""" - c.. ~.-,_·,. ·• , · -
'-;iYo :.1. enüttir lXLl'~~. enq,.)t·estar 0 s:!u producto . o~t<mte. c tc1~az. q t~~ não .se ;tcalJn. 1Htn(·<'l.. que não 
:ts emprezas neces~ltat1a.s c;, que o meret.:~rem, c:e:::::::. o:n.m:tl5. de fJ.Ue nus PStttmos iuun(hvlos tle 
. • ~ · • ~ • .. .. -: . • .,,')!':)!_ .,~ ~. 1' • • .• , •' -1 •• • ... 

'-'1 ~ " (. ....... \. '- . .1: (, . • ' . 

St·. presidente, seri:.t 1h~ü .. ~ioso p<Lt'a Y. Ex. e di$tl'lbuiçJo dellc-não T,!:'m a })l·ocedenc't..t que 
p<m<. esta. cama.ra,n. est:.l. hO<':t adhtnhtlb. e qu~~n- lhe }Xtrecc. pois, mucb.cks como :::e :tch:.l.m as 
do nJo são numerosos os 1·epr~scntantes oueme I no;;;s;:,::; conllit~ões e.::onomicas, ::t massa. ele panet 
honram com <\ sua n.ttent;ito, r;·lf!mbi·~u<ts tm·-, q ne temo~: em drculac:iio não c tfio exa.ger~\cht 
tm~J.s, releml)r::tr a. clolOI·osn, .::risc 1)01' que tem como se pmlS<l., ::;obrctudo depois dn. emanci
}Xtss:.tclo ·~ praça. elo Rio de .J~'I.neiro. sômentc p:u::Y.o c ela. ici a.urc<.t de l:) de m:úo. Lo~oo 
üeYiclo aos erros d<'l.s administrü.~ües que jú. se apús a .. essn. solução ;,;loriOS\\, entre os H.tstos ~lc 
1bram. O pa,recer. calmo c inY<:!Stigallor. um pa1z que ~e mac:uhtva com a. existencia. 
l'eiere-se a.liús a tudo isso. - · de pobres <:aptivos, de mis2ros escr;:tvos. come-

1"'~- çar·am n, a;T)p<Lrecer os e1reito~ que modific<tr:.un 
astrado. si por um system::t. fi.na.nc:eíro inc:om- <tmptn, c prortm( ame:nte as conL 1çues U) tra.
prehensivel. si por um <:0!1juncto tle princípios lJ:üllO e do regimen <tg-eicok ... 
üetermina.dores de um:'\. eert:~, e:::col~t el'o- O nohre deput:."Ldo sabe. c não quizo,lizer~ 
nom1ca.. nos Ylmos u no::so 1:.. 1z que gra1 (.;, 1 :. · ·,.., w :s::; < , 

(lado de pa.pel-moecht. distribuitlo ~tg-ita- sallido •.ia. éirculaç:ã.o, em vir·tw:le justt'l.mente 
tlamente por nm p:..ttt~m:..tto o:5ten:::i \-o ; si thls tr:.msfvrma~ões das condic;.C:es soc:í<1es e 
porventura, deYitlo <LO ponto de vista pnorticu- propri<.unente do tra,balho. 
la.r. 1·estricto e pessoa.l em que se collocon 
t:üYez o pt·ímeiro ministro d:t 1hzcntln. dn. 
){epublica, nús tivemos c::-s<t qnantid<\de enor
me de pi•pel. de instrumentos p:wa opcraçõ~'s 
}lha.nt<.\stic:as. de recur·so;;:. pi.tl't1. ~-r·;.md~s nego
d<ttas aqui e 1ôrn. (l;tqui. súmente l)Ot' isso :..t 
ca.m<W<.l. lnt de ser inhibitht de encehtr um 
deba.te ca.\mo, prudente e escoimado de pai
xões e ele preconc2itos sobre um <tssmnpto que 
joga com os interessçs mais palpitantes <lo 
paiz. com interessses do futuro d:.t patrl<ot, 
porque a pontualidade ·· com que pag<11·mos as 
nossas dividas _serú. o ponto de panhln. p~u·a :.1, 

::s (.. .. (,. (, 
que somos um pa.iz digno do cr·elltto de que 
gosamos interna e ex.tm·iormente, a. despeito 
das palavras do nobre deputa.do? 

Porque essa pretenção ne1hsta. do politico 
brazileiro que assistio nos ruueraes d<t moni.tl'
chia., porque elle proprio c:wou o tumulo em 
que ibi euterra.da <t lJ:ul(leirn, (tUe durmlte 

O c:-3crav-o em um ente nüse1·o. atado aos 
seus g1·illllíes, pouco dormitt, m<.tl se a.limen
t:w;::. e Yivia quasi nú o .. 

o SR. ZA)L\.- :Nao e exacb, niio :.tuoiado. 
"' 

0 SR. SA)fi'AIO FERIUr.-E' verdade, e Uffi<l. 
das nossas maior·es vergonlms. ( :1poiado:>.) 

O SR. ZA)L\- Eram muito in1elizes por 
serem escravos. mas eram tra:t.t'l.dos com muita. 
solidtucle pelos seus proprietarios. 

0 SR. SA:\IT'AIO FERRAZ- 0 que quero i11'
fi.l'llli.'tr a. est::'l. Cmnara. e CJ.Ue o es.::r·u.'t'O não re-

• o ~ 

circuhtçito (h moed:.l, e nest;1s condiçúes, como 
é publico e notorio, lJn.sta lembrar que o fa
zendeiro constitui<L em seu bn.nqueiro o com
miss~l.rio. Era este que pagtW<'I. t\S suas m;;tis 
insignific<.tntes despezas por meio de um in
strumento cujo nome vós todos sabeis - ero. 
acttüllo que se ch:.tlllttYa umo. ordem. 
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O íll.zcndeiro da'\"a. uma orclem pn.r:1 a. praç:.t, 1 r·entlo a.o modo de vm· a situac;ão present~. <t 
onde et'<t vendl<ht a sua proclucção, c <:om is~o, uma sê1·ic cb principios estallelecidos, e e o 
obtinhn. t.oclo o pequeno ou mesmo o g-rancle i resutt.u.do incontesta.vel de um p:mto de vista. 
mo\·imento das suas r-o rieda.des a.o-ricohts. i da c rnmiss5.o a. ue tenho a honra dP- )er·ren-

Que nccessiclatle tinha elle de gra.ndes som-! cer·, el:LlJora.ndo-o na qu..1.ndade do r::la.tor 
mas em seu poder-~ ! sem a. m:üs insignirlc:mte pretençã.o, pa.ra 

Veja. V: Ex . . que nós p~demos e<tlc~1h~r em l que pude:::se ser aqui instl uido o debate. 
, • •. • ~ • t .. • ,.. . . . ' . i U:.r SR. ~EPUTADO - projecto revd:1 es-

esc~.~,, o::;. e se porlcn_ws cah:ul.t. ,tmd.:t, qne r.le · tudo e p:ttrwüsmo ... 
maw a dezembro t1ve:~sem entra.do cento e I ., . 
trinta e tantos mil irlimigra.ntes p:tra todo o O ::->R •• ~A)n-:,:uo FERR:\Z- S. Ex. fez: um:t 
pu.iz, pel'gunto a, v. Ex • se pitgando pelo n·a- , f!1CI'<J :~lht·maç~t~l: 100 m1l contos dest.<t:3 :.tpo
b~lh~ lin~ o insignificante sala.l'io de ar!O r(~i:;;lltc~s ::;ao I O~ m1~ contos de papel moetl:.1.. ! ! 
(harws, nao temos uma somn~<L :tl)proxt.m::vla ~ Ex.. nao pocle pro\·n.r· o que pr,·tende, 
de :300 mil t:ontos cg~e se ev~tdt:tm c1ua~t qne \ pc1rql:e 1:\.lt~tm. a~ lntSf'S que n~.~se cu.so são os 
completamente (l;l. ~.;Jrcula.c;ao ~ . _ propt·ws prtnClpws de ec:ononna.. 

E o nolwe deputado por .Ahtgua.s sn.he, nao Papet-moetl;L com curso 1orçu.do ou sem cu r-
~ . ..... . . . . . , .. 

c. :::-11 u . c ·e l (.''"' 

ha.lhador·es livres. not;mdo-se que só na.ln.
voutn: pod.emos compnt:.tl' <L e:x.istencia. de 230 
mil tra,balha.dor·es. v-ou ihzer a. V. E:c um 
pequeno c:.i.lculo, pec}1.1eno. pnrq llil) não son 
muito 1orte em ;J.ritlunetica: os 2.50 mil tra.
balhar.lore:::,ac:tualmente colloc:lvlos n:tlavoma.. 
percebendo uni. s:tla.rio insignifin;.tnte de miL 
reiS, s1:1 c:llH:; {hzem represe:rt:.\.t' tl, e\':l.SÜO de 
q.u~si :~00 mil_co~ü.os . e o no.bre q~p-~ü;ulo que 

. •-...; ._. 

gita t:ulto d::·~ta.~ c:ousa.s. que sa.lle ciue o E::;
ta.dó tem cento e t 1.ntos mil contos ele emi.:s5.o 

ro riamente sua. C! c ue as emissõ2s rlo Ba.n o 
da. Repu h!i<:a. e outros não so clevn.m n.inrln. 
a 400 mil con-tos, pergunto a V. Ex. se o 
numero. se a qu:111tidnde de papel-moeda em. 
circnl::tc;ão chega. só pn.ra. o est:tdo ele :--ão 
Paulo. c0n::;i~_lera.ndo-se o resto rlc seu IUO\' Í
mento commcwc::ia.l e industrial1 

V. Ex. tem de des,•iar. de tirar t.los ba1His 
dos trn.ba.lh:.vlores . .. 

O S1::.. ,Tr;uo nr~ :\IE:5QUITA das mein.s ate . .. 
O SR. SA~IP.\.10 FERRAz tias meia.s como 

muito bem diz o digno deputado paulista. 
quasi :300 mil contos de pa.pel-moecla, que fica 
dorminclo :1, usur;t ou a desconfian('<.t. 

Essa, e <l. pura verdade. e S. E:x.. a.pregOêl. 
em tod<1. a parte, no parhtmento e iom delle, 

{ !' <:1. • ~ ••• inundados de- a el-moeda 
e que os· ca.na.es da circulaç-ão precisam ser 
quanto antes desembaraçados d~ alluv-ião. 

S. Ex. não confr·ontou o })rQJecto nas suas 
minucias, nos seus detalhes, na. essencia pro
priamente dit.'t das questões economicas que 
elle levanta e nem siquer confessou ao me
nos que e c?herente, feito com logica, ohede-

:t'' • ( ~ ~ 

ta.nte dn. naç-.:"i.o nii.o tenha. a th.cilida(le de di· 
zcr· que esr.as :tpoli<::es sii.o papel-moeda. 

: ' 
peiot· f( ne o pape 1-moech. porque lhlse<w:t 
m.:·:;mo o systcm:.t; er·:t a.police com juro vin
t1o pt·ejwJ iem· o ]X1.pel-mo:.!da p~rq ue er<t rece-
bida nu Jn;:rt:~üo. . 

O SJ{, SA:'IH'AIO FERRAZ - Pos~o a.pont:.u· 
m:Li:; de ·c i nco~nta. períodos do tliscm':'lO de V. 
Ex.. <:~m que disse isto. 

O SR. OITICICA-Eu disse s0mente ist,J. 

O SR. CoSTA .Tu-xroR- E eu :t(:res~.:cntei que 
era. pa.pel-moed:l. aggl'a.vado . 

O SR. SA:\IPAIO FEtmAz-0 nobr·e deputado 
P"las Ah go:t.s encheu a maior p<trte c.lo setl 
discur::o com os primeiros p1·ovMri., •lo lihello. 
cu.;;ts affirmaçõe;; :eram que se tratava. de 
umn. emissão de :. '" el-moeda, e que os em-
pt·e~os indus rmes vív1u.m to( os a. mu e e 
do dolo; e não obst:.tnte, nem siquer trc.Ltou 
dos motivos complexos variados, que podiam 
ter influído e influiru.m ptm.t o movimento 
que s:~ tem opem dl). 

O nobr~ deputado disse que o cambio tinb:1, 
descido só: com <.t apresentação deste projecto;. 
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. 
E, entretu.ntu, esqueceu que. de 188G ;., 

1880, se lev:t.nl:u.l·~m en1pr·estimos no valor· de 
180 mil conto;~ : esr uec:en f nc · )iliz · :;;<::o 
por uma. rcvotnç~.o l'<tdil:;ü, C! que, a.p:•z;tt· (le 
tu<lo isto o c:t.mhio se m:uHere pot· muito 
tempo em situa.~ão <tlt<t ncssi~ epoc:t. 

O Sit. Cos~'.\ .lt:xmn.- O c<:.mhio m:tnteve-~e 
ate que os mini~tros dn. r~epnltlica., pot· decla
rações intempesti\::t:', o fizeram rle:;;cer. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ - Q::; processos 1h1. 
ali:;.1, do c:tmhio enun todos a.l'Uth .. ia.es. A ;Üta 
do ctunlJin erH. de\"id:t. in .. ontesl:avelmente. ú 

T~to ú o que toth~ ::,gente l'a.h:.: . O c:a.mbio 
SUbio naquella epOC(l,, apez:tr dos pl'úl11111CÍOS 
da. revolu~:ão. e d ura.nte mesmo a revoJuç:io. 
pe os proces~os u.r-t11<:mes. por·quc o governo 
a.inr.h.l. tinha 1'\-!;stos on sobt·as dos emprcstimos 
Iev:u1t:.1.dos, nrío tendo. p~rta.nto, neces~idadc 

~fi.o acrerlitcfs, se>nho!·e:;. qtH~ o 'sr!I;:tstíanis
mu seja um mitho; infdi:wwnw elle e uma. 
ee~tlid~tdc . 

Tt·:una-se ho,ir~. SI·. pre~itlcn l.c. n:'w ma.is em 
íllxor·do g-lot'isll sold:tdu qrwj:.t;: quas1 :'t heira, 
(io :'eu tnmulo- e J>l'll'rloe-me a, Ca.m:w:t esse 
:vljedh·o por·q nc eu. repu bli: ano. jarn:ti:; pos:;:o 
csqnecer o g·ea.w:le set•virlot· tl:t lt'·'llltblic:t, em 
15 de now~tnbro. , 

~ , t. ~ t. 

l~ísot· do g'l·upo poHtko :-;ymhuli:mtlo pelo 
nome rle Deodoro ; tl·;.una-sc contm :~ pmpri••· 
RI' )ll bli r::1. con u·n • " wo r·· a~ · · · ·- .~ 
( ! Ji daclo.-: : mtd.lr) be,;t . ) E V. Ex. compre

O SR. (t)STA_.JTI:->IOR (Ítt lllll <1.p<Ll'te. lu·mle (]Ue )Xtt'<l. dt:molil'. r.wlo e l'CCUl'SO, que 
o SI~. SA;\tl'.'dO FERRAZ-Não e illj IIStiça,, ao lht·n. tlemolil·. tudo e iJI:>!.rmncnto, que pa.ra, 

contml'io. é mnn. :tpt·eciaç--.J.o sobre ;ts ueg-a!.i- d(~molir. tw.lo e :t litr:a a.fiada ou o pt'Opl'io 
vas jnsistentt\S rlo ~r. 'Ar:Lripe e tlo ~t· . Lttt·e-

1 
ptmltal do ;~,s::;a.ss~ne. que P:•t·a. llem~fir tndo 

na., de que empeestuno.;; pnssw.!os mw pode- set·re. a :tJJ:J,rciJm, :L HH~Iltir:t. o otlto, a ca
rictm tet· produzido esse eii'eito. lumni::t, tt in n:;ja e todos 0:1 rlliws sernimentos, 
- A Camara sn.he que o auxilio ás ilu.lustrhtS por·quc ;t. motHI.l't:hia niío ÜlVC de(ensot·es, no 
vem de long;J, data; e ques::i,o que se a.g·ita, momento :t11gnstioso l);t, lucta. mas a Repu-
1m, muito tempo. que preoeupa. a. a.ttençiio de l•lil:;t o::: ter:'t em g·r·;wrle rrumcro! A Rqru-

· · · à 11 l'l'd'i\, . • •t.: .o i :111, utl!l(a .!Ctit, 

conleccion:.tri•~ um:.t mensagelll; o go"·erno, 
como jú. disse, lltlmeou um<.t cornmissüo pt·e:ú
dida. pelo illustre Sr. P:.wlino de Souza e t!:.L 
qua.r fa:áa p<1.rte o iUnstre presidente do Ba.nc:o 
dtt Republica.. Sr. Visconde (le Gwthy. c o 
C<'tml)io nã(• b:dxou, ou -se lJ:tixou roi in<:en:-;i
velmen te. 

O Sn.. BI-~1-~f..\J:MI~o CARXEmn- Est..'l. é que 
e :l, ver;dadé. 

O Sa. CosTA .JuxJoR- Neste ponto V. Ex. 
não tem rar.ão: ~to cltegnr a noticia a Lontlr~ 
o cambio oscilloü. 

O Su.. SAMl'.\IO FARRAZ - Perdão: peço 
muito especit~lmeute a. ;ütenção da, C<.tma.rtt, 
para este pontD. A nossa tu.bella r.le cambio n;Lo 
tem obedecido em sm1s oscillações aos rinci-
p10s nance1ros em oc o o seu r1gor (tpmarl•JS ; 
ella não tem reflectido somente a fttlta de 
coníhtnç;1. no papel-moeda, e não tem signifi
cado excesso do meio circuhmte, porque ae<t
bei de demostrar por AXB que não temos 
circulação exagerada. 

O c'tmbio tem baix:.ttlo porque nôs temos 
grandes inimigos (apo:ados), o cambio tem. 

'E' a. i:.; to. ~1·. pL'esidcntc. q rw ~·e c.lc\·e a. 
h:l.ixa. •lo C<tmhio •.• 

O Sr:.. ÜITlCIC.\.-V. Ex. e~t:'•· cn~atmdo. 

O St:. S.uu·.\tO F'l·:Jut.\Z- ••• r na.~ :t.p~:zn.r 
1.h~ tw lo o ca.pl ta.l <~stt·a.u.:.:l'i t·o como que in
\'c.5te pa['<l. <L Repnblil;:t. 

O ~1!.. PRI~:-lthE~TI~-J_.nmln'n ao nobre depu
ta.rlo que ;1, IJom. estt'L finda .. 

0 Sn. S.Ull'.\10 Fr~mtAY.-St·. pt·csident<!. V. 
Ex:. compt·elwmlc que. rc:~pontlendo a un1 
~ liscurso de dutts llot·.•s. pr·oC·ritlo pelu illustl'c 
representante tln.s Al:Lgô:t...;;, um dos nossos 
colleg~ts que mais se pt·coccupn ele assumptos 
1inn.nc:.ciros; V. Ex. comp!'ch 111lc que, respon
dendo il, um;t peç-..t tlestl. cleva~;Ito c trn.ta.n•Jo
S:! de um assumpto dest~ ordem, eu nem si
quer podia a.inda entrar em m<ttel'i<t. Est<wn. 
no exordio do meu dis:::ur~o c V. Ex. me per-
ro1 rra. que con mne ll<t sessao e n.man m, 
porque vou considera.l' o projecto e consi
derar esta qnestü.o debaixo de tres aspectos 
cli:fferentes, cada qual o ma.is importante, o 
maio serio e o \"",ais gm v e: o <LSpecto eco
nomico proprin .. meat.e dito. o aspecto. soch.\l e 
o a.<specto politico. (Jfuito bem, ~mdto bem •. O,· 
omd01' c·compl·imrmt'Cda.) 
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:: 
SESSÃO DE S DE .JULHO DE 1892 t om•.) cunlw.do o posto em circulaçã.o, i<.lnto 

ma. i~ e:.mfi:uH;a. i nspi ra.riL a.o extrang-eiro o es-
Y!tle :ta-. 1,.,1 tJ.1 ;11. \')i.) tac.lo ec~nomico ~lo Beuzit; consider-a.ndo. em 

I c· .!C l •. ::-<l ' t ... • l ... • ::- •• \.: .• r I o )Í(;. ( e 
~ . . _ I r.h\ lte1)u i.Jlic'" recon1.luzir o valor legu1 do ouro 

-~,o ;=:~ .. : _l.\ .. l~:-:an~~e., _sto~~l~~::-= p:trtienl:.l,l' a. ~1m Y~tlor just,:mente igun.l_<'l.o ~lo 
;:,L PrC:;l\.Lllte. cL::-cle ue a. OJi.lem ÍOllC::.-.<1. T ,.. r'!;' 'l • • . ".. . • ... • <•. 

tempo. tanto ma1s precwso que. o l:i1l~ a.g:uar·c a. r.b C:\Si.'.. dn. :Moeda. 
-ql~L". o Cong_rC:!sso cot·r·ç::;pomh" a _nussu.o lle que j Trat:.~ndo-se de um assumpto que interessa 
:.to1 mc::umb1do, entl'O, sem m~us 1n·ea.mbulos, ._..., todos os fith_o:'5 dest_e al.Jenç~oa~lo pi.ÜZ, estou 

C L , .L ., ~L (. ~ :S O , .... a. ' l ": 

Sr. Presidente, consider·ar~.Llo que o valor pois que nelle sustentamos n. doutrina. d<.\ mai::. 
int.l'inse(:o do ouro e hlcontesh.welmente. em sli- econon.-üa. politi<:::l., sendo por c:onsequencin. 
. . . . . , • . -1~.·, . ' . . s . 'h ... .. . . ~ 

1101~m~ü ~~l t;·po;:l do padrão monetu:·io ; consi- scit~nt.ifica., a clo~ltrina. púra e- v_erda.deir<l.
dera.ndo que todo e qualquer imposto lançado\ mente de2llO~I·u.tlC('l., . YJSto_ que v1S<.\ ·c:~:o bem 
sobre este metal concoi>re pt'l.rn. que elle sejn g-er~ü e_1~ao vem proteger mteress:::s pr1va.dos 
exportado par~'l. o extl'angeir·o, p:l.r<l <'tquellcs ou !ll~;,!'lt~lmos tle <"t.lg:ue~n. . . 
})aizes em que ;,\ cunlmg·em é feiü1. gr:atuita- .A cl!fPlit~arle tla Republlca, ou o ii-eu mtey~sse 
mente; como succede nos Estados 'Cnidos norte- supet·wr. ctBVt> ma.rc!t:u· a par c:om 0 leg1tm1o 
americanos e na.lngla.tera. visto que este f~tvet· 1 in~.e1~~i;Sfl pa.t•tt~ular, que a lei de,·e e tom pr.r 
<::ompens:;. perfeitamente bem :'tS despezn..s elfe- m1s~ao gm·;,umr. . . . 
ctmtda.s eom n. 1·emess:t. empn.te e segur·o: E1s, )?Ol't<\nto, o -pr·oJecto de le1 qne sub-
. , -· · · ··.:: "' metto ú. escla.redd:.t <t) rovar·.ü.o dos meus 
qu<.\ntidn.de ll~ste metal ·t·epresentttdo sob ~t illus1;rr:~ c::olll::g-as. 
li.:•rm:.t e.le joius velhas, }!ertencente~ diversas 
1i.'l.mill:\S, exi::.t~ ainda. mais umn. outra g-ra.nde 
qunnt1c <U e em po, em ll;u·r·;'l. e ern o )l'<\S )?Cl'-
tenceates :t c::ollectividatles e a indh·iduos e I SEss~\.o DE 21 DE .T'CLHO DE 1892 
que lm actua.lmente diYersas comp:mhhts lle l 
miner"-c:i'i.o. no ::.rlorioso Esm.tlo de l\íinc.ts. ex- ( '."i-i•! pag. H i <lo :: • \'o) I.) 
lllor<tmÍo este métu.l. que e cxpot·ürtlo p:tl'J. o 
exte:\ngeiro afim de ~et· cunhado. poi5 que a O~:.·. l...,.t. .. l.~:aeisco ,,. .. ~i,g·a- Sr. 
moeda.gem no paiz não se !hz ;::ratnitanwnte lH·e:::identc~. a. exemplo do illmtee "oratlor que 
mt Casa d<t :i\Ioedi1 ; tonsider·;tndo que •~ m~ -prcc.:edeu. Utmbem não venho fazer um 
-cunhagem, sem onus para. o particula.r, é um tli::.cnrso. 111'-lS simplesmente expor u.lgumas 
meio de libert<ü-o dtt imposi•5io de terceiros, consir.lerac;ües em ordem a justific 1r t"~;:; emen
intermeditl.l'ios ou ag·iotêl.S ; éOnsidemndo que. das que vou ter n. h011r<.\ de ma.ndttr á mesa,e 
.na a.ctualitlu.de, ~ ele r·ele,·;_tnte Yi1U. r~':tgem 

1 

p<tl'tL_ as qm~es invoco <t att~n~o princip:.\1-
par:.\ o <:ommercw a m.oeda.gem do ouro de mente · <l<t 1llustra.cht comm1ssao de orçn.
pa.rticulares, que é nec::es5aria.meme exportado mento. 
para o extrangeir_o_; consitler~uldo que é t;.u!l- Inteiramente ele a.c~or~lo co1~ os illt~st~·es 
bem de grande utilidade ptatlca. a exportaç:ao membros dest<" commtssao, cuw patrwt1co 
do ouro solJ a fórma de moeda com a efigie da intuito é de,hnto qm'l.nto possivel, reduzir a 
\.epu ca, mane1r~ e 1 ·:1 .< iz· . s « · <, :::. , • 

propJganda do 1xuz no estra_ngen·o por me10 a todos n.quelles côrtes que <.\ iUustracht com
-dos nossos productos; cons1der·a.ndo. nnat- missão demoustr<U~ que não perturbam n~m 
m~nte, que entre o numero das medidas de pr·ejmlicam o serviço publico, diminuindo en
que devemos lt\nç:.w mão, afim de fazer elevar tret..'l.nto o onu~,jã' não pequeno,que_pesa sobre 
o cambio, figura incontestaYelmente a cunha- o tiles0uro nac1onal. . . . 
gem feita gratu.ita.n~ente ,na Casa d~ Moed<t, ll Lou~ando S~: , pres1dente, este mtmto e 
J?Orque qtmnto mawr fur a quaut1dade de prompto como .Ja. thsse, a. secuntlal-o na me-
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dida de minhas forças, sinto não concordn.r 
inteiramente na fôrma :por·que a commissão 
quer realisar o seu progra.mm<:t de econo-
m1as. 

Quizera, Sr. presidente, que a scvcrida.de (le 
que se acha p~.~~uida. a iUustruda cor~mi:o:são, . . . ~ . . . ~ 

o 
realisar o que todos nós pzdimos, mas que de 
ordinario, o reconheço e confesso. sempr·e 
que entra em via de execussã?, encontr~ uu:. 
ficuldades enormes, as v-ezes msuperavet:::, a 
diminuição da dP.speza. publica.-de pr·eferencia 
fossem empregadas principalmente, em redu
zir as verbas ele de~p:'zas impt·ocluctivn.~ que 
no ministerio cujo or<;amento diseutim.os, me 
pn.rece vão a vulta.mlo de modo desproporcio· 

· l • <::·• a 
A C : mara sabe, e não e preciso recorda l-o 

minucio:::amen.te, que, em virtude da nova. 
organisação do paiz, os serviçvs que corriam 
pe as secre · r r as o m ri r, a .J 1 • ~ • 

especiaes da instrucçã~ pu?lica. e_ que. ho.Jc 
constitu~m. a J?asta do mterwr, estu.o notavel· 

E' as:sim, que entre outros, lembrarei q11e 
na pasta da .. justiça não h a tmüs ou nã:o h a. verá 
dentro em :pouco, o trabalho relativo a no!llea-. 
ção, demissão. remoção, licença e m:.ttrwuht 
dos desemb<1.rga.dores, juizes de direito, juizes 
municipaes, :promotores publicos, ~a.rcere~ros. 
chefes de policia e· suas secretat·tas, e amtla. 
mn.is os serviço~ relativos aos trabn.lhos de con
selho de Estado, ás consult;.ts e avisos que o 

r • • • • .... • sado es )e-
ciiLlmente por essa pasta,expeui:.tem ~ão granü1\ 
numero, exigindo, em consequenc.m, pessoa.l 
maior do que agora se fl1,z necess;trlo. 

de orçamento: 1 o, lsto e de uma lei regula
mentar das tre~ repa.rtiçues que não·estão 
fundidas; 2", no anuo pa,;;sado votoa-:5e uma 
e1 que gar'<Lll w.-sc estes Lmcctomwws em 
seus empregos. 

0 SR.. FRANClSDO VEIGA-Se. presidente, O 
<1 par· e com q re me: t~ nr<.t o L tgno mem )l' 
da commis~ão de Ot'Ç<Llllento, não destroe a 
procedencin. tlo que eu dizia .. 

Nií.o e.;tú no meu intuito nem iôra justo 
priva.r e·::;e:; funccion:u:·io;; du~ empt·.ego~:. que 
estilo exercendo. segundu ereto, mmto (lt;;na
mente; mas é meu de-~jo pctlit· a, commi:;:-:ii.o 
ftUc l>I'Opoah<L uma medida. flUe garn.nt.indo
lhc~ o~ dit·ciro.:;; adq uirldo' g·1 mnti.l. tamhem o 
Titcsom·o de tle;-;peza.~; :snpcdlua~ e isto Üi.(.:il-. . ' 

O Sn.. FRA:.\'CISco VEIOA-E' possível, mas 
o que ;.tsscg-m·o é que bto púdc set· resolvido 
pele\ •wtua.i lei de o~r;a.mento. 

Si esta dispuzer ctue fien.m su-pprimidos ta.es 
e t.l.es lo····a.re:; n:1 t·epa.rtiç~iío do interior, fi
C<.tndo o Poder Executivo inhibido de f:tzer 

o os essessernços esappa ec ra ' :s exercem tudo esttwú conciliu.tlo ... 
dtt justic;.a, assim como desappttrec~ru.m da do 
interior os relativos ao culto :publico, aos se- O Sn.. OITICICA tlá um aparte. · 
minarias, aos :president~s de pr?vi.ncia ~ SU<ts o SR. FRA .. '\Crsco VEIGA-Sr. presidente, 
secretarias, ás assemblet\S pt·ovmc1aes, as or- ainda. que nii.o me pat·e~•:L pt·ocedente :.l. ol_1j~c
dens honorificas e á hygiene publica.. . . ção q uc o nolJI•e tleput::rlo ac<ÜJ<L d'? opp:,;t•, 

Por conta. tlo distl'icto federal correra, mm e concetlcndo que na h:! I, or<t em d1scussao, 
1n·evemente, tudo quanto ê t·el:l.tiYo á in~tt·uc- não tle".,·;t. fig·m·;.l.r dispo:-::i~ii.o a!gunHt 'tue n.ii.o 
ç.i:ío pl'im~ria e a outro:; assumptos de t..'\t·ucter sej<.'l. de C<trac! cr pnr<lllltmte orc;<~.ment•trw, 
municipal. (.AlJoiar.los.) pet·gtmtl) a0 nui!re~ de ]..lutado o q uc prohihc 

d t d. · ··1 'll t tnlni~"tO de c.tl)rescntu.r um IJl'O-Nestn.scondiçGes Sr. presi en e,_ unmtuuo ~ 1 us r0 C? :i::o• ~ •• • • • t:.l.o 
como está 0 serviço nestes tres nnporta.ntes Jecto especlttl ~m que ::seJam udoptad,ts 
ramos do serviço publico, nn. :pasta cujo Ol'Çtl.- s;.\lut_ar~s ~ued1d~s ~ . 
mento discui imos, eu desejaria que a h~nrau~t _Po~s e ~u mo, _1e1 do orç~m.en~o .. ~ue a c~m
commissão,dando mais uma. prova de smc~n- mtss<.to po(le exercer a sua actnl(lade, o :seu 
dade com que e1Iecti vamente quer econonuu.s, zelo~ 

· · · 'erencia a uelles em regos 
que não tem mais razão de ser, visto que 
muitos dos serviços que e::;tav~m a.ccumu~l.
dos nas pasta do interior, . e~tao h~Je ou vu.o 
:ficar em prazo breve, de.5stmmados p3los es
tados e na capital feder·;.tl. 

O SR. OrTrcrcA.-V. Ex. quer a resposta 1 
Ha. dua.s causas q:ue se oppõem tt isto na. lei 

Camara A. 17 

O SR. FRA:-.crsco VEw-.4..:-E~tc apa.rte como 
os demais com que me tem honrado ~ nobre 
deputado :por AlagÕ<1.S, serve pura. e Sl}1lples
mcmtc pa.rn, conih·m~w o que estou. dt~endo, 
porque S. Ex. não nega ;,t proccdencm ue 
minhas a.preciaç~ões, nao ne~a antes,. reconhece 
e confessa. que o -pessoal exzstente 11~ repa.r-
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não está ainda ~ompletc1.mente feita, Ylsto que 
n~.o estão completamente organisados os ser
VIços daq uclla re;;:artição. 

O SR..FR.A."\Cisco VEIGA-A essa consideração 
de V. Ex., V. Ex. mesmo respond2 como 
memlJro da commissão de orça.mento, porque 
a commissão propondo a. suppressã.o da des
peza com a Escola Normal desta Capital, e 
comprehendendo que n~o devi~t des_or~~tnisa.r 

. . . 
a. difficuldade·que se apresenta, S. Ex. mesmo 
lembrou, não é preciso que o venha lembrar. 

Consequentemente, repito,o nobre deputado 
não citou um só argumento em contrario do 
que eu dizia ; antes em substancia concorda. 
commigo, sendo que as diffi.culdades pratica-:, 
por S. Ex . .Iembradas, não são insupera.veis e 

.. a_:propria commissão .já nos ensinou o meio de 
as vencer. 

R. ;R,\.NCISCO EIGA. - as, am a nao 
a fez e por isso quizera que de preferencia, a 
illustre commissão, cortasse fundo nesta parte 
do, orçamento, digmt de todo seu rigor, por 
ser despeza improductiva, para assim poupa.r 
a todos nós e ao paiz o. pezar de ver que SP. 
nos propõe que sejam deminuidas ou suppri
midas mesmo, verbas de despeza que deve
mos ao menos manter, emqun.nto nã.o a.s po
demos augmentar pois são destinados a in
strucção publica. 

E' assim que a commissão propõe, sem a 
justificar sufficientemente, a suppressão do 
Gymnasio • Nacional e dos cursos annexos ás 
faculdades de direito. 

Sr.· :presidente, fui antecipado no que ti-
. · · · s e -

tado pelo estado de S. Paulo, que, tão bl·i
lhantemente occupou a tribuna e felicito-me 
por julgar-me dispensado de repetir as pon
derosas· considerações com que S. Ex. funda
mentou a sua formal opposição à semelhante 
-proposta. 

De•facto, Sr; presidente, nós que tão pouco . . . 

cortamos nas clespezas improductivas do or
çamento da guerra, daríamos de nó:: uma 
tr-iste Íl~éa, autorí~ría1_11os a ?Pini~o :pulllica. . ') . . , ,... . . . ~ 

0 Sa.. FRA~CISCO VEIGA.~Sr. presidente. 
creado ha mais de GO annos o antigo Collegio 
de Pedro II, e creado por estadistas do . me
rito,_ da elf>V<.tção de ':istas, da c<tpacid<:de_ex-. .. '"" . 

' ' e :-,. 
publica, avultando entre estes cidadãos, os 
OUndas, os Zacarias,os José Bonifacio e outros 
varões egregios que perseverantemente e com 
paternalsolidtude se dedicaram ao :progresso 
e desenvolvimento da instrucção secundaria. 
da quaJ, foi sempre luminoso fóco o actual 
Gymnasio Nacional. · · 

0 SR. SEVERINO VIEm.A-E apezar de toda 
essa solicitude, por assim dizer matermtl, 
e e am a nos u tmos empos, nao era consl
derado :pelas pessoas competentes. como um 
estabelecimento verdadeiramente áaltura de 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA.-0 honrado depU· 
tado pc:lla Bahia me permittirá que discorde 
inteirJ.mente de sua opinião, embora reco
nheça que a organisação do gymnasio póde e 
deve ser melhorada. . 

Nunca frequentei as aulas do antigo colle· 
gio de Pedro 2°, mas, em relação aos estudan
tes do meu tempo na academia de S. Paulo, 
posso da.r testemunho <le que, de nenhum 
outros instituto publico ou particular do paiz 
sahiam ,jovens melhor preparados do que se 
mostraram sempre os alumnos collegio de Pe· 
dro 2°. 

O Sa. OrTrcrcA.-Não fatiou em.n. Pedro 2u 
que foi quem mais solicitude teve por aquelle 
estabelecimento. 

O SR. ARisTIDES MAIA - ~ao ha razão ne
nhuma para se dizer isso, porque elle nunca 
teve tal solicitude. 

VozEs-E' injustiça de V. Ex. (Trocam-se 
dive1·sos apartee.) 

. 0 SR.. FRANCISCO VEIGA-Está.. V •. :mx,. vendo 
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que lJem avisado fui eu quando muito propo
sit'l.lmente deixei de fa!lar daquelle illustre 

iro de uem ninO'uem sem .-.·rave in-
.justiç~, se póde esquecer em se tratando do 
collegio que teve o seu nome e que delle 
mereceu a. mais deci~ida e ininterrupt.u. _pro-
e ·a • " < , 

referia-me a esse grande cicla.dão, benemerito 
do Brazil e da, humanidade, e se não pronun
ciei seu preclaro nome tbi pa.r<:~. evitar que 
com. desrespeito á essa memoria. vener<tnd:.t e á 
verdade notorin., mais um<t vez se 1·cpetissem 
aqui palavras apaixonadas, que faço justiç:<t 
ao meu collega acreditando que salüram-lhe 
dos labios, mas não ·-ão a expressão sincera e 
exacta do que lhe dita o coração. 

... . 
coração e com toda a justiça e desafio n. VV. 
EEx. a que me provem o contra.rio. (Vm·ios 
a·Jm·tes inten·om. Jem. o o1·adoí·. 

VozEs-- E' injusto. 
<? Sa. F&\.i~crsco VEr~ A - Sr. presid~n~, 

-. . . 
do nobre deputado, reatc'trei o fio das minhas 
tosec'ts observações, em ordem a mostrar a 
comm.issão de or~.amento que sou sincero, 
niuitissimo sincero, quando lhe hypotheco o 
meu -voto para tndo o que for de economia, 
entendendo que assim não tàço mais·do que 
cumprir um rigoroso dever, pois que a situa
çiio financeira do :paiz exige isto de todos os 
seus reprasentantes. Mas estas economias 
ev m ser razoaveis e nunca re'udicando a 

serviças que devemos manter, ainda com 
sacrifi.cios . O orçamento em discussão, me 
parece, offerecer m~;rgem. para economias. 

Oppondo-me a que se supprima o Gymna
sio Nacional, eu quero ver se encontro meios. 
Sr. presidente, tle fazer outras economitts, de 
maneir-a que a illustrada commissão cujo di
gno presidente esta me fazendo a honra de ouvir 
com aquella attenção que lhe merece a C..'tUS<t 
puhlica, .po~sa concordar na ma.nutenção desse 
est..'\.belecir.nento, sem prt:juizo do seu plano 
patriotico de deminuic;:.ã.o de despeztts. 

Se tiver a fortuna de demoastrar a. S. 
Ex. que sem supprimir completamente o 
unico estabelecimento que temos de instruc
çã.o secundarir mantido pelos cofres da União, 
estabelecimento qae já por sua gloriosa tra· 
dicç;.ão, ,já peles bons serviços que presta me 
parece ue deve continuar a existir como um 
mo elo, como um typo a ser liD.l o pe os 
estados, se eu conseguir isto creio que ob
terei da. ~ommissão seu assentimento ás 
emendas aue terei a honra de apresentar e 
que visani' ao fim que todos almejamos. 

Pelo projecto da illustrada· commissão as 
verbas destinadas a manutenção dos dous 
externa. tos do gymnasio nacionaJ:sobem a som· 

o 
mente concordar, por me :Parecerem inteira-
mente sem fundamento. 

A primeira dellas e a seguinte: § 12,guarda 
nacional, 50:000$000. 

O Sa. MoRAES BAR.Ros-0 governo pedia 
100:000$ e a commissão deu 50:000$000. 

0 SR. FRANCISCO VEIG·A.- A questão não é 
o que o governo pede, é o que podemos e de
vemos llle dar. 

Até certo tempo dizia-se nesta Camu.ra. e na 
imprensa que u. Guarda Nacional como as con
decorações, era um imposto que a vaidade 
pn.~a va ao esouro. s , , 
effeito, e o ri~iculo mesmo que pairava sobre 
a administ1•açií.o publica do Brazil em tuclo 
que era relativo áquillo que o eminente chefe 
republicano Quintino Bocayuva e outros cha· 
ma.rttm a coronelisaçtéo do pai~. 

A.ttenua.va um pouco porque emfim a des
tribui~o dos penacho~ e galões era uma co usa 
innocente e que dava interesse a.os cofres na
cionu.es sempre, mai~ ou menos, necessitados. 
Ma:::, agora, a tal vaidade, quer dinheiro· do 
contribuinte para se manter e a illustrada 
commissão concordou em lhe dar nada menos 
de 50:000$, o que é já um salto mortal, pois 
representa uma differença de 150 n;o para. 
mais da ultima verba que figura no orça-. 
mento vigente, em que se deu 20:000$ para. 
es · . 

Pergunto á commissão em que se gas-
tarão estes 50:000$000 ~ · 

Qual é a necessidade que temos de con
correr com eUes para a Guarda NacionaH 
Pois deixou ella de ser uma instituição pura
mente patriotica, que só no· caso excepcional 
de ser aquartelada para serviÇO', e que: ·póde 
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e deve pezar sobre os cofres publicas, como a 
força de linha ~ 

0 SR. MoRAES BARROS-E' para O expedi-

0 SR. EPITACIO PESSOA.-0S estados estão se 
org-anisando,estão nomeando seus magistrados -. . . - :-..· -

sivel dar-se 50 contos :pa.ra a guarda naciOnal';- ·-verno í~deral nomeai-os. 
e mais: que não havia justificação alguma para 0 SR F".,.. 1~co YEI s d ·a · 
semelhante auo-mento · ~""-"'c ;:) aA - .. em uv1 a ne-

c • • . nhuma; tanto mais quando é certo que para 
Peço para fazer mmhas as palavras auto!-'lS_?.· os cargos e~tadl·aes que o governo ainda no

das desses honrados membros da comm1ssao meia tem elle outros recursos autorisados na 
de orçamento do anno passado, e digo que Constituição. · 
não ha fundamento algum para este augmento . d , 1:) • ,. • 

de despeza e que devemos reduzil-o conforme . Que necesslda e ha po1:tanto ... 0.000$ para 
1 

' 20 t ' · aJuda de custo ~ 
J.lropon lO, a con .os. Ha orventura robabilidade de haver t:.t-

O SR. MoRAEs BARROS- or IIUil a opm1ao manha innovaçao no pesso 
individual supprime-se a verba e a guaroa tura ~ '! 

nacional. Por certo que não; e até absurdo pensm·-se 
O SR. FR.A.Ncrsco EIGA.- a xs· aço-me com · · · · :-

o que se votou o a.nno :passado, e ganhei já vi-u{licios e os respectivos iogares~bem ou mal 
30:000$ para o Gymnasio Nacional. providos~ não lhes podem ser tirados. 

Tenho ainda uma outra. verba, que não e (.4.p•.iarlos.) 
grande, mas precisamos fazer das verbas pe- Conseguintemente,niio ha necessidade desta. 
quenas uma grande: ajudas de custo á mag-is- quantia. e, nestas condições, acredito que <t 
trados, 20:000$. Nos omminosos tempos do illustrada commissão concordará commigo em 
imperio, conforme a chapa, em que o governo diminuir a verba de 20:000$, senão a 5: ooo.s. 
tinha de nomear desembargadores para as como opina.va o anno passa.do, ao menos a 10 
diversas provincias que tinham tribunaes de e então terei ganho mais 10:000$ para o 
relação; que tinha de nomear juizes de di- Gymnasio Nacional. 
reito para todo o imperio, juizes municipaes, Ha ainda outra verba que julgo pôde desap· 
chefes de policia e promotores, votavam-se parecer sem inconveniente, e esta é avolu-
20:000$ para ajudas de custo. mada. E' a relativa á assistencia dos alie-

nados. 
O SR. SEYER.L."'W VIEIRA.-V· Ex. está certo Sr. presidente, a:ppello para a justiça da Ca· 

disso~ mara e invoco o testel?-Unho de. todos que .me 
R. - < ' 

es não mentem·. não de notoriedade publica a administração 
E' ainda com a autoridade da commissão de zelosa, intelligente e escrupulosamente ho

orç.amento do anno passado, com a autoridade nesta, que teem, desde muitos annos, todos os 
do Sr. Dr Setzedello, que conforme consta 

1 
esta-belecimentos a cargo da Casa de Miseri

dos annàes leml1rou o facto de que no .orça-l cordia desta Capital. (Apoiados.) 
mento do anno de 1889, isto é, no tempo do Essa instituição pia, testemunho eloquente 
lmperio, se gastaram 20 contos, quando eram dos sentimentos christãos da população do Rio 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1511 - PÃjgina 37 de 40 

-133-

de Janeiro,é um estabelecimento que fhz honra 
não só a esta, capital como ao Bmzil todo. 

i dos: 
0 SR.. MANOEL FULGENCIO - E' um estabe

lecimento modelo. 

acceitavel a permanencia do hospicio de 
alienados, no orçamento dos negocios do in
terior 1 Quaes os funda!llentos, quaes as ra
zões de ordem publica que determinaram o 
sobrecarregar-se o Thesouro com mais esta 
despeza superior a 300 ~ 000$, além disto da 
a renda do patrimonio do llospicio, renda 
que aliás, não figura na receita publica~ 

O SR. THo~uz DELPinNO dá um àparte. 

VEIGA-Conheço sim, se-

-Pois o servi .o está 

0 Sn.. FRANCISCO VEIGA-Sr. presidente, eu 
· uito na teibuna si 

fosse tomar em consideração todos os apartes 
com que me honram meus illustres coltegas. 

O meu negocio é alli com o illustre presi-
en a comm1s · 
0 Sn.. MOR.A.ES BARROS-E eu estou pres

tando to.da attencção á V. Ex. 
O SR. FR.A.Ncrsco VEIGA. - Pergunto a 

S. Ex.. e seus dignos companheiros de com
missão: valerá apenas despender·s~ com a as
sistencia de alienados, correndo directamente 
por conta do estado, 300 e tantos contos, só
mente porque com mais o~ menos fund_amentç> 

· • e o serv1 o está 

que a Santa Casa tem os mesmos recursos que mento de ensino que temos, ao mesmo tempo 
tinha quando custeava esse hospital, menos manter no orçamento despeza evidentimente 
o patrimonio proprio delle, que com eUe deve inutil1 Pode-se dizer que ha coherencia por 
volta.r. parte dacommL~ã.o neste procedimento~ 

Sabia de antemão que teria. o apoio do Por . isso, Sr. presidente, conto que a com-
. l10nrado presidente da commissão de orça,- missão aceitará as boas idéas sustentadas 
· mento. o a.nno passado pelo seu digno presidente, e a 

O anno passado, quando se levantou a idea emenda, que a este respeito terei a honra de 
de passar para o estado o serviço do h os- apresentar será, ipsis -ve~·bis,a mesma que apt·e
picio de alienados ella encontrou pela sentaram os Srs.Moraes Barros,Serzedello Cor
frente, como idéa menos acertada e in- rêa e Rodriq_ues Alves e, por consequencia, 
conveniente que era, o illustre deputado por ou a illustre maioria ha de derrotar nesta casa o 
S. Paulo e com elles os illustres Srs. Ser- Sr. ministro da fazenda,juntamente com. o mi
zedello Corrêa e Rodrigues Alves, para não nistro da aO'ricultura e com elles o prestdente 
fallar senão das proceres da situação, SS. da commisSã.o de orçamento, ou então ha de 
·EEx:as.em 14 de setembro do anuo passado pro· approvar a e~enda qu~ .:omo j<~ se ~i~, tem 
puzeram que em vez e acce1 ar-se a e por s1 a a 
determinando que o serviço de alienados pas- cidadãos. 
sasse para o Ministerio do Interior, fosse ella U)I SR. DEPUTADo-Não derrotamos. 
substituída por outra a.ssim concebida: · 0 SR. ÜITICICA.-Não temos nada com os mi-

« Pa::;sa para a administração da Casa de tad d 
1fiserrcordia do Rio de Ja.neiro a Assistencia nistro3 ; as medidas aq uF sã~ vo as e ac-
de Alienados.» corda com as necessidades. 

On, em verdade, Sr. presidente, si como O SR. FRÃ..I.~crsco VEIGA.-Agora Sr. presi-
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dente~ a.inda. no Ministerio· da Instrucção Pu~ Trata"Va-se -do imposto o mais grave de to
blica, tratarei de um ponto q'!le faz ohjecto da dos, do imposto de· sangue a com missão de 

~· . '· .. . 
o 

ingenuamente confes~o á V .Ex. que estou com 
receio de que meus illustres collegas me fa
çam a in:ustiça. de su or ue a minha o o-
s1çao a suppressão o Gymnasio Nacional se 
funda, principalmente, no desejo de ver reali
sada a ideia que "Vou apresentar quanto a um 
das externatos. 

A emenda que submetto a consideração ju
diciosa da camara manda conservar a "Verba 
destinada á manutenç-â.o de dous externatos do 
Gymnasio, determinando mais na sua segunda 
parte que um desses externados seja trans
ferido para a cidade da Campanha, no estado 
e · s 

"VOZES - Ah ! Ah ! 

O SR. FRA-~crsco VEIGA. - Eu já tinha pre
venido á camara de que receiava interpreta
.ões in ·ustas e mesmo ditos maliciosos como 

o que acaba de proferir o nobre deputado 
pela Bahia. Mas vou demonstrar que tenho 
jnteira razão no pedido que ora faço ; não 
peço á camara senão justi~.a. 

UM SR. DEPUT-WO - Convido a ~ Ex. para 
levar mas adiante sua justiça ; isto e : a pro
por mais um instituto para cada um dos 
estados da União. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA.- Nenhuma duvi-. . 
~ ' 

fosse a nossa situação .tinanceirr, mas por que 
não se póde dar, desde já, a todos, não sebrue 
ue senão dê a um esta 1 i 

que não vae servir a elle só, mas a diversos e 
importantes. 

Vai-se aos poucos e o nobre deputado pela 
Bahia, justo como é, reconhecerá. que assim 
sempre se praticou, tendo, por exemplo, o 
seu heroico estado recebido beneficios que a 
outros ainda não couberam. 

Sr. presidente, ouvimos todos os dias aqui 
preconisar-se o principio de igualdade que 
deve ser o regulador da distribuição dos onus 
e vantagens. tanto para os cidadãos como 
para os estados. 

Ainda ha pouco quando se discutia a fixa
ção de forças de terra vimos que, por amor 
a este ;prim.cipio, o nobre representante do 
Parana entet;tde?- que dev_ia ?ham~r a contas 

mais nada menos do que declarado iüra da 
lei :pela autoridade,aliús muito respeitavel, do 
nobre deputado do Par.tná, que nos inflingio 
tã.o grav.e pena porque, injustamente, nos jul
gou incursos no crime de 11ão querermos in
teira igualdalie na. distrlbtli~iío dos contingen
tes <tue devem ser fornecidos pelos estados 
Jlara. preencher os claros do exercito. 

c ' - o • 
mente o onus, aceitou a emenda que fixava. 
proporcionalmente á respectiva população ·o 
numero de homens com ue ca,da e::;ta 
via concorrer para as fieiras do exercito, e 
assim pareceu justo a Camara que approvou 
a tabella. 

E' evidente que ao estado de Mina.s, e mais 
populoso da Republica, cabe grande maioria. 
de soldados, mais da sexta parte. 

0 SR. SE"V"ERINO VIEmA.- Quem tem mais 
dá mais. 

O SR. F'R.A.."'iciSco V~IGA.- E' verdade, mas 

serviços. 
Y. Ex. não acceita o principio ~ 
0 SR. SEVERINO VIEIRA - V. Ex. está fal

seando-o. Neste caso o estado de Goyaz pre
fere o de Minas porque e muito mais fraco 
e pobre. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -Mas e muito menos 
p~puloso, e tra:tando-se de instr:ucção V .. Ex. 

:,::s ::) -
razão directa da população e, portanto, Minas 
pre~iza mais do que Goyaz e ate do que a 

Sr. presidente, o meu empenho não e abso· 
latamente privar nenhum estado dos beni
ficios de que estão gozando e que só de
se,jo augmentai; ; fui cl1amado a esta demons· 
tração pelo aparte do nobre deputado da 
Bahia em relaç~o á 2'1 Jlarte da mesma emen· 
da que pede que um dos externato:; do Gyn
nasiO Nacional vá para o est'l..do de Minas ; 
quero mo.strar a S. Ex. que mesmo appro
vada esta emenda o eslado de Minas ainda 
fica muito longe daquillo a que tinua direito. 
Está muito longe por que n~o ha proporção 
entre os beneficios que recebe da União e os 
serviços que lhe presta, os onus que sup· 
porta. 

0 SR. SEVE!m\0 VIEm.A. - Isso é um jogo · 
muito an igo e ~on teCl o. 

O SR. Fa.-\.Ncrsco VEIGA-Si e um .. iogo muito 
antigo e conhecido, mas verdadeiro, V. Ex. 
devia ter-me dispensado de repctil-o, não . 
sendo injusto na ~a aprecia.;.ão. 

Em relação á instrucç:.ão publi-:;a gasta o 
Thçsouro com a da. Capital Fe(kral, sem con
tar as escolaS militares~ 2.134:000$; com · a 
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augmentar. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA-Nem eu. 
Destes grandes est..1.dos o q uc tem meno5 é, 

como já. vimos, o estado de S. Pa.nlo que tem 
306:000$, em ultimo logal' vem o estado de 
Minas, que pelo orçamento vigente tem 
163:000$000. 

Agoi'-a., Sr. presidente, V. Ex. vae ver como 
foi sP-vera a illustre commissão para com o 
es o que represen o. 

Peço venia ao men illnstre comprovinciano, 
membro da commissão de or('.amen.to, pa~a 

, , 
sem :protesto seu, se perpretasse estttiniq ui
dade. Sem se levar· em cont::~ que a escola. de 
minas. de Ouro Preto, é o unico estabeleci-
menta mantido pela União naquelle estado ... 

O SR.. MORAES R\Rn.os-0 unico não,porque 
a União concorre· ~mbem para a es~ola de 
commercio de Juiz de Fóra. 

O SR. Fn.A~.,cisco VEIGA - Concorre como 1 
O SR.. MoR.-\.E::; BARROS - Concorre conce

dendo isenção de impostos. 
·O SR. FRANcisco VEIGA- Essa concessão. . . 

Já é singular e eonstitue uma, verdadeira · 
anomalia que a escola de minas. instituição 
de ensino superior, creada c di1·igida pelos 
poderes ger:tes, precise pa.rn, manter-se, de 
umu, subv~nção elos cofL·es mineiros. 

Quando devemos trac:ta.r de fazer tles
:1ppa.recer essn, anomalia, é rasoa.vel preten
der-se tmgmcntn.r aquelht subven\.ÜO ! 

Com. que direito póde o Poder Legislativo 
fedel'a.l votar encaro·os ara serem · rros or 
um estado <-nltonomo ~ 

Por outro lado, será regular que :fique na 
lei de orça.ment? .a escola .de minas depen· 

0 Sn.. ARISTIDES MAL\:-V. Ex. dá licença . 
pam um aparte~ Esta reduc{:ão de 50 contos 
foi íeit..1. p2lo rela,tor da commissão, o Sr. De
metrio Ribeiro, ti vista da intbrmaç~o elo nosso 
compa.nheiro ele bancada. o Sr. Domingo:; 
Rocha, lente daquella escola.; mas _ e.<>tou de 
accordo com as observaçõc:s de V. Ex, 

O SR.. FRA.xcrsco VEIGA:-Quanto ã reali- :. . . - - .. · 
t ' ( , 

e nüo duviclei que a commiss5.o tivesse 
iníbrmaçõe~ exactas a resito da exestencia 

s . · • · · · a~ v r aue é ue o t l 
de ~Iimts se deo em uma. lei annual ú. subven
{:ào de ?;.0 contos, no anno seguinte estuva no 
seu direito, e hoje direi no seu dever, de 
eliminar esttt subvenção, por não ser mais 
necessaric.t. Ora, n. C<tmar:.t nfto ha de Yotar 
uma. lei que fique .m<Ulett c que pc'ule tor
nar-se inexequivel e tanto importtt m:.tnter-se 
mn esta,belecimento para. cujo custeio, aliás, 
11ão se v o tão os fundos indispeusa v eis. 

orçamento vigente votou-se 163 contos para a Di:Sse, Sr. presiclente, que hoje o estttdo de 
escoht de minas, ja deduzidos seis contos com Minas não deve ma.is votar :1 subven<;ão., 
que concorreu o estado de Minas par-<t o curso convém que se saiba porque. No tempo em 
de engenha!ia civil, confo~me s~ vê das tab.el-1 que s~;} re.gateavão os di~heiros pttblicos ~e 
las respect1vas; o que faz hOJe a comm1s- uma mane1ra um pouco düfereute da de ho.Je, 
são? deduz mais 50 contos, além dos seis, já a custo se obteve para a manutenção da es
mencionados. De 8orte que, como o estado de coht de minas cerca de 70:000$. Faltando . . ~ . ·'. 
subvenç;.ão maximi.t á. escola de minas, a com
missã.o, esquecida, de ql:e por c~nta dess~ all
:xilio já a união despentln.1 ~.000~, deduz am~u. 
màis 50.000$, elevando a.ss1m, POt' su:1 pr~prm 
<mtoridade. ~ subvenção votada pelo leglsht
clor mineiro ! Não ca.recc ser demonstrada <t 
irregularidade deste procedimento e~ para. com:-

gerllmria civil. 
A entfi.o provincia, desejando completar 

aquelle e::;tal)elecimento de modo que pl'estasse 
todos os bewfi:·io;:; de que era ca.pil.Z, .por in
termedio d\! :.. •. i :ln· :>~us pre.;;idente::t,entendeu
se con.1 o o:ovcrn-.~ impcri;_tl e este disse que ti-· 
nha boa, ;ontade, ma.s não tinha. recurso5 para 
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ta va se de um estabelecimento geral. 
0 SR. MORAES BARROS- Emqua.nto duras

sem as más circumstancias do paiz. 
0 SR. FR~~CISCO VEIGA-Exactamente; mas 

vou provar a V. Ex. que as difficuldades a 
que se rcfet·ht o governo imperial q U<.\ndo gas
tava só 70 contos com a escola de minas, 
e dizia não poder g(l.~tar mais, des<.tpparece
ram, ou parecem ter desapparecido, visto que 

e e novem ro para. ca se a.ugmen a.mm 
ã. larga os vencimentos e os empregados, não 
só desta como dos demais estn.belecimentos 

Em relação à mesma escola de minas, além, 
do augmento dos venciment1lS que, como já 
disse foi eral foram creaclos lo~ares novos 
alguns dos quaes não são inteiramente neces
sal'ios, segundo foi informado. 

0 SR. MoRAES BARROS - Cabe ahi uma 
emenda de V. Ex. 

~ 
0 SR. FRANCISCO VEIGA- Trago isto para 

mostrar que o estado de Minas não deve mais 
subvencionar a escola, as circumstancias mu
daram, ha dinheiro para a União em todos 
os cürsos superiores crear novos rogares, bem 

~ ' · ~ 

pensar auxilio e neste sentido manrtarei uma. 
outra emenda que espero serà a;pprovada., at
tentos os seus justos fundamentos e a o inião 
o tgno e pu ac o por • au o, pres1 ente 

da commissão do orçamento, que está de ac
côrdo ·commigo. 

O Sa. ÜITICICA. dá um aparta. 
0 SR.. FRANCISCO VEIGA-Sr. pre3idente, 

para fundamentar com opinião de grande 
valor e autoridade e ao mesmo tempo ·insus
-peita,:a emenda, tra.nsrerindo um dos exter
_natos da Gymnasio Nacional para a cidade da 
·campanha, peço permissão para ler nesta tri
buna o que a respeito das vantagens da mu~ 
dança desse estabelecimento para fóra desta 
ca1>ital disse, ha. mais de 20 annos, um no
tavel estadista fluminense que, com grande 
distinccf(o, dirigiu no regimen passado a pasta 
~o impe~io, pel~ qual corriam os negocios de . 

ronil, e ao corpo o vigor e saude que tanto 
contribuem para que o individuo -possa 
ser util a si e a sociedade. Os moços que, na 
época. em que o organi:Jmo precisa de desen
volver-se apropr·iandc-se os elementos que 
oU'erece a natureza, vivem entre os quatro 
paredes de um edil1cio, apertado pelos mon
tões de casas elas cktudes, teem urn desenvol
vim<mto artiticial e contrat'eito, do qnal l'e· 
~ente-se de ois em todos os eriodos da vida. 
tanb o corpo como o espírito . 

« Ar, espaço e vasto~ hol'isontes, eis do que 
principalmente precisa a idade de lO a 18 

grandes cid:tdes os instrumeiltos de instruc
çiio sectlndaria, teem ex:plicaç;.'i.o em conride
rações de tão notoria. procedencia que pareoe .. 
me escusn.do <1 qui repetil·<tS. 

< Prestar·se-ha grande serviço aos alum
nos, a todo3 os que por elles se interessam 
e em gerat i1 socieda.de, si for removir.lo o 
internato da unica. in!:Stituição de ensino se
cundaria, que o estado mantem, para alguma 
chlacle serra·acim~t onde além do favor do 
climil., o regimen collegia.l não seja. pertur
bado pelo bulicio de uma ~rande captta.l. 

Lembrei-me da cidade aa Parahybuna, na . . . . 
< ::;, 

con1lições exigiveis, e esta a 12 horas de via
gem desta côrte. 

Petropolis, outra qualquer ~ida(le em iden
ticas circtlmstancias, petierá set•vir, si não 
for preferivel a locnlidn.de, a que me refiro, a. 
qunl nü.o tem a · va.nt:1gem de ser cantral, 
colloca.ndo o estabelecimeuto mais ao alcttoce 
de uma, parte importantissima da provincia 
de Minas. ~ 

Não é, pois, idéa minha., nem jdéa nova, a 
que ora submette a consideração d<t Camara, 
pois já em 1870 o conselheiro Paulino de 
Souza competentissimo por sua, alta ca.pac~
dacJ.e e insuspeito por ser muito bom fluml
nense~ fazia. ve:.· nos termos em que os meus 
collegas acabam de ouv;ir. as vantagenes de . . . 

"' Algumas idéas cuja realização ha de in
fluir vantajos.'l.mente no <m::~ino e no regimen 
disciplinar, não fora.m air1do1. postas em pra
tica, por me parecer de grande proveito pn.ra 
os alumnos a mudanca do internato para fóra 
desta ea.pital~ digo córte, e dever influir a SQ· 

:!e Pe:lro li. 
A preferencia que S. Ex:. dava então à 

cidarie de Juiz de Fóra, ex plica-se por ser, 
n:lquelle tempo, essa '" unica cidade mineira. 
de f:.tcil ligação com esta capital. 

Hoje ha·diversas e entre elb.s a da Campa-
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nha, que pela amenidade excepcional do seu tuito de reformar o Gymnasio Nacional, Jne· 
clima, pureza de suas aguas, e facilidade de lhorando-o; mas nunca acabanda com elle. 
vida oil'erece cood_ições muito dignas de se- 0 SR. MoREIRA BARROS_ A municipali
rem devidamente aproveit~tdas, tendo lá a dade póde chamai-o a si. 
União um est:1belecimento de ensino secun-
daria, que sera frequentado não só por mi- O SR. FRANcrsco VEIGA-Póde, mas a União 
ueiros e fluminenses como tambem pelos não póde dispensar-se de ter um estabeleci-_ 
1ilh6s do Rio grande do Sul, Parana . e s. mento de instrucção secundaria que sirva de 
Paulo, que é sabido, com razão evitam 0 typo e modelo, para outros que os estados 
clima desta cidade. · teem ou venhatn a ter.. · · 
. Accresce ainda que na cidade da Campanha, . Nestas condicções, Sr. presidente, deixando 

a· União tem alg1.1ns predio.s . um dos quaes, para outra opportunidade o que ainda me 
convenientemente . modificado, póde servir restava a dizer, óuso esperar que a commissão 
para nelle funccionar o exterdato ou mesmo de orçamento acceitara as emendas que re~ 
um internato, adquirindo-se nesta capital metterei a seu tempo a mesa, e que diminu
para as multiplas necessidades do se-rviço indo as despezas não prejudicf1m nem desor
publico, úm dos vastos palacetes · occupados g-anisam os serviços, antes melhorando alguns 
pelo Gymnasio. ·. fazem desapparecer a injustiça que se da 

Posso ainda lembrar á illnstre maioria. tão em relação á escola de minas que não deve 
dedicada ao governo, que seria muito agra- continuar a r eceber subvenção dos cofres· 
davel ao digno Sr. ·ministro do interior, ·dis- mineiros . 
tincto filho da Campanha, assignalarsua pas- Si,· entretanto, a commissão entender que 
sagern pelo governo, ·dotap.do ·a sua . terra nada póde ceder e que para agrande obra do 
nataL com um estabelecimento d<\ ordem de equilibrio orçamentarió é forçoso corhr ener
que deve ser este de que tratamos. gicamente despezas, mesmo as que se des-

tinam a defuot.lir a instrucção pelo povo, eu 
O SR. OrTrcrcA-Mas não como é. a acompanharei ness~ patriotico, mais ,dolo- . 

. O SR. FRANCisco VEIGA-Não é, é uma roso empenho, com uma r!Ondição, qorém, e 
verdade, mas póde ser e si nos formos suppri- ·é, que antes de diminuir as verbas destinadas 
mir tudo o que não está perfeitamente órga- aos estabelecimentos de ensino, aliàs tão 
nisado, desenvolvido e correspolidendo cabal- pouco numerosos entre nós, a com missão córte 
mente ao fim a que se propõe, teriam os çle e córte fundo nas .despezas improductivas. 
condemnar quasi todas as nossas institui- Si assim não acontecer, votarei contra ·as 
ções. reducções propostas no orçamento da in-
. Sr. presidente, lamento que a com missão não strucção. 

tivesse em· ~eu poder da~ós sufflcientes pàra Julgo ser esse o meu dever. 
estudar dev1damente ·os Importantes ·assum- VozEs_ Muito bem ; muito bem. 
ptos relativos a instrucção publica, e dos 
quaes.tanto depende o futuro do nosso paiz; 
si a ella faltaram esses dados mais ainda à 
Camara que nem ao menos teve o relatorio 
da respectiva repartição. 

Pelo que se vê e pelo que lemos a respeito 
só si póde concluir ({Ue ha cempleta balburdia 
inteira anarchia ... 

0 SR. BRAZILIO DOS SANTOS- Tem V. Ex. 
toda a razão ; em relação á instrucção pu
blica estamos em verdadeiros cabos. 

Ha muito tempo li que o governo encar
regara um dos ·lentes da faculdade de São 
Paulo de codificar a legislação relativa a in
strucção publica ; no entretanto, o tempo 
passo sem gue esse trabalho appareça e as 
causas contmuam no déploravel estado que 
y. Ex. conhece e que foi ainda ha pouco, 
Justamente denominada cahos, pelo nobre 
deputado por S. Paulo, distincto lente da fa
culdi1de desse estado. Assim fóra para desej ,tr 
que a nobre commissão, estudando o impor
tante assumpto,. por todos os titulG's. dignos de 
sua . solic!tude, lembrasse e propuzesse as 
medtrlas d1gnas de Eerem adaptadas, no iu-

Cama.m A. t8 

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 1892 

(Vide rag •. 641 do2o vol.l) 

O Sr.Alcin.do Guanabara (mo
·vimentode attençao)-Cumpre·me, como mem
bro da commi~são de constituição, legislação e 
justiça, informar á Camara dos motivos por 
que assignei com restricções o parecer dessa 
commissão que acompanha·o projecto, ora em 
ele bate. 
. Divergindo, como divirjo, em pqntos essen
ciaes desse projecto, deveria antes ter-me 
declarado-vencido ; mas vou expor os factos 
como se produziram para que a Camara 
ajuíze. 

Em princípios do · mez passado, o Sr. Anni
bal Falcão, um dos mais illustrados e com
petentes membros da Camara (Apoiaclos), offe
receu a sua consideração um projecto de lei, 
instituindo uma jurisdicç-ão especial para o 
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processo e julgamento dos crimes politicos que 
motivassem a declaração do estado de sitio. 

Esse projecto foi enviado á commissão ele 
constituição e fui eu designado para sobre elle 
interpor parecer. 

Como, porém, já a esse tempo houvesse o 
Senado iniciado debate sobre projecto ele 
iclentica natureza, julguei ele· bom conselho, 
para evitar attrictos entre os clous ramos elo 
Poder Legislativo, aguardar que tal projecto 
fosse enviado a esta casa. 

Veiu effectivamente e ainda uma vez mereci 
a distincção de ser designado relator do pa
recer sobre elle. Achando-me, porém, em di
vergencia sobre pontos essenciaes desse pro
jecto, que já havia merecido a sancção da ou
tra casa'do Congresso, afastei-me da praxe 
estabelecida e, ao envez de levar á commissão 
o parecer redigido, convoquei-a para expor
lhe as minhas opiniões e ouvir as suas, con
vencido como estava e estou de que este as
sumpto, melindroso tanto pela sua propria 
natureza, quanto pelas circumstancias do mo
mento em que somos chamados a resolvei-o, 
deve ser estudado com a maxima isenção. 
(Apoiados.) 

No seio da commissão de constituição, alle
guei que não podia acceitar o projecto do 
Senado porque, -e dizia-o com o todo o re
speito que me merece a outra casa do Con
gresso- porque me parecia que e!Ie não re
speitava algumas disposições constitucionaes, 
já quando dava ao Presidente da Republica o 
direito de fixar um prazo para a prisão e 
desterro dos indivíduos alcançados pelas me
didas de repressão, já quando conferia ao Con
gresso a faculdade de manter, suspender ou 
prorogar esse prazo . 

Na commissão não se logrou firmar opinião 
pró ou contra o · projecto ; e, considerando 
quanto era delicado o assumpto e quão con
veniente seria que a deliberação sobre elle 
fosse assaz ponderada, resolveu-se convidar .as 
commissões de justiça e de constituição do 
Senado para uma reunião onde se debatesse 
a questão. Teve essa reunião Jogar nesta casa. 

O relator da commissão da Camara expoz 
os motivos pelos quaes impugnava o projecto 
do Senado e apresentou as emendas que pen
sava deviam ser adoptadas. 

Estas emendas dispõem : 
a) que o Congresso se considera,rá convo

cado pelo facto da declaração do sitio pelo 
Executivo e reunir-se-1m dentro de 30 dias 
nesta capital ; 

b) que o Executivo instituirá um tribunal 
presidido pelo presidente elo Supremo Tri
bunal Militar, composto de quatro vogaes, 
dous elos quaes serão juizes togados ; 

c) que esse tribunal julgará os implicados 
nos crimes de sedição e conspiração deter-

minantes da declaração do sitio, l'espeitadu o 
direito de defesa dos réos. 

o Sr. senador Campos Salles, com a com" 
petencia jurídica que todos lhe reconhecem e 
que sobejamente tem sido demonstrada na 
organisação judiciaria do Dist.ricto Federal e 
na confecção do denominado Codigo Penal, 
impugnou ardentemente as emendas do re
lator ela commissão da Camara, acoimando-as 
de inconstitucionaes, tyrannicas e inoppor
tunas. Para S. Ex. o projecto do Senado era 
unta maravilha, panacéa miraculosa, prompto 
allivio admiravel, que a tuuo attendia e tudo 
curava. 

A maioria das commissões do Senado ;J.,corn
panhou-o sem restricções; a da Camarà con" 
tinuava vacillante, sem que se firmasse 
em seu seio convencidamente maioria pró ou 
contra. Nesta conjunctura, deliberá mos trazer 
á discussão da Camara o projecto tal como nos 
foi remettido, confiando do debate o esclare
cimento das questões que nos dividiram. 

Sr. presidente, vindo á tribuna com sacri
ficio, pois que me sinto doente, preciso ser 
o mais breve possível. . 

Limitar-me-hei a dizer em que me fundei 
para impugnar o projecto que mereceu asanc
ção do Senado. 

Voto contra esse projecto porque o reputo 
inconstitucional. 

A primeira violação da Constituição é à 
constante da segunda parte do n. 2 do 
art. 2°, que confere á pessoa alcançada 
pelas medidas de repressão o direito de pre
ferir sahir do territorio nacional a soffrer o 
desterro em ponto desse territorio. 

A disposição constitucional é taxativa: não 
dá margem á opção. Basta ler essa disposição 
para se perceber clar mente que a innovação 
do projecto a contraria e annulla-a. (Lê o art. 
80 da Constituição.) 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA-Não sei si a 

palavra- clesterTo-está aqui bem empre
gada. De facto é antes - remoção- que cles
t·~rro. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Está muito 
bem empr·egada, porque a Constituição foi vo
tada quando estava em vigor o anttgo cocligo 
criminal. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA-Mas, não Se 
trata aqui de penas; trata-se de medidas de 
repressão, ele caracter meramente policial. O 
que a Constituição quiz foi armar o Poder 
Executivo ele recurso capaz, em um momento 
grave para a ordem social, de afastar, de re
mover do Jogar onde a commoção se produza 
Hquelles que a tenham provocado. 

Não é sinão um afastc1mento ternporario 
que não tem o caracter de penalidade e que 
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a nãG pód'€). excluir~ E'-·eSS\3 ;caracter que a ao Execútivo a attribuição de impor prazos 
disposição doprojecto annulia e desfaz. . · a medidas cujo característico é a . temporari-

Dado o direito de opção ao delinquente, é dadé, medidas de occasião, verdadeiros recure 
manifesto que preferir -se-ha sempre a retira- sos de policia ~ Em que se funda para permit
da para fóra do paíz. tir que o Congresso se sobreponha ao Poder 

Não ha quem hesite quando se lhe dê a es- Judiciario, levando-o a conhecer e julgar dos 
colhe:r entre Pariz e Cucuhy, E acceito o pri- factos deliçtuosos para manter ou prorogar 
ll8iro, foge o delinquen.te á penalidade. . . taes prazos~ Só conheço . um meio pelo qual 

{) Sit. MARCOLINO MouRA. dá um aparte. possa o Congresso constitucionalmente :Prati-
par taes actos: é prorogar o prazo pelo qual 

O Su, Aicrnno GuANA.BARA.-I\:j:as Cucuhy é tenha sido declarado o sitio, ou declarai-o de 
territorio I;~acional... até segunda ordem. novo. 
(Riso.) . 0 SR. CHAGAS LOBA TO E OUTROS SRS DEPU· 

A outra violação constitucional que este TADOS- Apoiado. 
projecto consagra é a que se contém na dis-
posiçãoqueautorisao PresidentedaRepublica O SR. ALCINDO GuANABARA- Desd.e que 
a marcar prazo para a detenção e desterro e o não faça, a consequencia immediata.do seu 
confere ao Congresso a attribuição de manter, pronunciamento sobre o acto do Executivo é 
sus~ender ou prorogar ta.es prazos. . a entrega dos pacientes ao Poder Judiciario, a 

Ja não estamos discutindo direito a consti- menos que a isso não os furte pelo uso da sua 
tuir: temol-o constituído 11a Constituição da attribuição de conceder amnistia. (Apoiados.) 
Republica. Ahi encontrar-se-ha nitidamente Mas não acaba ahi esse truculento art. 6° 
estatuído o que em casos destes podem! fazer do projecto. Ha ainda um paragrap)lo que 
o Pod.er Executivo e o Legislativo. . dispõe que, esgotado este prazo imposto pelo 

Póde o priméíro, na ausencía do Congresso, Presidente e mantido ou prorogado pelo Con
dada a cmnmoçãó intestina ou o perigo immi- gresso, os pacientes ainda serão entregues ao 
nente, declarar o estado de sitio por tempo Poder Judiciarío- para sofl'rer a penalidade 
determinado, prendendo e desterrando para legal ! Dest'arte , os delinquentes sofl'rerão por 
sitio do territorio nacional; póde o segundo um mesmo crime duas penas: a que arbitra
approvar, ou não, tal acto e promover a riamente lhes for applicada pelo Executivo e 
responsabilidade das autoridades que houve- a que está consignada no Codigo ! 
rem praticado abusos· 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-E . é assim 

O prazo, pois, que o Executivo póde impor que se ha de consolidar a Republica ! 
não é para a prisão e desterro: é para a du-
ração do estado de sitio. Suspenso este, porém, UM SR. DEPUTADo-Mas a primeira não é 
podem taes prisões e desterros prolongar-se pena: é medida de repressão. Não exclue o 
pelo tempo que ao Executivo apraza? E' o que Cod1go. 
o projecto estatue ; é o que acoimo de in- O SR. ALCII\'DO GuANABARA-Não ha duvida, 
constitycional, porque é contrario tanto á desde que ella obedeça á imposição constitu
lettra, como ao espírito da lei fundamental. cional, isto é, não seja imposta por prazo 
Mas dev.em taes medidas cessar pela cessação certo. Quando porém, a commoção intestina 
do sitio, como pretendeu nesta casa a illus- está imminente ou declarada ao Poder Execu
trada minoria~ Tambem não. A reg:r>a está tivo, que tem obrigação de velar pela ordein 
firmada na interpre~ação que a essa disposição publica e manter as instituições, declara o 
constitucional deu a autoridade competente- sitio e lança mão das suas attribuições consti~ 
o Supremo Tribunal Federal, no memoravel tucionaes, as medidas que toma são preven
accordao sobre o habea.s- c1r1Jus, longa e bri- tiva{3. 
lhantemente defendido depois na imprensa 0 SR. CHAGAS LoB.~To-E a prisão preven-
pelo seu illustrado autor, o Sr. ministro t.ivanã.otem prazo. 
Barradas. 

A doutrina da nossa Constituição, avigo- O SR. LEovrGILno FrLGUEIRAs-Perante a 
rada por essa interpretação, é que os effeitos Constituição estas medidas só ~ão repressivas. 
das medidas de repressão tomadas . pelo Ex- o SR. ALcrnno GuANABARA-Não, senhor: . 
ecutivo durante o estado de sitio permanecerão 
até 0 momento em que 0 Congresso se pro- O SR. CHAGAS LoBATo-E' uma questão de 
nuncie sobre esse acto. Desde que esse pro- segurança . 
nunciamento se profira, cabe de direito pleno O SR. ALCINDO GUANABARA-O nobre depu
a intervenção do Poder Judiciario, unico'com- tado entende que pela. Constituição o sitio 
~et~nte para conhecer da criminalidade e pro- só póde ser declarado para reprimir a com-
1eru' sentença,. moção intestina. Entretanto, a Constituição e 

Assim sendo, pergunto á Camara: em que admitte no caso de perigo imininente, isto é, do 
se funda o projecto do Senado para conceder perigo que ainda não êxiste, que e apenas 
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uma ameaça, que pôde por conseguinte ser 
prevenido, mas que ainda não póde ser repri
mido, visto que não tem eft'ecti vidade real. 
E' uma questão de segurança, como bem diz 
o nobre deputado por Minas. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Não con
funda a declaração de estado de sitio com a 
decretação das medidas que são tomadas pos
teriormente. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA-São cousas in
separaveis. Para que se declara o sitio, sinão 
pará se decretar essas medidas ~ 

O SR. LEOVIGILDO FILGUE!RAS- Declara-se 
para dispensar formalidades legaes , para que 
as autoridades possam agir livremente, sem as 
peias dessas: formalidades. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA-Perdão. No 
momento em que se sente a commoção in
testina, quando a ordem publica está amear
çada ... 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Não apoiado. 
A simples .. ameaça não justifica a declaração 
do sitio. 

0 SR. ÁLCINDO GUANABARA ... quando a 
sociedade está correndo perigo imminente e a 
autoridade sente-se em risco, a declaração do 
estado de sitio se impoe para que se possa 
applicar essas medidas que, recahindo sobre 
os que determinam tão grave situação, previ
nem a perturbação da ordem, garantem a paz 
e consolidam as instituições. 

0 SR. COSTA MACHADO-Apoiadissimo! 
0 SR. ÁLCINDO GUANABARA- Em virtude 

deste projecto, porem, essas medidas assumem 
o caracter de verdadeiras penas ; e, pois, o 
que este párrafo vem fazer e nalla menos que 
impor outra pena áquelle que por um delicto 
já praticado já uma soffreu. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRA.S- 0 projecto 
quiz fazer o criminoso político mais criminoso 
que o criminoso commum e distingue um do 
outro fctzendo com que aqudle so:ffra duas 
pe,nas. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA-Não e preciso, 
Sr. presidente, salientar a inconstitucionali
dade destas disposições. Elias contrariam ma
nifestamente o espírito da Constituição, que, 
ao Poder Executivo em ca.so algum admitte 
que julgue e commine penas, e que ao Poder 
Legislativo só o permitte no caso especial do 
julgamento do chefe do Estado. Nem se diga 
que ora não se trata de julgamento, porque 
não ha de ser ás cegas, arbitrariamente, que 
o Congresso ha de resolver si o que convem 
e manter ou prorogar os taes prazos. Por al
gum criterio se ha de elle regular; e a não 
admittirmos que o faça dominado do odio, do 
caprir.ho, da$ más paixões pessoaes,havemos 

fatalmente de confessar que indagará do~ de..,. 
lictos, aquilatará das provas, em uma pala
vra-julgal;á .. Estamos, pois, realmente em 
face de um julgamento sui gene ris ... 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Uma attri-
buição nova. · 

0 SR. ALCINDO GUANABARA ... uma attribui
ção nova, como bem diz o nolÍre deputado, 
commettida .a um tribunal extra. vagante de 
que a Constituição só cogitou par!!. prohibjr 
indirectamente que o pudesse vir a ·ser. 

Por esse aspecto, pois, o pi:ojecto não póde 
evidentemente merecer a approvação da Ca
mara. 

Mas si ainda elle se limitasse a ser incon
stitucional! ... E' sobre tudo iníquo; e· visa 
instituir a mais violenta, a mais cruel, a mais 
aviltante de todas as tyrannias que podem pe
sar sobre uma nação! Imaginae, por úm mo
mento,~>sta machina em acção ; imaginae que 
o Presidente-que si hoje e um cidadão bem 
intencionado, póde amanhã ser um despota
installa-a logo após o encerramento da sessão 
annua do Congresso ; imaginae nessa corpora
ção uma maioria dependente delle ou unida 
a elle; e dizei-me si este povo não estaria 
transformado em misera"Vel rebanho de car
neiros, cuja vida e liberdade dependeriam .ex
clusivamente da vontade caprichosa de um só 
homem~! ( Apartes,interrupções.) · 

Senhores,estou fallando com todo o despren
dimento. · 

Nem esta lei vae regular o passado; nem si 
o fosse, isso me poderia coarctar a · manifesta
ção de uma opinião que tenho o direito e o de
ver de emittir francamente, porque sou uma 
vontade livre ... 

UM SR. DEPUTADO-E isso muito o honra. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA- Não posso 

occultar, . já não direi a minha . indignação, 
mas o meu pasmo, ao ver que tão draconianas 
disposições de lei são defendidas e sustentadas 
em nome da liberdade e por amor della ! 

Por mais que medite e esquadrinhe os can
tos deste proj ecto, sinto não partilhar, e can
fesso-o de plano, a convicção de seu illustradó 
autor que, com. olhos de pae, nelle viu o 
remedio adequado, o Peitoral de Cambará, o 
xarope de Ayer, a panacéa miraculosa que 
viria curar a Republica de sua tosse e preca
vela contra os males em geral. 

0 SR. CHAGAS LOBATO-AS panaceas teem 
sempre esse e:ffeito : curam tudo sem curar 
nada. 

O SR . . ALCINDO GuAN,'..BARA-Ao contrario, 
a minha convicção e que o remwlio matará o 
doente, v,isto como deturpa-ll1e a Constituição. 

Será demasiado forte; o que me prova que 
devemos ainda . ficar na primeira parte do 
aphorismo hyppocratico. Não é preciso ainda 
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appellar ·para ·o ferro e para · o fogo : q U:em provas que as justiças ordinarías reclamam 
sabe si ó mediCamento não sana? como fundamento dos seus juizos ? Assim pen-

Não tenho a pretenção de que as minhas sei eu ; e por isso, propuz que taes delinquen
emendas sejam esse elixir de longa vida ; tes fossem julgados por um tribunal especial 
mas quer me parecer que, sem serem pro- que se~ia presidi~o pelo presidente do Supre
priamente emolitentes, são menos caustícas mo Tnbunal Mtlitar e se comporia de quatro 
que o projecto em questão. vogaes·, dous dos quaesjuizes togados, nomea-

Não obstante, vi revertidas contra ellas as dos J?elo presidente com a approvação do Se-
accusações que ao projecto formulei. ·nado. Não alteraria assim sinão a formula 

Aliegou-se na reunião das commissões que pro~essual: _as pena~ a a;pplic~r seriam as do 
ellas eram: 1°, inconstitucionaes; 2°, odiosas; Codtgo; e amda ass1m garantta-lheso conhecic 
3o inopportunas. · · mento da accusação, a inquirição das teste
. Dando . detçllhadamente á casa conheci- munhas, o direito de defesa e o julgamento 

mento· da ma teria dellas, vou, Sr.· presidente, publico, dentro de cinco dias, por. maioria re-
examinar cada uma de~sas allegações. . !ativa, abolido, porem, o rer:urso. 

P. ra isso, porém, precisamos de indagar Contra o pensamento capital destas emen-
primeiro que se visa com este projecto, qual das ergueram-se principalmente as accusa
possa ser o intuito de uma lei que se inscreva ções de que já dei conhecimento á Camara. 
com este rotulo-reguladora do estado de sitio. Allegou-se que a creação dos tribunaes 
Indicar o que se deva entender por estado de e~peciaes era inconstitucional. Pàra bem 
sitio? A Constituição claramente o diz. Deter- aquilatar do fundamento dessa allegação é 
minar quando, em que circu.mstancias, em mister, Sr. presidente, estudar duas questões: 
que momento elle deve ser declarado? Tam- l", qual é o verdadeiro valor e a verdadeira 
bem nitidamente o diz a Constituição. Definir expressão da medida. política conhecida por 
como ha de proceder o Executivo, uma vez estado de sitio; 2•, si, transplantando.a para a 
que o declare~ Tambem se acha 'na Consti- nossa Constituição, o legislador alterou-a ou 
ção. Estatuir as attribuições que em taes casos modificou-a, em que pontos e por que fôrma. 
competem ao Congresso 1 igualmente lá está Prometto á; Camara que serei breve. 
na Constituição. Que resta,pois, sinão regula- O honrado 'Sr. senador Campos Salles sus
mentar o julgamento dos delinquentes e im- t~ntou em um de seus bellissimos discursos no 
por o prazo para a reunião do Congresso ? Senado que o estado de sitio não equivalia a 
E' certo que os detalhes a Constituição não os estado de guerra; mas antes era um estado 
conteem ; inas esses em parte já estão esta- intermedio entre a paz e a guerra, um me
tuidos pelo accorJam do Supremo Tribunal. diador plasticoentre dous estados oppostos,algo 
Assim, é ' ponto ass·ente que o unico poder como o laço que une a alma ao corpo, lmindo 
capaz para tomar conhecimento desse acto aqui a carabina Comblain á ordem de habeas-
do Poder Executivo é o Congresso ; e que até corpus. . 
o momento em· que este se pronuncie, as Quaes são as origens historicas do estado 
pessoas alcançadas pelas medidas de reprssão de sitio~ 
ficam sujeitas á; sua acção. 

Tanto basta, parece-me, para se justificar a U:rvr SR. DEPUTADO Isto-é fructo francez. 
primeira das minhas emendas, em virtude da: O SR. · ALCINDO. GUANABARA-Exactamente. 
qual o Congresso se consideraria convocado Como farto de guerra, o est,ado de sitio pre, . 
pelo proprio acto da declaração do sitio, re- existia. O primeiro acto legal que o consagrou 
unindo~se nesta cidade trinta dias depois para foi o decreto de 8 de julho de 1791 em França. 
o fim exclusivo de dar cumprimento a essa O estado de sitio que elle previa não era outro 
disposição constitucional. (Apoiados gemes.) sinão o estado ele guerra eYterna, A primeira 

Assim se pratica em mais de um paiz e o applicação desta medida ás perturbações in
prazo para reunião é ainda menor. Em nos- ternas foi a constante da lei do lO fructidor. 
so extensíssimo pa.iz, porém, não é possível a A constituição do 22 frimaire de anno VIII, in
reunião do Congresso com brevidade maior. serindo a faculdade da declaração do sitio, ca· 
Pronunciado esse julgamento político, abre-se racterisava-o pela faculdade de sttspemle1·-se o 
para os presumidos delinquentes o julgamen- imperio da constituição nos lagares e durante 
tojudiciario. Aqui, porém, cabe de direito a o tempo que forem determinados. Era um 
intervenção dos legisladores para regularem parenthesis aberto à ordem legal ; suspendia· 
esse julgamento, instituindo uma jurisdição se o imperio da Constituição ; que restava 
especial. De facto, póde~se pretender que os então sinão a força, sinão o estado de guerra~ 
que visam a destruição violenta da ordem le-:- A lei de l 9 de agosto de 1849 não veiu des
gal, reclamem l~gitimamente a benignidade tnür estes pr·incipios ; e o que todos os publi· 
da lei1 E não é verdade, quetodos pódem sen- cistas francezes· nos ensinam é exactamente 
tir, queos crime$_ de natureza política não que os j)rincipaes effeitos do estado de. sitio 
deixam nunca aque!la somrr:ià e variedade de são inves'tir a au:toridade tl'l.ilitar ele todos os 
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poderes que normalmeute cabem á civil para 
a manutenção da ordem e instituir uma ju'
risdicção especial para: o julgamento dos de
lirtquentes. 

E' certo que a carta de 1830, tendo estatuído 
que ninguum seria afastado de seu juizes na
turaes, pretendeu-se que virtualmente .estava 
revogado o decreto de 1811 nesta parte. 

As decisões dos . tribunaes foram contra
dictorías~ mas sem embargo da constituição de 
1848 consagrar o mesmo principio, a casasção 
franceza reconheceu a legalidade dos tribunaes 
milita,res e o principio se firmou definitiva
mente eril França. 

Na Austria a declaração do sitio importa im
mediatamente o exercício dos tribunaes espe
ciaes pelo modo estatuído em capitulo especial 
do seu codigo de processo. Quando as autori
dades competentes resolvem que cesse o pro
cesso extraordinario, todos os processos pen
dentes e aquelles em que foram proferidas 
condemnações á pena capital revertem para 
os tribunaes ordinarios . e são então julgados 
pelo direito commum. . 

Na Prussia, a lei de 1851 submette igual
mente os individuas presos durante o sitio ao 
julgamento dos tribu;naes militares. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
0 SR. ALC1NDO GUANABARA- Ah ! a Ame

rica! Sim, ouvi que cá a instituição se modi
ficara. De facto, algumas constituições ame~ 
ricanas determinam que os delinquentes serão 
julgados . pelos tribunaes ordinarios Mas, eis 
aqui a do Equador (art. 60 § 212) determi
nando que os presos sejam submettidos aos 
tribunaes· militares, ainda que tenha cessado 
o estado de sitio. · E vamos, a·final, ver como 
seapplicou a dos Estados Unidos, fonte gera
triz de todas as outras. A providencia alli se 
inscreve como méra suspensão do recurso de 
habeas-corpus; mas, esta garantia, já o disse 
Blakstone, vale toda uma constituição. A 
interp.:retação que se deu á disposição consti
tucior.al fm baseada nisso : suspenso o habeas
corpus, desappareceram todas as outras ga
rantias constitucionaes e os tribunaes mili
tares funccionaram até para julgar e con
demnar deputados no pleno goso das suas pre
rogativas. 

Vejamos mesmo entre nós no regimen im
perial. A nossa antiga carta estava longe de 
consignar a faculdade da declaração do sitio 
pelo modo categorico por que o faz a actual 
Constituição: fallava apenas da «suspensão 
temporaria de algumas das formalidades con
stitucionaes ». Entretanto, nunca ninguem 
pretendeu que a ferissem leis creando juris
dicção especial para crimes determinados. A 
lei de 2 de julho de 1850, por exemplo, esta
tuia que os accusados dos crimes de moeda 
falsa, roubos e homicídios- eommettidos nas 

fronteiras, resistencia, tirada de presos e ban
carrota, seriam . processados pelos juizes níu
nicipaes e julgados pelos juizes de direito. 

Mas, especialmente, a lei n; 631 de 18 de 
setembro de 1851, que regulava o processo e 
julgamento dos implicados em crimes commet
tidos em alguma praça declarada em estado 
de guerra, dispunha em .seu art. lo § 6° : «Os 
crimes de que trata o principio deste artigo 
em todos as seus numeras, fie •m considerados 
militares, e aquelles que os. commettererp. 
ficam sujeitos ao julgamento dos conselhos de 
guerra, ainda quando militares não sejam.» 
O n. 3 do niesmo artigo, dispõe":« ... os que 
nos mesmos rogares acima mencionados ten
tarem seduzir as mesmas praças; afim de que 
se levantem centra o governo ou seus supe
riores.» Os íogares a que. se refere são praças 
de guerra,. acampamentos e hospitaes nülí
tares. 

UM SR. DEPUTADO da um aparte. 
O SR. ALcrNDo GuANABARA-Recapitulemos 

para concluir: a origem historica do estado 
de sitio demonstra-nos que elle não é sinão 
uma extensão do modo de proceder na guerra 
externa ao procedimento que conviria ter, 
quer no caso de perturbações interiores, quer 
no de ameaças dellas; e pois que o estado de 
sitio não diverge em seus effeitos do_ estado 
de guerra e que a concentração dos poderes 
nas mãos da autoridade militar e a instituição 
dos tribunaés militares são os principaes desses 
effeitos. 

O modo de se ent(;lnder e applicar esta me
dida na legislação dos varias povos que a 
consignam, quer europeos, quer americanos 
e a nossa propria legislação s0h o Imperio 
attestam que de facto o característico do es
tado de sitio é a suspensão da Constituição, o 
domiriio militar e a jurisdicção especial para 
os julgamentos. Estamos, como se vê, bem 
longe da phantasiosa concepção daquelle media
dor plastico que constitue o estado de sitio aos 
olhos dos constitucionalistas ... do· Senado. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO-Não aos dos da 
Camara ... 

O SR. ALéiNDO GuANABARA - A nossa 
Constituição, porventura, algo alterou nes
te assumpto ~ Transplantado para entre nós, 
o estado de sitio perdeu este caracter que 
lhe advem de. suas origens historicas e 
da consagração das leis dos povos cultos ~ 
Vejamos como ella mesma nos define o que 
se deve entender por estado de sitio. Em 
tres artigos falla a nossa lei fundamental 
dessa medida. Primeiro, no art. 34 n. 21 onde 
discrimina o que compete privativamente 
ao Congresso (lê): «Declarar em estado .de sitio 
um ou mais pontos do territorio nacional, na 
emergen.ci!lf de aggressão por forças estran• 
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geiras ou deeommoçãQ interna, approvar ou pensão das garantias constitucionaes, como se 
suspender o . sitio que houver sido declarado ha de appellar para aquiilo mesmo que s~ 
pelo Poder Executivo ou seus agentes respon- annulla, nc intuito de impedir qu se limite, 
saveis na ausencia do Congresso». Aqui fal- que ,se restrinja, que se regule o arbítrio da 
la-se da medidat sem deffinil-a; discrimina-se força que, setn essa restricção de tolerancia, 
a attribuiçáo de applical-a, de mantel-a ou será omnipotente?Aqui rio-me eu da accusa· 
suspendel-a, sem que nada se saiba ·de sua . ção de ytrannicas e odiosas, que constituem o 
nature.,;a. Segundo, no art. 48 n. 15, onde segundo item do libellú! Creia-se um tribunal; 
discrimina o que compete privativamente ao garante-'-se o direito de defesa; dá-se nota de 
Presidente da Republica (tê).: <{D<>clarar por si,. culpa e rol das testemurihâs< ma.is não sé ad
ou seus agentes responsaveis, o eiltado de sitio mitte que as penas do codigo; e nos a:ccusa de 
em qualquer ponto do territorio nacional,_nos tyrannicos e violentos quem a uni só homem 
casos de aggressão estrangeira ou grave com- commette a faculdade de prender e desterrar a 
moção intestina». Estamos ainda em face da todos os outros ex-informata consCiencia!_. . ; 
regulamentação da medida ; sem nada apren- De um lado uma só força, uma só vontâde, 
dermos da sua natureza. · Mas veja-se o .U.m só capricho, podendo dispor sem correcti
art. 80: «Poder-se-ha declarar em estado de v o algum da liberdade e da honra dos cida
sitio qualquer ponto do territorio da União, dãos; de outro, um tribunal que funcciona Sé
siPpendendo-se ahi as garantias constitucionae> gundo uma lei, que julga mediante provas, 
por tempo determinado ... etc.» Eis ahi a d~- que ouve os réos, que absolve ou condemna; .. 
finição precisa e clara., A Constituição entende Francamente, senhores, não é irrisorio que os 
aue o estado de sitio é aquelle estado que seca- que defendem o primeiro venham condemnar 
racterüia pela suspensr1o das f!rirantias consti- os segundos, em nome da liberdade~ 
tucionaes e que póde ser motivado ou pela o nobre deputado pela Bahia faz-me quasi 
aggressão externa ou pela commoção.inter- um cri.me da idéa desse tribunal de excepção\ 
tiva. Pergunto eu: no momento em que em Mas,. senhores, a justiça popular {>, muito 
uma sociedade civilisada declara-se suspen- fragil em crime desta natureza para que o 
der as garantias constitucionaes,. que resta? seu julgamento lhe seja confiado, O sentimen· 
Supprimida a lei, que fica ~- A força, evi.den- talismo, a fascinação da idéa política, a edu~ 
temente; e como a força está concentrada e cação que vamos tendo;tud'o concorre parâ que 
representada no governo, o que existe, de- o ·crime político não assuma aos olhos do !)ovo 
clarado o estado de sitio,é o Poder Executivo, propriamente as proporções de crime. Nesta 
armado· de todos os po_deres necessarios para çonjunetura, ha de ser aos tribuna:es popu
manter a ordem,. garantir a paz. e detender-se lares, ha de ser ao jury que havemos de en;. 
a si mesmo. (Apoiados.) tregar a defesa da ordem política ? 

O SR. FRANcisco GLXOERIO- Suspensa a lei:. o SR. LEcJVIGILDo FILGUEIRAS - Mas que 
o uníco modo de coerçã0 é a força do governo. tem o j ury com os crimes políticos ~-

O SR. ALOINú0·6UANABARA- Ora aqui está 0 SR. ALCINDO GUANABARA- A quem se 
o· que; a; re.~peito do estado de sitio, claramen- commette ci julgamento dos delinquentes 
te diz a nossa Constituição a qli.antos sabem depois do pronúncíarnento do Congresso ? 
ler a língua v.ernacula. Assim sendo; em que O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - A' jüstiça 
se estribam as accusações de inconstitucionali- federal. 
dade feitas á; creação de um tribunal especial 

d. 'd l d 1 d 0 SR. FELISBELLO FREIRE (ao Sr. Leovigildo 
para julgar os in lVl uos a cança os pe a e- Filgueiras)- V. Ex. leia a organisação. dá 
claração do sitio? justiça federal do Sr. Campos Salles e ha de 

O·SR. LEovmiLno FILGUEIRAs-Agora é que ver que é ao jury que cabe esse julgamento. 
comprehendo porque -v· Ex. sustentava que o SR. ALOINDO GuANABARA- Nem ha du
eram medidas preventivas: era para creardec vida: é ao jury federal, um tribunal popular; 
pois. tribunaes especiaes! um tribunal de consciencia, ·fraco para esse 

O·SR. ALC!ffi)oGUANABARA- Responderei a effeito, incapaz de garantir efficazmente a 
V. Ex. Si .prevalecesse a doutrina do honrado ordem política, d0minavel pelo· sentimento 
Sr. general Campos Salles, si a nossa Consti- benevolo, doce, incitador de novas agitações e . 
tituição estatuisse que o estado de sitio era de novas revoltas. 
essa eousa amorpha, moldavel á: phantasi~ de E' bem de ver que não se pôde conter as · 
quem o empregasse, meio guerra; meio paz, grandes explosões nacionaes por meio de leis. 
suspendendo umas e prendendo firmemente Nem eu me proponho a prever ou a dominar 
outras garantias, comprehende-se que a cre- os cataclysmos!... Si a Republica for tãõ 
ação de taes tribuna~s fosse illegal. Mas de- inepta que se não saiba fazer amar do povo
monstrado, como está, que assim não é,. que e vejo com tristeza que vae caminhando com 
o sitio só se caracte:risa exactamente pela sus· grandes·vacillações - ella- não prev~!Lecerá;; 
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porque co~tr)l. a vontade da nação nada. :pre-I Destruam-a., porém, pelA tbrça.; e ver-d:o 
valece, nem mesmo a. força.. . immediatamente todos esses males a.ggrava-

Mas si es~a.s explosões ni"10 se regulam. dos e esse estado. que hoje pód.e ser incom
nem se dominam. é direito de toda a socie- modo, tol'na.r-se amo.nhii: de:;esperador. E' por· 
dade civilisa.da. oppor diqu'es efficazes a e;;sas que assim penso, é porque assim sinto, que 
sublevações, a essas desordens oriundas da entendo que a Ca.mara não· póde ter hesitn.
ambição pessoal ou do odio pa.rtiàario, que ções em tão melindroso assumpto; e si nã.o 
tudo perturbam, destroem e a.narchisam, que deve a.ppln.udir a9.uella mosca de Milão que o 
são mesquinhas. que são a.nti-pa.triotica.s, que Senado quer a.pplica.r ao dorso deste pa.iz, não 

-são indignas. E - contestem-no embora. os póde ta.mbem dei.xa.t-o entregue ás ca.taplas
que se prezam de optimistas ! - é agora a mas de linhaça.. 
occasião opportuna. de embaraçar a rep-::tir;ic Toda v~a. é só a. ella. que cabe julgar defini ti-
de ta.es scenas. vamente do terceiro ite;J~ do libello; isto ê, si · 

Esta.mc's longe de ter gro,ngeado aquella as emendas que proponho são, ou não, oppor-
estabilidade polWca., aqueDa. tra.nquillidade tunas. · 
social, que; sendo :fiadoras da. pa.z, g<'<ram o Por minha parte, não disponho sinão de 
progresso e cimentam a. honra das nações. meu •oto; e esta dou-o contra o projecto do 

O que anda in~pirando t<>dos os espiritos é SeMdo porque si elle passar com a.s disposi
a.inda o sopro satanico da violencia, da des- ções impugnadas, e inconstitucional e tyra.n
ordem, da anarcllia. Varreu·s~ da face deste nico; si passar sem ella.s, é incolor, .inodoro e 
paiz a noção da lei, para pre\"alecer em seu in$ipido. (Jfuito be;il, muito ben·~. O ot·(ldar e 
loga.r (L noção da força. · {eti,·itado.) 

Ainda agora, no momento ém que f<\llo, um 
grande estado_ da Uniâ() está.-quem sabP. ~ -

. presa . de uma. agitação arma.dà., porque os 
a.dversarios do governo intentam encarniça-
·damente a deposiçã() do gó>ernador;o Sr. ·Bt\r- SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 189-2 
bosa Lima.. um dos mais digno;;, dos mais 
illustr€s •. dos mais integro~ cidadãos que já se (Vide p~:;. 213 uo .p ~oi.) 
senta.ram,nes:tas carleil'a.S Capoiaf41s gerae.,·) e 
-cuja. pr_esenca no pl'imeiro po>to da. admini:r . • 
tração pernambucana. é uma. honra para a. O Sr, Tho'Olaz Delfino-Sr. :pre· 
R.epublica; que. de :ra.cto, se ~e glori(Lr de si<len~. <:abendo·mc tomar a -pala.•ra. nn. ter
ter a sua. frente cidadão da. 1nteir~ 1nor:~.l ceira. discuss"i.o do :projccto de lei quo fl:x:~.. a 
daquelle (Apoiados). despem do Minisr.erio da. Just.iÇ'<J. e N~octos 

E' contra esta. corrente de viclencias, que Interiores pn1•a o exercício de 1893,_ nuo _me 
acarretará. fatalmente o anniquilamento _ do. aproveita.rei dn. opportunidadc pnra mvn.dir o 
R.epublica. e o espha.celo da patria. que tdoos campo da política geral e esprn.tar·mB em lar.
de>emos rea.,<>ir com ene1·gia. O Poder Execu- gns considerações sobre o gc.-·;crno e nlta. a.dnn
tivo não tem . o dil-eito de >acillar um só nistru.ção do p:úz. 
instante em cumprir o seu dever constitucio- Entendo sal' este triodo de a~:ir uma. racul·. 
nal de manter e re.;:pc!itat• a ot•gn.nisaçiio do~ d.'I.Cle de que #c Jaoç1u· mão qualqul?r repre
estados, amig-.1 ou adver::arlu, pot· nós ou con· sentante no de.~empenho dos de,·eres •mpostos 
tra nós. (Apoiados.) · pelas urnas, de\·ercs que propriamente. tanto 

o· Poder Legislativo nlio de,· e hesitar em consistem no fnzer tt lei como no fu:co.lisa.I' o 
&riDal' a autoridade dos meio:;; nece.."lSarios modo 1.or que ell:~. ê executa.d:~.. • 
para. assegurar a paz, para dominar o e:;pirito A harmonia. e iudepende .. cia dos poderes 
·de :rebeldia., pa-ra. restaurar o imper·io d::. lei c entre si só se realisa.m dest'arte em uma. demo- -
_-ca.na.lisar para ella as opiniões uesvairadas cracia-,governo ·de todos peios melhores,obriga· 
que :pedem soccorro á força. (Apoiados.) dos estes e responsabilisados, presos embora a 

A nossa. tarefa. primordial neste momento afinidades partidarias dive~, :igualmente 
não e decretar reformas, não e enfrentar na boa marcha dos negocio:;; publicos, na. deli· 
graves problemas politicos: e especialmente bera~ão e no acto, no exame e na correo· 
ass-"!!U!'ar não só a ordem material, mas .,rin- "ão · · 
ci~ente a tranquillida.de moral. Não -"'C<J.n· ~ Na lei orça.men'taria entregue a terminati· 
çarei de dizer que este paiz de que mais pre- ;-a estudo desta ca.mara- ba. en:•ol>idas e 

:cisa é de paz. O que està feito não presta 1 As muita. vez resolvidas com uma simplicidade 
leis são Yexatorias 1 A administração e m:'t? que exige protestos, graves questões, que ora 
Os poderes publicos são iucompati~·eis1 Ha se l'elacionrun com o direito publico constitu
pa.ra tudo isso remedio dentro da lei, no seu cioual e administractivo, ora se referem a in-

. ~amprüiãento exacto,, •o -seu religioso re- teresse particular, que nio J<ideser meno~ 
·speitn, . . . . presado, si e le.,<>itimo . . 
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Uma a. uma nã.o secl.o ellils trazidas por sobre que repou9;1. o >asto e pe,--ado edili.cio de 
mim a. esta. tribuna.: nem me soccorre compe- a.prendi:>agem e do tirocínio par-a. o e:~.:ercicio 
tencia. pa.ra trotat-o.s na. sna variedade e com- clinico perfeito. 
plicação, nem me :Llimenh a preteução de 03 _estu~o~ seriado3, theot'iêo.; e pr<tticos. 
-ver·m!l att"!ndido pela assemhlén., o;pressada ~b dn·ecç:~~ tdone:J. e capaz. formam o medico. 
em concluir a SUá 't.'l.refã legislativa. an: nao h:J. dunlla. JI.Ias 03 continuo; a\·an~os da. 
nual. sciend::L, na ind~g:1ção paciente, tenaz c in-

Serão !>!ngelhl.S e rapidas obser-rnções as roi· causa vel, que, nmgucm ignor:~.. se f<LZ no es
nhas pakwrns jnnto à, (li1fet·ent~ rubrieàsdr. trang~i!o· forçn.-no~ a.. a.comp•nhal-o~ pela 
lei ot~ment:.~ri:t. repettçao das expertencw .. >, pelo~ o:.-on:::tNaç~o e 

Rubrica 3·-Justi~:a do Di.>tr·ictoFederal. \'eri licaç~o do que :>e pr-J.ticou c: a.l.,_.;_lll\'QU. 
A orga.nisil.ção judich!.ría do Dístricto Fede· O medico. :;~n hor de tOdo c;\mpo onde Vt\e 

1"<1.1, obra e decr·eto do go,·erno provisorio, haurir recur-so.; pa.t",\ o sacet'llceio. c ú nome 
está i~contesto.velmente_ n:~ ~~turn. (lO regi- h~ileiro, a scienckt brazil·~im. po-l·n• lo ll\Zer 
men lt!lphtuttt(lo no P<UZ a 1::> de novembt·o · mat~ ou meliJOr (lo que :• do;: ontt·o; paizes, 
J.e 1889. . · . ou. qu:tndo tneno3, ~cguimto-us :~.<:OIDll:l.-

A dea~entrailsa<;-ão no. distrihuiçito dtt lei foi nhcmdo-o5 rento. ' 
convenientemente t~ttcndida pelo acto que tem Foi a verba. que ,,e ~mpprimin : t inll<J. o. ;tp-
o n. 1030 e qne foi ü:ulo ao conhecimento cll\ plieaç-:io que justifiquei sem üccltiUl::l.l'. 
popula~.üo a 14 de no~·emhL·o de 1890. R.ubt'i tt 25.- Exterruito elo Gnnnasio !X:J.-

Por mai,; de u:n~ \'ez tive OCC.l:>i5.o êe refi!- cional. • 
rir-me a esta. org:\\Ü$tt«;<"io, c pt•etendo a.inda Entro, Sr. pL·esidentc, em ~~ ':;umpto e..."<:a
não (~fMt:vl:\ment.e voltar ao a.ssmnpto oom •• broso com u.n~inh:\ calma. habitual :w t\ntever 
l:\rgue7.a. f[tJC ellt! m~rl!(.-e. o perigo. 

'MM, limitantlo-me i~ rul.rica o ma.is estrei- )f:ts emqua.nto não dL'>Cuto a verb..1. e ~eu 
t!tmentc po.'sh•el, ll!J;Lm:trei a attenção <la Ca- de5tino. qu~ me S(1ja facult.a.Jo ~l' '!Obre o 
m;u•.t p;u~~ a irn·~ul,\ri(btle que se not<L de Di:;ti'icto FederM r.lt:"-S lXllavm;; v, titulo (le 
ser n. cast~ omlc rnnc~iona a pretot•!a pag:.t consolo ou llc de~ag-gm..-o. . · 
p~o juiz. p~lo pl'ctor-o qu~ .hügo, ~o unico A commis;ão de or'ia.mento foi ue;:tpic(l.\dl\ 
exemplo neSt<\ cill:ttl~. ou ante:; 'L uni<:a ex- e iuiqua, como :t C<~.m:J.~"<l., p:u·a com e>to. ci-
ccpç;"io. · . dade. 

Corrijo n anom:l.ll:>. com um:\ ctn·:nd:\. S~nte-,;e, palpa.-se a m:i. <ontade do> E;tados 
Ontt~L rul!t·ic:\, •\ <!Q n. 20, :;ohrc :t qt::Ll nflo p:tm r·om elltt 'llle vale t.l).nto ou mnis c1ue 

posso deixar ele !àzcr aL.'l.unas ob!>erva.~-ües. s~ qu:tlctuer um estado a.hi. ue;;tc modo de con- · 
l'olere t\ Facultl;\tb dt! ~Iedieiu;\ do Rio tl.e .l:t- ,.itleral·:~ nu Ot'\~lU~tüo 
neiro. Atê . certo :ponto comprehctub ~' :wcrsiio e 

SuppO!Út' qae ;~ Cl\ml\rn porYetll.ttt·a não acho·tijustllicaveL O go"erno lhL moo:-.t-chi<t, 
estat·~a. ltclll inli:rm:t•!a. qut\ntlo votoutt sup- cent l".lli:sauor , t udo prendendo com ht1\~:0 de 
p!'llSS40 d;\ C\lll~llfll"~llO. . fbl'L'O. :;u ll\>etLV(l, <\~ lilJCl'(b.de; tlac. Jll'.)ViUCltl..~, 

O dcct•(lto do ~'Ü~·eruo J!!'OI'isorio. qu!l re- h\ll~::J,V<t-lhe~ u.lgema.~ a.o;; põ;;. 
formou os ~·~t:ttu tl'>s da F;tcultlaue de )[e(li- Era. o cenl.t·o o m;\1, e o çentro Cl"<' · o Rio de 

. cin11. uecrcLll ll, 1270, de !Oüe.ianeiro de 1891, Ja.neiro. 
lll!t:l.belcce no :u-t. !G5: «De quo.t ro em quatt·o Ftd::ü confu~.ão, ccgueiJ•a. do:; OPlWinliclo:>. 
<\llnOS a. Con;;l'l!lj<t~:iio t.J'lltn-i• de conceder o Por qlle_ tH; província.' ' ~.:oiTl'i:Lm a c_nm~rc:::::ito 
_premio cJ.c · vhl:;om ao a.ruruno mz~tdcul:ulo e o aha!nmcnto dos podet·c.,: con·•cttJ:Clona.es, 
m:1.is Jlot:w al en t1-c a.rJuelh!S que obtiverem n. to i o proprio Ioga r omte t:~.es poderes :;e :\lo
nota. de ap.Pronl.do cout distincç-ão nos e:xames j;w(l.tn e aC:J.m~m m;\[quisto.; como clles 
de clinii."J. e m~ def~·:r.a de thcses tluL"ante esse proprios. 
tempo, l~vanúo-se em conta. em igua.!d:l.(le de E. entretanto. nenb.um:~. OO!·~~ •'o B1-azil 
circumstanci:l.il, todOS OS:J.nteeedentesescoJare;; p:kle lennta.r contra a <:entr";t!i~~tÇâO (1\leb;.aS 
dos. premiandus. » mais justas e -vercladeir-as do ~ue e:<t.t cid;~de, 

Este premio, conferido ao estudante muitas cheh< tle trnd\ções .liber-o.\es e glorio>;t>, :L pri
vezes pa.up.'rri mo, como t:mtos l!a na.:s nos>as meira. da. América do Sul, n mab l 'iC:t, <t nuli~ 
e..."CClas supet-i.orô, este premio ao trabt1.lho illustrada., a mais a.ctiva.. a mais enorgiC:J., 
doloroso e sem treguas, martyrio ob:;curo de cerebro e luz do sul do continente u.meri~ 
longos annos, este p1·emio almejado, que rea- cano! 
lisa. as espemn~.as qJle coroa.m o sacriticio e em Ella. cresceu a.o acaso, o. >enturo$amente, e, 
parte o compensam, este :premio, que se pro- como u mo. mendiga. das pr-.1ias. fmcou na tel'1'3 

· metteu na. lei, que a lei conferiu, é suppt•imido a. habit.~.lo pelo ca.pricho, pela .fitnta·;ia. e pela 
sem se sà.bet qu~ se o supprime. pre,"Uiça, e despre.;ad:l., immunda.. iudP.COrosa.. 
· Por outt•o lado, Sr. pre:sidente, <I$ in-v~"ti- "'ca:.<a , sem ar, ~em luz, com alcov:.tS, o. r ue 

. gn~s ,scientific:Ls constituem a base solid:l. torta., ~treita, profunda. ~em orientaç-lo 
C&IU~Ill ·'· 1J 
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àm1ias tmbalha.das pelo mestre d'obm boçal São commtms os dons gy:(nmi.~ios ..• 
:e: endtti'ecido com os seus ina.terines. sem n~ · o Sn.. FR.\..'\CLSCO VEIGA.- E' o unico a1•gu
·nhuma melhorl<t quer hygienica, quer ar~lú- meuto que VV. EEx. apresentam e esse não é·· 
tectonica, com uma. administr~-.iio municipal insuperavel. 
pead<t e ainda· · ;\ssim covil prolifico de tra-
t:tnte~ e rapinadores, visitada pela:> epide· o SR. Fm.tQüD! WERNECK-Nada e insupe-
mías, que nella a.ca.bamm .. por eleger dor;ul- rav:el, :póde-se até propor a creaç-.:io de um 
cilio, assim roi ella deixada pela monarcbm. outro gymnasio . 

.Pareee que ha tendencias para continuar O SR. TnO~lAZ DELFrl\"o ••• os lentes demine- . 
o passado miseravel. ralogia e geologia. ·biologia., sociologia, histo-

Que a Camar-.1, comtudo. se lembre, no seu ri:.t tmiversal, historia do Brazíl e littera.tura: 
af:d.n de cortar, que si a cidad.e do Rio de Ja- nacional. 
neiro jazeu entr egue ao abondono. á.s admi- Não sendo possível, o que parece provado, . 
.nlstrações municipas e t:1o tuteladas quanto que no caso da mudança estes lentes pudessem 
ladras e sem vergonha., ao~ mestres de o1J1>a.s, ensinar os seus discípulos nos dous externa- . 
as epidemia;;, iói,porém, explora.d:l., e a. fundo tos, e perm;\nccendo ellcs natll1'11lmente nesta 
pelo paiz dura.nte longos e dilat.l.clos annos, já- cidade, o G-ymnasio mudado não ficar-á. sem os· 
mais se di:<penden<lo com os ser\iços locaes. professores determinados na lei e no pro--
siniio p.."qucma., in:>ignific:ante <\pl'te d:J. renda. gro.mma. de ensino. · 
que lançou no m·a.rio publico. Outros serão nomeados em Ioga r delles, os-

Que a. Cam;~ra. ~e lembre que aindo. agora, substituil"d.o e serão :pagos. 
quando 03 est.c'1.do!;, c-roda qual mai:> apressado Mas, Sr. presidente, o G:rmnasio Nacional' 
e deligente. -vne chaomando a si M suas ren- e um estabelecimento de ensino que não póde · 

=das, o núsero Districto Fecteral, no. supremo sabir de onde se acha. 
goso, elle so em todo o p:1iz. do regimen dt- Primeiro. pela razão de st.ta. me$ma. existen- · 
ct.1.torial, .-& os seus redditos:: bsor·vidos pela cia. e organis..1.ção fundado em contracto entre · 
União." os noderes publicas e particulares, contracto-

Em compen$lç:ão, pm':l. continu.u· a. compen- quê ninguem póde quereJ.' que o Estado rompa., 
saresta n.gg-regaç:iio dos dinheiro~. do~ impos- mas · que, si·eue romper, as leis o.obrigttm a 
tos que lhe cob1·am. do trahalllo dn. cidude r espeitar, que para isto e não para outra . 
oosmopolita. nuts que11ão pl'ec:isa de lições de 'cou~ iazemol·as nôs. · · 
p:ltrioti~Ino de nenhum cst.1.do ~lo B'-n.zil, u. Depois pol'CJ.Ue está nas ftmcções do Estádo
commi:;s:io propve e a C.1.mam l'edll7. c.,maii ·(-onserva!-o onde e.'tiste, que ahi ·está muito 
que t)t)cle, e o que não pôtle, no Districto Fe- bem. e lle accordo com o estatuto federa· . 
det-al. tiv·o. .. 
Voltemo~ ú.s rubricas e ao Grmna.~io . Os lentes dns faculdatles superiores, aos 
A C:unarn. nn :!• (liscussão. xxw lJroposta (le quaes são os do Gymnasio equiparado$, niio

,utn ltonn1do d(!putndo por Mtn<\S, Yotou que podem ser trans1eridos de tuna para outra., 
um dos :D'mna~ios dc..,. te dbtrícto f<.l5Se mu- nem até trocarem de cadeiras nas mesmas-· 
dt\do pólr<\ a cidade da. Campanlm. no rico e f:.teuldad.es se o não requerem, se a respectiva 
prosl)C!ro e$tado de ~fina.'$. congrcgn.ç,jio o não n.pprova, si nã.o ê ouvido . 

O SR. Fr~A<"CI::CO YEIGA-:Mas a medid:t. não o conselho de instrucç;."Lo superior . . 
é de interesse lcK:al,b•.J.t:l.-se de alto,; intere.<S~ F~-se <J?m a mudanç:.a do G_ymnas1~ cousa 
nacion:l.~. mmto mMs grave:_ sem q~e s~am ouy1dos os 

.-- lentes, a. oongre~;-aç:--<L01 - o '-onselho de mstruc- . 
O Sn.. TIIo~L\Z DELFL'\?-Nao _comprehendo {ão publica, são os lentes transferidos em 

a_bsolutamente qun.e:> seJam o.> mtere~ses na- massa. ].)ara a ci<la(le da Campanha. (.4.poiados, 
cwnaes a que s~ ref~re o_ nobre dep_utaclo em muito lnmt.) . 
seua:parte. Se1~L a _(h1fusao do emano '?_ Ma~ Não, Sr. presidente. isto não pôde ser. Os , 
esse mteres.;;e e tão grande em rela{:uo u lentes do Gvmnasio sâo inamovíveis como "'ão· 
:tviina.s, como em rela~~o ao Districto Federal. victalicios. • ' ~ 

o Sa. iJ.l\'TO::--."'O ÜLYl\'THO- A questão e de .'o SR. SAl>!P.UO FllltltAZ- Apoiado. 
mens sa.1~a i~ cwpwe sano. O Sr •. Tuo~rAz DELFL'\'O- Entraram para o-

O SR. T1l0)1Az PELPI:\'O -Então, V· E~. ~e- ma.gisterio nacional porque foram cll.ama.dos. 
_v~ndo a sua lOfílG<t ~rgumentado}~ ao l~mrte por um edital de concurso pal'a exhíbirem 
r1goroso a que _e olmgado, oonclUlrw. J?Ol pro- provas publicas ·e solemnes, com as quael> se . 
. :por. a ~uppress~o d:e todos os esta.belecunentos. conquistava. cargo ,certo em determinado . 
de ensmo no D1str1cto Federal. . loga.r, que tudo vinha. cla.ra.mente. expressa.-
. ·Sr.- presidente, a ser mantida. a. deliberação mente, com tod(IS as palavras e letrJ.S especi· .~ 
· 'dá. Camara., ter-se-iam a.u:menta.do as des- fic..'\do no ed1tal.. 
·.:peza.s do pa!Z; >. · · · Os · actos com que tomaram posse de s~ 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 1810512015 11:07- Pâgina 31 de 34 

- . 147 --:-

cad~iras sifo decretos onde bo. Ya.niagens e obri-~ O que rezam ~5 dí~posições con.stitucionaes· 
q8.Ci:J~ :rectpro<;:l.S, r~prcsent.'l.lll contract.o. >er- sob o assutupt.o t; o seguinte: 
aade~ .. co~1tracto btl~~l_. no cumprimento A.rt. 3.5. Incumbe, outt~im. ao Con-
fiei e r1brn~ do qual est:i. empenhatht_ a pa- gr~sso. mas nã.o privativ:•mente: 
l(avra; d

1
e ~da., uma das partes Mntractantcs. § 3.• C~·ear instit11i<;Ges u~ eu:>ino superior 6 

_Apo•ac os, nluto ben•.) secundarlO nos cst1tdos; 
Semelha.nle contmcto nã.o pf,de so:trrer alte- _§ ~·· Prover a instrucf:ão secundaria no 

~.ã.o sem accordo de ambas as parcialidades. D1strtcto Fecler,tl. 
e nullo é :t~do quant.o ~im nã.o fUr feito, AlJSO!uf.a:mcnte ~quel sem comprehender o . 
nullo e crtmmoso. que qUJz diZer a dtgn<t commi:;s:lo no seu pa-

Cr·ímino3o, pé~ls t.'tl qualidcaç.ão mer~ce a so- recer, lendo o texto constit\\ciona,l, a menos 
ne,"ação violenta e sem ceremoma. de direitos. que P~'~vei· e cr~a.r _que!~:1m dizer· suppt•imü·. 

E, ~l e esta. asigm!iCll.ÇUO,lembr-nrei :\ din·nn. 
O Es~o. ~r. presidente, :.\ntes de .qunlquer cor~1mis.::ão que $e. e:;queceu de pt·op:jt• o ~ní

outra iuncç-<LO vela·peln. sauue publlca. e peh~ q m.la.mento do ensmo superiol', e que aind:l. 
manutenl;.ilo da ordem. esta em tempo de leva.l-o a. ell'eito. · 

.· ·· :·. 

Elle ê o repres3ntante ela tradição, da. per- Constitucional e economico, p:1.tl'iotico e re-
petuidade soc:at, do f:l>fot•ço dos que mon·et•am. publicano ê, pois, consel"mr os externatos do · 
o herdeiro do pa.s>tt(IO, o mantenedor e con- Gvmnasio • ' 
serv·ador d<IS condiç.ões geraes da existencia. ·ouço que o en~ino deve ser livre. 
d~ nação, condir,:ões elas quaes são urnas phy- Ensino li vre. quer o entendam como lo"'ico 
Slcas OUtr:tS moraes. consectorio dl1. liberdade espirit ual, quer COillO 

r . . a expressão do livre e1:ercicio de mdustria . 
. No .num~ro c~n.s 1_!101'"'-CS. esta: sem ~u>id~, e .fatal e temivel industria.é esta que se appli: 
mclutda a. tll':nunaç~to da. consctencta JU Ye~nl ca.s.~ a explor~~<lo dos cerebrus infantis, 
pela l_~strUCf,f-10 sobre . todas a.i faces, a m- não_ o di.,cuto neste moment.o .. E' long-<~. these. 
str\\e<;:ao na.etonal. · ! mmto emma.ranhl1.da. de tact.ores multiplos e 
. O Estado eommetteria. acto sem nome, fl\1- ·pede espac;o. . · 
lliJlclo vergonho;;a.mente aos seus m.:üs elemen- f Cinjo-me a Constituição, junto ú. suo.lettra, 
tares deveres, deixando que l\ treva 'da i~llO- . e hUlJebo·me do 5eU e;;pir·ito que e O que pro
rancia rebaixasse a. ·iutelligenci« de-um·iíoYo >em da doutrina que prores.~ com o at·dor:e 
inteiro. . · a fb de um muito conv1cto. a. dõutt·iua demõ~ 

A"Constituição hro:úleira nilo permitte tal cratic-.1. · 
causa, ella que é "bem mais sabia que muitos Rubrica n. 2i-E$cola ~acional de Bellas · 
sabios que a..iul~am eivada de deJeitos. Artes. 

Ao passo que ti.s municipaMades cabe 11. in- Est:\ escola nrtO é um estabelecimento de 
tru~lo primaria. ti, "Cni,lo compete ma.nte1· só, llttxo e ostent:u:ão. niLO é simplesmente ttlll.'1. 
ou de acordo não,priva.ti\·amente. com os e.<- inutilidade :~.pput'll.ios~ e vã. Cort'e.'IY.llltle a. 
tados a que existe e o que ibipreci;;o ctear l:x\1';1. umt\ necessidade real como o cultivo d•tS artes 
a instrução secunda.r·ia e surJerior. ma.is ele\•adns que 1>01' um l:J.tlo elevtun a alma 

Encontro a Republiet\ no Destdcto Fedet•:tl lmmam\ e por outro constituem twotissões 
institutos de instnu:ãosecuudurlt\ e matltcm-os digm\s e re::<pt:it:wels ou pr::put';l.IU p:lru. mui !.as 

Ca.rece o Estado de ll!iua.s na campu.nl.Ia de dellas. · 
instituto, ~cmelhante vote·$e a ver~\ nec:es- 0$ 30:000$ :mpprimidos repres~nta.m nem 
saria. · mais nem menos os elementos ll;l.l':\ o eotudo 

Aliis ja}.Ilnus temn em Barbacena um inter. e animo para nlgum<\S vocn.çõe;; que :;e per-
nn.to de ínstru~:ão secundm·ia, e em Ouro deratn no desalento en;t pobreza. ·. 
Preto um extemato, segunJo o modelo do Rubrica 28''- Instituto Nacioo:\1 ele :Musica •. 
Gymna.sio do Di:>tricto Feder.\1_ Estã a acaba.r-se um vasto salio que cabel".i. 

Sr. presidente, a commissii.o de orçamento mil p2ssoas. para. mais, salão que deve ser 
declarou q1;1e, em consequencia de ponde1>a~lio · pint.a.do e douraclo pelos professores d:l Escola 
em ·race do dis_posto na Constitni\dO sobre a Nacional de Bellas Artes. . 
ma.teJ·ía., devi:l ser suppri.mido o Gymnaslo Paro. elle 1oi encommenda,lo um orgão que 
Nacional. e muito de manso, muito pela ca- devera chegar ao Brazil bre~·emeute e terã; 
lada, praticou este d~pparecimento. ' aproximadamente_de custo 24:000~ ... _ 

Como ã Camal"J. ao .dtscutlt• e votar nf1.0 en- Em oonseq_uenCia. mesmo desta. acqrus1~.ao, 
contr-<1. va nen lmma rubrica. referente ao Gym- para que o recinto tiYesse eondiçõ~s ac~--ticas. 
nasio. não se pronuncia.va. pela suppressao, 1bi preciso levantar o tecto do s-.JJ.ao de metro 
mas, entretanto. cst.1. suppress1io se reallsa.va. e meio. · 

Este processo de extingui!• ser\·iço publíco. Pois este salão aprimoradamente pintado ·e 
si niio e regula.r e das pral:cs, e entretanto dournuo, com ur~ appa.r2!ho musical qu~ e_ o 
muitO pa.ru. elogiar p~lil. llo.bilidade •. · I primeiro da .Amertco. do Sul, na. sua vasttdão 
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nãO terá· mobi!i~. A. retlucção de verlJ:~. paro savei qualquer- argumento que mais <lemons- . 
papel e pe~na.s comprehende-!;e logo que e tre a deficienciada verba-Event~taes. 
pat::l. consolldar a Repu blic:a. e vigorisar as N· No orçamento passado a. verba -Eventuaes- -
centes i nstituiçc~es. votada foi de 125 contos, sendo assim distri-
. · Púra. <~ Escola Normal e o Pedago~ôum nãQ bU!da pelo.~ tres ministerios: 100 contos In
enc;ontr·o, Sr. pre;;ideute, rubrica. mãs leio no strucção, 20 contos Inter-ior e 5 contos Jus· 
parecer d<l. honr<Ula commi,sfLO qae devem tiça. 
ser ma.ntid.os pelo Di~tricto Federal. ' .A: proposta actual e d8 90 contos que n[í.o 
·. E~tes dous·esbbelecimento-s, ;tmbos por de- esta de accordo com o pedido do governo, e é 
er-eto Je 8 de novembro delS90. o primeil-o foi apen<L$ maí.sdo que· economica. 
retormado p::lo fumhl.dor da Rep:.~blic~. o im- O governo in~vitavelmente terá de cle;obe
morta1 Beu,ja.mim Con:ffil.nt, e o segundo e:s.- tlecer a lei e de entrar por cr-e-Jito• de ca.-
clusiva crro.ção sun. racter extraordinario . 

. A Escola Norm<ü é uma escoh profis.>ional, Sr. _presidenr.e, não darei por terminado o 
d~ cam.::ter e.~pecia-l-As materh\S do seu en- meu discurso sem que ante$ per~:."Unte o. llon
sino são d~enYohid<l-5 como no ensino secun· rada. commis&i:o se não julgou merccet·-lhe al
ãa.r!O, ne~ :podia deixar de_ ~e•. <tSsi .n :::i ~e guma.s _p:Ua:ras a. escola nacional. ;t q11e o 
ded!C.'I. :~ .<12er o profe3:>0I' }lrtffi:tt'lO que hade Dr. -T~"' Hyglllo Cl"eou na. ql\inta. d:l. Boo. Vh-;ta. 
·sa.ue[' o que eu.•ina <~ muito mú; ;dn(b. e que se destinou a.o de.>euvolviment:J. a.rtis-
. -o. Ped-:.gogium é 1.~m_ ~t.\beleci~ento de- tico e industr ial, tão escasso no nosso ])3.iz. 
ei13lJ?~ concreto, e'gec::'lt~slmo,, des~t~;\~O a O Sa. .ARTIIUR Rro~-0 mlnistt'o tomou 
se!''lr ~e 11l?delo. · er e U\tlto P,\m _. L m"trn: delibera::.;ão que n:io estava na ):Ua competen-
~~-prumw1~ corno llttra <\ ;:.ecundamt, . e o. te ciu. totn(l.r. · · 
Imr:l .a, superiOr. . 
· TMW. r~\zilo,ha. ern p<l;s:w estes <lous insti- O Sa. T.Ro~rAz. DEt.Fp;o.:...E', Sr . presidente, 
tuto:: Pll'a. <\ municip~•lld:~.cle como em p:tS:>i\r p:~.m lastim;J.r q\te a illustre commis;;ão (lei
·o Gymn:~.~io. xu..:sc de a.ttender á creu.ção dnquelle estabele· 

'. ··Rul.ll'ica. 48-0bros. :\..<'!!'edito Sr. presitlerite, cimento . 
_ q_t!a. ~i a C<ern;trll. concordou com a. commissirt · Niio -hn. mrüs contest;u· a neees;;Uu.de urgen
·foLpor fu.lta Je ::tttenç:ão ott de d:tdos eluriida- te de.um instituto da. ordem desse, que um· 
ti vos. distiricto escrip~or p ·rhtguez tão apropriada· . · 

"· No extincto ministerio ·tla instru~ão -vo- mente denominou:. Soi'Doná '!o ope•·a ;·io: 
~tou-se u verba. de 150 co11t<Js. ;endo determi· De um l:l..do na •?d~c do R1o de .Tane1ro _$e 
::nad:unentl\ 50 contos p:\rn. a, ·~lttternilhde. 50 1 observa e.-.;:tram·dmariO n1:1mcro ele orphaos 
· cont.Js pat•a 0 Instituto Ben.jamin Constu.ut ·e sem f!.!turo e por outr~. tr1st~ e_ v~rgoullo5o, 
·50 <.-o atos ptl.l',\ re1k1.ro5 c obt•.:ts !le conse1- ,-,~,çã0 o en$1110 quens er~uer•a da mtser:tt\ ~ at~sado. 
'de predios que ~--tão a.o setviçe deste mini$- I-~\ po~cos rneze;~. ltm dos' mat; autor1sados 
~terio org"uo~ ·uesta c;\pstal, o provecto JornaL ào 
• • Co ,;t,tercio, it'a.(;ta.ndo do ensino indllstria.l com 

.Oro., Yejam~ esteS pretlios: a proficiencia. e p3.tl'iotismo rom que de ot'lii-
Fn.culdo.daJe de Medicina da B:~ohia., em 6{\i· nat-io :tborda as questões que mais se pren

tlca.ção, com gro.nde quantidade de materiaes llem. aos gt~ndes inter-ess::s nac:ollileo, ti-açou 
deposito.do.> ; . = com··mão de roe5ts·e o desob\dor est:ulo das nos

.Fu.eulda.de de Ditoeíto do Recife, ono:le acon- :1:1.'1 in(lustria.s ::ob o lJOnto de Yista da edu:-
tece :.t. mesma causa; ca(,:ã.o do opet·ario. · 
· Escol:\. d-,: Bellns At•tes. nã:o peide continuo.r O illustre expo,itor do assumpto que r e-no logar onde se acha situad<l. ; velou pl2no conhecimento da, m:~teri [l., attri-

. · -: Fu.euldade ele Direito de S. Paulo, que está buiu pt'iucipal.tnente o nos~o atra.~o iudU:>
<>m reconstruc~.J.o e carece repat'OS; triltl quanto ú, i mperfd~:ão da producção, á 
.-. Escola. de Minas de Our.-o Preto, no ml'smo Jàlta de conhecimento de desenho em nossos 
caso ·; ·. . operarias , bem colllO d.e outras materias que 
. Escola Polyteclmica c Faculdade de 1fedi- lhe são nece >sa.ria.;;, pois, como judiciosa-

. 'ci.no. do R.io de Janeiro. grandes a~taheleci- mente observou, a, indus~ria quer iaiJril quer . 
-:.meutos que precisam sempre conservaç-ão e manulactureira., como as ~cien~ia.s e victi~ 
·:.reparo; mada pelo empyrismo . f 
··· :, Museu ·Nacional, carece de muitas adapta- Sirvo-me de dados estatistiC03 e de infor-
:·-~ões ; mações . contidas no seu trabalho pa.ra mos-
'i. . Dous externatos do Gymna.sio, cada um tra.1· o que se faz neste sentido uo mundo ci·· 
3dellesierá sempre-reparos, como o Instituto de villsado, . . · · 
-'~Sp.r!los~Mudos _e. o _Instituto Profes3ional, an- ~ A Ingla~rra. a Fran. çs., a. Allemanha. e os 
· tfgo AZylo dos Merunos DeSvalidos. · . · : · Estado3 ,Un1dos, que marcham na vanguarda. 
·:-~~ Depois · desta longa. enumeração _e dispen- das na.ções-industriaes, ,deyem o apogeo a. que 
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attingi.rnm neste geculo ao . ensino que, póde- r ceu~ ue artes e oC!icios desta ro:pital e do 
se dizer, dermmam Jll'<Xligamente desde a I estaclos 
mais imporlt\Dte ~ilil.ue atk o ~nals pe(Jueno O mesmo Sr. Julio Leroud infornm-nos que · 
povoado; e os pruzes que mrus de perto as na. Belgic:t. funC\!ionr.m 35 escolas iudu~tt·ia.es 
acompanham 1\l.zem outro t..'\nto . noctmnas, e que n;J. Holln.nJa existem 

Além de numerosissimas aulas de dezenl1o i9 de u.tmt fl•zquenda d~ oito a. llo>e mil 
que possue a Fr:l.n(-a em todos os reus depar- aJ.mnnos. 
tamentos e na Cltpital, tMntem-se nesta. co- Si a Confeder:u.:ão Hel\·et i<::t não prímãooses-
mo centro irr-,\cliante,' o famoso Conseruat'ni~-,. tabclecimentos de en,;iuo industrit\l pela uuid<\· · 
de;; «rt.~ et !ne!~c.-.< em torno do qMl se gru- de de vL<;ta.c;, se niio podetU.lJOl' es-ses e outros, 
pam no pr·r:neu·o pl;~.no o.s f:':X(:eUentes esco.la.s motivo:> s~r ltpont:l.tlo$ cmno modP.los no genero 
do ensino profissiom\llle Dillerot, Coiberi. Ln- pelo rneno~ muito~er~comenrl.un vel~. cxpu.nsi
voisier, Fu1·got, .J . B. &~y e a munieip<Ú da ~lili<l;~d~ que teem dtu.lo à~ llt'Olis:>ücs n.l'ttstico, 
rui~. Towne,!i•1·t, qne e um modelo no ge1ie!·o; m(lustl'w.~ ; , se!n lhllar na.~ e.•cola~ ele 
sem contar t\S de segunda. e terceira. classe. .hu·•\ e. N.:nlcltõtlcl, e Solr.ul·,~ -l)()t· se des-

E 1 ·<>7~ ·,. . 1. 1. 1 1 ., j titn~t'Cm ex.clusintmeute ;i. industt·i;t re!ojei-
m ... ,:> '\ m~;ltCIP", lt :'::.e (e P:m~. que ra, enconteamo;; a.s escolas tle Gcne1Jr•a c.-omo · 

e!D maten?- de en~1no ptolh~tona! tem ue e11- .,. nnis complet'\s e a.j)l'eleiçon.u·:~:· 
tao P<~r:ua., (lis}?UUtdo ~rn solicitude co.n. o ' ~ p.1~S;tndo 3. ln"ht<m-..~ dep:~.t·n.m~; 'com um 
Pro,·~·wr'(ftl"rao mt•·A·'•t.:to ein 'lt''~ =~ol· • ' ·" "·' ' ·· . · · " • 'l - ~"'"' " _,.., """ a, qml.<.lrn l'et~la.1ctmment.e admim1·el. :Lpon..;.· · 
f r1marms. o t;awliTw >?l~>t•u,'fi M!!n~oos de 6 n. t..'\ull:) exemplos quB aswmbi":'IO, como. 0 dt1.S 
4 a.nn~,tt<~.~lh~rr: de- a -• llon~~ .JtOr sem a- vitt.;;-ens que ali se empeelu'!nuem a.nnu:tlmente 

na., em c_u~~- ~~ ,ttlco~ l~~ mo(le!,l?''o, escu~- de :.;t·l\mles fra,'l)i:ies Llos fiuno~os }.Ius?O:; de 
. :Pt~ra, J;J,~r,~cnaua, to:.n~\o l~e met,d e (lc ma- Sydenht\tn e Ma,H:orongll-Ho:m~. (!(\Jll cdlm de 
. de1~, seu,~l!le ll_o, i:l!.c.r , , ~ell!lo tam;;om no serem 1·tstos e estmbtlos pelos OlX:i'<'l'iO> em , 

c11:rso tlleo~~co _d.~ e~ola. o e..tud~. d:~. eeome- PL'QUono> centro:; industriu.es. · · 
trra, dezen .. o linear e dezenllo art1St1co. Qlmnto :1.00 Estudos Uni(los. ba.~;ta. ver os : 

EsS3. brilhante iuicia.tiva parioiense, ·roi Io·:-0 seu< pt'Q(lt<ctos p(tt<t conhecer o est:J(!() tlc a;- · 
seg-u1da por multas dtlutie~ da Fri:m~'a ; e em dcantamcnto em que ahi se acha. o ensino in· .; 
lll3.ior ou menor· e~cab,mo:ntem-se hoje n~se dustl'i:tl,eas ~uu~ gt'<tvm·as e impr~"Slies tJ'l)O- .. 
'PO.íz centcnu.s ele ~:scol:ls·ollldn:ts. · grnpldca~. as stJ:\s moedas p::Lpcl o sonaute. ps .:: 

Pende dé p;trte <'I.S suas escol<\s primaria.~. seus utcnsiliosdomcs&icos e ·f:J.!•rls, :s:i.o t:io ori· : 
diz .Julio Lecoux.tt":tt:lndo do ensino inllu:;itial g-in:tt:.>. rão cleg;mtl:s e tiio hem ~U:;J.b:u!ns, que · 
na. Allcma.nha., nada menc>s de 2.50 escoi.IS eom rar~1o ,nz um dos no$30.> <.:scriptot·e;; que:. 
dest'inadtL:> ao en.-úno •las :u·te3 imlu.•tl'htes, nmis s~ tem o~cupado çotn este~ :\sstunptos · 
funcdont1.m. a!U pelu mais apertei~'oado me- «elles impuzerrw-se ;ttú á vrorwht Ft·an•;~. que: 
thodo tle .Je;~en. fwtQ•IIVIr} wm•t•J.»w•L'~ ,.,;. f.e,·c <!c copi~J.l-os p;tt·;•. disvul;;u·-lltes a pt·eCe
lhu,·es de opet·<wio;; J,uiJâs nw: iu ituh·ir.H r;~•·- reu<:la. nos merco.do,: \lo mumlo:~>. 
ma >~ict•s. P:Li\':'l\11do em I'CI'ist:J. to(los ~ esta.bcteci-

Nüo <.'Ontente é (JJI1 isso. fundou nlêimu.ment.e meutus, o J"t'iwl tio Comuu:,-cf.r, , em tun dos 
o podcro~o imperio :1llem~o estabcledmtmtos ~eus :wtigo:; :c que me estou referindo •.. 
cent1·ues iJ. semell1tm~<.~. do Consernttorio das tnilsl.mv:l. que o l!0$~0 Lycco d•J At·t<!s e 
Artes e OUicios de Pal'iz que, n;t l>hn'I.Sc Omc:os, c:omqmwto pummentc thf'Ot ico; em . 
dCI expo;:íl<n· « são vet•tl:ul~il':\S ac:tuemh\5 t·ela~fu> :1.0 numet-u tl.c prolessot·cs e <le aturo- · 
para op<:t<trios », em Brunswick, Aix-11.-<:ha- no$, u.'\<;3. tem que lnvej<W tt ;;eu.s congcneres ·. 
pelle, I-Ianovcl', Dre&!e. Mlmcll e Ber·lin, que na Em· ·rm. · · 
ministra,m ensino a IMis de 5 000 alumnos; N~L In:;hterr;J. os mai> ft·equcntado; srro·os" 
osde D:l.rlnstad, Carlsmlte Stug;.wd, uxclusi- de Bit•ming-lmtn. c de Gh;;cow que uiio :1ttin- . 
vamente inúu:;triaes, suo fr-equentad<l.S por l ~;em isolad;J.ment.e a 1.100 ulumnCI.> ttnuuaes; : 
1.500 a 2.000 alumnos annualroente. J o lostituto Naclona.l do Not'te, tlln do.; ma.is '. 

A ltalia. possue 72 e:rool.a.s de arte$ e ollicios 1 not<wei~ de Lille. não p~1s,;a, de UO. a f.'iO~ o : 
com uma t:reqnenci<t de 7 c\ S.OOO alumnos I N<wiott•tl das Arte~ e Induscrio,.; de RouOO.is,' 
annunes; a mais importante á.e todas ellas é m1at0m reguhu·ment~ soo ; o de Didero~; em;: 
o Instituto px·ofis.>ional de Turin, flmdudo por Pariz, 2.?0 ~\ :100; o d<\ municipalirlade de :. 
D. Bos...'O. · Tournetort 26D :1280~ o af<l.ma.do In•tituto : 

Para avaliar-se o quanto est:'l. d.e;;envol- de Tul'in, de 1.000 a 1.100; os d;\ Belgi.ca ·. 
vido o .cnsiuo iodustriru U.'\ pequena Belgica. teem uma, media ue 300 ; os de H.;Ur.nda.,.-de:· 
basta dizer que só o est.1.do <lespende 300.000 120; os <la Al!em:.lllll<l. o;; maiore;, 833 ; os.' 
francos annual.mente com ell;t, sem contar o da Ru'>sia, 800 e o.< da Sub~a., 2.50; ao passo .. 
quesahe da l.>O!.:><t do~ particulares, pois, o 1 que o Lyceo de ,\rtc~ e Oficio> do Rio deJl)-· 
governo limita-Sé a . s ubsidial-a.s justàmente j neiro, é lrequema.do anmu\l menro por 1.500 · 
como até aqui temos feito com os nossos ly- a 1.800 ;~o!umno.; e de 500 a 000 alum~. 
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. Das estatisticas que se encontram app.ensa3 della. h via la.nç:a.do M. 5uas vistas para. esse 
aos x·elatorios desse estabelecimento verifica- vasto campo de activida.de. e poi; isso mesmo 
se, que desde JSGS a 1891, a matl•icula a.ttin- a sua. industria occupa. o legar proeminente 
'giu a 30.824 a.lumnos~ que tanto a torna. inve,jada. 

Do anno de 1858 a 186í, em que não hou•·e E" pelo en:;ino que as lndustrias se aperlei-
estatistica, o resultado das ma.triculas. íbi o çõam e se desenvolvem, por i~so mesmo e que 
seguinte : No anno de 1858, 351 ; no de 1859, o Lyceo de Artes e Otlic10s nos deve merecer 
39-2; no <le 18GO, 310 ; no de 1861, 21J7; todo o cuidado, nii.o lbe elevemos regatear 
no de 1862, 204 ; e no de 1867. 151 ; o que dit auxilio~, como não regateio louvore.;~ ao seu 
pa.m esses seis annos a. somma. de 1.665, que, fandador. a.rti;.:ta eminente que tem seu nome 
unida <i. de 30.8:?.4, especificado na. presente liga<to a mais beUa obra brazileira de inicia
e:,~tistica., fôrma uma tota.talidade de 3".?..489 tiva. particular. 
alumnos inscriptos. Nos tempos do inrperio, os professores do 

No curso commercial, aberto no 11.nno de lYceo, ~ses benemeritos que alli àespendem 
1882, foram roatriculv.dos 2ô1 alumnos ; no the..oouros de saber e patriotismo, e1•am ire
de 188:3, 93 ; no de 1884, 53 ; no de 1885. :33; quentemente gal:.wdoados por meio de conde
no de 1886, 34; uo de 1887, 13 ; no de 1888, cor.lr,:ões : penso que a Republica não póde 
41 ; no de-1&>'9. 9 ; no de 1890. 22: no de ftC::lr â. quem da mona,rcllia,precisamos cogitar -
.·1891 , 10 ; o que prefaz a somma de 569 a.lu- em meio de dar.uma prova publica ele dis-
IDJlOs. timção "' e..<;Ses •erdadeíros ope1•:.rios da nossa. 

·No cur::o li>Te. iniciado em 1884, ma.tricu- civili>ru;:-;:to ; não poucos entre elles sã.o estran
·laram-se : nesse a.nno, 69 alumnos ; em 1883, geiros, t\lguns teem :re,"l'essado a seu paiz·na.
i8 ; em 1886, 95 ; em 1887, 19:3 ; em 1888, tal levando aquelle a.ttestado que outr'ora. se 
226 ; em 1889, l -U; em 1890, 162 ; em 1891, lhe~ dava da nos&i gratidão; precisamos . 
119 ; Q.tte dá o total de l.OS3 alumnos. que. :suh•tituíl-a por outl'lJ. nãomeuo3 tligna da. Re- : 
reunidos a 569 do curso commercia.l e :32.489 publica e tlos no::sos credites. · ·· 
do cu1'SO prolis.iiQl}al, apresentn, para a. est<t- Jr todas a." noutes ao Lyceo de Artes e om
tisiica geral do sexo mt~Sculino a somma de cios, dur-,\nte o anno lectivo que é de 9 a 10 

·34.141 inüividuos iu.ocl'iptos, os qli<\es · fre- m·ezes, le.cciomtr por espaço ele um::. ou dua:i 
· que11tnndo, na mediu., tres :1-UlM, :I'eJ.>resen- horas gmtuHamente, pa.gando .<~oinda em cima. 
::UiJ:i1 uinri. totalidade de 102.42.3. muirJcUL"\.S . <le seu bolso a.;:; pa.§agen~, pois, muit.:'\.'l yeze;: 
•· E:;te;.: :-.lg-a.rismos sii.o t."lo eloquentes que moram :á p'l\nde distc,nd,\, é realritente um. 
: di.s.pen~am comment.'l.rios. Sem medo t.le err._·. ·enc:1.rgo .que ~ó a mais elevada. philantropla, 
·-direi: · que não ha em todo o B;·a::il, e .mesmo o mnis n:Centlrado pn.triotismo, o mais tocante 
hl>ez em torla. a. .,1 ;;;crica Scpt.:nt riona.l . ne- amor tl.O proximo póde im:pil•ar Mr homem. E 
nhum esta.belecimento de elluC3I;ão que !XlS,:o. dizer-;;e que a. m:~ior p:I.T'te de:.\.~e .; homens são 
·COml>etil• com este. O Lycco de A1.·te.~ e Oill- urt,i~t.."'.;', stt<• pobre~ e não poucos são estl•tm
cios Flumi.neme, é como o tem J.ll'Ocl;~mn.do t\ ~;eit"O< . 
imprensa - t.wu' ccrrlw/c'''" ft lo;·i.a :wcional. . Sl' . pre~ídf'ntc. repito, n. Republicn., não 
. O Sr. Nicolào Chn.triM, que foi env hulo p0olc ficar i~quem d:\ morm.rchh\, c precL~o que 
pelo fio\·cmo francez no Bl-.lí'.il. em um~ com- o .::Ongr~so Naciomlrenda. ·homcnagem a. tão 
mi;;~ü.o scientifica. e que :tctni teve oe<:;tsiiio ele :\lltnil~wet benemercncin.. 
visito r o no.;~o lyceo. escl'eveu a :<e;~ re;:peico A illnst1·ad;\ commissüo conhecendo pOl' 

' este llom·osi.,simo conceito ··: · <~ r"oi com ~.Ul'- certo o que vale e o Q.tle é o Lyceo t!e Artes e 
pres.1., mi~tUltlW\ com a.dmi 1~1o. que YL-útei Olllcios. não tocou em su:~. subven~~í.o, honra 

·e.;te C$t:~obe1ecimento. E" inc:~lcuhwcl :~. ;;ommn.· lhe :wjn. ; e si não 1\w.L os tem1>0s C'.1lamitoso~ 
de esli:>rc;-.o5 que foi nece:-;"':Lrio iL inichülv:~ pnr- que correm pa.ra as finn.n•;astl:~. Unirro, eu J.ll'O-

·.t;icula.r. P<tra fundar em paiz, onde o:> ohst:t· llot·h o augmcnto c.lessa verb;\, porquenü.o1oi 
eu! os se accnmulam, umtt e~coh\ que pôde ~er ccnsignacln. umn. €Special para a. E..."CC1a Nacio

. c.o11ta.!l« c1ztre ttS pri mein<..< <W mund o. com 10 n:\1, cr·eada pelo Sr. Jóse Hygino, e que infe
·homens como o seu director. ter-se-hia. em liz'mente não será leYadt~. . a etreito tão cedo 
pouco tempo os E~tados Unidos d,l. America quanto e para desejar . · 

• do Sul, ma.is ricos e ma.iores que os Estadoo Penso, }Jorém, que $em· sncrincios póde-se 
-Unidos da. Ameriea do Norte.» •otar 10:000$ apenas p:iru. o deo,-tino que 
. . o Sr. Nicoláo Cha.trian, que e um republi- ·~pplico D:\ emenda que 'VOU apresentar; para 
;(-ano íllustre, sabe bem que a. Republica Fran- o de5envolvlmento do museu de artes retro
"eeza de 89, procurou antes do mais firmar o ~pecthras que se está iniciando no lyceo e que 
: seu desenvolvimento e riqueza nas iuclustrias e o seu complemento; pois pen~ô que melhor 
~,-e foi .· a: sua primeira exposi~.Jo que deu e:.--se lhe e<\be o p<l.pel de conseyv:ttorio de artes e 
:õma.ravilhoso il.Ilpulso.que tez da França uma officio;;, de Pa.r is, que o de qualquer outro. 
!'das ·.primeiras nações industriaes do mundo. Em vez de officinas mecame<t~. a. meu ver. 
~:::,, ~1\. ·_ J:~publica nos Es~dos Unidos, ja antes dev~se alli estabelecer em maior . escala 
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-~quelle museo, do qulll t".uto proveito Orinmla lh )larm ea Cama.ra a que per-
-tir•<rn os operarias. tenç,o. constituída de 11omens de to.Iento, que 

Nesses mnseos, como se sa.he, reunem-se r~conhe_ço. de C<.l.rw::ter, que venero,de pn.trio
spccime:ts antigos e modernos das ))roducções ttsmo mcontest.avel, . não pode essa. com
. industrJaes. modelos que inspiram e educa,jn miss:ío espe1·ar de mim ~inão a. ma.is f<rmra. vel 
praticamente o operaria. disposição, de:J.nte dos tral:>albos que elln apre-

Na opiniãn l\os mtl.is a.\ltoris.ados escrii>tores senta. 
que teem tratatlo deste as.sumpto. os museos De mai~. Sl·. presidente. todos s:Lbemos que 

··de •wtes in(lustriaes term eou<.-or!'ido tão e:ti- o seu afan.aliás perfeitamente justificado,con
.cazmente Jln.ra. o aperfeíçoam~nto das indus- siste ern contl.ra"U;r por todos os motlos o ex
trins como o proprio eansino dn desen11o ; e cesso das despezas publica.;;, iãzendo as eCQno· 
tanto ru:sime que a Ingla.terr'tt, como JiL disse, mias 11ecessarias afim lle que possamos entrar 
até os fa.z vio.j:.tr em fl'acçues pelos pequenos num l.'egimen economico e financeiro re~ular, 
centros. ,indispensa>el ao prog\'€$~. ,ul úe:>et1volvi· 

Com a pequena quantia que proponho na menta deste paiz, ao :rest<theleeimento princi~ 
emenda que YOu apresentai' . não podt:n-á. o }!:J.lmente de seu. credito. ao hem estar e .ao 
lyceo fitzer POl' emquanto muito, mas ihrü- confox·to de todos os cidadãos . 
. alguma. consa; pelo menos :poderá ir prepa- Ora. Sr. presidente. deante deste lemma da, 
rando as st1as salas esp~ciaes e manter o re- illusct•ada. commis~o cad:J. um de nr1s tem a. 
strícto p~oal indispensavel i~ con&erv;_H;âo (los obi·ig:ação de ser um 130ldado fiet ~s suas 
objectos e gua~da pam nos domingos e <lias 1 ordens, ncomprmlml-a. llaS ~ua.s tloutl'inas. 
fe!iad.os JlOtler franquear essas salas ao pu- 1nos seu~ pro.jectos. nos seus pa.rcceres. 
lJlzco. . I OS· C · - -E t d ·~E' · ~ . 

E' · , l · ·to · R. X'i r .to m o o:s . con,orme ... lJOSs>ve. que Jcrreme11. s a.ppare(;a.m oue . . 
concorrtttn com donn.tivos ele o~.iectos ou j:le- O Sr... CES.\t~ro DA ~I?TI,~- S1, JlOlS, ven.I!O 
.cumarios. e assim se vão a.ugmentando as col- ~ptesentn.r algm_nas OQJecçoes ~o ~eu .tt-J.l~Mho, 
"lec~.ões. e porque e1!-te~1~0 que 2- commt~ao, uLSpn:ada. 

O proprio governo poder:i. para alli m<1ndar em bons prl_TICJ~Jos •. nao _ podem ue.."!:o~lwc~J: 
remo>el' modelo.s de m:<thinas e con~trucções que o ntct~ Ul~ulto e ?-u::obal-a na. realJS.'l.Ç'.aO 
.que não sejam precisos ·no.;; est.ohelecimen tos d.o se~1 ~e.:u~mo, modific<Llldo entre .... -u_lto ;t1g-u
p. ul)licos e. mesmo certos moveis (liSJ:lens;o veis 

1

.mas 111.\ ustt~'a:s, q lle parece:m.e. ~::tLstam n,o. 
mt milidarle, n1:1s de <>lto valor )?::tr-J. aquelle sen J?I'O.J~cto ~e or·(:amenw. lll.Jll$Ü~~~s perre.L-: 
mister. · tamentl'. exphcavets deant.e do gt';lnde desejO 

Fundm' um museo de 3.rtes illtlnstriaes.l que e!la _ten~ \le cot·t;u· ~~.s tlespe~as; m~:> que- . 
Jev;;r a efi'eito a. creaçfl.o_ da ~s~oh1 ~;,lkiona· .. l v~m pt·z;ntdL~<~r o ~erv:~'O p~b~Jco:~ rnorm~~te 
pro.Jectacla. pelo Sr .. Jose Hygmo, relor·nmr 0 Lht p~r~.e que ~e rei,re. ,, mstru~~.;,t.o pnhllC<J., 
en~in~ do de<sen}l? nu,; esc:olns 11rimul'i:!Si, (J\p~wo~s-) .. • , _ .. . . . .·, 

· Ol"J:.tmsar as mumctpae.s pelo modelo liaS es- E uest~ senttdo que v~nho l,L7.vl ,\S nnnh.1~ 
cohli> oillcin<t.; de P:trlz. e ::t.u~mcnt:Lr r.s ,tuxi- pondet>a~".~es: . . . 
li O$ ao Lyceo de Artes e orricios. com o tim EntenltO. ::;r. Jll'êS.Ldente, q uc " CCOllOl!J-1"<1 e . 
h::t.oilitü·o " manter ollicina~ lle gr;wnr;• ,~ c den! se~ ll.Cma.ln~ente umn .. d~ts mMor~ 
ornamentos. :>fít) c~méli~~res inuis:p~nsaveis à ll~eocct~11:lÇue$ do le;;Isl:ulm· lJy~zLl~n'O; J.Jrect~ 
-víd:J. da _nos~::.._ industt·ia ; e emqua.uto n~o fi:- sa1~1os _1~LZ:r com~~~~ ~e eq~llt_br:m ~JS no:s~ 

· zermos 1sto nao pas:s;tremü$ de um povo mtet-j d7~r~ez.t~ t~m a r"cetta, l~OLftU.l.JhO, .1 o cal)} 
rttmente tl•ibut:l.rio das naci!e:; estt•an"eirus hw terr~ h:.u:mdo, se temos_ a moeda d~;.-;;v~lon-
ate nas mai~ pequenas cous:t:S. ". · ! sada., SL h;t ;rrande retmhrmcmo de c:~pttaas, 

. . . . mltenta-re entre os factl)res que tem ileter-
(J!fltt!r' úCi!l; ;; ~c~uto bcm.O o;·arlor c: CQolpr~-. min~tlo esse phenomeno a m:i dii•ccção econo- _ 

mentacto.) mic..1. que tem Ien1.do o pí~.it.. desde o começo 
ili~ non1. pllase de goYeruo, que em but~. hor<L 
adoptamos. 

A verdade e esta, e é prcci~o confessar afun 
SESSÃO DE 21 DE Jl]LHO DE 1892 de qno no fuhtro possamos te1' o caminho mais 

1 

aberto, mais desbravado, mttis f<J.cU p:.u-a che-· 
(Vide p~g. ·i\1 do 3" nl.) gar Jll;LS a.oporto :final: a felicidade da pa.tria. 

. Mas p~wa fuzer economia.. não ba.st:J. eorta.r, 
O sr. Oesa:cio Motta - Sr. pre-1 deve-se supprimir ~ó o que 1br excessivo, o 

·-sidente, nas breves considerações que pretendo I menos pr·eciso. _ 
f<>zer rclathras ao projecto em discus..<:ào, não No a.valiat' o que seja. lllO.lS ou menos ne.::es-

. -desejo de modo alf,'Ulil que a illustl'e. com- sa.rio esêá a dificuldade. . · 
.miss-ão possa nr qualquer mà vont:td.e mi- Eis porque, . si ~rom?s tod?s _s~mpre de· 
nha. _ .. ... ~ accordo com a rllustr:J.da;_commlssao, no seu 
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p;-opos\m !ie_r!!duzir as desp~, quando cbe- a; educação que · tivemos nã.o fosSe dirigida 
ga.mos n.os cot·tes, surgem as <livergencta.S.. . com este norte espe.cial, de t\Jrro.<w um :povo 

o s1{. 1ton.\.ES B~itos- E' natural indeJ)endente e livre, e habilitado com os 
· • ~ _ · meios de dirigh· a intellhcncia. pam a rea.li-

. O S~- CES~I~ • Ion,\. - Po1s bem, o 1uodo sae<\.o desse ideal, a. verdade ó que o brazileiro 
de .re~<•~vel-,1.' . ~-c:-da u~ ~presetlt:l.f·~ uftm tlos tempos coloníaes niio teve uma :di:a exacta. 
~le q_u~, a c:ot~~l~Slw_ P~~~ ..,tazer_ o s~~':.ix all~lho da ne~essidaue da inst1•u<;;;ão e. por conse
a cont- ~~ da .,en<:~r~\hda.d~ do, leg~~l~Oies. quencUJ., a? governo incumbiu no passado e 

Sr. plestden~, a. illustro.d;~o comml::>Sao !IJrD· i11cumhe atuda. no presente ilil'' .rl-o na pl'O· 
pondo sn~pressoes. na.s ].Jropost•lS do go\·e1·no, cura das meios necessa.rio· de ~d~ulrir 0 cu!-
fel-a~ :nat~ . gr':l.Ves,_ do que _oonv-nha ~a. parte tivo intclleetuaL "' 
rela.tm• n mstl'Utçao publlca. (A.porwlos -) Com qua.nto cnt.enda. ]lOis que a. missã.o do 

Níngucm desconhece que, propagar a. in- Estado é pt'icipa.lmente g<tr;~ntidor<\, penso 
strucç;:i.o, !leseuvolvel-a, animal-::~, é dever- de com um not:we.l protessot d: direito «que a.o 
todos o~ ;1;overnos a.inda dos povo> mais :tde::ul- poder cumpre crC(l.l' e manter <I.(Jt1Cila$;insti
i.a.dos; con;;'.dcra.ndo-se que o fim do homem tuiçi:ies que; sendo indispen.><tn-is á 1mi-versa
na so<:ied<\de e da:r ~ vitla toda n. Si.\[1. inteu- salidade. ou n.s gra.·1tl.es Ü.'.~cções soci.aes, n"ií.o 
sidwde, qne o meio de chegar a esse ihn, e :po<lem snhsisth· })elos csro ços segregados dos 
. obter o desen•olvimento a teclas ao; fiwul- indhiduo3. sem os recursos fiunnL-eiros doEs-
da.des. sentlo a. mis..<ão do governo :mxil i,<r o 1 tado; promover os inter':·~ses ger-aes ou colle
homem n::t realiS<lc-.do do seu destino, cumpre 1 cti vos '1Ue. pot· isso mesmo que <1. to!ks dizem 
lhe :f<t<:ilitm· .o meio de aperfeiçoar· as suas fa-~respeito, fico• riam deleixado~. sem ~ vi.gilaJlcia. 

. cu1dacles. · protectom do poder ."» .. 
. __ . E <J..Uilnto menos instruido fõr umpo,o,nu.is . Ao governo compete C9D~t·ihuit·, dentro dos 
. ca.rceetlor ê elle do au:-.:ilí officin.L · limites que llle .são tr·ôJ.ça.J.os, ll<ll"-' o desen
.' Sei que 1w. :t seguh1te ol)jecção : o Estadolvolvimento do 1Jovo, na. Jl:l.l'~.e intellectua.L, 

deve !ornecer a instrucç'Í\o, ou a sua. mi:;s;.""io é t\ffectiva. Ott emociona.l; cmnpre-l!1e impulsi(}
ante;; go.rnntil-a? Pe11..c:o do segundo modo~ n•tr o livre f"unccionu.menw tla..~ t:tculdades 

Qu<tnto maior puder ser a inicüüiv;L indi· e fizer com que progridiio igualmente a 1\0-
. 'Vidual . quun.to· mMor a força, ·tle . cooJ)l!tação litica., o direito, a. sciencio., <~ 1"001'<\l, u.s ·belltl.s · 
-n&~s-~:\l'ia 3-'-' Estado p:~.r:i. rea.lisa.r a. su~ mk>· artes e, porta.nto, as lettra.s; ei:nfim, todas 
~o soci;>t, t..'\nto menor deve ser a acç-J.o dos aquellas espheras ém <JU~ <levem actuar as 

·.-pod!i!re~ puhlicos . ·· ütc·uldaàes lmmanM, lJll-l':l. :real.izttç,ão ·. <lo des-
E' isto, · hem o sabemos. que se dá nos <~auo $0cla.l. 

Estado;. Unillos, o~ de_ •~ i.J?iEiati va. indh1dual o SR. Pt::on.o AMEttiCo-Fileilit.."l.r 0 desen-
~nsegn~u dev<1l' n.mstrucç;ao. :1 um:; :J.I_tt~l';\ \OlYimento rrerJ.lda 11\l.Ç[O. . 
mexce<ln-~1 por qualquer outro. naçao Ct\' tb, " 
sada Entt·e nós nü.o se dá o mesmo facto. O Sa.CESAll.IO o,1. Mo-rTA-Neg-J.r, por canse-
seja. p<Jt"lue a naçãO a.oterica.nu. comec;;;\Sse qu~nc~ a. 9ll;J.lquet• ues:;a." e.~p: oer-,\S a. neces
cxactamente por um poro que já. ti.nJJa. conhc· s:!rJa. ~orça,e compFomette!· o !JI'O:;re;sso da nu.-

. cimentos vtw:os, um caracter jn. forma.clo, çao, e compt·ome&ter o desenvotvunento do 
UIQil. intelligellcia jà cultivado.. com t\ ini.cla- paiz . (Jfuitos ap''''"'los.) · · 

:· ti\"<J. p1·opri:1. de seus antepassados; a vcrda.de ~estes tert~os, St·-~preskle~Jte, eu q~e de-
e que u nar;ão americam• come(;Ou ex:tcbl- seJO que ;~._ m~truc~.a~ puhhca. l'manctpe·se 
m~n'e Jlrocm-ando d3l' uo })Ovo tlmu. in~truc- quantO púSSIYel dt\ ucç-.J.O _<lo go\·crn_o, torne-se 

• çã.o solida. fundt\1\{lo a. escola. onde o dd:tüão t;1o at~tonom::.. CJ.u;~.nl.o sr-J · Cl>fn1~\ttvel com <\ 
_ que 'que1·i:~; C\1lti-va.r o solo a.p1·tmuesse o rnQ(lo 1o1·~~ mteUectu:ll uc:_me~s 1?•\ttt~;1os._ enten~o 

de di:r\:,;it :.-. sua intelligeneia nesse ,,ultiYo. que emqu;mto t$tO n;:~.o st <ler, pre~1~a.mos 1r 
Entre nôs nÚ·O se _deu isto. Sej:~. por: c;m:;:1, nos acostuman~lo ~ estas itl~ll.s.; por(jm, sem 
da. nossa. raça, ~a -pelo meio . em que quebra dn.contmm.tl~tde, erolutn:;.unente, gra.
vivemos, ~i:l po1·que os 11rimeiros colo- i !lati'"~mez:te, como e natlll-:\l, ~em aet\barmos 
nisa<lol'eo de:;ta parte da continel!te uão 1 essll. llga.(;ao do passado com o fnr,u ro. 
prov;e~t\Jll dos ho~ens que ~Im:u.m do · o Sn.. MoRAES BAn.no5-Ql1izera. o:Jvír essa.s 

. s~u pa~z pol' um ~otlvo de ~OJ?-SCleJlCl~. _mas\ belt~ com re~o a. _ illstrncção llrima.ri.a. 
· s:rztpiC$meut~ le\ados pela 1<1~ de explorar, que e a. magna e mdecl1navel nece;;s1dade !lo 

nquezas naturaes, de :procura.r ouro nesta ! l3razil. . ! 

Terra da Pro1nissão ; se'jllo porque o :povo que E' d . . ...... - :. v · 
· · veiu · pranciro habitar o Braru descendr'sse e>ta ID~···ucça.o que o nosso po o prect~, 
· deSsa. r:u;a, aliás het-oica, mas que se tiuha. porque elle e a.nalphabeto. ~ . . 
e~ot..'Vlo n:. e.~ploraç;í.o ?3:_Afr~ca. _e da. India; · O SR. PE__DRo_A~mruco-Na~ podem,_os n~s 
seJa. porque ll. nossa,religtao n~~oo 1m.puz~e a. con~11tar tii._o ?C>mente oom a. mstrucçao prl

: ~'necessidade dil. lei.twa. da. Biblia; ~ja. porque 1 ma.r1a. 
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·· O SR. MoRAO:S BAtUWS-~las não devemos A illu;;trada. commi..c:são de orç;a.mento, _para 
nos esquect>r de que o nosso povo ~ a.na.l.pha.- economJsa.r, prO<:urou supprimir alguns esta
beto; esta e que e a grande questão. belecimentos d~ <msino Se•:unúario, como por 

O SR. THO~!AZ DELFIM-Então supprima.- exemplo es gymnasios nu.cionaes. Ba.seou-se 
se o Gymnas:o Nacional, porque o povo é o.nal- no pensamento e)."Pr·esso aL<i !JOI' al"'uns meus 
pbabeto ~! collegas de commis:;U.o. de que o cn$i110 :;ec•n· 

dario não incumbe ao g·overno federal. 
O SR. BELLAmu~o CARNEIRo ( tl.:.·igiwl.Nc Não concordo com ~lles . 

ao orador) -Estou ouvindo com muito prazet• Ainda considerando 0 dislricto federal 
o meu illus•re collega; cont~nne. como um estado em evolu(:;"LO, mesmo assim, 

O "SR. Ces,\Juo :MoiTA - Sr. presidente, podem os est<l.OOlecimentos de ensino secunda
dar ao br.tzileiro uma ednc:tção !ntei;J-:.1 de\·e rio dest.'\ cidade, segundo o art. 35 da nova. 
ser, por conS<!qucucia., o desejo de: to(los quan- Constitui\.ão, se:· ma1ttidos p~los co.U·es !la 
tos se interessam pelo futuro, pelo tlesenvol- 'União. 
vimento de:>oo paiz. Nesse sentido, acredito, . Além disto, existindo pt·ofes;ores vit\licios 
teem trabotlhauo os · nossos :ontecessores. · que devem continuar .a vencer silus .:mlena.-

1\iio digo, Sr. presidente, que tenhamos jú dos, <thl que sej;~m empregado;; em qt1<1.Iquet• 
rea.lisa.do tal inwnt.o, pm·que e exactamente o outro estabelecimento. (segunuo a IJropl'io. 
que hoje mtus queremos;n~otemos aindnuma commissão propüe) <:Sta supp1·essfio, alem üe 
organi5açü.o de ensino como a do5 E;;tados Uni· não pl'odu~ir e~ouomia ao.; cofres public:QS, 
dos, onde u. creanl,:(l., toma.cl3. aos sl'!is a.nnos de traz uma pct·turl:;:wão compl.:;t.'1. no en;;ino 
idade. ]laSSMLlo pelos diversos ~St.:J.b ~~lecimen- secumla.rio. 
to3, -pó<le cht·e'3.l' ao u:t imo. tendo uma ins· A. mesm:~. razão existe em rel<>.çào aos cur>es 
trucç-ão completA\ ; em ca.ili~ ph~. não; com- annexo.s ti..~ faculd:~o<les d:: direito de S. Paulo 
qna.nto tenllu. sido este, est<:ou certo,o desejo e do Reci1e, instituicões t1.ntig-:ts, 1.) que muito 

· ·dos legisladores, dos refunmtdore.~ a.nteriore:s, ser,.iço teem prestado á. mocidade. Qua.ntos,. 
o fite to e que ;ündtL nãQ pudemos c11eg-a.r a. dos mais uow. v eis tdentós tle nossa JJJ.tria. 
est.e resultado. · alli re~eb~Pam instt•tlC\'Ü.o qtte o;; habilitou ;i 

Entretanto é ce1·to termo5 org"õJ.rtis:tdo algtt- recehe.retll os grú.os o.ca<lemi·~o;;; 1 Qu:~.nto te~m 
mus corporaçOes, temos est..1.belecido a.l,."'llmas concorrido JlU.m'os moços pób1·es que vão ulli 
institui,,ões, t~mos · creado va.rias escolas l.iuséar um<t instrucr,,uo que, !ort\ , não alca~çant 
destinadas t\ se completarem. por n~ltal',llle~ rBcm·os. 

E' verdude · qu:! al~umas dellas, Oll por Sei que o ide~1l (~ tonstltuirem-se gymna-
excesso na.s lll<ltel·ias lre estudo, ou poi· defi· sios à. cust:.J. <los·p;-oprios e~tados . 
ciencia. do pro.[,'l-amm:.i., não 3-ttin;;em <\ meto. 
1l~a.cla. Em VCil lle ~upprimirmol·tUS, qu<JJ. o 0 Sr... MC>I~,\ES BARRO.'!- E$..~ for O intuito 
nosso de1•cr rel<J.timmenoo :1. eUas1 (Pausa.). dtt commissão. 

Reformttl""'l.S, ::q;criei~oal-as t..mto q\lo.nlo o Sn. . CI::$,u;.to :MonA- Est<: ~o ille:l.l. 
coub~r nus ron;asde ítosso ot-çamento. 0 Sn.. Moi\At::s R\Rl~os- ltlcal, não, por-

o Sn.. Bc:r.LAIUW\0 CAn.:>e:mo-Apoiado; tle- que muitos estndos ,já possuem gymnasios. 
ve1nos org;•nisni· o ensino, (le modo quo elle 0 s~~. CES.I.RlO ~lorrA-Mas não existln(lo 
preendm. seus fi11S . em toüos, <t commissüo do or~~mento podia 

O Sn. Cc,;,\Rlo MOITA - Posso dizE;r o. manter os que exL-stem c niio supprimil·L•S dei
V. Ex.,Sr. presidcnte,que,si"' illustt·adiJ. com- xanJo ~ ])l'Or~~or~.s ~orno pensionistas dos 
missão de OtVJ.IIHmto ti1·e..~ consult:tdo o. cofl'es pul!licos. 
commiss<io de iustrucç;.io,saberi.."l. que o seu Demais. não pOllmnos dO.CJUi l.egisJ.ar no seu
desejo e ,iust<1.mentc eulancipUJ.• O povo do tido do que S. P;tU!o ou P<>rnambuco 
ensinO OtJi i:tl; e despertar- lbe :1. idéílo de por quci;·;'Io fa:I.Ct', p01·que u.quelles estttdOS J?:O<lem 
si pt'Ocm·;w desen'I:'Ol'\"er (!. in,;tl•uC(il.O publica, <."OUI'ct te:· 0 cm·so u.nnexo em gymna~to, ou 
evitando qu;\nto pos$ivel a intervGnção otn- não. 
cial, como acontece nos Estados Unidos. 

r - d r E emqun.nto não conl:lecemos as intenções 
Mas, p•u·u. ch~garmos u., nao po em os a...: dos respe.;ti vos n-ovemos neste s~nticlo, de: v e-

zel-o de um só golpe; não se cons~gue de cl!o- mos manter 05 curso3 secundarios quo exis
fre; não se organisa. um systema deste~. não tem, modificando-os somenr.e pondo-o~ de co~

. se consegue que sa:i<1. completa., pe1·feita. uma formida<l~ t'Om 0 ,.,rogao.mma. modern_o. de ensl.· 
reforma. destas, como Minerva sahiu dn caba.- r -
D ilo de Ju_piter; terà fulbas. · . . no. Querer legislar p!u-a estados Ja orgam-

Eis.porque entendo que, em vez de fazer sa.dos. não é constitucionaL 
. tabula ru.m, (levemos ir melhorando gradual- O SR.. Moa.1.Jl:S B:\RROS- O intuito da com-
mente o que tem0$_até conseguirmos o nosso missão de orçamento ê pL·ovinciu.lisar , (si per-
fim. · . · , . . mitte a. pai:m-a) os cur.sos u.nnexos . · 

C:uner<L ,,: · 20 

.. 
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O SR. Ces~1o MolTA-:i\ias, provincialisar 
--como~ e quando~ Na occasiã.o em que os est..1.-
-dos possam e queiram por si manter esses es-
:ta.belecimentos. Kão l1a meio-~ de obrigai-os. 

0 SR. CESARIO !IIOTT.\ - 0 Pedagogium 
não roi municipalisado, foi por o.ssim dizer 
aniquilado, porque repartiu.·se a sua. collec
çã.o e distribuiu-11e entre · varia.s instituiçves 
diversas. 

O SR. MoRAES BARRos- V. Ex. não póde 
elogia.r a inobservancia dn. lei. 

Portanto, si a manutenção dos cursos an
nexos alem de perfeitamente constitucional 
corresponde á satisfação de umâ-necessidade 

. de· momento, si corresponde á convel1ieneia. 
actuaJ do ensino. não ha moti ~-o :para suppri- O SR- CESAmo MOTTA - O que quero é 
mil-os. que não se façam leis q_ue não possn.m ser 

Ainda mais, Sr. presidente, posso·assevera:r cumpridas; quero leis boas, que possam e de-
~ue o cur~o annexo da faculdade de direito vam ser exe~utadaJ· . _ _ 
de S. Paulo está bem organi~'\do, compõe-se O Pedago2J-um na.o fo1 de _fac~ suppr1~1~o; 
..de um pessoal docente tlístincto e tem muitos. entendo q~e o Congre.>so na~ tmlw. o dire1to 
.ah.tmnos matriculados em suas aulas . O mes-l de re. p. artn' .. aquella collecç~lO: p~rque o go
:mo me consta qu<~.nto a Pernambuco. ·verno recebeu-a de_uma assocmça? para um 

Esta. silppreosiio br·usca da commissão .em mu~eC!. escol"'! ; mrus tarde clenm:mnou-o Pe
:-nada au::dlia D, evolução que queremos reali- d~go;::mn~. S1_ o governo recelJe~_Jsto p;ra '?-m 
,gar no ensino secundaria.. fi.n e~peC!al, como que ell! depootto, nao_ põ_de 

A. unic<J. cousa que >em trazer e o entibia- ct:s,fazer-se de_?-~· nem no~- podemo$ 4l~pu~·· 
mento daquelles que se dedic.'1.m alli ao ma- da.t-lhe u_m de.tmo co1:trauo ~o que fot m~t

.-gisterio e enfraquecer a diseiplina escolar, cado pelo';. doadores. Voto, po1tlnto, pela >Ua 
tirar mesmo o meio de se fazer esta reforma co~~ervaça? · . 
,rorri refle.'üto" e com pr·udenc:ia. Accresce que . ~!'. pr~stde!lte, ~md.o., h~ u:n o~t~l'O· J?Onto 

·-a proprüt commissão determina que os pro- e.n que eu. q~lZera 12ed.ir explt~ço~ a.. illtts
''fessorcs continuem o. ser pa."'os, em quanto t1:e <:ommtssao, podia ~lia supp~·nnu: ~te ser
nii:o forem a.posent.J.dos, de sorte que suppri- \'tÇO e ont:os,, estabe~eccnt1o 1tSpDSIÇ~CS p2r· 
mc.;..se 0 cur;;o_, mas continua a despesa. manentes nalet do orç,cmento , 
Nem. ha, pois, a attenuante de fuzer-se eco- O Sn.. Eroco Cor,;r.no- Pódc. 
nomi~. . . 0 SR. CES.l..RIO -~IOTTA- A indlcaçtio rlo 

O Sr •. OmcrcA-Neste caso proponho o Sr .. Arthur Rios votud<J. pelolCong~'('.SSO diz. 
-p~n-amento. üs mesas e..\:aminadoras de todos, (Li)) · 
os est[tdos. _,· A' vist:L (l~to. entendo que elliL ni:í.o p0ue 

. O Sn.. C~;:~,\ RIO Mon A-0 q_ue eu proponho propor ;\s alteraçues q11e indicou. Entref.t\nto 
sim:plesmenta 13 q\le, emquanto não se enten- si a éOmmissão o pode faz~t·, S1•. pt'C!sidente 
der com o governo de s. P<t.nlo indagando S! pederia_cntã.o q1.te fosse S11ppl'imir em ,·ez d05 
quer convel'ter aq_uelle curso, em quanto os\ CUY'~Os ;J.Unexos, do Pedagogium. e do Gym
}lrofessores tl'•erem direito u. receber os seus nas i o. as despezas excessi ws qtte se ·J\~7.en\ no;: 
-ordena•los, emquanto as suas aulas tiverem. cursos superiorc~. _. 
í'requ.encia:_~fO se realise a medid~~ propostt~ I Foi-nos aqui referido llelo nos~o illusti·ado 
.pela pom[m~s,lo · I collega. o Sr. E rico Coelho. que ín1't!.m crea.dos 
·' O SR. ~fOR!cES BARROS- A e.>tação de'. val'ios loga1'es na Faculdacte tle 1-Ietlicina. taes 
-Campinas .foi .provincia.li$<tda. ~em accot'do. J como conservaclçres de arm;:t'ios v~Uws, de d_i· 

_o Sa. CEsA~I~ M01TA-nfas ja sn.bia-se pl'e- :·ecto~'~ ~e ser·,:ç,o, e que sa~ .~omplet:.tmen~e 
~ament~ a OlJllllã.o do gov~rno. o que julgo 1 1~nte)~~ h,t c:ud:~:r"· com P,ro_fe~?re: ~: P~~el)·~= 
:eq. ue nao sedeve destr·un', sem sal:Jersiselrado~e~ comdJ..ectoresd!! ~erlli,;O~:'.erd.,tdet 
· Jlôde substituir. l'<ts. stnccurM, q_ue podem se1' p~rleJt:l.m~nte 

· Não se anniquille 0 que possuímos. sem, cortadas com vantagem po:ra. a mskuco;ao c 
offerecermos melhor: conserYemos o que te-' pam o orçamemo-
mos. ate que por uma lei estucladl1. com Si a commissão pudesse fazer reformas, éu 
calma possamos refurmar todo )?lano de in- pediria ta.mbem q_ue estabelecesse desde jci. 

.. strucção. · uma verbn. para o saneamento destt capital. 
Não o tentemos por meio de córtes no ser- · (Apoiado_) . , 

·viço, que desorganizão, annulam tudo. · t Sr. presidente d;J,s necessidades que aJJpa-
Quanto ::LO Pedagogium, me3mo sem entrar recem neste paiz, talvez a primeim dellas 

na ap!'ecia,ão dos resultados que possa trazer seja o saneamento da. cidade do R!o de .ra-
~'1· m· .·.s. truc_ç;·'io •. co.ll!- qua.nto·.·.eu_ ~.eco.nhet;<~. que,"o .. l n_eiro •. obra que·. im. P?r~D, ... n_ão só pa.ra es.·ta. . estabeleClmento e de real ut1hdade .. - -""'. ·Cidade como para o pmz mte1ro .. - · 
• ·· 0 SR. MOR!..ES BARROS - 0 Pedogogiumjã 0 SR. 1IORA.ES BARROS- Ainda é ser'l'iÇO 
.foi municipatera.d.o no anuo passado. municipa.l.e federal. 
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· 0 SR.. CESARIO ~MOITA - porque O Rio 
ele Janeiro é a cidade :pela qual se reputo. o 
Brazillá fóra.. 

O SR. Eruco CoELno - O Rio de Janeiro e 
Santos. 

mais carns. as joias da Camilia, pam pagar a 
sua di\• ida. ele honra .. • 

Nós. por·em. não est.amos nestas conuiç<íes. 
V. E:s:. sa.be que o cultivo das artes é uma. 
das necessitlades de um povo ci vilis:J.<.lo. O es
:pirito contemplativo, cliz um pensador. toma. 

O SR. CESARIO MOTTA. - Lembra-me o duas dirccções. umll. philosophica, outro. ex
llobre colleg<\ o S..<tneamento de S. Paulo e vressi>a. Si o espiritocouternpl~.tivo se dirige 
Snntos.: de accordo. Quanto a Santos folgo em a.s regWes da razão. a.o estudo ila.~ ~oncepçõe~ 

"dizer a ·s. Ex., com o prazer de brazileiro a philosophicas, o espírito expres;ivll o.pplica-se 
de p:mlist.'l.. que o governo do estauo ji~ i1 representaç-;[o do pensamento. E' assim que 
cumpr:iu o seu patriotico dever ; acaba de ser a arte so U.efine a representaçlül tlo pensa
lJl'Omulgada uma lei em S. P<tulo em que mento de um po,·o. 
apenas se cont ·em as seguintes p!Jrases : · A:> :wté:; llÚllem ser ou simplesmente utilita-

Fica o governo autorisado a fazer a.s obr:ts rias. con!IJ ,-;1o aq uellus que düo em resultaclo 
do sa.oea.mento de S. Paulo, Santos, e Cnm- <1. constt·uc,:;"i.o ue macbinas. o prep:.wo de acte
pinas. ga.:.-tando para isso os saldos exbt~ntes filetes ll~<.'('t'~lrio;; ao confo1·to de um povo ; 
no Thesouro.» ou podem :ret· ;; l'CPNdUC\~1o do nosso :senso 

Não l.Ja. limite alg-um de cü1~J. . esthestk'O. e!rectivo. e então temos as grandes 
o SR. BE•'n.AQTIA _Foram bem :wroiados ct·c:tçi:il's li~te\'(ll'ias. M bellas t\r tes. E podem 

• t<:r ru:nbem os uou:s fins conjttnctamente. 
O SR. C&.v.ruo "MOITA - Cer~meote. por- Ot•a, um povo civilisvdo, um. IX>vo que quer 

que se . compeltencle <>lli o valor d:~. vid:l dnt·o cultivll necess:wio i1stms f<tculdades, quE~ 
lmm:m;J.; sa.be-se que o homem e a uni- quer l'enlisar os seus destinos, que q•1er dar 
dade . dq capital social e é preciso pou- iJ. sua vi1.b, tocltt tt intensidade no tempo e no 
p:tl-o. A mortalidade nesta capit'-\1, ruiàs espuç-.o: este povo não põde pôr de parte, 
peqn~na compt'trada com a t.le outros capitaes, niio pôde mutilar o espil-ito humano. e querer 
e enorme em relação ti que podia ser. simple.;;mente as ::trtes utilií<l.rias, e deixar de 

V. V. Exs. ccnhecem que no Rio de Ja- P<trte u> bell:1.s artes ; to.nto mRis quanto é 
1JCiro, na ultima.,estatistica, foi \le 26 e 3 :Je- certo que o cultivo das bellns artes serve para 
cimos por mil, o que é mlüto exag:::-erado a per·petu<tr;ão dos documento;: historicos, 
de::mte cla.s conq ui~ta.s da hygiene. ' set'~e para a. ecluC'J.ção dos sentidos ; para a. 

Esta questão de &'1.ne.'l.mento interessa 3.· direce;üo de Jios~a vontade ; 1!<\ra 3. reproduc
toch a naçúo e muito mais agora que vemos ç-ão elos actos heroicos ; serve para a occupa
que o cholera morbus invade os paizes mai;: <:ão dos 'lerdacleil•osgrmiose talentos.que!eliz
importantes e quando a dypllteria penetro no mente pos~uimos aa nos..<a tcrl'il- ; se>'Ve pa~ 
Rio ele ~aneiro, essa doenç.:.1 terrível que tem tra~o !le unliio entre todos aquellc-s q a e pc
feito tantus victimas na Europa · e na Ame- dem :\mtu' o bcU9, IJ.1Xn c:inlisar um esta.Uo. 
ric:~. Hoje sabe-se que a invasfw de epidemias formar uma. oollectividade capaz de constituir 
:pode se r . combatida principalmente IJClo naç:."to civilis~<.h\. pondo de parte as pequen~ 
·s:meameoto. questões que surgem fr•equentemeote na luctã. 

A Inglaterm lJOr occasião da ultima. visita. J}Cla e:xlsten<:ia. nos at tritos dos interesses po-
do cholera â Europa não esta-beleceu as qun- Iitioos c ;:ociaes. Pitlito bem.) . 
·renlenas nem co1·dões sa.nitl.l'ios: uma com- . Dem:\IS. :>i lü\ oonsa que me orgulhe nesta 
~niss-:ío 9ue foi estud:~r esta questão. inquerid(l. ter!·t\. si hn, momento em que sint.\ elevaclo o 
.a respe1to respondeu que n:• Inglaterra. não pens:\mento. é quu.ndo contemplo nas nossas 
ll<\via o manor receio de i nvasão tle q11a.lquer urodemins télas em que os factos her'Oicos dn. 
·epiclemia., devido ao Cl1idado que tiveram os noss.t viúa. as scenas de noss.'l explendida na.
lnglezes em sanear o "()aiz, tornando-o inacce:s- turez:t , estão perllütamente r·e:pT'OCiuzídos . 
. sivel as moestias epiclemicas. Qun.nclo VC'jo os tralXLlhos de Victor 1\1eirelles, 

Si a commissão de orçamento quer <~.riqueza de Peuro Americo, de Bema.rdelli, de Almeida 
do Br-J.zil, lembre-se de que não ha. maior ri- Junior, de tantos out.ros, sinto-me $<~tisfeito , 
.quezQ, que a conser•a~Jo de nossa vida. nuo orgulhoso mesmo ao ver que a . ~\rte ora
.ha rique-.:a sem a conservaçã.o dessa UDidade zlleir~ tent legitimas representantes deante 
-do capital socía.J.. dos l)Oros civilisados. v. Ex · siJ.be que do 

Sr. presidente, ainda o. nobre commissão fez mundo anti"O dos restos d'ts civilisaçues ex
um côrte. com que peço licença ]?ara não con- tinctas; .siill 71S'a.rtes que ch<lm<tnl . mais · ins
cordar. Si dependesse tia recusa de 30 contos tantemeute a 1íossa atl.miração. O qne att ra-
119. Academia de Bellas Artes para que se sal- be priucipal1nente o visitante, quil-ndo vae á. 
~sse a. situa.çii.o economica. do paiz, acredito. Ita.l.i.a. não :>tl.o simplesmente os seus c:JJDpos, 
·que tudo isto ou mais:se deveria. fazer ; it se", os sem lagos. os seus vulcõe;~ ou aqucllas.co
melha.nça . do devedor . que entrega. as joias i Unas histot-!c<ts. · · 
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São e:xaetnmênte trabalhos grandio..<OS de 1 · Não toq u~m~ nas instituições c.rea.das, de 
seus portentoso.> a:rtisti,!S; aquelles restos doca- um modo tão Incompleto ; façamo-1? por meio 
pitolio, do Colis~u as obras de Rafael Sanzío de uma rerorma geral, systerna.tu;a, com
de Miguel Angelo,' tudo quanto o genio artis- pleta. 
tieo it:1liano produzi o dcgrandioso, immita vcl. Si me fosse dado entrar aín<L'l. em uma esphe
- ·Està !<)ng~ este ideal :para nós; mas que r:J. que não me é p~culiar, eu p<!t'guntaria 
Importa.? Na.o penso que haja um povo que [á illustro<!a commissão se, diminuindo "' 
chegue ~.ser g!·.1nde, 11~1ando nii.o tenb(L um 1 verba para obras, não se lembrou de uma das 
s-rande ltleal; e o nosso Ideal deve ser este. . ; grande;: necessid:lde> desta-capital ~ 

Agot-a pergtmt:1.-se: mu.s c·omo, si nã.o temos J '·-
8 

. , te _._,. __ 
dinheiro 'I Os 30:000$ >ot..•tdo;; no or<r.•mento i . v.- ~X:.: S..1.uc, r. pres:c.en , que WUi.lo:>.as 

· exce<lem a possibilidade do Thezouro 1 ; mstrtwçoes ~m1 um~ c:!..."''l. ~m. que fun<:ctG-
Niio, sr. pre>itlente, nem ess.'l. Qun.ntia. des- ] m:m, todos o~ lle.egatt~s 11? I O_~ o teem pa.lace. 

tiouda paro a compra ue quu.dros constitue ! t e$ em q_ue- dao ~uas audtencms. ;~ quere
despezt\ tttXil.ti,•a., forç.1.da.; ~ apenas uma au- ! ce~e~ o, requ~enmentos, em que Ol em todos 
tori&'..<,{ÍO ao go·•erno pa.r·a., . á. J?roporç.ão qlle ; os I_nt~ressado. e n~ ~n~nto o ~o~ r onde _o 
se forem ap1·~sentan<lo <tuadl·o;: dignos de 1 po<o e cua:nado_a e~erver uma,~la~ .• uas m~1s 
serem comprllúos, s~j<tm adquiridos r)elo go- 1 eiev~as tu.ncr,~es. e uma. ca~ ;mpropria.. 
verno Estado. [Refiro-me ao lo"m onde OJUl'.)· Sv reune. 

~ -· , . t· : O SR. l\'!oRAES BARROs....., V. Ex · nes~e 
0 S~. Pé:DRO A:IIERlCO-Dev~am :sei Iezen- \ to · in'u~to porque J.á lla nrolccto ne:;re tos ou qu;>.tro<:entos contas. . . :pon. e . J . · r • ~ 

• . . 1 senttdo. 
O $R. Mo~;ES BARR~E mu1to bonüo ~- i 0 SR. CESARlO MoTT.o\. _ Perg!}nto 0 se

t:tr a compt-u quadro~, l'!llMdo o po>o tem ! guinth: a commis..'<ão supprimiu as verbas rle 
fome. · · . i obr-as? Mais justo seria que. ella creasse a. 

... . . o. ·sn.,. PEDllO A~tERICO - Os a.t•tlstu.s bry.- ! verba para a cr..sa ·destino.du. ao j ury. · 
Z!::letros ~-~mham fazem po.rte do 1>0\'0, e naor o SR. 1>-!0R.A'E$ Kl.ll.R.oS- A cotnmissã.o não 
sa.o pou~..-os. . . . : suppri.miu ·a verbu., reduziu avena~. · 
· ? S.~~ ,G~ARTO ~IOTT.a.:...... Não são OS I 0 SR. CESARIO ÚoTl'A- Podia-se dimí· 
30.000::; ,a.~to~. · · nuir essa. verba qiJ.ando·é preciso crea1' uma 

O SR. )IIORAES BARRos- Quem é pobre pa.rn.a cnsa do jm-y, parà. o loga.r onde. vão os 
não tem h1xo. dele~os do povo, onde elles :elevem encoc.- . 

O Sa. CEL\R.to Mo'IT.>.. - . .. cofll. os qua.- ~ar"' to~o o <:Onforto 1 O eilifi.cio< do jury ê . 
dros p;\ra.Academia.de Be!la.s Ar tes que veem tmpropr10. . 
mat<~or · <\ fome do })()>o, fome que pode provir :O SR. BET,LAn.:mr-.;o CAR:-.'EIRO- E' 't1lli par-~ 
·d_os ert'os q1_1e t~mos co~1ettído, d? disperdi- dieiro immundo, in<leceute. (.!liu:tos apoiaclos.) 
c10 dos cl;uhetro ptlbltcos ("[JIH•>dosl) du.s o SR CE<i . ruo i\forh-Si a commis.·ão pu
(L~os;nt;t~?t?as .S~lll 1mmero, das pem;oes da· I desse entrur.~em 1

questÕCS de Ol'g"J.IllS:.~O !le 
. das ' PC: 'o.ts. vo.lula~. . . . . . , ser>iç:os, en podcr-lilc-hi<\ pargi:intar por que 

~ntlto, .em '~ tle cort<~rn~o~ o dmlleu~ qt~e lnão estabeleceu nas penitench-.rias um ser-. 
~at pn.m o at' tJsl"L ma.t!ll' a 1ome de sua. tam1- i vic;o differente ? · : · 
lla. VttiDO$ cortar es~(l.S pensões, ess:J.s aposen· I . . 

· tadori.-~ sem fund3.mento. l V. Ex. S.'\b~. St•. · pt•estdent~, que as nos..~ 
O S ;\·I • B · , T ·te · penitenciario.s. nü:o t-ol'respondem ao (lue a· 

-~-:- " ?:Z:..'-E:s . A~Ros- N~ ponro a ! criminologia. moclerna tem esr.a.belecido ; não 
comDU:;:,;lO esta de .acco.'do com \i·. Ex:. temos system<t.algum organisado: nã.o e o da. 

0 gR CEZAlUO i\10'I'TA - Não à com esta Italia., não é o do. In;2:la.term. nftO e o de Phi
pequeno. quantia que se vai defraudar o ladelphia., o de A\lbÚ.rn, não 'ê o· denenbu.m 
thesouro. · outro paiz :.1.de.1.utado; e um :nb:to de sys~-

0 Sn. PEDRO .~'lrERICO- Não digamos! mas,, ten~o no _fund_o úm síle?cio obrigatot'JO 
jamais que as bellas <\rtes $ií.o luxo. Então 0 

1 

que e nntt-l)hystologJ.co, obsole~. . 
vestuarlo e o ü1rdamento do exercito tu.mb2m O SR. MoR,\:ES BARRos-Ainda que a com
é um lu.::..: o. (M'tli~os a.poicvlos.) 1 miss_ão de orçamento tiv2sse COI!lP~tenc~a. pa.:a. 

o SR.. CEzAruo :VloTT~ _ Em l'e>umo, Sr .. 

1 

rea1Is:1.r .'!ma reformn. destu.s, nao.o ta.r1a. nes-
:presidente, entendo .que não se deYem sup· ta occasiao. . 
prilllir os cursos como quer a comm.issão; . O SR. CES.-uuo !\foTT..t- Sr . 11residente, 
entendo que os Gymnasios, não devem·serl o illustl'3.do relator da. commissáo di4 que não 
supprimidos. nem mu. nicipR1ist\d03 ; ente. ndo faria ésta retorm. a., e o diz no· pr.:supposto. de 
que nikr.5e póde negar qua11tia. n~ilaria ao que seria. necessaria nova verba pa.ra esse 

· desenvolvimento du.s bellas artes. · ' - .fim. . · · . 
. . 
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Não ~é esta a minha intenção; a minha q ues· 
tão é quanto ao serviço; V. Ex. sabe que os 
criminosos não são qualificados como 3.ntiga-

Hoje, podemos dizer,quanto a elles, o que os 
clinicas dizem quanto aos doentes-nü.o ha 
doenças ha uoentes; não ha crimes, lta. cri-
minosos; 1a oen es que e vem ser ra <'(os 
de con1brmida.de com a. sua natureza, ao ata
vismo,· as idiosyncrasias. 

O SR. MORAES B.ARROs-V. Ex. que1' que a 
commissão fhça. reforma penitencia.ria. ? 

O SR. CEsA.Rro 1vloTTA-0 ·que digo é que 
podia realisar,como o fez em re!açiio á organi
sação policial e ás escolas de ensino secundaria; 

Sem alterar a qn~s~o d~ desp(!zas, deveria-.,. , ') . .. () 

tar os criminos natos e a.dvcntido3. 
Ul\I SR. DEPUTADo-Isso é questão de reior-

cr· • • • 

O SR CEzARIO ~-!OITA- Não é só isso : 
temos uma penitenciaria que não core<!sponde 

~ ocr· · l mesmo moela ue 
a commissão faz rerorma.s nos nogocio:; do in
terior, póde supprimir o;; cueso~ a.nnexo5, 
:póde autorisar o goYerno a fazer esta reforma 
dentro das forças do orç3.mento. E' P<"-I"J. elht 
que chamo a, attençil.o da Camara visto q ne 
estamos em estado mais adeantado de eiYili
sáç-.ão. 
· Terminando, Sr. presidente, peço a V. Ex·. 

desculpa por ter tomado tempo ú. casa.; assim 
como aos meus illustres collegas, com :lS 
conc1c eraço~ qu"?. z no m nlto c e ver es a. 

. patría, grande, prospertt e feliz no regimen 
da, republica. f2clern.tíva. (3Ittit'J bem, nuti.to . . . 

SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 1892 

( -;,·it1e ya:;. 3õ7 do 2o) vol.) 

· O Sr . .Augelo Pinheiro (3Io'!li-
1l~ento de t.tttenç[í.o)- Sr. presidente, é hem 
verdàdeiro o apophtegma: mais 'llalc quem 
Deus ajuria do que quem ceclo madruqa . 

Não· fosse· a benevolencia da illustre casa, 
não estaria aqui a desempenhar-me do cum~ 
primento de um dever, que:reputo indeclina
vel, sobre assmpto por sua Ii.atureza inadiavel, 

Não tinha o proposito de occup1r esta tr:i
buna, que tem sido illustrada pela pala.na 
1acil ~e oradores nota~eisdesta caza; na qual . . . 
da mais admiravel eloquencia, abr·indo la.rcro 
sulco luminoso em torno das questi3es m~
mentosas que ocCUJ_Jam a att::mçi!o do pa.iz, 
smao q uan ra ~ v < causa. os l es-
terrados. 

Era. meu proposito, Sr. presidcni.r·. !)Cc:npn.r· 
esta tribuna e concorrer com a minhn .. p:tla.vra 
pallida e desa.taviada. sem ns .fuigur'tt\!Ües elo 
ta~et~to, mn.s qu~ tem. as scintilla.v~je::; do pa- ,. 
tr1ot1smo e da. smcer1dndr.:!. em prol da, causa ·· 
Llesses bi'n.zileiros illustr.;s e benemcritos ser
vid Ires da Repu1Jlica., qne lá vão para. t\S crâ.
reiras da morte: vioLenta. ~ (~-·~p?ticamente 

. o (. • ""' 
ticamente arrancttdos do seio th p;·oprüt re- . 
presentação, onde consub:-tanc:íam a. sobe:·ania 
nacionaL - pari.L ser-em n.timuos :iq uellas pa
ragens inhospitus do <.1.lto Amazona . ..;, já cele
b!·isarla.s pelas dores ele todos os dias e pelo 
so1Irimento de tod:1s a~ hor·:.'..S. (·J)a'ar.los). 

Reg-iües inho.3pita$, tlesconllecidasp!H·a nós 
republicanos, nos tempos r.ln. rnonarchia~ ··e 
hoje, no mapp:.t s•tnguinolento tl':wado pela: 

" . .. , v· .- ) . ~-.r , ~ ( . 
publica, assignalachts pelas lngrimas <ltt naçii.o : 
inteim. (.:-1pc.ict!los. Muito J.!eJJI.) 
. E' cloloroso, Sr. peesidente, cpc tenha. de 
pergun a r ne:: ~ 1 ~ · u :s • :s - -
triotas, àq uelles que traçaram rota luminosa 
nos di versos ciclo3 da. l'rop:tga.n<la. republi
caml.: quaL de vós, qual do nós, quantos re
publicanos, nos tempes omino~os da mo
narclüa. foram condemnados :'t p::n:.t de morte 
lenta e . covarde nessas regiões inhospitas do 
Amazonas~ 

Qual de vós, qual de nós. quantos repu
blicanos tóram sevados pela monard1Íi.1., como 
terriveis ter·as, nessas regiões ot1de ~L alima.ri:t 
povôa a floresta e o clim<t ê o so1irirnento, o 
mart'yrio e a morte pa.I"J. o ser humano~ . 

u~rA. YOZ- Muito hem. 
0 SR. ANGELO PL'IIIEIRO-E' doloroso, Sr. 

presidente, que os re1~ublici.tllOS, que o íb-
, ..... ~. . ' apezar as repe 1c as ma ruga as que pa 

pedir a palavra na hora do expediente, afim 
de tratar da materia para que me foi conce-

quaesquer que fossem as difficuldades. te
nham, rompendo a tenue garôa de um pro
ximo passado, de ihzer justiça <tOS homens do 
regimen antigo, que, embora ti\·essem defei
tos, tinham. comtudo, estuante nos seus co
rações, a veia dos sentimentos humanitarios 

dida a urgencia. . 
Agradeço a illustre casa a urgenCia . · conce

dida. Pedi para o:fferecer a sua íllustre con
sideração.um requerimento de informações. 
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·:que nobilitam e engrandecem, e não resquí
cios facinorosos que abatem e degradam. 
(1lbtUo _bem .• Apoiados.) 

guirá da maioria, que está resolvida a u.poiar 
â out;·ance todos os actos do governo. ( Apoia
dos; apm·tes e 1Jrotestos inter1·ompem. o ~ora-

â outrance, como V. Ex. disse. Somos so l)era
nos e fa.remos aquillo que entendermos. 
os~. ~'\'G~Lo. P~'\'HEIRO-v. Ex. disse que 

morm no 
anno passado sustentando à outrance o •l'o-
verno. 'o 

O SR. OlTICICA. dá um aparte. 
O SR. .A;."'GELO PL'\"HEmo-Responderei 

V. Ex. 

· - )ar e. 
protesto; nunca sustentei á oulra .. ,cequalquer 
governo que não estivesse dentro do progr<tm.., 

a ma gen1,1mamente republicano. (Ha out?·os 
(/partes.) 

- ' Dizia, Sr. presidente, que a maioria. desta 
casa esta, resolvida a justificar o governo, 
indultando-o dos seus crimes. 

Os republicanos historicos, estes Cidadãos 
illustres (n2)0;1tando pa1·a a maioria) que pre-
garam so emnemen e a ruma a orgamsaça.o 
mona,rclüca, e tem as mais gloriosas tradições 
na histeria. da propaganda, estão dispostos a . - . ·- '""'. . . 

1 1< 
guirà : porem, ella cumpre sagrado e inde· 
clinave! dever, denunciando todos os dias o 
érime e apontando o criminoso. 

Antes de entrar no assumpto do meu re
querimento, sirvam essas paln. vra.s de protesto 
coiltra ó crime horroroso do Poder Executivo, 
que mandou assassinar lenta e covardemente, 
nas remotas regiões de Cucuhy e Ta.batinga, 
illustres brazileiros ; signifiquem ellas minhas 
l1omenagens ás esposas e creanças que a esta 
horadevemestarchorando aaus~ncia e. quem 
·sabe! A morte do esposo e pae, unico arrimo de 
sua vida. (11luito bem.) . 
· · Signifiquem ellas as homenagens à. propria 
Republica. que neste momento deve-se cobrir 
de l~to pelo crime q?e so:ffrem _os seus l)ene-

I • 

Agora responderei ao aparte do illustre de· 
:putado o Sr. Oiticica.. N.ão. tem razão S. Ex. 
não se póde defender .. o criminoso appellando 
para crime remoto, si e que o houve. . 

0 SR. ANGELO PL~BEIRO-ÜU vi mal o aparte 
d~ nobr.e depu!ado. V. Ex. diz que a maioria 
11<10 esta resolv1da a sustentar ânttrance o rro
y~rno, que ~sta cavando o abysmo para a 
JOVen Rep_ubhca. Registro com muito prazer 

a.nte. 
. O req_uerimento que vou apresentar á con-. . . 

que. se estão dando actualmente na "vrna. de 
Pirajú, no estn.do de S. Paulo. 

Ha dons mezes, mais ou menos a im rensn, 
o 10 e ane1ro no ICIOU que um fal;:;o padre 

em S. Pedro_ do Turvo, daquelle estado con: 
segl;liU, pel~ ignorancia e pelo f1Lnatisrno, o 
apo1o de ma1s de 800 homens. Ess~ cidadão
segundo as noticias correntes, 1ez . .toda a sorte 
d~. éorr~rias naq'uel!a pequena localidade • . 
DIZia·se que as autoridades Iocaes não podiam: 
manter a orden, porque ellas mesmas esta
:'tam ameaça~as; e esta~ in1brmações, que os. 
JOrnaes ~o R10 de J~neu·o deram, me foram 

O governo de S. Paulo, noticiaram as folhas 
locaes; impressionado com · os acontecimen
tos de S. Pedro do Tm·,·o. remetteu um con
tingente do 7''-batalhão de linha para aquella 
localidade,. afim ele mmter a ordem. 

Baseando-me ainda nas informações da
quelle J?lagistra.!1o, cuja palavra .não posso 
cons.entrr que se.Ja por um momento posta em 
duVIda, esse batrullão, quando chén-ou a São 
Pedro do Turvo, já a necessidade d~· sua pre· 
sença .~in!la desapparecido, porque o :tàlso 
pad~e J<t tm~1a sido victima da .justiça publica. 

D1as depo1s, q uanclo não havia mais des
ord~ns em S. Pedro do Turvo, quando todos 
s~bmm que o falso padre já tinha desn.ppare
Cldo, appareee em uma localidade visinha 

a e · 5; ·=- · • • • 
Pir<~jú, o niesp10 contingente do 7° batalhão· 
ele lmha, sem se saber o tim de sua ida áquelle 
pon~o, nem por que autoridade tinha sido· 
enviado. . .·: · · · -

O SR. OITrcrcA.-0 que disse foi que esta 
maioria não se:submette a defemler o governo 

P~las noticias da imprensa e por cartas que 
dalli tenho· recebido,. essa força.· esta fazendo
toda á sorte · de violencias e cor.reriàs, assai-
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tando a propriedade, at'lcando violentame.nte 
o lar domestico. segtmdo consta da imprensa 
de S. Pa,ulo, at"Lentn,ndo conte<t a virgindade 
das donzellas, sagueando por toda parte ! 

en 1ores, 1s e o , '. • x., a amara, a 
illustre deputaç-ão de S. Paulo devem perleit.:"1.
mentete · comprehender que estes excessos da . .. . . 
dos em Pirajú, não podem ticar impunes ; q ne 
e necessario haver uma autoridn.de I·esponsa
vel, e justiç:a que castigue os culpados~ 

O SR. CosTA J"GNIOR dú, um aparte. 
0 SR.. ANGELO PINHEIRO-Não e a for<;.:a. 

mas a autoridaele que deu ordens <t ess<.t fbr
ça : essa é que é a responsa vel directn. Um. 
jornal de São Paulo occupando-se desses acon
tecimentos, a Fedfl,·açiZn, orgam diario da ca,-
p1 a, em narra o em e a e o as ess:.1s 
correrias e violencias. 

Não posso acreditar que t:1.es violencias, 
r r e0 mçues seJam e1 s por 

ordem do governo. 
O SR.. CosTA .Tu:xroR-V. Ex. deve reconhe-- . 

Na 2.~~ pa1•te do J?leu requerimento indag~. 
das razoes da dem1sssüo do generaL Bitten
court Machado. com mandante do 4. u districto · 
militar com sécle em S. Paulo. 

s esa mos < a orç<.t e( era.l coincidem com 
a retirada do illlustrê marechal. 
Qual~ r-~~ão da_cl_emis~são do commandante-

0 SR. JULIO DE MESQUITA - Posso gamntir· 
a V. Ex. que nada tem a demis&1o do Sr. ge-
neral Carl9s Mac~~do com. os f~~~os lle Pir(\j ú 
e outros ; e um mtlltar mmto d1stmcto e vivia 
em plena harmonia de vistas com o governo 
deS. Paulo. 

O Sa. ANGELO PI:.\1iEIRO -Folgo muito de
ouvir esta. declaraç:ão do nobre depu1K1.do, m.as . 
pergunto, q.ual a ra,z~~, qu~l .o motivo de· 

O Sa. ANCELO Pr:.\liEIRO - Seria pura dar
lhe uma commissão superior? 

incapaz disso. lista dit testemunho cht lealdade do Sr-. Carlos:. 
1Yiacbado. O Sa .• "-.."\G-ELO PINrmmo-Quero acreclitn.l-o 

como v. Ex. ; e no dia em que vierem as O SR. AxG-ELO PL'\":rmmo-Sr. presidente. a. 
informações que peço. terei muito prazer em demissã.o, como foi dada. ililpress!ona do1o-· 
declarar que essas -violencias foram da inicia,- ros<tmente o coraç-.ã9 dos c.1.mam~as do illustre 
tiva da propria força, e não por ordem do g~ueral, q11.e t~m s1~lo um sernclor da Repu- · 
o-overno · , · bhca, servm a patr1a nos campos da batalha . 
~ · • _ . . e prestou serviços ilnportantissimos á Repu-· 
OS~. C~STA J~i-i\'IOR-:"~1as V. Ex. nao esta blica no governo do Rio Grande do Sul. em 

'2 . • • • •• 

O SR.. ANC:.ELO PL,IIEmo - Ha accusações 
feitas pela imprensa ~ e vou ao encontro ela 
maioria ara eclir a O'overn · · :-.. 

O S. CosTA Ju:noR.-V. Ex. já me declttron 
particularmente que o governador não tinha 
culpa. 

O SR. A~GELO Pr.'\lfEIRo- Particularmente 
declarei <.t v. Ex. que não a.creditava que o 
governador de S. Paulo tivesse dado essc.\S 
ordens deshumanas e selyagens; mas chovem 
as accusaç~ões,multiplicâm·se os crimes e urge 
que as autoridades \ari·am suas testadas de
fendendo se, e dahi a necessidade das infor
mações que peço. 

Com que fim mandou o governo esse contin
gente da torça federal ao Pira,jú ? 

Quaes as ordens que deu ~ 
As correrias, as víolencia:s, saques que estão 

ordem de quem ioram praticados~ 
.. · E' }>ara reconhecermos o criminoso, . o re

S}>Onsavel de tanto barbarismo que peço as 
informações deste requerimento. · 

E' preciso tornar e:ffectiva a responsabili
dade elo criminoso, quem q~er que seja. 

estado. 
U:\I SR. DEPuTADo-Prestou e não fez causa 

O SR.. A~ GELO PlXIIEIRO - Não fez causa 
conimum com os desordeiros, e, entretanto, 
foi demittido ]lelo actuae<: mnigljs da ordem .• ~ 

Entendia, Sr, presidente, que depois d<.t 
reforma arbitra.ria e despotictt elos illustres 
generaes, depois de desterrados tanto3 servi
dores dtt Republic..'t, não devht c<.tUSt1-r estra
nheza a demL~ão do illustre general porque 
o espírito publico já está ludibriado com as. 
constantes rajadas do lusco despotismo. 

1fas a honrada mrüoria <liz todos dhts que
estamos em plena dominaç:ão ela lei, que c~
saram as perseguições, que não existem mrus: 
oclios. Pois bem, acredito nessas constantes 
affirmativas da.illnstre maioria, creio nas sua.li
pacificações e pergunto: quaes os motivos_ por 

· · •• :- · r o e d10'no 
commandante do 4() districto militar ~ Seria 
demittido por faltas no cumprimento de or-_ 
dens superiores 1 Quaes foram essas ordens ~ 

Sr. presidente, vou conclu~r.. . 'Q' 

Peço licença a illustre ma10r1a para_ dirLõl!" 
um appello ao dictador que nos abate, ao Sr ~ 
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Vice-Presidente da Republica : Interrompei 
vossa. marcha triumphal na senda sanln!ino
Ient.'1 que nos traçastes. . . ( yrwtde sus
stlr.·o c 'UO::el·i<, '"'io permittem aq · m·ad.or 

SESSÃO DE 1 DE AGOSTO DE 189-:?. 

{a:;er-se ouvi••) ... onde a saraivada dos en- O Sl". Leovi~ilrio Fil~:ueira.s 
comias. gargalhados :pela cegueira do ante- - Sr. ]residente, a-; conqllistas políticas dos 
patriotismo, contrast.•m com as impreca- povos, ato1·:nentados pelo ideal da liberdade, 
ções elevadas conr.r·a o vosso nome, por toda na luta po:Lo direito, que géra. as revolUC:Aies, 
uma populaç-:ão que se <tfog-J. no sa.ngue der- não se legitimt).m sômente pelas muf.nçõe.<; de 
ramt\do -pelos vos&LS metralhadoras (~mdo fôrmas de g0,·erno: o despotismo, como a es
liem) ; em que o .. ; hymnos, apologeticos dos cro.,·idão. subs:stem t.mto sob a forma repu
thuryt::ra.rioi! de todas :tS situar;~es e:;ba- l>licn.na, quanto sob a fórma monarcbica. Não 
tidas :pelo sol da vic'oria., contr;t um e não ba. quem cornprchenda na mesma cathegori<t 
poilem encol;rir os 1\mdos gemiuos soluçados de repnblic:J.i: a dos Estados Unidos da America 
pelo.amplo cora.ç-;1o da patria. (m·otit" be·m); do Norte e as dos antigos Estados Romanos 
em que os ouropei:> da vo;:sn. chh mycle presi- ou a de Vener..tl, . como não ha. quem .cla.ssi
uenci:ü contrastam com e:---sas nodoas ;;:an- fiqu<:> na mesma cathegoria de mon<U'Chia.s i\ 
grenttS. crimino>amente gottejad:JS no. solo da Inglaterra e :t da Russia. . 
da pat.l'i:J:, p'ro lustre e gaudio .do vo,.~ go- O que inquieta um povo,. que aspira. 
verno (•itt!ito !,e.u) ; em que o b1·1lho elos lJOr· a dignid;tde de civilisado, senhores, · nií.o 
dados da vo~sa. !lwda de gener-al ·urazileiro e a destrn:ç,:to de um tnrono · pa.ra tun
não tem in<1iS ::~s <\nl.igu.s scintillaç:ues: ti~na- dn.r-s<> uma republica, é. sim, a Stlbi;titui
ra.m-o do sol de Cucullv. as :mlentia.s e as ~.ão dn. .-ont<\de autocrntica pela vontade 
iutemperies de Tal!ai,ini.\.; cleslustra.m-o para democratic..'\ na direc~ã.o e1l'ectiva dos necrocios 
todo sempre, O. desterro de..<;se,s bl"JZileir05 nublTCO:>. -
iUustres. •ossos di;nos camarad~.ql1e. co:no .• )f:is. para fundar instituiÇÕeS democi'aticas, . 
deveis S:.\ber pois deYiCS ter tcstemunhu.do, na Sr> . . não ll:!SUL substituir um chefe heredit:l.
cam.panll:: incruenb. travucla c.ontl";t o ini- l'io :por um chete electi'o (le nl\<;'ão, nem mes· 
migo dtJ. :po.t1•ia . pelo ~eu val.o1\ detfodo c en- mo r~stffngir o· mais po~ivel as attrilmiç~ies 
cendm(!O patrlott-,mo, atem deS«as pa.tentcs do goY~rno centml ; e :preciso, 3-inda,, não só 
superiores que ;hes ho!H'a.m, conquistaram ;\s reconhecer. mas tn.nioem a...«sugumr expre.."Sa· 
homenag-ens dos compa.tr iot.""LS: o:s' respeito,; do mente e :sem re;;erv(l. em 'uma,·coustituição o 
mnnrlo cin lisado e os ug1·J.decimentos da. :pa- exercido e o goso das liberdade;; necessar i:tS 
tria. (•tp:J;c!rlns) , e isso constitue patente muito que con:>tituem o, perso~alida.de do Cido.dão. ·. 
superio1· it• que perlustram as fardas dos 0 SR. COSTA ~IACIIÜJO-E~ p:·2ciso que a 
despotas, JlOL'que estão gr:w;\das nos cor·a.- repühlica 3,·.ia. uma. ·vei·dadeirct r~publü:a. 
ções llOs coevos e constituirii.o pagiMs bri- . 
lh<~nW$ dt1. hii!toót dos benemeriws da pa.tl·:a O Sn. LEO\o'~GILDO ~ll.GL"EIRAs-St , portn.n~~ 
(muito lp;;11). Srs .. <ne:oltH;'li.O de 1:.> _de_ noven~IJro ?e 1889 tm 

Pa.rae nessa. lugubre rom<l.r i:t. ;; a.pplauchda. pe~os bro.z!l;.~r~, nt.LO_ Cot,_ d,e _ce~to , 
Em um esforço de suprema. conteicciio. que porque se hn.nm o. famtlla 1mpertal, mstitmn

para vús mesmo será. a rep:~.ra.c,~io tl:\5 vos..~s do-se um:J. (lict~~dnr!l , mas pc~la. espera.n(-a de 
1à.lta.s e :i espiaf,'iiO dos YO:SSOS ct;imes, affirmac umit constituiçã;J livre,em que se con~rasse 
ao:puiz inteiro e ao mundo civilisado. que nfLO a justiça.. c~mo clever supre!no_dos :;over
ma.is ob!!tleceis ús inspiroc;ües do mal, não nantes, e a ltiJerclad.e. como •.hre1to supremo 

., obede<'eis ti coa$1it••cit~•udid ·:de dos desterros dos gov~õtr·natlor~ ... . .. 
nem a h•g:tlfàar/e das he~atombes (ml.!itt.l bem}. VOZES-:11-Iuito bem.' 

Affirm::~e :;olemn:>mente que o negro des· 
1>9tismo não mais pez.1.rá. sobre os de.stino5 
llesto. joven Republic.'\,qtt~ o espectro das :per

. s2gui'<'fies odiosas e dos õ.JSsas.~inato~ niio m:l.is 
en;;ombroriio os borison tes dt\ pil.tria.. 

Aifirmae solemnemente que estã plena
mente instituído o regimen da lei, que nos 
l1orisontes rh Republica brilba. serenamente o 
astro da justiça., ardente pharol cujas scintil
la.ções .humanisam os tyranos. nobilita.m e en
grandecem. todos os governos ! (.4jlOi,,lo$, 
muito bem. O cn·ador d abncçado e.-compri
?1~enta.do p!>1'.· muitos S1·s. 1•epresentantes. ) 

o ·sR.LEO'\o'lGIL'!)O F.ILGUEIR.-\.s-püt'que, meus 
Senhores, a. liberdade e i\ .i usti{;.J. são pa.ra a 
existenda moru.l ô:: uma. sociednde política. o 
que o movim~nto e o e~tuilibrio são, par;\ a 
existencía plzys10a do umvel.':lo: mna .e ;J. con: 
dição fundamental da ordem, como a; outr(l. e 
a condição fundamental do progresso. 

Mas, :senhores. esse dever S\lpreoio dos go- . 
vernant2s :iJ se harmonisa coni esse direito 
supremo dos governados, qun.ndo no ~igo 
fundamental da "~.ida política de uma. naç."io 
sanccionam-se expressamente e sem reserva 
todos. os direitos constitutivos .da :personali
dade humana., ·e na organisa.ção dos poderes 
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'l'epresenfu.tivos da soberania delimita-se a es- e V_ene;uela. é!U m~te1•ia de garantias consti
.Phera de acção •le cada. um delle;; em ordem a. tuctont\es, q uc nos deYcrhtm ter ~er·vido de 
manter-se o respeito ;í. lei, medeante a efi~c- modelo~, ffiiL.-; com <L constitui<;ão monarchica 
tiva responsabilidade do exorbitante. Eis por- d?- Belgtca, por c•x~mplo. em cnjo a.!'t. 1:30 se 
·que diz La.starría que «a especitica.ção }lrecis;J,, le que «Cill ca;;o u.l;;um poderú a constitui<;ITo 
absoluta e sem condições nem reser,ras, em .s<;r ~uspen~a, 9-uer no t!Xlo. q~1er em parte», e 
uma constituiç:.ü.o política. dos direitos indivi- drzm-me s1 u. lLIJel'tla.dc 1udn·ldu~ü est.it ou não 
dua.es e sociaes,ê tanto mais neceõs..'l.ria quanto melhor garamid<1. soh <L rnouarchia. d;t Bel
ella é a unie:;.1. base das attrihuições e da re- gicOi. .~o ~l~e >OlJ :1. _t·epuhlic~t do Bro.zil. cuja 
·.sponsabilidade do poder publico». e salienta c:on.mtm~,;a_o :!Utor:s;: o _gol'ernt> :1. susl_)cnder 
os •i.dos radieaes que tem tornado inutei~ ~. as g-amnb~~8 consbr,nctouar);; dos citlatlãos. 
·as vezes, tl.bsurdil.s as constituiçites politic..~s metle..rtte a dedaJ.':J.~·üo de esta: lo üc siü)? 
das repuhlicas sul-americanas. Dela vago na Pon1ue, ao menos, senhor'<'s. :l ('(ort,tiwintt'! 
consagi"J.ção dos direitos inclividu<J.es e sociaes, 1Jr:l.7.ileir-~1. qr~~ rejeitou t:.tnt:ts medhhs de 
declarando-os g-arantidos, mas sem sancçio for<;a. .~ p:·,·:;ciglo p:wn, Q respei~o do fdncipio 
real, pelos termos geraei: e equívocos e. JlOl'- aurortrurw. pr·opo%n.~ ].J~lo l?t'QJC•cto de ~on·:ti
ianto, perigosos, emp['ega.dcr; na determina- tui<;f~o do gow!rno pro,·isorio, n~o pre!éríu ~~ 
ção das altribuições do poder político, espc~ dis~o(t.>Í:;fto do tn•t. o·· d:~ St'C<;JO g• dn. Con;;ti

·clalmente do executivo, finalmente, pela pre~ tui~i'to do~ E~ta.do.< t;uirlos da Ame1·ica. do 
ferencia com que organisam o pessoal do Not·te it do nrr.. 77 da(!U()J!e projecto? 
poder político, S()ffi determ.innr com pr·ecisiio A' tUJglomallÜL tle l\Iontcsquieu, qne uisse 
·as .suas attríbuiçBes e reslJOn5a.bilidacle, olvi- «h<tYer cas~:s em q.ue e nec:es;m•io cobrit· com 
dando completamente a sociedade e seus di- um Yco, por momento~. <t iilJerda<le, corno se 
reitos, o homem e suas·liberdOcdes. cohrem as est:1tnrt;: do" cten;,e~.» r-~spondeu 

Realmente. senhores, por !JI.I.raMi<ts co;t slô- muito imn Laboulaye. dizendo que ~<a pro
. tucionaes da liberdade nao se deve entenller J scripc,:iio nunca. e legitima ; que n.s sihmr:líes 
somente, como ;;e costuma c:mte11uer, a il~cln.~ ~\S umis dit1iceis pod~m s~r det~mlirhs por leis 
ração dos tlh-eitos do homem, me:-mo s;,tnccio- !.justas e ~~ntc1H;<tS regulares e q~e, no runrlo, 
·nados sem reserva no estatuto fundamentilJ. n:lo s~ cobr·e eom um Yeo a lilx-rdll(le. se n. 
de um povo. 'iola e. Sü :t violando. se a mttt..'1.. » 

«A verdadeira g'.t<'ant!rL c:mstit,:cõonal. «diz E, :1 inrht i\SSirn, R ~u~pens~o 1~0 lv.•~~(<s-cm·-
0 sabio ),lrofessor de iJireito. constitucional du. )ltts ni'i.(> se pMe conflmrlir com a declara~.ão 
Universidade de Roma. Luigi Palma. «eon- do esrn.tlo de sitio, por·q11c o f;,,IJea.l-co'l"p•rs ó 
·siste na organisaçií.o politíca. e administt'll.tb·a uma f;'<tt'<'..lltia. •la scgurtJ.nç:<\ individu:tl c o es
dos poderes publicas, de modo q~Hi e:da um tulo de sitio autori~:\ a suspemrLo ate r.le tod:J.;~ 
de!les encontre em sua propr·in. :l.C~~o. rtlgn· ~1$ g;\l~tntias constituc:ona.Cls. 
lada peü• Constituição e pelas leis, os fl'eios Accrcsce qc:.e u. suspens~o do pri\·ile:;io do 
(J.Ue o contenham. o !orcem a manter-se m1, lu>.úcas-c,,,.ll'"· quer na. Ing:l.itten-;.t rltler nos 
·ordem jurirlico.. ~egundo o~ casos. o motlcrem e Est<ldos-l7niclos (til. Americ..1. llo NQt•te, ~-:, b ;\.u
·o illuminem. e de!endam os cidacliios contra tot·i>arlt\ em casos po:::iüvos, lleflniuos. que não 
as arbitl'arieda.des, os abuso;: e as precipit<t- :vlmiti~m ihl\'id:t !le intelligencht e. port<\nto, 

-ções, abrigando-os das injuscir,:os:+. niko rleb:am u.rbitt'io :tlgum :to po<lm· publico. 
Pois beru, senhores, corre~potHieu á.quella. qun.es os de iit..:asiio cstl'M![Jc!,·(J. e iiiSiJJ·,·ci\"~w 

·esperança dos brazileiros a Constituir;[i.o t.le 24 ou .rcbcfii'f,;. e t\ _9onstituir:ii.o Br:::z.i1eit:?- m~· 
de fevereiro de 18911 'tot·Jst\ n. dccla.rnt;ao tlo estado uc sttto nao so-

Que es[Jeraram os brazileiros da t·e,·oln- mente no ~tso definitlo de ayrve.<,<ila e.<t,·rmfJr,im, 
-ção de 15 de novembro de 1880? O tl•imnpho mas tambem no ~.nso imlefinitlO de com,;wçi<~ 
-completo da liberdade pela ieoi~ra.~;ão, que é~ i~~t~$lin••, expl·e~s:.1o e\'itlentmn•!nte tão_ vag(l. 
verdadeirt\ synthese democratlca, 11orque so que torna-se pengo~<t, porque pu_de ser mter· 
-ha dous ,;ystemas de n-overno:-o tü\ forçr< e o pret\da. pelo g-O\eruo a seu caprJCito. 
·da liber-iàd6; e o systema da ibr~'a< applicado · XE:m obstt\ a esse peeigo n.re;;trieção dusme
·a.o "'OYerno da· sociedade e ã. direcç:ão do iudi- clidas applicaveis âs pessot\s, em co..so de estado 
vid~o. sentiu, nos ultiinos tempos do imperio, de sitio, segundo o art. 80 § 2_'tlt1 Constituiç-d:o 
a impotencia de ~eus meios de domínio pa.ra Brazil2iru, jú pOl'1Ue ha quen~ pens~ qu~, de
lutar com o lJrincipio liberal. A' aboliçã? da ct·e~ado pd? ?oder Legtslatl"vo, na.~o ~ este 
-escravidão succeden a campanha federalista, obrJgJ.do a hmttat'-se ao emprego d~sa::> me
·de que a resisteo.cia da. monnrc\üa tez sm-gir didas de repr~são, já porque. dec!et<J.do pelo 
a republica.. Poder Executivo, a este ~ompete mt~rp~etar 

Mas, senhores, comparai a constitui\{í.O re- arbitr<Lriamente a ~xpressa.o c~mmoçuo ':nte.s
publiCa.na dos Estados Unidos do Bra.zil, jit. tina, podendo cons1der_al-a Yeritica.tla ~te em 
não digo com a; dos Estados Unidos da Am~- abusosd<:-lílJerdade<la l?Jpl'el?sa ou em Im~ru
'l'ica do Norte ou mesmo com as da Columb1a dentes d1scursos de ad\ersar1os em meetmgs 

c&mc.ra .A~ 21 
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ou ma.nifcstaçücs publicaS, em sim~lcs _a.j~n~-l .... ~!tns interiores, em qua.si todas a.s consti
mentos de povo ou arruaças, que a.le1 Ja. <IS . tuu;ões elo~ povos europeus. 
autot•idacles encarr~ga.das da. manutenç-:ío da. I Não houve, depois disso. na America do Sul 
ordem os me:os de reprimir. \um po.iz que, orga.nisando-se em rtlpublica.: 

Com esse arbítrio, senhores, c o cnso de cli- ~ií? consagrasse em. sua. constit uiçii.o,zJara {eo 
zer-se com Ca.vom•: «Com o est1.do de sitio ~-~~:dacle rio P ·'llO (nsada.~) .. • esset gw·rmtit< d)) 
não 11a quem não DOSSa ,.0,•ernar:>>. lw·l'";lo.de ... do governo, ern nome da sal,uçã-

• . "' . . rniiJl:ca ! E exa.ctamente um seculo depois da-
Flaf!~l~~ ua llb€rda.de .. v~s~t.g!O crue~1t? d:Ls quelle inYentado francez •. a joven e espera.n

conq~M,1.S~ llhenomeno a. ta: lC? d:LS d.1ct::tdu.- çosa Republic..1. Brozileira acolheu na. sua Con
ras, u~perlO da. ·fo_rça s~bst1~mndo ?-O dt~ 1·I, stitnitão e.."Sa. -medida, que em ·menos de um 
~anudade q ~1e cletxa. apvs SI, q~a:.<t sempre, anno, ji~ por duas vezes roÚnfiirrida. ao povo, 
rtos de !ag~1ma.s e_. a.s Yeze:;, .ate. de su.u;;ue, como. ::;i em vez de secular, f~ uma ver
es~ sus~nsao_ <lo ;hre!to co~~tttuc1~na~ de. \l_!l1 dalleir.J. medida fi:~.~ de s•culo . (~i:<w:l~.) 
po' o, se.1hores. nao l?;;,Lc s.~l tole.ad,\ su~ao :Mas. senhores, Ja que a const1tuit.~o Braz i
como .extremo r~mecho DO.r~ extremo ]Jer1go leira ndoptou esse p; ·ú~çipio de ercce 11ç,1o, per
?o.pntr•~, afim de que se tla? con vel'ta num mittam-me os illustres deputados a phra.se, por 
1nstrnmento legalue tyranma! mais a.ntinomica.s quesejam.as duas palavras, 

E" m~ lcgislac;iio f.rn.neez(l. que se encontra. a e não se trat:mdo de uma :proposta. de re
a or-ig·-m ues;;a expres::ão «estado de sitio», forma constitucional, não podemos ministrar 
as:;~ como '" sua. signitl<:a.~{lo constiiucionn.l ao mal o remedio radical. de que elle car-ece, 
de suspensão de gt\1'<\ntias constiiucionaes; mas pela. tendencia. que, ainda por habitos tradi
a primeira dispo~ição qua a menciona, a lei de ciono.es da mo=chia, vo.e demonstrando. 
10 <lejolho de 1i9l,o instituiu '-orno uma. con· entre nós, o poder publico po.ra exceder os li-

. se a i:encb.n::.-tmal do estado de goerr<\, quo.nto ::nites de suas attribuic;.-ües constitucionMS . 

. á situação anormal de uma ;;n-.~ça fm•te ou de E si niio podemos ministrar-llie esse re-
guerro. sitiada por tropas inimigas. medio, devemos permittir ·a.o governo, .para 

Essa lei nü.o referiu-se a r.-ommoçües intet•- o uso dessa medida. excepcional, na interpre
nas, nem mesmo ao caso de ameaça de in- taç:ã.o dos termos vn,gos em, que esti. conce
vasã.o eswangeira nas praças a.berras, e o 5eu !)ida a respectiva disposição cons~ituciornil, 
eft'eito unico era a reunião elo poder ci;·it e o sobretudo depois dos decretos de . 10 e·l2 de 
milita.r; predominando este. ultimo, e foi assim abril e da.celebre decisão da .. incomp~tencia. 
observada ate que Bon:.~.parte, em 1807, ded~ do Supremo Tribunal Federal }la.ra. conhece1· 
rou dictatorialmente em estudo de sitio a, de h•.tbet:..,-corpw; requerido por victimas de 
pl'li.ÇaS de Brest e Arras, que nã? ha...-iam sido· estado de , sitio. o arbítrio, que e, na. phrase 
a.t.a.cadas nem sitiadas, e a. 24 de dezeml.>ro de de Benjamin Constant. para o moral o que 
1811 b."l.ixou um decreto, considet~<tndo como a peste e para o plrysico ~ 
caso de Yerdadeiro estudo de sitio o de rebe- E' ou não indispensa~·el, paro. a execnç:ã.o 

· liã.o ou secli{',ão. Era este o est:ldo d~t legisla- dessa disposição constitucional, uma dessas 
{'.ãO., qua.nuo proferiu a Côrte de C<ISsa.çito o leis orga.nicas. a. que se re1~re o n. 34 do 
celebre aresto de 183Z, que declarou contt•at·ia art. 34 da. Constituição1 . · 
á. Constituiçiio de 18.30 :1. submissfLO, sob o es- Uma Comtituiçiio, senhores, não tem outro 
tado de sitio, aos kibunaes militares dos in di- valor sin~ o historieo. Pelas leis orga.nicas 

· vi.duos nií.o milit<w~s. porque os ~ubtrahia. a e pelo desenvolvimento pratico dos pr·inci
. seus juizesnatura.e~; mas o governo.julg:.tndo, pios que· ella. con$agrn. ê que ella ~quire um 
. ma.~ tarde. perigosa CSs;J. ,iul'isprudencia., valor juridico. .-

a.prasentou à~ ca.mara.s umpt·o.jecto,quese con-~ O modo mesmo :poi• qua !bl exercida, que. r 
. verteu,apesar do estrondoso protesto de Grêvy, }lelo genera.l R."':ioro da Fonseca a 3 de no

ná lei de 9 de agooto de 184\J,com que :..rmou· vembro de 1891, quer pelo marechal Floriano 
se o presidente da Republicapa.ra o golpe de Peixotn a. 10 de abril do corrente a.nno, 

· estado, que o enthroill.Sou. a attribuição conferida. ao: Poder Executivo 
· Tendo sotrrido. pequen11s modificaçõe~ pela pelo 11.rt. 48 n. 15, em referencia ao art. 80. 

Constituição de 1852 e pela lei de 2S de abril· §§ I• a4•, da. Constituição, determina a neces
de 1871, essa lei de 1849 foi, em virtude do sidade de uma lei organica que regule os ca
silencio da. c(Jnstituição de l8i5, quasi que sos, condições e etfeitos da; declaração de es
completamente a.brogada pela lei de 3 de abril tado de sitio por commoçã.O intestina. E não 

• de 18í8, de que adiante me occuparei. houve org-;lo de imprensa no paiz que, logo 
. Com o poder genera.lisador de tudo o que apoz a execução dos decretos de 10 e 12 de 

· é fra.ncez. o estado de sitio, .na fórma . e eom abril, ~ reclam~ pela necessidade de uma 
a extensão observada. na França, encoDtrou lei reguladora des>a a.ttribuiçã<l' do Poder 

· a.Sylo, como medida extTa.orclina.ria., em casos E:tecutivo. · 
de ataques de inimigos exteriores ou de re· Coube, porem; a.o Senado . a iniciativa. do 
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assumpto, que converteu-se no projecto. que D~hi si ve que não foi tão innocente, como 
se Mha. a.gota. em discussão nesm camara.. podttl. p;ü'Cc~r. o motivo de:;:sc cxqui~ito pu
onde já foi merecidamente ana.tlHlmatisado r':C'~r. qtw J.?-àO ~OIH:lniu pela tOn\·enienci::\. ou 
pelo illustre deputado pelo Rio de Janeit·o. o nao cnnvemen~1a th\:tdo()l;'iio de i:tl pt-ojccto. 
Sr. Aleindo Guana.bll.I~\. um tlos proceres e 9-ue o ~t·. :'l.lcmdo bu<J.n<1b;u·a qwLlificon de 
mais fervoro,os adepto;; da <'ctnal situa<,'f~o lnconst!ttlclonal e .. tyr~nnico , :porQue não 
politica. con~ag!'<Wa a !IIStltmç·~.o de mn t:·ilmnal es-

S. Ex .• e Yerdade. como outros m<J.is tres peci~ü p<U';l o proc~~so e jnl,m.menr.o tlos reos 
membros rln commiso;ão · •I~ constiLuic:ii.o ·e le- ;:ÜC..1.1l<;mlo~ peh. úc;chtt;t~;iio rf~ e<taüo tle ~i tio, 
gislação, ~ssignou co:<t. .-e.>t.·icç,;cs Ô parecer mas a dtver;::enc;a. ~0111 o Sr. C:1.mpo; Salleo:. 
dessa eominis3ito soln·e t ,1 prqjec:to, Je mo1io rel:~.t.ot• d~l comnu;;s;co de constituh,•ii.•• <~ lc:ris
quc es;;c parecer sú loi ad?P!:arlo por dous Ja,;.\o (],, Sen.tdo, que q ll:difkou l;lmh~m ·de 
~embrm da mesma. comtniS~<.tO. ~I<J.S o que in~on·-1.ituclontü e tyr·nnnicrt. ;,~. idea <lo s1•• Al
diZ esse parecei' (leJ: eimlo Gu;trw.hat•,t. Este, porertt. li:Í·• sn ani-

-«A commis~ao ele constituiçi1o, Jegi.•laçi\o e I mon •~ <tJWe~enta:. ;tnte-llOntem, ao pr-oje<:to 
justiça, o. quem foi pre =ente o rn·o.kdo 11 . üG 1 a~ l!mtud:t~ t·~ht~J\·as :L stw. ide<t, q_uc elle ba

. deste a.nno. vinüo do Senado. r·e~111~.n1lo a,, <oeou na let iJ•;tnc~.c dé) ~) r1e àg-O>t:) t1e 
providencia.~ tt adaptar ao ~m· flecl<W<tdo o e;:- .1 S4!:J. e 8~rn <:1 q n.<~l. ;;egundo cU e, o pro
tado de sitio. é de p;we~t' que o mesmo sejt\ Je_c;t.o tlo Se1w.do e i.1cof'·l·, inorio•·? e ;,.,,;. 
submettido ;'\ tli~cussiio tlc\ Ct>maL'U.» J''do. ~~mo ~~ urn pr(l;ccto (]e lm lllldBBSe 

Ante:; ue tudo, nüo ~e pode eomprehender se: Cülo:•J(lo, perrumado e s:~1>~t·oso. (llis:u/a$.) 
porque quatr•J mem1Jro,; de;~ commis~.,;10 .vii\s. senhores, eomo podera õJ.conte(:er- que 
assigna.ram es~e lX\recer com l'cslric;.,Je,·; mas t:1es _cmer:das snr.J:un por ;1.hi •le :\lgum nra
o que e certo e que a cornmíssii.o dfJ constl- dor n;'c_npto p:wa. tomrtr p:wte neste tleb:tie. 
tuiçiío e leg'i:<la(:ão da C<tmlwa, mai < pudic:J. penmttr_ que vos leta algum<<;; p;).hwr·ns do no
na. apparenda. que a do Seua1lo, porque outm r.:wel dw;u~so com que ? eminente trihu_no 
cousa ffi<\is b<trbar<t de3e,ia•::~, C'[uc se viesse a l_rbet·al. m:us t:J.r(~e pr-esidente d~t rcpul!lica 
convert~~· ~m lei, em. lo~'\\!' desse l?l'Qjecto do t:·ancez~ •. Julcs Gt:evy, vel'heror: •. na mcmor~~ 
Senudo, não se animou o. :lS>umit• ~• re;pon- vel ~es~:!~ da ectm~tr>,~ ern qn~ 101 :tpre;;cnt:tdo 
sa.bilidnde do que n::lle $i') r.orrt::m, nem, o.o por Du!n.u·e o tcrry<el Pl'OJCCt? q1:e se eon-· 
meno~. a prop ~r um pt•oj~cto ~mb~titut.i>o on ver~et~ n;tq_uell~ . le1 pr·cpamtor1:1 ~h• r·estau
mesmo emcada :1lgnma :1. qu(l.lquer de seus 1 I'l\~<1~1 llUJ:letJ;ll, o..tíle<\ que o Sr. f\.lcmtlo,Gua
a.rti,;os. a exemplo do que praticou com re-! nn:.a.!·tt. de ac~ordo {'OI~ ~~f!l PI'O.Iecto :tpreseu
la~.ão :1.0 p1·ojecto de amnistia sobre os factos 'I t:Hlo _pelo d~puhrlo poslttvJsr,t, o S1·:. Ann1bal 
que motivaram os decreto3 de 10 e 12 de F<Ll~to, des~.J;l, que ma.c_ule •~ lcr:Js_la•:ao demo
abril. cmt~ea U:t .JOI'en rep_91Jhc:t br:t~LleH:a .• q_nn.ndo. 

O illustrc deputado que. ante-h ontem, mt proprta F1·anç:a. JU. em 183:?. h:cvt:•~~l(]o .e;.\s
iniciou o debate contm e.<.<e pro_j2cto, 0 sr. sJdo o decreto de 1811, e em_ 18!8. a.md;• 
Alcindo Gua.n:l.bar;t. membl'O tlil. comnlissilo ~meaç:t~a de gr(lndes commo~:ues mtern:J.l!, 
de constituição e legislõJ.Ç-:io, deu do seu voto i<JL}Lll<LSL completu.mente :Ll!rog:crla Ul[uella le1. 
com. T~slricçüc~ a seguinte razi\o (IG): (L~:) 

«Attentaaimportu.ncia doas~umpto. a com- «Perguutav:\. h:t poucn o Sr. ministro do 
missã.o ri!sol\·eu COttVÍlhl' :\ do Senado pa.t':l. intel'lor v~ üü é o seu princlp:ü :u·gumento) 
tr<~otat dellc. J que apt'O\"Cital'ia umu. lei de e:;t:Ldo ,ic sitio, 

Ante os membL'Os da commiss.\o do Senado, sl nüo atlrillulsse u. juristl.b;·ão uos tribuuMs 
o orador sustentou as suas idea.s e propoz as militares. 
emenda.> qne.iulg;.wa. convenientes. 

Essas emendas instituíam uma jurisdicçii.o 
especütl p:u>a. o .julgumento e processo dos 
reos alcan~dqs J?Clo acto de decla.ra.ção do 
estado de sitio. 

Essas emend<1.S foram violentameut~ impu
gnadas pelo relator da commissão do Senado, 
o Sr. campos Sa.lles. como inconstituciona.es, 
tyrannica.s e inoppol'tuna.s .. 

ltesponder-l!Je-hei, pt>imeiro. que. $i p:1ra se 
eshtuh· uma lei aee,·C<l do est:J.do de sitio. 
1osse mister cre;J.r semelhautejnrisdk~;iio, já 
nüo serü~ tempo. ·;\gora, de dm· por isso. Si a. 
outorgo.• de jurisdicção aos tribunaes milita
res fosse irnprescindi\·el ã. lei reguh1dora do 
estado de sitio e quando se >atou o <trt. 4" da 
Constituição, que impm•taria dizel-Q. Hoje, e 
tarde. 

Na comrnissã.o da Camara não houve maio- Mas ser-:.. realmente serio perguntar-nos de 
ria, nem pro nem contm; e, por isso, tomou- que effeito seria essa lei, se não conferisse a 
se a resolu~.ão de apresentar á Camara o pa- .jurisdicção <J.os tdbunaes militares? Disse o Sr. 
recer que o orador subscreveu, com restric- ministro do interior que em todos os tempos 
çOes, visto entender que deviam ser trazidas a lei do estado de sitio se entendeu e applicou 
á Ca.mara as emendasqueapresenta.ra. li assim.· 
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Perdoe-me: assi;n nw1w se appU~ot~ 11cm ,·ecor~te~cu que a l7cclaraç<70 do u~tado de sitio 
~nte;ulcu css'' lei. .por _s, so ntTo tra: este e/feito. 

Va,·io.< ·;;w,;tlJ;·os-Apoio.dos. _ Ets a verjade ; eis os factos . Tudo o mais 
. O CJDADÃOGatv-r:-Nunca. em epoc.-i: nen- sao allega.~~ sem fundamento. Desafio quem. 
ln~u~a. YOU demonstrai-o. A.'s asserçf3es do Sr. q:~~r ']t<a .•e-la a .prot~a,· qt~ a lei a, rMadQ ele 
mmJSr.ro contraporei provas. s;t:o,.~~ CUJas d1~posi~oos seinculc~scr apenas 

Qual é :1. natureza. estricta do estado ele l'epev~·:w 0 prOJClCto, fosse jamais e:cer:ttlada 
~~tio1 q honrado Sr. Barrot, noutro epoca. o COM:.> OO$ (IS>Jl!fUl'(llll , e encen-e o qv.e della se 
-diz\.'1.: e umo. providencia. inteiramente mili- fJU P.r detLtJ:;il ', 
tar . Os legisladores de 1i9!, do anno v e de FiiJUe ~em entendido, n.'lSim, que o que se 
l.Sll, que com este a.ssumpto successívo.mente nos prop:•,e d no1J:'da(le om. aossas t-i··» . 

-se occuparam, não cogitaram jamais em de- Tam!Jàm! senho~s, .rtão me po~~- furtar, a 
genel':l.l-a, como, po1· :;ingn\m.· abuso, depois se pr?P!':Sito, a tenhça.o de r zproduzir, sol>re essa 
rezem mediu<\ política. Em uma medida pu- l<lea que 0 Sr. Alcindo Gun.nabam aspim 
:rament~,e:xdusivümente mHit.1.r. Appello para ver. engastacht em nossa lezisl.tç-:io, a celebre 
a. 1>23- fe de todo.:; os que estudaram e:>sa legis- sor·:tes com que Cormenin ãemonstrou que o 
laçao: nunca o estado de sitio. em si mesmo r~:pme~ do ~r!'Cesso militar ampt:ndo a cida.
foí, no pznsamento do legislador, ·outra cousà daos nao militares, e em viremle do cle
.a~em de simples metli<L.1. milit.tr. Foi necessa- cret~ cl~ 1~1 1 • rtue a lei de 18:1.9 restal~eleceu. 
l'lO chegarmos a esteiõ- ult imes tenmos. p:u·a e.~ndtvah: ~t systematisação do assassínio lega~ 
-llavet• quem se lembrasse de ir bu'Scar u~ta ll.a 0 (l8). 
lei o que o legislador não ç-oncelJera jamais: I «Que ern. esse dect·eto de 1811 1 Um·decreto 
uma medid<t política. V:J.ria.s .-ezes, em tem-~ cl~ de;;potlsmo. Esta vamos nós, entiio. a. oito 
].lOS d1fl'erentes, se insti.tuiu. se dedurou o es- <11as, sob o terror e sob o imperio 1 Não: Es-

. mtlode sitio. Pois bem: o Sr. ministro do iu- tava.mos sob a carta de !830. Que reza ll$Sa. 
· · terio1: que me cite "Um só caso. 110 qHal i>•din' - cart11. ~ 9t~e os cidadão~' nü.o serão desviados 

dt!?S nrro mililm·cs fo~>sem sobmetti'I.O$, MESMO de seus Jtuzes natut'aes. Que dispõe :1. orde
DUR.<\.:.'\TE O ESTADO DE SITiO. n 11·ibu,u~cs nauç,:t do e:>~ado de sitio 1 Que os c!dadi\os 
·~nililt.tres. Qu:1ndo, c 11< q1'e <1Jor:a ;e· viit i$<o? perderão os seus ,juizes natur:l.es . Ora, bem: 

. o Disse·n03 o Sl'~ ministro, com muit..> segn- · ~uando um decreto ret\l prescreve o contt'l\rio 
. :~-~mu<:.'l: ~\ lei ~o estado de ;;\Lio sempre rece- çl.p 9ue(l. Co~tit:üç,fi,~ exige, que nome tem ~ 
· beu· est..·nx~u~~1.o; ~empre teve o a.IC<\nce, que 1~~ IuconstltUClo~a.lid~e . Qual_ldo se pret~n" 

ort~ lhe attr1 bm mos . . J.e 1 m~or Ullla. legisla~" o excepcwnal a fact os 
p 11 occoJ'l'!Clos sob o r~gJ men da. lei ot•rlínario. 

« e~- te um caso, "';t só, ~~te 3·A--~Ufitl':e (~ como considel'n.temo~ essa anomalia? Cotno' ·. 
st1a usse1·çao. _Xunc:a. !w•~,-. ripoca.;nem sequer to d tr 
sob n. asscmhlea constttmnte;de que daqul a ?m .:1e e re ooetívíd:vJe. Quando o poder 
pou~o ill.lltt.l-ei, em que a lei do eô'tt\do de sitio mstttue con;;elhos de guerra, cujo. mi~iio 
fosse iutcrpL·etad:~. como o Sr. min istro affir- ~ll$iste uuica.mente em ju.lgM' cidudilo~ ' mi
m"' que ell<~. sempt·c 0 foi. ~L""l\CA A n'EcL,">RA· lttares, par<• sentenciar cidadãos não milita
çXo .DE :E::."'L\DO DE SITIO TE\'E POit El'FEITO SG· l'e:>, q~e tlesign~ teem essas justiças 1 A 
.::JEITAtt A co:-:sELitos nE GUERRA r:-."Drvrouos de t t-tbuna.e> extra.ordinat•ios. Quando tri
QVE NÃO FOSSE)! ~nLlTARES. bWl:J.eS CXtl'(:l.OrdinuriOS pronundo.m itct:t-ca. 

de actos, que só dos tribunae~ ordina- -
Sob :\ Msembl~<L constituinte, ~ >erdade rios dependem, que qllalificação tem isso ? 

que se CO!Umetteu a. tribnnaes militares O jul- Excesso ti e poder. QLmndo se condemnn.m 
:,·•:unento de simples eiun.dãos. · accusados por um tribunal que cxorbita dos 

J[as . ntTo e elo. clecla1·aç~,;;o de est11do de sitio $eUS poderes, como se denominari~ es~e Jhcto~ 
.qtte $e e:<:trahitl o podar de f'<t;el·o: e de um de- Condemnaçilo de innoL>enteil. Quando, o. final 
ereto especial, promulg-.tdo tres dia.s <\pós a por condemna~'ões críminaes desse genet·o ~ 

. declara~.ão do es~do de sitio: o decreto de executam pessoas l!a.vidas por· intio~en~s 
2i de junho (o estado de sitio decretara-se como se conceitua.r;i. isso 1 Como; a&><!$inio:.: 
a. 24). Ou<;a.mos, ainda, o mestre Arano-io Ruiz 

Pelo decl'eto que estatniu a deportação e public:istll., aliás, adepto da necesS"itlade d~ 
que se entregaram aos tribuna.es militares os institui~~ do estado <J.e sitio, corno rne.di(la de · 
delictos de direito commum, per,Petrados du- excepç:"io para casos de extremo . perigo para 
l'a.nte o· estado de sitio. uma fill.\.ào. resultante de guerra internacio-

Foi, pois, do .seu poder illimit..'tdo, absoluto, nal ou de graves perturbações internas (I ti) : 
·que a assembléa. constituinte t irou essa medi..: !lA suspensão dos tribunaes ordinarhs para. 

L· · ~da . ~~ordinari~ de: submetter cidad~s deferir·se a. tribunaes militares ou extraordf-
-~ :nao mthfu.-~es _& ~onsel~~ ~e g~erra. ;. e d~.sta. · ~a.riQS ~julgamento ~e_ ce~s deJictos, metii-
~:.. <l1'te, '' a.sS~IltOiea COrt~lttV\7lt~ ~mpl,cttameate f ante processo militar OU espécia.l, e O ma.io:r 
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dos a.b>tlrdos que possa vil• a ser pt'Omulg-ado 'TiOh\h pot· quairtucr delle~ com relaç·iio aos 
por um governo em qualquer caso. direito~ por elh g-.ltantido.< aO$ ciLbdãos. 

O que o estu.do de sitio. determina e a sus- :E-. port:;.nto, o or~~o 11,, c .n;.tltui<;:lo })ali-· 
pensãO rb.S garant ias d:t.libet•dade ÍUCliTiil.Uàl. tiCà. COltlú O pOLlCL' juli!chtPÍO e~t:UlU:l.[ e O 
JD:.LS nã.o n. susp~n,,~~ <l?s poderes constitur:io· orgã.o da. legi~la~;~ú. e:;:aunum. c,~On3eg~inte
naes, e o poder JUdtCL~uto e um desse; ])O::leres 1 mente, um:~ mc,tttutçao de g;tr:\ntt•t :to dtreitc
em que se resolve a. ~ohet·a.nia.. Assim como elle con•:ti tncion;:J da n:1ç:ão. 
Jtuo autox·is.'l suspender a reunião das Clt.nm- !~Ias, ~i e~~e podet· iol insrtuiuo com o fim 
rase o exercício de su~~8 ~rtribuições. nem e~peci.a.l dereptinünt~ u>:lll:lJ:t.o.;iíe;;e:;a.rantil." 
roe3mo, des::enrlo i origem do parhmento, o o,; il[relto3 do.; dd:idiio ;, é ~l'itlente (( ue a. 
exercício elos direitos eleltor;;.es, ossim tombem Constituição não tolc1~1. <L cr~a,~n d·J ,jut·i.s
ntíQ autori;;a a cre<~or:ão de commi~:;ües extra- di:çile.:: espec:<\2S nem e~C<::J,'Cio<n<!.', que só 
ordinaria.~ ou tribunaes de cxcep(:ilo, porque tem por· tlm m:mt~l' Jll'lvil~gios oa m·mar o 
a. sober;J.:J.ia se e:s:el·ce e se expllc:1 poh !iirm:1 g-o;·e.:lo .J.e um poüe.r· iucomp:,[ ,-'"l ~om 3-
e com os limites que lhesi.í.o inherent.es ...... nc\turc7~ de ,;un.s :.~-t~l'ibuiçõ~ccotno~,lircitos 
Nem se di:,.. 'a que, devendo-se resct·ingir :.t liber- d;~ ~:odedude. 
da.de dos cidad~os, poder-32-Im. taml.>am entx·e- A,,úm, ~~n1wre.;. :üncltt quando a no:;s;, 
gal-os ·~ tribunaes cxcepcionaes, porque ~ Constlt\1i<.;üo 11üo 0Ju.'ign:1sse dispo:>~•;-~o Ci'J.lC::
restl'icç::Lo dtwe s~r de n;<turezi1 esseacinlmen- cial. \'e<hmclo a Ct'ev.çfio d2 outt·os tr-ilJnnHe> lle 
te pro•·isc;·i~. pas.-;ageir::., e :l. pent\, que o trí- justi~a ~l~m dos inAitaitlos lKn· el12., alü e.;tú. 
lmnal c::.cepciomü inflige com proccd!m"nto o ;u·t. 78. que cliz. (LG): 
ta.mbem especial. r'"duzindo as gtW<Ultias de «!I.. e'(IC;dica.~ão dusg<Ll'anthl.s e di1·cíto.; ex
d~fe;;;a. e de l'êCili~sos, ass}lme ~1m. nspecto _d • presso.~ na Collstituição não exclue outra~ !l'<t
"VJ.gor J:lt:rmameme, queso n.la pu4e sanccm- l'Mttias e direitos n;:to cnuuieraLl05, m~t$ 
nar, e per·du~~ria. mesmo <lepo!s de levantado te~ull;tnte.> da fii,-i,la de ryoveri•O .~ue ciLI' esta
o ~st9-do de s1t10, ao pnsso qne as outt"ilS r-es- l;~lecB e ,los pl·i;lcipios que co:>si:J>I(<.» · 
trlCfit1CS ~cssa.m. q_ un.ndo cessa. c. C<'.llSD- c~ ue 0\Ia. s eUo. expre>;:;;tmente deél.a.rou no ;trt. 72: 
DS prodU:SJU.~ _ . _ n. J.S que « nirlgnem se1·i~ ~entei)dado sitiii'?' 

Aprectemos. o.;;orD., a téle~ do s.r·. A_lc!L1d.o pr~la. :mtoridut.le competente, em VLl'tude d:t le1 
Gua.m\ht\1':1. em 1:>c~ ~e nossa ~onsttttuç-ao. . autel'ior e n'L fc>l'lna por elh~ regttl:'..•:b, )' e no 
:A nossa. Constltmç-cto orgamsou a soüGranm u 2:3 : 

federal eom trcs J.lOtleres políticos. ltarmoni- · 
l t · «A' CXCCf)~LO da:;: c:J.U~;J.:". "ue. por ~.U;\, n:ctu..:. cos e int ep211t!cntes -m r e si : o legtsl:~ti v o. o ., · 

executivo e o jucliciltrio. Ao Podet -Jucliclal'io J•eza, p~rtenccm :tjuizo;lespecitres, não 1w.vel.r:.t 
f:'lro :Pt'i vi legi:vlo. E :ünr. :.1 no ~wt. í7. e~t" Je· 

deu ,;~or or:.:ãos um Sn1}remo Trilmn:\l Fc- l~crndo :1. tmica e~c~pr;:i.o a t.·ü ;wincipio : 
deru,l, com se:Ie n<J. C<J.plta.l dt1. RepubHc;t, e «O: milit:wes lle terra e m:~:r tm~io (,)ro cspc
t:!.ntos juizes e tribunae.~ ft:der;<es, distribui- cit(l Hns cl~Ucto~ milit~trr:s. E;;te Ji)t·o compor
dos pei;qxüz, ouanto;; o Congr·csso cr~:<.~.r. En- sc-lm rlc um Supr-emo Tdbttntd J!ilit;~r e do:> 
tre as a.twl1miçües tlesse.o. .i uizes e tritmnaes, co tFclllo~ ncccs<arios p:~m ,, rot·mn.çií.o ll:.t 
com recnrsonn.ra o Supt·emo Tr-ihun:J.!, cons;1- \ ·111 .,1nn•'t) !l'· t;'6o d6l.t'cto~ » • C!l p;l. C,\ .~'' "·' ,l ,. ,._,. -.. , ~. 
grou :1- de pt·ocess::n· ejulg~n· os cr·inH:s poEti- Pórlc. ]Jrn· yem.m·;l, 0 Con.~-re<:<o, :l 11rctext.l) 
eos, de5:tluraml.o,rJort<~itto, rlu.s ,iu~t\,~.as dos 1 ' de pron111lgm• nmalei orgnnic:1. ~ohrn r•st,~.!. o 
estrulos a jlll·isdkção c a competcncia p;ll'J- de ,-ltio. Yiofar oa cnntr'"!'Ü:tr nualqn?t' tlcs~c~ 
itlLcr.-ir-um no conhedmento rlr: i.ae.• cl'il!lcs. '' 

t · · 1 pt•incípío~' constitnciorme~? 
E' que o legistaL\or constit.uin ~. lll:>ptl';J.<.O P~l'mitt.i, s~nhor~S.IJilC cn re~pomiD. nega-

no dü·;:i~cl publico americano. qne1 ct•eou um tivmne.nte com as ,-:c;;ui.ntcs J.>"-lavr[l.~ de G1,;vy, 
poderjwliciut·io ll~dct·-•1 como umn '-"Cl'{h'<leh·n. extl':l.llida.;; do discurso. de que j:L li a.lg·uns 
.entid~\dc pc•lkicot. t:ompr:;:hemlcu bam;;t. tnRXi· tredtos. ( 1,J): 
ma fundam•mtal da 101'111<1. l'eJ:m1Jlicnna. de 
rroverno, que~ n. do ~,rover·no dus feL;; e nlio :J. « Como? Pol'([lle um m·tigo dct comti.tniçKo
do go\·ern.o dos homens. vorqne o P_oder -!ttd~- enumera ;J.S leis organicas. <JllC se il5o de; 
cia.tio, em !tma rcpub!tc;). fedcru.ttYll., msLt· ft,zet. inferi:;; qt1e, em umn. dcssM leis, pode
tuido como erüld;\de l)Olitie3. f~leral, é desti- reis ·viol~r um princiJ?iO, e;,taheleci<lo ero. 
nado ;1 ma.nkr o eqnilibrio dt1. constituição ouit'O nrtigodess<\mesmacoastituição? ( 1\ta~. 
federal, oppondo um freio pra.tícD aos <1ctos nll:' ! ) E!s o argumento em sufl. nudez. Del
do go-,·erno e d:tndo ibr~a positi->a aos dit·eito:: xem03de parte o estltdo de sitio. Aw.so em uma. 
dos eidltdi\.08. lei Ol'":tnica fossequu.11b~se,pelo factodeestar 

o Poiler Jncliciz.rio Feder<'l,poi.s, ~omo nós o ell:L p~'cvist~ e indi~~da n:L ;onstituiç;."i~, }20-
instituimos, é um poder político, coino o Le;;ls- dercis inse:rlr pt·ecetto oppos,o a prescr1pçoos 
lll-tl'o a o Executi,•o, c org,•nisado especi::tl- da constituição mesma? Quando se TOS man
·mente pa.ra prevenir os ccn:J?c~o~ .entre os dou fazer leis organicas, que se quiz dizer?: 
outros dous e resta.ur<~.r a. constttu!çao,qua.ndo Que furieis.lei.s, para appli= os princípios. 
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estatnldos na constituiç·áo, e nil.opar-.1 os tran- que o.nalyse, artigo por artigo, esse projecto 
sgredir. que o Senado enviou-nos para o con-vertermos 

Logo, nem na lei Merca do estado de numa. lei da Republica Brazileira, 
sitio, nem em outra qualq_uer, :podeis derogu.r Dispõe o art. 1• desse pNjecto. (W): 
_princlpios, que a constítuir;ão consagrolL » « o COngresso Nacional decreta: 

Agor<l., wjamos si o projecto, vindo elo Se-
nado, si\.tisfi,z á necessidade demonstr~1d;t rle Art. !. • Nos casos ele imminente perigo por 
uma 1wovidenci:l. legislu.tiva, que regule os :J.ggressão estrangeira ou commoçiio intestina, 
cas0s, as condições e os effeitos ela dechn•açii.o exigindo-o a ~egnran~-a publica, o Pod.er 
de um esta.do de sitio. Executivo, na ausencía do Congre.•so, poderã. 

No ~ell cofl,juncto, senhores, este projecto de declarar em est~do ~e sitio ::~. extensão do ter
lei nilo passn. de l.Hna defesa al'ticulada dos ritol'io quesej<l neces~urio e pel:> tempo que 
actos.do governo do Sr. Floria-no Pcixoto .. tm- ,jUl:!<w indispens<wel, suspendendo-se ahi as 
duzk!os no~ de(;retos de 10 e 12 ü~ n.bril, garantias constitucionaes. 
e do aresto do Snpremo Tribunal Fedet•al, Nestas garantias eomprehendem-se as im
de~po.\amlo-se: de ~ua rompetcncia constitu- munida.des a que se refere o art. 20 da Con
cional par01. con!!ecer da constitncion~tlidude stituição Federal.» · 
ou da iu(:onstitucionalidade do, acto~ do . E~te nrtigo compúe-se de duns partes: na. 
go..,.erno attematoríos dtl. liher<la(le indb·i- primeira, tramh•dando tl. clisposiçfl.o do ;1rt. 80 
dual, gm·antida pela. Constitukfio e apenas da Con~tituição, vé-se que o r)rojecto sullstitu
rescringida em virtude de deelaro~ão de estado ttvo a expressão «Se,"'llrança da Republica»
de sir.io, no~ c.:1 .. os ele aggresilão estrangeira pela expressão <<S!?gumnç1t :pulJlica». assim 
ou commoçüo intestitm. q11ando a segu- como as expressões <!:qualquer parte do ter
ran<;t't do. RepulJlica o ertg-ü•, couendo <l rit.orio da UniãO» e «por tempo determinado» 
pa.trht immin~nte perigü. e, aincla a~~im, pelas exp1•essues «a extensão do territorio que 
limitadas a duas as medict<J.s de retlressão: sejt\ necess:wio» e «]?elo tem110 que julgar in
L• deknçao em logar nilo destinatlo ·a réus dispensa:vel», como si umas tl'acluzissem o 
de crime~ communs; 2• rle,·teJ·r'' (e não de- pensamento das outras. Nu. ~gundl). parte, 
g,·ec/.o) p<1I'a outros sities do territor·io na- confundindo garantias constJtucionaes com 
ciona.l. immnnidad~s do IJorler legishti.vo, considerou 

Ora. a inj\Btifical;ilid:ttle !le hes o.ctos do comprehendiúas nas garantias consT.ituc:onaeo 
?go\-erno. jú. foi l)rilhantemente 1lemon~tra.da. ~uspendi v eis pel:.\ declaraçl\o uo e~t<Idci de si tis ' 
·pelo exi.mio orador e illmtrado cleputttclo_llela as immunidadcs a que se ref~re o art. 20 da 
P0r~lt;vhll, o Sr. Epitacio Pes~oa, qnt\ll~ ~e Constituiç;.'ío.-
discutm o parecer da commis&1o de constitui- Isso confirma perfeitamente, quando O'.ltros 

· c;ão e Iegi~la.çã.o de~t;~, camara soll\'e o pt·ojecto artigos do projecto a não corroborn.ssem, a 
de u,mni,:tia dos f<tr·to:~ que mo:haram taes proposiç-cl.o. por mim formulada, de que esse 
a.ctos, e, quanto ao cele1lre ·.,resto do Snpr.-mo projecto uão teve outro intuito sin&:o justi
T_ribun:>l Feder-.11, q~te potlDI'i.a. eu m:Li' produ- ficat· iJDr arti~os o ].Jrocedimento inconstitu· 

·ztr. para demon:strat' o absurclo dtt doucrina cional do govérno com os decretos de 10 c 12 
n~e .contid:~. do QUe o que foi }WOllmiuo pe.lo de abril. 
espm.to gcnwl do grande cid,uHi.o bmzileiro A Constituiçoão só aut.o·r·isa ao Po>ler Ex
Ruy Barl;o.;;a, quer noadmit·ayeldi~cur<o que ecutivo declar:~.r o est:1.U.o de >'itio, Ul\dOS certos 

·· proieriu na barra da.quelie tribun:ll em susten. f~tctos, qu:mdo a ~e;;u;·M,ça da R~i"J-7 U·m:~. o 
taç·ão do lmbea.~-co1-p1<" nor e!le requeri(lO ;~. exigir e a )1atr'a corre•· ;.n,ain,:ltt·t Jler'go ; 
fayoz·· da~ victimas do;: êlccretos de 10 e 12 de mas o art. r• do projecto do Sr. C1-mpos 
abril. quer nt~ hrillt~tllte sede J.e ~rtlgo~. )1\!- S:liles a.utorisa.-o a usa.r des~<.1. medida extrema 
blic.1do;; n'O Pai.;,rcfuttmdo irre:plic;,welsnente qt.lt\ndo o cxcgir a stgm'l"'~'a P''bli0 e, por-

. os funtl;tmento.:; de tal a1·esto? tanto, até nos c;,1sos em que. no tempo do im-
Mas. senllorei', como não me preoccupa. perio, o remetlío legal era simplesmente po

neste momento, o p::tS&'\do, mas o futuro, nüo licial, exact."\mente porque, em toda parte do 
a pess(>a do actual c1lefe ch naç,ao, mas a ide;~ mundo, qualquer que seja a fôrma de ga
do regimen presidencial. que adopt<lmos. nüo vet'no, a policia só e instituída <t bem da se
a innocencia ou a. culJ?'.1hilidade dos 1-ictimados gw·ança pubUca. sendo. portanto, essa a sua 
petos dcm·etos de 10 e !2 de allrH, mas a se- missão social ordinaria.: 
,gumnç:a futur•tt dos direitos uos círladii.osJJl~J.- Ora, niío lla quem confunda o ca$0 de scqu
zileii·os em suas relaçuespoliticas com a ~egn- nmça .lt, Rcp•~blic", para a qual devem con
ran~ da Republica, não o e;;pidto de ch1sse correr todos os l)Oderes; J.lUbllcos, obrigadoo a. 
nem o d•: sei ta, mas o espirito da democracia, ~ defender as in5tituições contra os que ten-

, não o inter.esso, partidario e ephemero do mo- tam d~struil..:as, -co~ o ca.~o. d~ segur"nça pu· 
mentOi mas o_ i_nteresse patr~o ~a_permanen.ci~ 1 olic"! pa~ a qual a :policra e que compete 
da. ordem poht!ca, moral eJUrldica, per!lllttu :prov1dencm.r. · . · 
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:M:l.S, ainda assim, senhores, em face da tucionaes, é conveniente n. discus_~o em que 
Constituição, o Poder E:xecuti'l"o só tem o di- tomem :parte todos o~ interesse~ politico,; re
reito de declarar estado de sitio qw.1wfo f! pl.t- presenm.dos no Congresso. 
h·ia con·er ímmi;1ertte perigo, e o pro,jecto do E' por is~o que ao Congresso e que se dit a. 
Senado omittiu, ta.lvez pro].Jositalmente. essa iitculd»de de declaral·o, em tal ca.~o. e a de 
condição con~.titucional do exercício de tal appl'OV<tl' ou suspender o Jedarado, tlumnte 
direito do Porler Executivo. sU pot·que a. lO de sellreces~o. p<llO Execuüvo. que e quem deve 
abril não consta que a patl'ia tivesse cm·rido nttencler. ·durante essa ep<>c"·· <\ iodns :ts ne· 
imminente perigo. (Apoiwtosc m<o opni"d''·'· .) cessitlade:; rla aclministravão.» 

Tambem, senhores, n5,o significam :1 mes- :\ ' 'OJtStit uir;ão br<lZil~il·,l. por·ém. conferiu 
roa. cousa a-expressão quoique1· pru·te <!9 ta·r..-i- prív~tiva.menro <lO Congresso<\ <\ttribui<;ií.o de 
t~rio , empre~a.(la na COJ?Stitu. i1,·;io, .e a. expres- ~ d~'Cl~LI1U' est:•.uo_ de sitio em !JUa.lqur:r d~ dO!!S 
sao rt extetl!ll.w nacessm-t(t <l.o re,·r:tm·:o, como C<l&oS, ag·gre:>sao ex:trangcll~t ou cmmnaçao 
não signific:J.m a mesmn. cous..'l. a expressão inte.;tin:t, e~ per·mittiu ao Püder Exe~utivo 
tempo c!etcmLitwdo, empregada. U<!. Consl.i- dccl:n'l\i-o, em qu:.tlq uee do~ dito;; 1lous C<l-'iOl:i, 
tuição. e a. expr·es.~o temp~ •ndi,-pc;IS"'Vd, etn· no reécsso do Cong"L"~. 'JuandiJ a 1.at.·:., cor
pregada no projecto. Compi-ellende-se que ;·e.· ; ,,.,)l ir;cr.c~ purigo, evidenromente porque 
essas expressões do pro.jecto dão ao Poder Ex- a>: pl'O\'idencias" dar são de t'<~r-J.Cter Ul1,'elltee · 
ecntivo um arbítrio, que a CQn.;titui\<'í.o <.'()m o t.empo net'$sario IJ:.tl~<l. a reuniã.o d:l.'> e<lma
as expressões de que \~Ou , teve por fim l~ts. em virtude de um~ convo::;u;~"lo ext.J~J.Or
prevenir. diu.n·ia., não pocteri"' dei:x,n· de "er hnsi.ante 

Esse, porem, não e o defeito dtl. primeira. longo. por mais bre\·e que fosse, :ütent.'l á. 
parte do :u·t. 1·' do pr~ojecto; porque é >implcs· urg~ncia da~ medidas r.,clamada,, por tão 
mente a. sua malícia. O defeito · c~pital desS<\ grase acontecimento. 
primeira pat·te do a.rt. I• do :projecto e o tle :Mas. ent:1o, senhores, regular por uma lei 
ter conservado indefinida a e:.q:~res:ão com- Ol'i,'llllka esstl direito excepcio:ml do Poder 
moÇao iY, ~e.,til•a.de que.us.'\ a Constitui~~o. não Exr'Cltthro, deixando·indefiniclo o facto de que 
só no art 80. ma.;.: tambem no~ arts. :34 n. 21 ~e ll1e 01·igina esse direito, e rJeix.:r a e~se 
e 48 n. 15, e que nr~.o tmduz, como .a e.;:pres- poder o tw.bitrio de interpretd-o segundo as 
são lf[/(/rcs'''" ostra.,gc;ra, um facto positi ,·o, conveniencia.;: politiC:l.S de momento; e o Poder 
que não dê ensanchas a interpretaç;:.-es a.rbl- LegidativÇJ. concorrendo desse motlo ptm~ os 
trarias. . :tb\!sos possíveis do Executi>o no exet·ccr tão 

A constituição argentina usa. é verdtlde, do. !)"!'ave <tttr·ib\liçi\o excepcion~tt tomar-se-ha. · . 
m esma expressiío e nunca a U.efiniu por lei cum].)li,:e de.<sses ahusos e mm,~t poderil j ul
especial ; mas a constituir;ã.o argentina só. eon- :;rJ.l os com a pures.1. . de consciencia de um 
feriu ao Porlel' Executi>o a att't'ibuiç-:io de tl~- juiz . · · 
clarar est,,do de sitio no caso llefinido e posi- E', !JOÍS,nec~~ar·io, senhor'CS, que no n.rt. i • 
tivo deaggressão estrangeira, que e o casus ele um:1 lei ot·ga.nica sobre o exercido des..oa. 
beP.i. ~tttril:mü;ão excepcional do Poder· Executivo 

São dignas de leih.m\. a respeito, as reguin· fique defin.id:l. ~~ t>Xpres.<;ã{) co'"'"or-rw ;,t.,;.<tina, 
tes pala vras do publicista <l.l'gentitio AlcorÚ), emp:·e:r-\d<l ·;ag-.J.mente :pelo art. 80 de nossa 
as p.'lglnus 249 e 2.'50 d!> sua. eminente obra Constituiç;1o. . 
sobre as Gw·aati .. s Coa$tituGiollacs (LJ) : Foi o que fiz no ar t. 1" 'lo pl'(lj~to sub:::ti-

« A aggressão exter ior é um Ít\Cto ch\ro e tutivo, que \'OU o.present<I.I' ao que se ,us
detinido, que se niio póde prestar o. inte1•pre- ente, vindo do Senado, como vel'cis t!itqtti a 
t.'lções divers;:s, que se não póde ün.~ir. As pouco . 
circumst:tncio.s são c~·itic:ls e os factos que se P~I.Ssemr,s t\f!'Xamin;w n. m:~.tel"l•~ dt\ sel!Ullda 
produzem em con;:ef'juencio. dil. t\ggre.<sito po- p;u·te lio mesmo u.rc. I" do projccto 1lc• Senado, 
dem tornar tlifficil, sinuo impossível, to~t\ ~~ que ~-ompr~h~nde as immunidades .~h• t~ l· ~ . 2? 
defes::~. e compl'ometter a honra. da patrta, s1 da Coostt tUH;ao n::tS gm·antm,;cot:c;tltuctoO<LCS, 
não agir-se com promptidiW e energia. <:U.Í<\ suspensão c\ autorlsada. pelo. tU't . 80, em 
· Quem. melhor do que o Executivo par<~. eti.SO de decrnmção de estado rlesttw. 
todas a..<:. medidas rapid:t.s ~ A commoção inter- Constiwem, por ventur-J., se1.11tores. !;":Wan
na,. pelo contmrio, não exige sempre uma tias constitueiooaes as i.Jnt:tuntd:Lrle~ ~e QUe 
acção tão prompta e efficaz, e suas canse- uevem gosar os mandntar:tos da ~~:L<;ao , que 
q\leucia.s não teem a gravidade da.quella . Ella compõem o Poder Legislatlv~. um elo~ appa
e precedida qua;;i sempre de lutta.s políticas, rethos de orgãos da sober:tm:L feder·al _? . 
·em que as paixões recorrem a todos os meios Cum'Pre not,\r, senhore;;, que ~ pro.j~to do 
para alc:tnc;:tr o :poder ou embar<~.ça.r os ad- Senl\do. propondo em absoluto a •t~<pm.<nO das 
versa.rios, e como seus caracte1·es podem ser oa~a>t!ias ca>l.<t imcionaes, em ro;;o .. de esta~o 
confundidos on fin.,.idos para conse,"1lir uma. de sitio, só consider-J. ~omo g11.ra.ntJa.s <"Oru~
arma que sttSpende todil.S as garantias consti- tuciooa.es comprel.tend.ic1l.s n;tquella expressa.o 
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do ;trt. 80 d<J, Constítuiç:ão ·as i;;nnun;dadcs capitulando dea.nte dD. legitima. doutrina con-
21arlamentm·es, a que se refere o a..rt. 20 da stittl.cional; porque, como se Sttbe, S. Ex. foi 

· Consth.ui.ç5.v, (J.\\;~.ndo os membr·os <10·· Con- quem aconselhou, como ministl•o, ao Sr .Flo-
gresso gosam ele outras i'mmcnôdwlcs. ~omo r:f>no PeL"i:oto a decretação daqueJla medida, 
a:; a que se refere o urt, ]9 da mesma. Con~ti- em pleno imperio daCon.~tituiç-J.o.(.Mui!o bem;. 
tuiçiio. muito bem.) 

Da.hi se coneluc que, na opinião ela maioria A immlmicl;<dc prrlamentar do art. 20 da 
do Senallo, r.s immunid<<de.- parl:tmentare3 do Constituição. :porem, e mais ampla. do que a 
<trt. 19 dr, Constitnição nã.o s5.o !.'ln·a.nti3.s do art. 19 da me.~ma., porCJ_ue e virtu3.lmente· 
constitucionae;o; e, portanto, al~uma <:om:1 · congenit:l do ma.nduto c indepemle do exerci
mais respeit.wel do que g:J.rantias consti- cio deste: é urrw. virtude do cliploma conferido· 
tucion::~.es. pelo povo, pcrmnnere durante todo o tempo 

Ontle, l)Orem, b:1~eou o Sen~ <lo o cri te rio da legishl.turn. quer d urantc os períodos do · 
com que distinguiu ;1.~ imm1.ulid;l(h;.c p~rlo.- exercício U.o mauda.to, quer durante os perio
mentares do art. 20 d~s .rla art. 19 pa~a eon· dos de vilef,'1atura, e só se extingue quando, 
sidemr :tqncdlns. e não hml1em e~t:t~, entre em virtude de uma eJeição p:1ro. n. imm~diata. 
a~ garantia:< constitucionacs ~ legislatm·a,não púde mais SBl'eXeJ·cido t:J.l man-

O art. 20 estatue r.tue « üS deputado~ e ;:ena- dato, salvo o C<\SO de r~uo>ação do -mesmo. 
dores, desde que tive1·em rec~bido diploma, Mas. então, porque e que a immunidncle do 
até á nova eleiçiio, .uií.o pode1.·fto ser· lll'.:-.,os. · (l.rt. Ir) nlio é uma gard.r:tia con~titucioml e a 
nem proces..~Llo~ crimimumeme. sem prt\via elo art. 20 o ê, quando, dut-ante .o exercício
licença de sua c~•.mam. sah·o ca:;o de (lo.g;·an- do mancl<tto, esta pOde vir n constitUil---se em 
cia em c,·imc ;;u(ficmçcn;el ». ~ancçc;io claquella? 

E o :1rt. 19 clispüe que« os deputados e :>e- Com e!leito, a um discur·so imprudente,. 
nadores são h11iobveis por suas OIJini~es, le>ia.no ou mesmo incitadordc movimentos. 
1'alavras e votes no exercício do manddo». populat·es contra. a.Lguma m'2dida. do governo 

Gomquanto, sen\iores (e cor;Yem lemlJral-o), ou contra uma disposlcii.o vexatot•ia da lei ou, 
o . illu;:tre e::-dcputado Sr. Serzedello cor- :tínda. contra 11m escàndalo de algum tribunal 
rêa, actlia.l ministro da agricultum do go- judiciario, pro!erido por um deptttado ou se-. 
·Terno do Sr. Floriano Peixoto, houve~se sus- nador,no exercício de seuman(hto, no seio de·. 
tenta.do peht imprensa.. ~- propc,sito d~uma uma ou de oUÜ";), camll.ra., pod.eri~ o go>erno 
censura. de indi~tiplina milir.ar a dle infl!gid:J. attribuir a c-auso. efficiente ou; pelo menos. con-

.. :pelo go\el'no doge.;·ulr-al Deocloto da l"onsee.-.. tribuintc de uma commoção intestina. inter-
· em nrtude de um artigo seu contr<t um supe- pret..·vla a seti :J.l~hitrio, segundo o projecto do
riOI' milit~.r. que exercía, no PM·an;í., o C;~.rgo SenRdo, e. declarado. em virtudedess;~. com.mo
de governultor, a doutrin:t rle que. mesmo <;:iio intestina., o estudo de sitio, mesmo pelo 
durante a vilegíatura. do parl:lmento. os depu- proprio Congresso. estar-.1 sujeito esse deputado· 
tndos e lienaüores gosavam da invlohbilidadc ou senador,indepcndentemente de pi"bvin licen
do art. 19 <.h Cow.tituição e, no!'" C0!15eg·uinte, çtt de su:l. c:tm::u-a, a qmtlq uer cl<ts medidas de 
nti:o eshv-Jm sujeitos a censuras pm· s·,--;t=> op~- rcpressiio que etlt?.ud<~ o g-overno dever imp~r
niGes; •tind•~ qu,mdo, no caso de S:!rem mili- lhe, em Yirtuüe de tal discurso, IJe!o qual elle· 
tares. e»tives~em no exercicic de seus ~I""OS e inviola...-el, segunrlo o art. 19, mas pelo qual 
e :pulJlica:;sem artigos <:outra o.lgum superi~r, elle deix:;. de ser ao mesmo tempo inviolavel, 
comtudo, é por demais c!ar·:1 essa rJi~posi- porque. segundo o projecto do Senado, a. 
ç:J.o d? art. 1.9 t.l:> Constituição,jp(\r:J. se :..>.mpli<1.r immunidade do art. 20 é ga~nllt;n cn11stitt1-
essa rmmun1du.cle dos dellUT.:.uios e ;;enndores, cionat e, como taL sus:pen(hvel. uma vez 
:.tlêm do perlodo em que, em caf.la anuo rla Jegis- declarado o estado de sitio. 
laturn., exercem eUes o se~ mand:Lto; e o de- UMA Vor.-E' realmente absurdo! 
ereto p~lo qual fornm :pumdo~ com a r·eformn · - . 
de. suas pa,tentes os 13 generaes de terr-,t e mar. O Sa. LEOVIGILDO FlLG '!EI_RAS-Nlw se :Q01~· 
dos qun.e.~ :J..lguns êr:1m depnta.dos e senadores. :portanto: senh~res, aà.rmttir a _suspensibili-· 
que dirigiram ao Presidente da Repnblica a! dade da ~ml!l~mdade a que se relere o art. 20 
celebre petição em que opinaram pela neces- u_a, ConstltUJÇ1LO, sem_ 8up:por- W.mbem Sl_l.~pen
si:dade constitucional de novtl. elei~·ão presi-! ;:.1ve1, J?ela., decretaçao do ~tado de SltlO, a 
dencial em virtude da renuncia do general i 1mmumda ... e . a . q_ue ,se ;refere o ar~. 19 da. 
Deodoro da Fonsee<t, Jl01' nüo terem ainda de- I mesma ConstJtuJçao. (Mu:to be}JI; ?;w:to bem,}.-
corrido os dous primeiros annos rlo período I Mas o qae são, senhores, essasimmunidades, 
presidencial, para o qual o h:<>i:\ eleito cllefe ,~.de que deYem .;,osa.r/os depu"t<tdos e senadores 
da nação-o Congresso Constituinte. nn. fúi•ma no excrcicio do Poder Legislativo, e :.t que se 
do art. 4Z (la Coustitui~'âo, prova que o ex- reterem fJUCl' o art. ~o. quer o art. 19 da. 
deputado Sr. Serzedelo Corr&\. de1)0is (JliC. Constituiçiio ~ 
entrou :para. o ministerio, mudou de opinião, I Serão, por ventam, de natureza -política_,. 
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diversa. da. das imm.unidn.des de que gosa.m divas da Co11stituição da. R.epublic:.1., é que. 
e de,·em b'Os;l.r, pelo regimen politico que sob o regimen impel.'i;ll, o deput:ulo ou senn.-
adopt:J.mos, o Presidento da ItepulJ ic:.J. e os dor n;Io podíaseq)l·eso po~· aul(widadc atr1u,.w. 
ministros de ~indo, no exercício uo Poder su.lvo r}()>' r.rdc••• lle sna. c<l.mari1 ou em fia.. 
Executivo, c a qu<:: S() refe1·em os arts. 52 e grame delicto 1lt: p•:a, cnp•t•ti. e ·sob o re,!ti· 
53 dn. Constituição, e o~ membro~ d~\ m:J~ls- men da Constituir,,~o da. 1tepublic:,, quo aboliu 
tratw·tt iedel"<tl, no e~ercicio <lo PodClr .lu(li- a p~ma cupit·<l. p<)de o tlcput;tdo ou senauor 
cin.rio, e a que ~ l'efere o m·t. 57 d;;. mesm<L s\lr pre;;o em Jla:;ranciu. t~~ 'J<Wiquc•· cri,nc in-
Constituiçiio ~ • apJmçm;cl. 

1'f"l!,.(), meus senhores. A 11\l.twreza. :polit ict\ de 01<\, nunc:.\ 11om·e, tlm-a.ntc o re!!imen <la. 
todru;,e;;:;-as immunidudes ~lo:> mem~Jl'OS tie cada. qonstitui~'l~ llo Imperio. g-oven1n ou pobli- · 
um dos tres-poder<..-s :publicas, or-.;aos d;t S'>i:.-er- c1:>ta brazile1ro algum qui\ consitle:·J.sse com
:rania nacional. como os denomina :l. Consti- perhemlida.s U3S g-J.runtiô.\3 cOnstilndonae;: da. 
tuiç:ã.o no o.rt. 15, c a mesma, porrlllC :;:ã.o rm~- liberdade indi\·idual, decla.rada.,; no tLi.'t. !70. e 
.roga t i v as dt~ proprit~. soiJerõJ.nia na . .:-ional e ;;uspenui>ei.~ nu:; c;;sos de relJelliiio ou i::.v:,>t'lo . 
devem sua origem a um pr·incipio SUl)er·iOt' a. de inimigo~. s.-:;nndo os§§ 34 o 3'> tio mesml> 
todos _os pl·itlcipi_os constituc!on:le.S. qun.l o d<c a::tigo, :ts im~un~l.vles :• ~1ue ~<n-et\!ri.,.m os 
necess1dade da mrlependencm <.laqul:llle> tl'es c11;~dos ;ll·ts. 20. z, e28, e 1s.<:O porque os nos
pouercs entre si. isto é, um em far·c dos outr·o,, .

1 

;;o~ est:tdistas c plnl>icistas do temp:; O.ó im
e esse pl'incipio não pode s~r <:ompr·cllenclido perio ]!,;xi;tm <lpl·cndido com todos os puhli
entJ:e ga!'(1.tltii1S constitucionae;;. lJlll·que .elle ê cista::.~ .íro.l'iscoasult•JS Llo mtmdo tivilis::.do <L 
a garantia suprema da Constitui~<10 · <!istin::,ruil' !J.:WI).,_r!!l!s co;,st ituci01trle<, que s.1o · 

Assim, (.\ iuviohLhilidath pelos díõ<:ur·~o:>. opi- [o>-,>uiuJorlc., p•·e;::cripb:;.s pel:LS constit.uiç.-tícs 
niües e voto!', e a inconslra.ngibi!itiade em .-;1;a p:;.r~ ttbri;;.•r~lll dos u."busos do poder' e d:tS 
liberdad~. s~m prêvh\ lic:.-ln\..J. ii() ~u•• <:"~mr.r:\. 'liol;-..,--õcs vossi'veis tle seus concid:ulü.cs, os di
sal'I'O caso de tlagra.ncia em crime.inalhn<,'<'\\'cl 1·dt-.s coa,'tilt,! i,;os rl.a pc•.,~~uxtidat/c il<Iii·vidual, 
(a.l'ts. 19 e 20), são 1~ra os clcpLtttdo:> e ;:ena- e rliTei!.n.• , quer inr.livi<lua.cs, quer soci;tes, 
dores, q11e não g-osam de Jür·o lWiYiieg-iado c. qnet· políticos. (ltte niLo.&ío {a1·,;w.tirlu.des J.lre
sem essas irumunidaücs, estariam ~u.;eitos a ~crlpta.s por constituiçfJes, mas attt·il:outos tia 
pel'seguiçi:cs, como homens ].JoliLico~, de ~eu; n:1.turer~t humu.n<t, que adquirem um ca.r-acter 
advers:wios, pero.nte os t1·ibunae~. on me:;mo e&hico ri~. vid;• super·organic:..'l., sem os qu .. e . .; a 
do governo, o que ~. irre.<::ponsaLilidatle pe- sociedade e impos.;i vel ,c, }}9l'L<;nto, con.sti-. 

·. ra.nte o Congrcsro ou O:c< tdl;btw ... -s, pelo~ cem- tuem, 1;)1·:~ ou acisn:t (l;.;s leis políticas. con-. 
selhos tl~.dos ·uo Prel;iUente d•• Rcpublic:t, é tli'--ües alJso!ut.amente ir!Yiol:.veis (b ordem 
para os mini:::tros de E>;·tado (art. . 521. o QU(! tL c evoluçiío :roci:~.e~. (J[I!ito bem; ·.rmito bei>l. ) 

' necessidill.le de rmhi :l. dcchraç:ão d;J. pr(Y.:e· ~o lndividuo.esre:; 1li\·eit.os se cone:retam na 
denci<~ ue uma accu;,a.ção pn1-:• poder ser sul_... liberdade e, n:1 sociedade,es::cs lliwitos se con
mettido a :prcx:esso ~ a jul~;.lmento, por rjual- cret::l.m na soberonia., porque u. liberüatle G a 
quer crime, de l'esponsauilicl~ .. .lc ou conumtm. sobcrnnítl. ilhtl\·itlu::.l. como a sobel~Lni:• é o. li-
e ]k'\I'3. () P~esi~ll'.lltl> U\.1. R\.\'t1Ubll.:::.\ hwt. 50). e . lm··latte ~o.:h\. ("üttHo UtM.) . 
finalmente. o que a dt:.llickdatle: ~ o ivt'o c~- )1<1.5. si o. libt t·dade intli vklual ~ lünit:J.tltl., 
pecllil, puro. o lJrocesso e jttlg'3mcntu por seus u. llberdu.de soc:io.l é illimitutla. 
crimes. là par<L o~ juizes c Jl1!.:mbros Jo$ t:'ibu- Poi~ bem. sen!Jores, :tquellas imtlltlnido.des. 
naes fetle1-:~.es (_ar·t. 57) . (:if"'""" ar,:Mo.~ . ) de q1.110 go;am o.< memhros dos tre:~ ?r~üos da 

&sas irnmunidades. l;euhores, sf10 as rncs- ,:ol.'<!t~mi•~ nacionn.l, que <\ ConstituH;il.o ape
mas (!Ue :1. Constituil;ão uo Impe:-io 1·<:cnnhc- na,;: decl:u~''· }X>l'fttle a,; r~'t1ll~h~ce. mas .n~o 
cianosmeml;ros da.CQ.ntal".l. e dv Scn;u.lo p::!os. ;;a.r'ànte. porque tL su;\ g;tl~tntta e o tX>der t!li- · 
at•ts. 2ti, 27 c 28. e etn virtude d;:.s quae::; o mituo..lo d:~ pr·oprb SOJJel"J.llia. de qm: clla.s ~
Codigo tlo Pr·o~-esso Cdmia<J.l, <tnc ~tind:L Yi· originam naturJ.l e incoruliciono.lmente. sao 
goro. em tudo qu:i.nto nfio & in,•)rnpati,·ct di•·citn< que uão estão sujeitos :~ {'~'·"'~'tirJ:-'de.~ 
com os princípios conso.gmcl.os na constir.tliç1i.o co,.~wlccio•l<tes ou le!fac•:_ e~ :pott"nt~, n~vJola-

. de 24 de fevereiro, estatuiu no al't. i( i :~ in- veis por sLm nature!Za. sao JOsusp~n~l_;-cJS w.m·· 
admb-si\Jilidade de queixas ou denun~' tÍ.s ~on- hem _inc~nd~ci~nalmcnte, lXII'9ue, ~~, o poder 
tra os membros das duu.s camarus leg-1slat1 vas pubhco e tr1phce no. sua urmlad~. <•· depen
pelo~o; discursos nellM J?_roferidos, e no :11·t. üen~ia em que os. men;bro3 de ur~ Jlos tres 
liO o. fórma de prosecuç~o do processo ~onn·a orgaos diJ. solm':1Ula. est~ ~-e::<Sem pa;.L C?ID os 
o (leputl.do o~t ron:J.dor, no caso decr·1me de de outros, salvas M t'Onth~:oc:> lleh:umonia ~n- 
responSõJ.bilid<we, a.pplica.-el , ex-v: da. lei tresi, cotnprometteria a. unitla.de da sober-J.mu.. 
n.284,de 14dejunho de 1843, art. 4í §:3·•, t.o.m- (1'\{~ilo Õem; utui~o iJCiil ) • _ 

bem aos crimes collllllullil dos mesmos. [ S1 h ou vesse.po1;;, u~:~otõ.WJ.O pata q~e fossem-
A di11'ereoça. unic:.J. ent t-e aquellas disposi- suspf::nsivei5, por ell'o.'w~ de declaro.liao tle es

ções da. Constituição do Imperio e <LS r~pe- · tado de sitio, as i..tnmumda.des, <l.e que, pela. na- · 

C:lm:l.tA A. !2 
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tureza. so"berana. do Poder Legisl:ttivo, gosam I autorisar medidas de repressão durante o 
os seus membros, essa mesma razão prev:tlece- eshdo do sitio, que excr>d<tm os limites esta
ria p:trn que fossem tambem suspensiveis,.de-~ belecidos no art. 80, § 2~ da Constituiç--ão:., 
clarado o est:J.do de sitio, as immunidades, de e a Camara dos Deputados, no c.tso de não 
que, p ·Ia natureza soberana dos outros dous ~ ser approvado pelo Congresso o sitio de
podel'eS, o Executivo e o Judiciario, gosam os I cretado pclo Presidente da ltepublica, de pro
membro~ de um e de outro. ceder contra este m~ fórma do <;ap. 1• da lei 

~Ia;; o absurdo da consequenci<J. logica de t<tl n. 27 ele 7 de j:J.neiro de 1892, e, mesmo no 
)lypothese éintuiti>o: seria o caho~ politico, tt I caso de appro>ado pelo Congresso o sitio, terá 
deooJ·ga.uisaÇ;ão dos poderes repr~sentativos da 1 contra elle identico procedimento si reconhe
soberanía. nacional, a s-u.spen:W:o. não das ga-~ cerque, dura.nte o sitio. excedeu, nas medi
rantitts constitucionacs dos cidadüo~. mas da chs de reprcs.~no, os limit()s estt~belccido~ no 
propria constituiç-ão, isto é, o absolutismo elo , art. su, § 2" da Constituição. · 
·J?Oder mais ibrte. CJUe sel'iq, naturalmente o Ora, at!mitti(la a suspen&'to das immunida
que decret..1.sse o estado de sitio. Congresso ou des dos'deputado~, por effeito dr. declaração do 
Pr?sidente ela Repablica. (:llttft•; 'bem; muito estado de sitio pelo Pr·esídcnte da Repnblica., 
bem.) mula mai~ facil a este, para evitar a sanc<;ão 

O absurdo de ta.l hypothese não e menos in- legal contra ~eus cl"imes, do que p~il)!J.rar 
tUiti•'o. quando, em vez de attendermos :\na· uma maioria de cleputados nn. Ca.mara IJara 
tu reza de cada um (los tres poderes represen- u.pprovar to(los os seus actos, desde a declara
ta ti vos do, wbe.rtmi.a, att. endernos is attribui-~ çJ.o do f.-stado de sitio até ás m~is revoltantes 
ções constitucionaes ele cada um (lelles. mesmo violencias p1·atict1das a pretexto ue estado de 
com rela~:ão aos motivos e aos ~:O:eitos da. de· sitio, ba.;mtndo para.is~o prender ou desterrar 
claraç-.ão ele es;;:"Ldo de sitio. 1 deputados, com os qu:tes não conte para a ap· 

Como, mesmo no caso de decla.r;;.tlo lJClo I provaç(b dos seus actos, em numero sutfici
Congr-esso -o est<tdo de sitio, é :tO Poder· Ex:e- ente aquelle fim, prevenindo, assim. a deere-:: 
cuti;-o por seus :J..gentes <p.1e compete o em- ta<;-ã.o de (J1u\lquer accusa~"io contra elle em 
prego (hS medidttS dc.repre;;são de que tmta virtude de denuncia da competente commis
o art. 80, § 2:'. agentes que. segundo o§ 4." do são da C<tmara..ou n'lesmo de qualquer cida.
mesmo artigo, sii.o respom<wei~ pelos abusos dão par algum dos referidos crimes_ {.ilpo!a
que commetterem, teriamos que, suspensiYel do<.) 
a immnuit1'l.cle ··dos membros do po(lee j11cli- ·E. qm\nto aos senadores, não e menos es
ciario, pemnte o qual iives:>em de responder c.'1J1dalosa a llypothe;e de süspensão d~ suas 
taes <tgentes do Poder Executi>o pelos abusos !mmunidades, que são as mesmas dos del)\IÍO.:
commettidos. poderia o governo ([emittir, m- dos, a prete:-."to de declaração de estado. de 
clependentemente de senten,;.:.>, a pt·etexto de sitie, já porque. como os depnttLdos, elles teem 
~tado de s:tio. paro. nomear outros mais do-1 de j1.1lgo.r os actos do Presidente ch n.epulJlica. 
ceis aos seus planos ue persegníç5es politicn.s, I ].)ar<c a.pproval-os ou não: já porque o art. _14 
os membros desse poder com que nüo con- aa citada lei n. 27 de 7 de janeiro, determlTla 
tasse pttra. im]?edir a punição tle i:1e~ u.bnsos, I qme -mos ct•imes ele responsabilidade do Pre
lxtst:,ndo ptwa. isso (l~claral-os, nosrespectiYos •

1
· ~idente d't RcpulJlic-J. são _jnize~ todr.s ns :•e

decretos ele demissão, suspeitos de copa.etici- ~wrtore<; jil fina.! mente, porque o Senado e o 
].)ação nos factos deteJ·rninativos rln. declara- ! rn::~o tlo Poder Legisln.tivo de represent.1ção 
ção (lo est.-.1 do de sitio. (AP'·'ior<o_,.) ! egur,.l ela~ unidades fedet"õli·s, e;> Constittlição, 

O ahsurdo, porilm, <Wgmenta. de proporção, :que não admitte pra,jecto ele reforma tendente 
· quando se tigur:~ a llypothese da. suspensi- i a al.Jol:r n. igualclucle da_ represent1.c:iio dos es

bilidade d<~ il~munidades dos membriJs. (~O l.taclos niJ Sen:tdo, requet· que nas deliber:.wões 
Poder Leg1slau>o, dura,nte o estado des<tw I deste na.d<~ obste a q11e· c.·ad~. estado se.Ja nel
declamclo pelo Presidente da. Ri"publíc:J., por- Ias representado por seus tres Sc'nador~s •. 
que. de ;J,Ccordo com o art. 80, § :3·· d·.t Coll- i Logo, admittir a suspensão das immumda
stítuir;üo, o Pr~sidente da. Republico. ie1·á de 1 des dos senaclores, ;J. pretexto de estado de 
dar cont;t, moti>ando-as, das· medidas de 

1

1 sitio, é admittir, como .:~~- dis,emos com rela.
exeep~·ão, de que ti>er usa.do, ao Poder Le- ~ão a C:tmara dO$ Deputados, q_ue o Presi
gislatiYO, ao qual compete t\pproYar ou não dente da Repub!ict1. possa prepn.ra.r maioria no 
appr-ovar o sitio por elle decremdo (<\rt .. 34, Senado )lam approvn.r violencias o~ abusos 
n. 21). E como, ~egundo os ;uts. 3Z e 3:i d:\ · commettidos durante o estado ele ;:itto, pren
leiu. 30 de 8 de janeiro do corrente unno.l dendo ou desterrando ~en:tdorcs c!Jm qne não 
são crimes de respon~bilidacle do P1•esiclente conte para is5o; e autorisar o Presidente da. 
da Republica. «Suspender a;; garantias consti· Í Republicn. a reduzir o numero dos .i nizes de 
tu(lionaes, Dll ausencia. do cong-1'esso, não. algum cdme seu do responsnbilidn.de para o 
tendo ha>ido com moção interna ou aggrcssão l caso possível de dccretu.<;-ão de nccusa<;ão con
de naçiío esnangeh•:u, assim como «tomar ou i tra eile pela Cam11ra., onde. -po1· qualquer 
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cansa., é sem,~re possive~, ~e um dia pa.r"<L ou- 1 posto. ;~,os hrics do:~ Camo.ra peto Senado da 
tt?• a .mut:l.(oo em ID?-tOrm. de mu dia da i r..epublü:a. Brazilcira., c pa .. '>$0 uo art. 3•, que 
~Jn9r1a da ve:;per-.1., ~· finalmente, violar o diz : . 
direito sagrado dos esw.do~ ~h: se fazerem re- 1 «Art. 3.•· ~a primei!':~ re1míi:i.o do CQn~:-r~sso 
l'éP.l'e:>anta.t•, 1?01' n~me;o l;!U:.\1 de mand;~.- suhsertU!)nte â dcdar<tÇáo uo t-:St.'\do <lé sitio ~ 
ta.r1os. nas del!ber~soes liO. Senad? e, por tanto, P1-esi.Jente di!. Republica rclatar-llw- lw., ~o 
at~entar ~ontra a. .OL'm.a. 1edcrotl va da Repu- prazo ma:ximo tle oito dia.s d,l, sua ,1t:e4·tura., 
blica. {.lfu:t? /Jc,~ •. i4Wt •, úe;n.). a.~ medidil.S de exce1x;.1o que ILOnvet·em srdo 
Lo~'O, a 1rnmun1dade dos deput.'ldos e ~ena-, empt-egadas. juntamlo à. sua. men;;;t;.rem o;; ito

dorc~. a. qu~ se refc~e~n q~~r o nrt. l 'J quer o ! cmnentos e info1·m~~"!es cttw tiwr cÕ\Ug-ido. 
art. 20 di). Const!tutçao, e l.!:l$~Spen~lvel a h~- Pil.ro.grn.·>l\0 uuico. A li\lk~ tle cumpdmcnto 
lutall?-ent~. porque ella nao e um:\ :;a,rontt<\ de;;te preceito não impedir.:~ que o C.JilO!tCSSo 
c~nst~tnclOn~l ~o deput:\do ou .senador, coD?-o •lelibcre e rcsoh n., como ú de su~. competcnch1, 
c1dada.o hraztle:t·o, rl)asap;\nag\0 da solJCt'i\nm I mt forma da Constituição FedethJ.I.~ 
~o ma.nd~lto leglslat~vo, tle que o d~~ut..'lcl~ ó Mas, :>enl;orc.>. qmtnt!o}~ nossa Con5titui•;ii.o, 
mvesttdo. pela nai;ao G o ~"8mtdot· e uwe<trclo no§ 3' do art . SO, determina c1ue o ·rresiüenro 

opelo estado que t·.-~re;>cnta. (illtt:to., ap-. iadrJs, tla RepuhliC"J. cumpra esse de\·cr, :t que se re, 
e umct 'V O.:; : l~~r(ett~.HVJilte dC•liOrt.~!rcu:lo). fere o i1l't. 3 ' tio prQjecto em discussü.o, logr> 

O SR.. LEOVlGlLOO F1LOur;uu~-Passemos ao gw; s~ .,.,w,li·•· " C•l"J•·~ssQ. :t que vem esse 
art. 2° dO ptojecto em uiscus.>f~, que t!iz: pr~O de Oito di<!.$ .depois <b .ahCT·tm·;\ t.kl Gon-

« Art " ,, N • u·J· . l·• . . .. ~ . t . gresso. ([UD o j)1'0.)ec;.o do Senado c:onccde ao 
_ · ... ·as me 1 ,,s <. " 1ep1e..~t~ con r,t !)re~idcnte cht R~puhlk;l ll::.m cumpr·il' ~sse 

as. pessoas. o Poder Execuu v o I'CStnn:;,r-:;-e.h<t det'er ~ 
a lmpor : Qun;:tlo o Pra:;\dente tb Iv:publi~\ decreta 

1", a detGnr;ão em logar não destítmdo MS o esta<lo ue ~itio. j:\ tem ou <leve te~ r:m seu 
réos de crim~s comrnuns ; poder os docnmeutos, ,já t~m ou devE\ ter col-

2', o desterro pa.ra outros sítios C.o tert'ito- ligidv tod~s (I~ intormaçüe:;. ,qu•; motiYaro.m 
rio naciom\1, não p1·etet·indo o paciente reti- ess:t merlida Üe ·excepçiio. 
mr-~e tlo paiz para logar a u.prazimento tlo Si o 1ll'Ojedo do Sen:wo th·es.::e att!!nd ido á 
mesmo poder. :;(raviclatle do us'J 1.l~ssa attl'i!mic;ão do Poder 

Este a,rr,igo reprodu~ a. dis)losi•)<1o do§ 2• Executi;•o. Ih'\ •msencit> do Congrr:sso. an rtnal 
do art. SO d:\ COn..~tui~:~o e seria., nor1 .. :~nt.o. t'Ompe;e nii.o só :t.ppl'OVtn· ou uio. mas t:.~m
inutil, ~i n;i o ~\ccr·escentasse. qnanto- <tos des- hem .\r.t~,nr:m/, ,1· o eswdo tl~ ~i tio dec!:tr;u.lo pelo 
~rrndos, :t.quell:t.~ pal:t.vras «não pre(erinrlo Presidente t!:t Repul.,lic::\, e t iv•;:;;w. (\exemplo 
o pac~ente retit~tr-ile do pniz par« to7a,.. ,, <ltt Yigente lei ft':l.nce7.a.. rf'bti m ao eq\:lo ~le 
ap>'a.nme1~to do governo .» ~ it.io. no (1\'1, . 2". proposto que. r]ecl: II~t<.LO o es-· 

Com Ulll:t di:>posiçií.o tle lei em tae;; tet·mos. t<l.llo ele sito p~lo potl~ r cxer:ll tivo. o Gon
senllores, ,\ Repul·lica Brazileira não pt~·ci- !!T~~o se reunisse rle pleno direito. sinão tlous 
&'l.ri~ mo.i~ invej~r o grú.o tle civilisct•:lio lihe- ~ di:t.~ depois. como n:1 Ft•anr;:t, em 11m J.mtzo t'::t.· 
ml da.s ll<M;i:cs m;•iscult-1.5 do g lobo; .ell:t. tet•it\ zo:wcl, mas o mai" pt·mdmo po.::~in:l ,t;~ fhd.:~. 
que invejar •~penas o gt~i.o de civiliso.u;ü.o li- tio •1ecr~to prr.sidenci:~l ik'<:l;tt•J.tin' do cst:ulo 
ber;J.l d:t. Republic:t. do Partlguay. (;ti.itt Consti de ~i tio. eu <.:omprellendc:·i:l, a cem w nit:ncia de 
tuição no art. 9'. autorimndo o. tlecltm.tç.ão <le dc.~ignaç-ão ele um p!~IZO. nmis curto que o do 
est::tdo de sitio 110.> mesmos tet·mos em que () oito di;:.;:, p:\rn denü'O dellc: envi:\r o Presi
conoobitlo o art. 23 (ht Constitui1§io Argen- tknt~ Uil Repul.Jlictt ao Congt·~ss•J. •'C[JOÍ$ da 
tina, .e.<tatne. corno esta. no período finlll, que, , r.auni;to tlcste, =~ men-.:;tgcm especial e do, 
«dutante o temt>r> do estado de sitio, o poder .

1 

cumentad:; ~obre os moti\'(Jii d(! seu ac:to, mas 
do Pre~i,lente d<\ Rcpublica se limit:\rli. :t clet.er ainda assim, com a sn.nc(,il.o n~ces,<u·htde con
as pesso:ts ou a removel-as de um ponto para sidetar- se tle pl.~ no uil·eito n:to appr·ova~o o 
outro do tcrritorio nacional, si e !las Mo p,..e- seu neto ou su~penso o est:.u:lo de sitio. s1 amd!'
fúi>·em sahit (ri1·a dQ p!ti:: . >> 1 e~tivessc em vigo t·, para o m ... oo, m uito possr
' E' tü~ repugnnnte, pois. ;:.quella. restrk~.ão -vel. <le não cumprir o Pre~identr . da Repu
propost<.t pelo pr·ojecto 1lo Senado, só reconhe- , IJli~\ aquelle de v<!!' constib .cion1.l d::utro de 
cendo par:t o desterrado. e niio tambem p<l.l':'L ta l prazo. Vl poiudos.) 
o detento político. o direito de optar pela ex- J.\.las ;l.gu:~rd:;r· a primeir.• reunião Ol"àinaria 
patria~:ão, e. aind:\ assim, com a cltt.ttsulu. de 1 do Cong1·esso, que poderi1 vir a uo.r-~ ~ete ou 
não poder e>colhcr log:w. lôra. <lo paiz, onde : mesmo oito mczes ucpois da. c.lec r.~ta r;••• ' rio es
v:i. residi!-. mas úe sujeit..'\r-se :t ir, fora do 1 t.ado de sitio pelo Poder E~ecut:vo, . e:on~eder 
pair., pam o IO,!..'ll.l' que ao Presidente da Rcpu-1 a este ain(b. um protzo de otto diaS, .Uepo1s da 
blic:a :vlpi'Otlver , é tiio repugn:J.m.e isso, se-1 al)CNura do Cougre..oso, p:utl ~umpt• tt· üque.lle 
nbores: q ne pe~'O pet•missão ptll"J. nii.o demo- ! de>er constituciom•l. e conf~r•r-lhu o dlreltO 
ra.r·me na apreciação de~st\ lnnovação pro-' de euviar ou não ao Congresso ~~ men.<agem, 
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os documentos e inform<\ÇÕes sobre os factos j os respectivos documentos, deve a Ca.marr.. 
que motiv<~r;:~om o es~o de sitio e as mediclas iniciar o exa.me do assumpto, sob a. Clausula 
de repressi\o pot' elle tomM<~ ou :l.Utorisada.s, de :l.dquil'ir logo o Senado o dimito de inicial-o. 
qua.ndo a, Constituit;ão imp::-e-lhe c.<;se de\"er, requi$lta.ndo da C1.mara ~ documentos e 
e nem siquer est<ttuir UID<l. s:mcção qu:J.lquer déliberando em face desses documentos ou, 
pam o caso de infr:tcção rles~e de>er, como se no c:tSo ela Camara lh'os recusa1·, pela ver
vê do pilr;tgr:Jopllo unico do :trt. :3·• do wo,iecto, clade sabida, em virtude dn.s informações que 
não e só promover a preponderancin. do Poder hOUYCl' obtido, e por nã.o prevenii' o abuso de 
E::tecuth·o sobre o Le~sla.tivo em n.s;umpto delongas que possa commetter a C:lma.ra ou 
de compet:mch> especial deste, nii.o ~ st. collo- o Senado no exame do assumpto, que requer, 
cal-o <'.Cimt~. da ConsCitui~,fio, ~ c:OUS<\ c.inrla por sua. natureza, a ma.:dma. Ul·geucia e 
:peior ' e facultur o d~spotismo snlJ o regimen promptid;1o na tletiuiti\'il. solução. E, com
<:onstitucion<\1, que <i aind:t m:Lis <1Yilt;tnte qna.tlto do art. G• do mesmo pro,jecto se possa 
para. um pO\"O do que o c;sarismo ~ (Jp(Ji:tdos; inferir que o concurso dos dous ramos do 
1nHÍ!O beu~; muito úem .. ) CongressO e indispcnsa.'l"el para s~ ju1ga.r ap-

-TIM Sn. DEPT.t'TAD~-D~ 0 remedir.. pt•ovada a decl.am(,'ilo do estado de sitio pelo 
· Poder Executn·o, de modo que, approvada. 

O Sr.. L-e:ovrc:HLDO FrLc-uEmAs-D~·l·o-hei no na camam c níi.o appro•i<lda no Selll\do, se 
pro,iecto sn h~ ti tnt.ivo a. este, que ranchrnen- deva consider<\1-:\ como não approvada. de 
brei depois tle annJ~·s.'l.r complet:trueate isto pleno dit·eito, comtudo a g-ra>ida.de da hy
(m.o$~rmvloll 1Ji'njccto do s~awlu). qu~ ]la qnem pothese é ta.l qne uma lei regula.dOt";J. do.sca.sos, 
q m\lilique ue nm iJo, J. pro.jecto de lei de e<:- condiç.~-es e effeitos do estudo de sitio incorre 
t.l.clo de sitio p;w:. os cidadãos 1.~t·:J.7.lleiros , na censura de deficiente, si não oll'erecc uma. 
como, no t.empo do elemento ~ervil, o feitor solu~:ão ciara. o 1Jósitiva para. a mesma hy
qualific:~va de lnm cllicote o reio ele couro, l1.. pothese,' como offere::e a lei fra.nce?.a..de 3 de 
que r.ttrilmi:~ t~ Yirttl'le deohrig;tr Q~·escravos abril de 18í8 no :~.rt. 5". 
a.o tr:~.ba.lho. (M!(iJ() bem.) Pa...~o, agom.}Xlh> connexãodo;; dousarts. 4~ 

Ve.ja.mos o n.rt. 4' : e 6·• do projecto, :l.analysa.r a. ma teria do art. 6•, 
«Art. 4." Przsentcs ao Coug-L·es..;:o os ·do- dei..:!:ando pam depois o e:::.:ame do art. 5". 

cumentos e informa\'5eS a que- se reret•e o :tr- Diz 0 art. 6. •: 
_tig-o anterior-, a C:tma.ro. dos Depotat.los inl-

<:ia.rit, desde log-o, 0 exame uo:s act.os do Pre.;. «Ar t . 6. •-Só ao Congresso Na~ional com-
- sidente dr. H.e1mblic..'l., r·eta.ii , 05 â declal':l!:.iiO pete toma.r conhecimento do acto dn. declu.ra
do estudo de sitio. a.pprova.ndo-os ou promo- (:ÜO do eshdo de sítio, para "ppt·oval~o ou não 
Yendo r~ responsabilil.lo.de contra quem de ui- e homolog<!.I' us m~didns, que se lhe seguirem. 
reito, si fot• C'l.SO dell:l..» .,. mantendo ou smpemlendo, ou :prorog;l.ndo os 

Este :n•tigo do pro,jecto contem tima idtà<t prazos tixaclos pam <i. su(l. uurilo\ilO e perma-
util: a da i.:li~ia.ti.-u. da Ca.mt:.rn dós Depu- nenci:l. dos ~eus e~eito-3: . 
tados no exrl.me elos a.cto::; do Presidente d:~o Pam;rapuo tlniC9· Fm<lo o t2mpo de~erlill
Repuhlica rela.tivos 110 est.:1.do ue sitio. p:ot"~ Md_? l~:J.r<1. a ~lete!l~\o O'.l dest.er.1·o .. os lY.lf!IJntes 
approva.l-os ou promover a. respon;;a.l>i- ~e~ao 1mmeclmt:1.mente postos a dt~pos:~~to rlo
lid.ade do mesmo p1·esidente e \lO> minis- J l\l~o compatente, a.õ.m ~lc serem proce.."Sados 
tros , cuja. codelinquenci<1. !'ot· Ycrific;J.d:i.. e J~lg~clos, salvo urucamente o caso de 
Realmente, d~b que a. Ca.ma.t':l. não ap- amtusti<t.~ 
pro;-e t <te..< :1-~to~ , a eons~quencin lo:;ica. é o. De a.ccorclo com o texto do artigo.. quando
instaur:wrro, 1m pronria Cama.rn, do proceoso declar,~ que s:) ao Congre~so compete tomar
respectivo contra o Presidente da Re.J.!ublica. conhecimento <lo acto d<~ declarar;ii.o do estado 
:pelo crime tlc rcsp::msabi!i(].ade, pl'ensto no de sitio, para ;\ppr·oval-o ou nii:o, quando 
art. 33 ou no art . S~ da lei n. :30 de 8 de tiver terminado o tempo (l.Utes da suare
janeiro, e contra. os seus ministros. -cujo união. e suspende l-o ou nãc, quando elle ai~d~ 
crime de abuso ele poder fõ1· conne:;:o com estiver em vigor. n5.o posso, entretanto, dLSSl
aquelle, tudo na f'órma do c::~.p.' 1• d~tlei mular<\minhaiudig-naçii.o coutraapropostado 
n . 2i de i de janeiro, se sabido que, se- Senado, pa.r-.1 se crear, por uma lei nrdinariar 
gundo o art. 2D da C~nst itniç.fo.o. il C<\marl\ e mais uma attribuição d•l Congresso. qua.~ a de 
que compete tt iniciai.iva. no proccs.o de re- h '•mot!Jqm· rrs me:lid.a .. • tomadas ou au_tor1sa.da.s 
sponsahiluh\de do Presidente da Republka e pelo Pr~idente da Repuulica em vtrtude da. 
dos ministros nos crimes conoexos com os <léclamçã.o uo esta.do de sitio, lJOl'q ue, se-
daquelle.~ .. nhorcs, em direito, tod:\ a competencin. e re· 

!\fa.s, senhot·es, e mu.nifestamente d~feituoso· · s:.r·icta. e tt nossa Consti•u i~i\o apenas éonierin 
este ;trtigo do. projecto por nii:o timit..1.r o :1.0 Congl'esso, sob1•a ta.l assumpto, no :nt. 34,. 
prazo deott'O do qual; depois de l"t;cabida_a n . 21, wmpeteuck> p.n·.:~. u.p1woda,. ou $U$pen
men:,--agem ·do P1"es1dente da Republica _com d.:r o si:io, 'JIAC tw"ucr sido decl-lm:~tlo llcl~ 
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Pod~r Rx:ec~!tiv~ ou se,~ 4JC>1tes ;·esponsa"lleis_ penal~rlwle ~em scnten~;c, durn.nteol;(dmpo de 
·(Apoiad~s .) termtna.uo pelo Poder EÀecutivo, e conside-

Quando o art. 80,§3• da Con$tituiçiio imuve mudo tal"~Cez que si utu cl'imino;o cmnmum 
.a.o Pr~siden~ da Republiro o devcJ:> de. lÔgo de roubo ou assassinato sü esd su"eito a 
que se reunir o Congresso, reh~ti1t-lhe, mo- uma p:::w. a cot.llll~in(vh p~lo Co\ligo "paro. 0 
tivando-as, as mecU,fas d~ e.uepç,To r1ue llou- seu ci'HUe, o cJ·umuo~a palitico d3YC so.t!'L>er 

·verem sido tomadas, é p:tm que o Congresso, dur:s p~;ws, a impo~ta }leio Polle!· ExecutiYo 
de accordo com o § 4" do mesmo o.rt. 80, e n. que. depois Llé cumpri:· r;..,t,t. cnmpete i10 
verifique si houve abusos no emprego dessas Podel' Judicíal'io ímpor-llte, ele acconlo com 
medidas e, os tendo ha>ido, pt·ontoY& <t re;;- o codigo p~ual, u.ccre:>centi1ra.m, nc,;se me$mo 
ponsabilitlade dus autoridades que os tenham par-agra:pho unico <lo m·t. G·' elo pt'o,jecto. êtn 
.eommettido, ainú<1 que mere<:a approvaçüo seguid<\ ás p:thv,·as << tindo o tempo d€tel'
ou o Congl'esso jit t2nhu. apJ.li'O''ado ~ <lecla-- minado da Lletem;.ão ou do dest~rrr., <ttte 
rac,:ão do estado de sitio, por haver· reconlle- «os J.k'l.Cientes lvssern postos i~ ,nsp:,si~ã.o do 
.cido que esse acto do Pocler Exectttí\'o íiJl juizo comQetente, ;tfim ele ser<:m Pl'llé'c.<.;''-do~ 
{)onlorme ás exigencias comtituciouacs. c J'<micios ~ » 
{.ilf1eito .&em)· U)!A Voz - E' um cumulo ! 

E é justa a minha incti;;naçio. senhor~s. 
porque nrio 'l"~jo nes.;a inno,·aç:ão do projccr.o O Sn.. LEovrou,Do Fn.owrmus -Este para
do Senado sinão Um<t serYil t.oJMJugaç«o dl) gro.pho <lo art. G·· do projetto, senhore;. não 
mais absurdo dos fundamentos da celebre &, como dis.;:.e o Sr. Alcintl.o Guamthi1ra., 
decisão do Supx·etno Tril.JLUl(ll F€deral sobre a inodoro, elle tem um odd?'. m:15 um odor que 
petição de h·~bcas coi"}Ws em nwot· das de- provoca nauseas. ( R~~ad(l.$. ) 
tentos e desterr(lttos pelo decreto de 12 de Passemos ao art. 5', que lliZ 

abril, qual o d:1 phanta~iad<t <:omj}etench «Art. 5" A snspensü.o do est.1.do de sitio pelo 
privatim do Congt·esso p:m.1. homolog<~or a;; üecui.'So drl tempo que 111~ fóL' th::<do no acto 
medidas de r2pressão tomal.las pci0 Sr. Flo- da sm\ dechtra~.<'lo, nii.o a<:.c'trreta a cessação 
riano Peixoto em virtude do estado de sitio tlos P-treitos das mediuu.s empr<>gttdc.s, as quaes 
:pol' elle decret:).(lo e. portanto. incompetenci<t continuam a \"igorD.r em relttção :i.s pessoas 
<lo Supremo Trilmn:J.l pam julgar cl<1. consti- soln·e quem r-ecahirem. » 
tucion:.üühde ou inconstitncionalidade do Eis umt> CF1est.~o de a.ctualhlllde, porque 
constro.ng-imento que soll:'ríam <tqttelles paci- este a1·tigo do projecto do Senado, qne abstra-. 
entes, quimdo o que apenas ni'io competia :1 lliu da sã doutr"ln:t 1.lo direito 1mh!ico ]J:trn 
.essa Supremo Tribunal, p:>rque só competia só ter em vista a conduct:::. <lo ;.!OYerno do Sr. 
ao Congresso, era, .i ttlgM dn, con~titucion.-..- F !ariano Peixoto com reht~i'i.o :10 estado tle si
lidade ou inconstitucionalidacle do sitio clecla- tio por· clle clecrctaclo e as me1lid;1,..~ por elle 
:rado pelo PotlCl' Execut!.vo {Jlu:tnK o1Joimlos). tomu.da.s c:ontl'iL qmtt-entl\ e cincl) cithtlilos hrt\-

Mas, s~nhore~. '"b!J·'··~~~ (<b!J8~tt,;• invor:al , zileiro$. ttpenas tem J:lOl' fim jt1~t.ific:;w essa 
repa.ra.i nesstt outra. innom,iio conticla no cotHllH:ta,coutt•aaqualnal.ltt possoaccre:-cem:a.r 
pa.mgru.pllo unico des:;c art. 6" do projecto, ao que, <t respeito. ar-guiu profl:,cientemente, 
que estou auo.Iysando t em sua ].letiçU.o t\e !~.~~&e·••-c•"J1''~ •~ nwot· da~:~ 

« Findo o tempo determinado zJtm:r: a de- victimas do$ actos pt·epotcllte;; do mesmo go-
·ten~~a~ ou clesterro, » etc. "'"crno,tt pretexto de ~~t<1.d0 (le ~lt.io.o \l.:>:ímio pu-

Pode. conc:cber-se maior csc::tud:llo em 11m blicist.'1. ej~n·isconsult.o lmJ.Z\lei~·o n.uy Barbosa, 
abuso de poder, a:tfl·ont:t mais cyn1c:t :10 bom eis. digo. u:nu. questii:o de ~tctt::tliiladc. que, 
senso, do que esstt cr~aç~'lo cleumo. Mtribuiçiio par;J. eh.tcidul-a e resol~·cl-a, não de\'O (;Onfiar 
tyrannica pam o Poder Executivo, cujas s0 ao meu l'aciociuio, ao qual repugmt qual
atiribuiçves todas estão definidas na Consti- quer e..;:cepçiío it regm de logica : o/Jlata 
tuiçã.o, qual a de dete,·mi>la,- -tempo de ,/e- ctÚ<S-2 to!.litu,· eff,;~lus, Ill;l.S in.-·oc:tl' em seu 
tençr.i:o o~ destcr,-o para. os alcançados pelas auxilio a u.utoridade de mestees n~. matcrin,. 
medidas de :repi:e;;são de que trata. o § 2" do Senhores, a cessação ele um acto qualt! ner 
art. 80 da Constit1.üçã.o ~ dá.-se ou de facto ou !le direito, conjunct.-J. ou 

Julgaram que essas medidas de repressiío, sepa.racla.mente : no :prim~iro cc.so, por ~ar~
autor-isadas ].Jela Constituição durante o es- cer de applicação ou por nã.o tornar-se etrectt
tado de sitio. eram pa,ws, esquecidos de qne va ess<t appbe;cção : no segundo ~:;o, pela 
e o.o Poder Ju<licia:rio e nã.o ao 'Executivo que rea.lisaç;).o completa das circumstancli>S l'ela.
eompeteimpor penas, e concluiram dahi que tivas ao seu obje~to ou pela c~pi)'tt(:<To do ter- . 
.a deter-minação do tempo de ettmm·imtMto de '!~o fi.:J;ado. 
tacs pe-nas na faltu. de ~cntenço, judiciari.3.: de- E' ~vidente que o est~o ~e sitio estA subor
~ ti.car ao arbitrio do Poder Executl vo ! dinado a esta regra de <hre1to. Podemos, por-
{RisQcla.s.) - tanto, dizer que o esta~o de sitio cessa : 1 • 

E não contentes com o cwnprimenta d~ssv. pela. vontade do propr10 potler que o declar-ou~ 
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2. • pela vonta.do do que, não. tendo sido o lo e.sta.do de sitio, os pacientes das medidas de 
que o llecla~ou,_tem o direito de suspendel-o; 1 r~pr~:>SU.o autorisa.il:Js pelaConstltuiçã.:l, os ea-
3. • p~h exprraç-<~.o do 1>ro.zv determ1 nallo de r• ta.ti vo~ membros do Senado prefurira.m uma 
sua. dur~o. No primeiro m~, elle ce..<sa. de 1 OOUS<J. a.i.nd;). mais :~oviltante, qual a conv\'rsii.O 
facto ; no segundo, elle cassa ll·: dircit'> ; no do poder executivo em um tr ibu nal especial 
terc3iro, elle cessa de {act.1 e 'le dôre ito. (le justiça, ou . antes, de justtfic~<çtlQ, e só 

Estes princípios coni'orm~m-se com o nosso permittindo á.s victimas uma esperanç..'l., a 
direito constitucional, <J.Ue adrnit~ a ce.ssi1çã 1 amnistia ~ 
do estado de sitio : l •, por acto do pt'opl'io .

1 

Senuore>, a. tyranni.ca lei fL-ance7.a de 9 de 
Pod~r Executivo, quando este ti que o tlect:\- n.gosto de 1849. qua:li completamente ravo
ra. ; 20, por acto do Poder Legislati>o, quando gasla. pela de 3 de u.hril de 1878, era., (1. 

e decl111·ado por ell~ mesmo ou pelo Podet· respeito, um monumento <Te liberalismo, com
Executivo; :3•, p~lo decltr~o do "Wmpo fixa- parada com este projecto de lei brazileira, 
do no decreto de sua. decla.m.çã.o. porque, si, no art. 13·• determinava que, «de-

Pois bem, o pt•ojccto do Senado. no artigo 1nis de le;a.nt-a.LlO o estado de sitio, o; t r ibu· 
5° in;-ert~. ou :~nte3, violil. a.quelles p~incipio; m\eS milit.a.res continuMsem a conllect::r dos 
jut·iilicJS, que regem a todos os actos publi- ! crLmes e tlelictus coutt-a a segul·ança da Repu· 
cos, ndmittindo implicitamente qua ces~m os blica, contra a Constltuie-Jo, contra a. ordem 
e1Ieito:- do estado de sitio. quando e,"Úl c~sa. e à p:u public:l.S, que t iverem da.do 10,"'3.1' ú 
por a.cto do proprio poller que o declarou ou dechwa~-iio elo mesmo estado de sitio», todavia 
do po{l<rqm, niotendo sido o que o declarou. limit.'l.V;t, nos a.rtô. í ' e g-., a competencia da 
tem o direito de suspendel-o, mt\s quer que autor-idade militar, dm·ante o estado de sitio, 
nilo cessem os seus efft~i tos pe!(l. e:s:pi raç;:o do a. prenclel' os au teres e cu rnp lices de taes 
t empo que lhe fõr fi~ado no a.cto de sun. de- crime~ on dellctos, a dar busca.s, de dia. ou de 
clar~. e:!.::.\CW.meute o C:::\$0 em que a cessa- noute, no domicilio dos cida.dã.os, a ordeun.r a 
ção d;i.-se. c; o;!i•.mct~m!lll!.:, !!.I: (ac!o e decJ!,·eit •. entrega de n.rmns c munições, prooZ(lendo â. 
Pores~ a.rtigo 5.•, p:>is. é que se compre_. basca e n.pprelteusiLo da.s mesmas, e a prohibir 

hende :\ t'X' .. tl.O do absur-do do para.~>apho uni- a;; publica~.õ=- e as reuniües que ella JUlgasse 
co do art. o··. pOL'qua.uto os •1.bsurdos tambem de natureza ·~ ex~itar ou a. íomentar a das
teem a. $Ua razão.Parah"'"oioy:~.- em uma. lei, ordem. continuando n. autoridade civil no 
destinad<\ a. reger- c;~.so:; futuros. as dout1·inas exercic:o de todo~ os podet·~s. sóm~nte com 

. inconstituc:onae.~ dosj1"·ist"s rl.o IJiar_io O/fi essa..> r-estrie.ÇÕ;!s. e continuando garantido aos 
· cial e do Fig•.m> e dos ministros do Supi'emo 1 ·cidadãos. nil.o obst:mte o estado de sitio, o 
Tribunal Fedem.!, com a. honro.<issima •·x:cep- gom d~ todos os seus direito.> com- aqu elles 
ção do Sr. Pisa. cAlmeidCI., sobre os eíTeitoo mlico3 limit:!S. 
de uma dec1ara~·.J.o de estado de sitio,o Senado Si da. Fra.n~~. que era, então, uma repu
viu-se em apuros. e sô poude de~emb::n"J,çar- blica, mas uma. republica que se preparav-a 
se com nquella solução, COtlsiderall(to como pam a rzstaurnção imp~rh.üist.a. po•· um golpe 
pem.•, independentemente de sentença. coa- de Estatlo, pa.ssa.mos à Prussia., cujo regimen 
demnatoria.. a. deten~::L.o e o destet-ro a.uto- restrictivo nü.o pó(le set•vir d~ modelo ãs ot·
l'iza.do~ pelo § 2. • do art. 80 U.1. Gonstitulçã.o, ganisaç:iies de monn.rclúas constitu~1ona.es 
porque sú como r;~rtlatiei;·a.« l>~wL~ poderii.o qua.nto nuis ás de t·~publiClS federativas. 
ta.~ medidas continuar em vigor, em ro..>- que a.spimm a m:~.ior somma. possível de li
la.ção ás p!!Ssoas sobre (!Ue tiverem raca.lliclo, berdaJes, encontramos a cerca. de esLa.do de 
depois de suspenso o esta.do de sitio por qual- sitio a lei de' 1851, aind:l. vigente, que, a.lérn 
quer daq uellas causas constituciouaes. de determinar no art. 3 • que ((a. decla.ra.ção 

!>ias, como bons acatbolicos, não se pode· do estado de sitio deverá. ser annuncia.d.a me
ram confot·ma.r com a. iuéa de 1>enas e!crJU<s. diante rulos de t:ambore.s ou toques _de troJ:!l· 
(R!sa14s.) betas , sendo. alem disso. communi.ca.d.as as 

Por isso, completaram ·a sua. obra, crea.ndo autoridade3 competentes e affixa.ndo-se editaes 
mais umo. afuibuição extra pa.ra o P od2r Ex- n as praças publicas e se a publicando nas ga
ecuttvo, qual a de determinar, nos respecti vos zeta.s de maior circulação, · a ates do que não 
decret~s conaema~torios, o tempo do cumpri- prodúzirá e:treito, » declara; depois, que, c: !e
mente de taes penas , findo o_ qual, seriam, va.ntado o e,;tado de sitio, ,todos os proce.>'SOS 
então, os condemua.dos pelo Poder Execut ivo pendentes nos tribunaes extrnordida.rios serão 
postos â. disposição do juizo competente para remettidos iWS tribunaes communs, c, ( nos 
serem punidos com 01ltras penas, sa.lvo. unica- processos já julgados), si a. pena. commiDa.da 
mente, o caso de amnist!a. tiver sido a de mor te, suspender-se-lhe-ha. · 

ASsim , recu.a.ndo espavoridos deante da a execu~ão, :(>&I-a que o tribunal civil com
idêa dos Srs. Alcindo GU:a.naba.ra ·e Felisbello petente reveJa o feito e a converta na. que 
Freire, que propuzeram a. creação de um Trl- se deveria applicar si o deliquente não fosse 
bunal Militar pa.ra processar e julgar, durante processado sob o estado de sitio. ,.. 
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Que liç~o de um paiz rn..ilita1·i~tt• e monar- O Sn.. Gox,-..\J.YE~ Cu.\vES-E' l'ealmente 
chico para. um povo de o.spira.ções liooraes. absurdo. • 
que se estã. organisando em repnLlica fede1•a- o St~, LmnHr.Do FILGUE!RAS-Outra ga
tiva, o mais liberal e elevado dos regimens r<•.nti:t constit.utioa<.tl, que S<) re.,tab~~lece com 
de gover-no, mas que teve a. infd\cidade de a suspensão do estado de sitio. c <t do § 1" uo 
constituir, par~ interpretes de suas aspira- art. 72. l'lll que estit oompreheili.Lüa a liher~ 
çües, repre~()ntn.nies d:~ ot·dcm dos que -vo- ua.dc da locomoç,'lo. e. portamo, pela mesma 
ta.r= no Senado este projecto de lei! ( :l[!O!(;- mz~o. ,.s de~tet•t·ados (lUL~tnw o estado de si 
dos.) tio t·eadquit·em o gosod~ seu uireito de loco-

Senhores. os unícos efl'eitos da dcclar<tção moção com u eessttç-:lo uo esk1do de sitio. 
de 11m e:>taclo (le sitiO si'io p;·isiies e da<lrJ>To.<, (:lpuif.ulo~.) · 
imlepenclentemente tlu.;; iOl'ffilllid~vles on, como 
se cu;;tumu. dizeL·. da;; gar~tnti:.ts constitucio
na.~s d:t lilm·dJde e segmanr.~l individual, 
que firom suspensas. <lur:tnt~ o tempo_ fixado 
no respectivo d~crero. Exp1mdo, pOI$, esse 
tl.lmpo. fica suspenso de ,r,"c!o c de dii·dtD, in· 
dependentemente de qualquer a.cto do Pouer 
Legisl<ttivo ou do Exect~tiYO, e. J:lürf::antc;t. re
sta.iJelecem -se a.s Jorm ulula.ues cono:t1 tucwnues 
g-a.rantiuora~ d::<. lib~rdach e seguranç;.~ do c:
da.diio. Assim, expirado e;;se tempo, o poder 
:policia.Lllo govemo par"' eíiectu:w prisves ou 
desterros, independentemente <le taes form<L· 
'lidades, extingue-se- E figuro uma. hy
:pothese para demonstra l-o: suspenso o estudo 
de sitio, um cidadão que coparticipou tlo 
mo,imento pet·turbador da ol'dem, mas que 
não foi encontrado peht polida d umute o es
tado de sitio continúa occulto ml. C<lS<t deouh·o 
cidadií.o, qu~ o acolheu logo após a dcd;:traç,fto 
do 5itio, oosque nãolla.;ia toma.do}l<.wle algu
ma, neoi. directa nem indirecta., no movimento. 

1t :POlicia vem a sa1Jer, depois, que elle se 
a.cha. occulto nes..oa casa. Mas um!l. das gamn· 
tias constitucionaes da liberdade e seguran(;a 
do cidadão é a inviolabilidõl.tle da casa. onde 
reside de modo que ninguem póde nella. pe· 
netra.r, sem consentimento domora.dor, siniío 
nos casos e com asformalidndes le,oaes. Ora, 
restabelecida. com a. suspen.::ão do estado ele 
sit1o essa garauti;J. c)nstitucional, pergunto : 
-póde a policia, independentemente ~e ta.~ 
formalidades,penetrar na casado refer1do Cl
dadã.o par(!, etreetuar a prisão ordenada du
rante o estado de sitio contra o que nelle se 
occultou 1 Evidentemente. não. Mo.s,senhores, 
. e tambem uma das garantias constitucionaes, 
que se restabelecem com a suspensão do ~s
tado de sitio, a do § 14 do art. 72, que diZ: 
'l<Ninguem IJOderã se~· conservado em prisão 
sem culpa. formada, e (me~mo havendo culpa 
formada) si p1·esta.r fiança. 1donea, nos casos 
em que a. lei permlttir.» 

SusJ,xmso, pCliS, o estctt.lO ..t,; ,;itio. ~eal:or~s. 
restn.Ul~t-se t:unb~m. peb m~.';m:t, l"<tz[lo a 
cornpctcncia dos jnizes ou tl"i~mJ:l.é!S Jntlícia
rios nma conhecer dos delíctos IJOrl·entltt'~t 
conuúettídos 11~los cid:tdãos dei.idos L: tle~t.er
radl)' ilm·antc o c;:tat.lo tlc sitiü. para proc.~s
sal-05 e ,inlg;J.l-os, poden(lO. sl lê)t' caso disso. 
orden;1.r :\prisão lll'evcnth-<t úe todos ou de 
algun~. o os sugeita.ndo ;~ li vra.mcutrJ p~l:t 
íürmtt e;;éol1Jelecidtt u:J. lei. 

Ente~uer de modo diYer~o o nos.~o vige11te 
ulte\to con5t.itucional &nclmictir que. em ple
no domínio d:t. Constituição, p2h susp'enstLO do 
est..'\dO ,le ~itio, tique suspen$1 :t :Lutorídil.de 
do poder judicil\rio em rel,tçio uos delinquen
tes detidos ou uestermtlos dm~tute o csiado 
de sitio, Llest.le que , como ji• detnon$trei. 
seri<~. inconstituciou<~l a instituiçlo de qualquer 
tribunal extraordiuario ou de e:xc~pção l):J.I"J. 
co!lhecer. pt-oc2s;;;w c julgar os tlclicr.o~ , em 
virtude dos qua.~s th·crem sido <letidos úu des
ten·ados. c c intuiti,•o que. si ;i. sociedade 
c!Jnvem que se,jam punhlús os crimino;;o~. não 
pode intereSs<.l.r·l!:<O ~ ~UpL)licío. indefiuido de 
iuilivid.tto5 ret.luztclo5 :l.lffiJ.)Otencm pel:l. t·epres
são <tdministra.tiva.. 

E' irres:sti vcl. com efl'eito, o S~;(uintc (Ü
lemm:J. de Ruv Barbosa. na petií;:iio de ha
ben.l-c,,-pw, a:c1ue, por vezes. me tenho refe· 
rido: «ou os detidos e destermdos teem real
menta a culpa, que se li!~ att.~·ibue, ou são 
victim<<S ele alguma cn.lumuta odwsa. 

São culpados 1 )Ias ni11guem o poclez'<i. dlzer, 
antes·que a justir;:t se prol?-un~ie. Sã.o ínn~C?n
tes ~ )Ia.;; é mister que a J usttç.a os rchtth1hte; 
porque a. reliabillta.çiio da innocencia excru· 
ci.ada é o maior dos ínteresses moraes de uma 
so~iedade <:hl'istii.. Num caso, ou em outt·o, é. 
indispeusa vel o .iu4,"'a!llento, e !l::gente o pr~· 
cesso. Nenlmma autortdade politica tem o d1· 
reito de adiai-o. » 

Ora si todas '~s garantias constitucionaes 
restab~lecem-se com a suspensão do est?-do de 

·sitio, ou por acto legislativo ou execy.ttvo ou 
· por expiração do praso de sua duraç~<:· como 
é que podem ser cons~n;ados e1~1 pn.s«O sem 
culpa. 1brmada os cidadãos detidos durante o 
estado de 11itio ~ 

A consequencia constitu ?ion~l, portanto, da 
mS].)ensão do estado de smo e o proce>so e o 
livramento dos detidos e desterrados dm•ante 
0 esta.do de sitio perante oo.iuize;> o~ ~ibunaes 
competentes em face da coastltu1çao, para 
conhecerem 'de sua culpabili~ade_. _ _ 

E' isso senhores, tão corr1que1ro emJurLS
prudenci~ constitucional de todos os paizes, 
que adaptaram essa excepção temporaria. ao 
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Têgimen const.iiuéional, chamado e.<:ado · de I sim a. elo a.rt. 6• n. 3 da Constituição, como 
sitio, que não ha publicis'"..a. que julgue possi-~ demonstrarei. · 
vel duvicl;J. a respeito. tanto que os que espe- SalJemos. senhores, que não ba Constitui~ão 
-eialmente, e c.-c professo, se occupar:J.m, ate 1 estadual que não tenha. consignado disposi
. hoje, do assumpto, como Alcorta., em sua. obm I çües relativltS a declara.ção ele estado de sit io 
sobre Ga1·w1tias constitt~c•on<:~es e estado de .•itio, reprorlttzindo, mnis ou menos nos mesmo~ 
e Arnngio Ruiz, em seu troktdo sobr•a As.wrlio termos. com relaç-ão aos Poueres Le"islativo 
~litico, pnhlicado na Encyclopc(lire Jw·:rl:'cz li e ExecutiYO <!o respectivo estado, as., cti$po~i
Italiantt, não cogitaram d:t po5sibilldade de ções dos arts. 34 n. 21, 48 n. 15 e 80 da 
perinanencia dos effeitos de )liD est:l.do de si- 1! Con,tituição Fetler·a.l. 
tio, depois de suspenso este. Por OCC<1Siào. dM a.meo.ça.s de depo~ição do 

Pa::.~emos a.o a.rt. 7°, que diz: J ;;o•emador do esta.Uo do Arn:.l7.0n;J.S. a pre-
«0 Poder Executí v o poder.i. resta.betecet· o texto de sua. ad11~ ao golpe d_e estado de 3 

:uso dos p~ssa.portes par:1. as pessoas qne en!rrJ- de; no>eml.>ro, assun como, d2pol$ de deposto, 
:rem oU: s"ltin:m do territorio em e3tado de soo o mesmo p1·etexto, o governador de Per
sitio.» na_mb~tco. lle\·emos nos re<:or~-:r de que o 

Senhot•es, comprehendo a exequihilidade pt·t!J1en·CJ,, fund.ado na constLtulç:<t? do estaclo 
.-uess-1. e:l.:ia:encia do "'O''erno, uma vez decla- qne .l~gaunente governava, decretou o esi.ado 
xado o estado ue sitio, com rela~:ã.o ;i.s pessoas de s1.t~o no Al)lazo_nas, prendendo e desterra.n
que tiverem de sahir do Jogar ou do. regiuo d? dner~os ctd:l.daos, acto este que o Sr. ~10:
territori:ll já. decl'U'Ml:.\ em es~do da sitio; t'tn.no _Pe!x_oto repr~YOl.l, por ser contrano <l 
mas com relação às p~ssoas que, tendo p:.r- Constttmç~o_ Fede~n.t .• S~?ndo "' qu:\1. e.m seu 
"tido de outro paiz ou ue outro ponto do ter- entender, e;:sa. attrtbtm;ao era exelustV<\ do 
ritorio n:reional, antes de declarado em estado go....-ct·no fedeml ; m•~ ta.mbem no~ dev~mos 

·de sitio o lo!r<l.r para onde se destinam, cbe- rzcord~.r (le que _<1 Junta r~:_oluetono.r1a. de 
~rem a. este, quando já se achar em e;;tado Parm•mbuco. depolS d•• depostç-<~.o do goYerna.-1e si ti?, não comprehem~ci como se lhes :possa ~~;.(~~e ,Estado, <le~r~tou , fnr:dadt\ Dll. C?~-
1mpedu·" cntra:-.l« por nao se haverem mu- stbUl~-·lO uo mesmo estUl.o, o _estado de Sttto 
nido de sens passa.pm·tes, desde que a. Consti- em. Guarar.:t:pe_s. e .~se atb fm a.:pprovado ou, 

·iuiçoã.o gamnt~ expressamente 0 direito de p~o men?s, nao 101 reprovado pelo Sr. Flo
·entrar e s.~hir do territorio," quando e como 1'10.110 Petxoto. 
'roil vier, irukpemlcntcmente de pas.wp01·te. · l!;.r· Sa. DEE'l;'Ú.Do- Cometteu es::1t. lncolie

<·.. Em todo o ('lJSO, nã.o e essa uma disposicão t•ancia., porque a junt:.t de Perns.mbnco erl't 
. ·'-do :projecto do Senado que mere~.n. detido e:.:a.- compo$1:..."\o de amigos seus. . 
~me, .n~m_a. e:dgenci~ de pa.s..~l~orte e )liDa t) S~- LEOVIGlLDO FrLGL'ElRAS- o ·que é 
medida. tã~ :exato:ra. que ~~ repugne tol~- certo e que o governo fefler-al a.dopta uma. ou 

_ral-_i!o_ell?- caso de es~a.~o,de ~:t1?• .~r~ue, .~~~? outra interpreta.çíi.o da Constitui~:<io, segundo . 
~n~t;tm~do uma •·IC(:,dt.c:L ,~ep ~:1oco' 1 • 7 '1 ras suMconveniencias e, por isso mesmo, é 

. a> pc~s~~ .mas !LI!ena.s ~e pr~cauçu.o ou. de necess..1.rio ftrmarmos a verdadeira doutrina. 
_oonve~encta ~ltctal, nao .s~ J?f:~-e cons~d;-:- N1t Republica Argentina, cuja.S pt•aciíc<ts 
ral-a mcom~ati'e~ '?01"':- -~ restrJc~.uo do !:i ~· llOlitic'!-s vão ret;<rdnndo tanto a. consolida.ç:ã.o 
<lo art. 80 da Con .. tnm~<to. , . .._ . ,,. ao rP.gtmen que adoptaram em theot•la., mas 

Tambem nada tenho n OP.~~r a lll::>POSl<,<\0 que os cMsot•da.(l,,·es da Republica Brnzileira 
-do art. s• do proÇecw,q,ue dlZ. . t<tnto se empenham em imita.r,o wreito cumu-

«Art. 8. 0 Quando a declara<:.ão de estado de httiYO do poder federal e do }Joder provincial 
sitio. for feita pelo Congnsso, a.; suas condi- para (leclarn.r o estado de sit io ·e exercido por 
ções ser-lo prescriptas pela resp~ctha re.."<l- amlJOs os poderes e e sru;tenta.do; como uma. 

J.ução. preroga.tivado regimen fedérativo,' por se~s 
Esta l'esolu~.ão ser,l- toma.da. em uma só ilis- :publicistaS os mais conservàdores. dos_ quaes 

.cuSlião de cada camara.:. destaco Alcorta, que tro-tou especialmente do 
· Resta, pois, examinar a materia do 9> e assumpto com as -seguintes reflexões (te) : 
ulttn:o artigo do mesmo projecto, que ê o . < A dedara~ão do est<tdo de sitio compete só 

.segun).te: ao "'Oi'erno federal ou tambem aos ,.,overnos 
ilit. 9.• A suspen$ii:O das garantiasconsti- da.s"provinciM 1 ' . ; "' 

tucionaes, pela. declaração do estado de sitio. é O regimen t'eclera.l, como forn1a. constituti-
. -da competencia exclusiva dos poderes federaes m de governo. em uma. naço.iio/ê uma. mani

,. (Constituição, art. 34 n. 21; art. 48, u. 15, e festaçii.o ou, :~.ntes. uiiia.a.pplica{:ão ·das difre
<art. 80, § 1•).> . rentes espheras de acção que existem natu

. De accordo; mas não sã~ as disposições cons- ralmente nas sociedades . 
. _ • . .titocienn.es citadas neste artigo do projecto O homem em sua consciencia, em suas ma
. _que autorisam o principio nell.e consa,o-ra.do e nifest.:u;.-ões puramente psychologicas, obra 
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fe(leral e estauual, desde que não só a Consti
tuir;lo Federal como ta.mbem as constituições 
esta..lunes decretam (,'Thl'Qntias constitucionaes 
da mc>ma na.turem e lÍ.Íl'ma para. os direitos 
mdi viduaes dos ddudii: 1S. 

somente por obedienciaa suas exclusivas in
clinações ; e em sua. vida de rehl.\ãO se limita 
.e e limitado. deixando ])\\1:"11 o todo ~oci:ü o 
que êcommum e ê reclamado peta sua. natu
reza social. E porque as forças directi v as nã.o 
]1ão de corresponder a estas conclusiJes 1 U)l SR. DEPuTADO_ E" a. vercladein\ dou-

Imitar a ordem (lue a na.ture7..a.impúr. ao trina. 
agru1>amento, entre homem e llomem. tat 
deve ser a solução. Est.a.belecel' espheras de 
aeção: umo. a.utonoma .. outra heteronomu. ; o 
governo local, agindo isoladamente no que 
lhe diz propriamente re.~peito : o go..-erno 
gera.! encarreg<mdo-se dos interesse.:; communs. 
Um e outro emanando tle um centro unico, 
do poYo ou das pro>incias, que em sua tota
lidade constituem a nação ; independentes na 
esphera. de acção dos interesres que reclamam 
um movimento exclusivamente proprio. e 
coordenados n'aquillo de que reciprocamente 
ca.recem para. tornar effectivo o exerci cio •.. 
A <;onservaçào de um ou de outm, rwis, é 
necess:-~ria. no regimem federal e cada. qual 
deve ter o direito de promover a ~ua conser
vação. Assim, sendo de conservaç·ii.o propt•ía 
a medida do e;tauo de sitio, deve ca._ber a. 
ambos o direito de decr·etal·O, quando <t com· 
moção intestina ou a aggressiio externa alie· 
ctar a um ou a. ouiro. » 

Mas, senhores, si essa. doutrina poderia ser 
entra nós sustentadt\, em íàce das disposi<;i:i ·s 
constitucionae-s ciladas pelo al't. 9' do pr·o
jecto do Senado, ella. nr1.0 póde sei-o em ih.c~ 
do art. 6" da Constituição, que prevenia qua
tro hypotheses de intel''l'enção do A'O"erno fe
raJ. em.nl'gocios peculia.1·es MS estados, ent.re 
as quaes a da neces.,idade de repe!lir• invasão 
extrangeira ou de um estado em outro (n. 1), 
e a da necessidade de rêSta. belecer a. ordem e 
a. tra.nquilidade nos esta.dos '' ,•erptis iç,rn dos 
i-espeti1los governas. E il. disposic;.ft-O do a~t.. 48 
n. !5. que confere ao Pode!' Executn·~ .a 
a.ttribuiçilo de dechwJ.r em CSroLiO de SttlO 
rJUa/qtte'· ponto da t•l"?"itoi"Ío Hacional, llOS CU.SO$ 

constitucionaes, refere-se expres.<amcntc uo 
art. 6' n. 3. . 

Assim, dada a comm(}\.;io intestina em qun.l
quer dos estados, o govern~dor desse estado, 
que não confiar na effica.ct~ do emprego dos 
meios ordino.rios, de· que dtsrmser, em face 
das leis esta.dua.es, para resta.b~lecel' a ordem, 
não pôde por si declarar em esl:ádo de ~itio 
qualquer ponto do mesmo Esta~o. onde~~ dê 
tal perturbação da ordem, mas pode reqmslt.ar 
do go>erno federal que o ~eclare em estado 
de sitio, durante o qual pü_?.e tom~r o~ au
torisar as medidas de excepçao const1tur.wmtes 
:para reStabelecer a o:·de~ e .a tranquilidude, 
sem receio de que a .]usbça federal lhe cause 
qualquer embaraço t~ repressão administra
tiva dós desordeiros. E comprehende-se que, 
com essa intelligencia, entar-se-ha a deshar
monia. possível, em tal caso, entre os poderes 

Co.mnra 1.·. fl3 

0 SR.. LEOYEGlLnO FII.Cil.i"El~\.s-Scnhores, 
creio haver dcmonstraolo que, it cxcepç.ão 
d-~ste nono e ultimo artigo (1o projer:to do Se
nado, disposição ~liàs inutil ou dispenstwel 
em um;t lei reguladora dos =os, condiç:ões, 
limite> e elfeitos do estado de sítio, quer no 
caso üe aggressão estrangeira, quer no de 
comm~.ilo intestina, todo esse pr[!jecto é re-
pugnante, no ponto de vista das aspirações 
LiberàeS do povo brazfteiro, e rejeitavel in li
mine, no ponto üe vista dos intuitos consti
tuintes rlo Congresso ao estatuir na COnsti
tuiç~io dtt Repu b!ic.'l. os casos, as condições e 
os dfeitos de uma declavação de estado ue 
sitio. quet· pot· acto executh·o quer por acto 
legislath·o. E si eu, s•nhores,julgo necessaria 
para a Repu blica Br:v.ileira urna lei organica, 
que re,oule essa matería constitucional, é uni
camente porque não desejo que a minha pa
tria venha a passar, outra vez, pelos dissa
bores, com que magoaram-lhe o coraç-J:o de 
mãe os decretos de lO c 12 de al;ril, -por uma 
erronea, siniio perversa intelligencl:L daquellas _· 
diposiç:es con ·tituci,mo.es. (llf1ti!os apoiaclos.) 

Bem vêdes, pois, Srs. deput.1.dos, que, si 
eu julgo neccssaria.. como a opinião publica 
o julga.: uma. lei q ne firme <t vercln.dei1'a in
tclligencia dcssu.s cUs pMiçiies c~n;titueionaes, 
desenvolvendo os principies nellas consagm
dO$ e os ada.ptando i'> condiçüe.~ sociaes e poli
ticas da joven Republic;t Bmzilcim, e si, ao 
mesmo tempo, t•cpillo in limine e.:;se con
juncto de bh'L"-Jlhemias jurídicas e de barbaras 
ameaças [t liberdnLle dos cidadi.i.os de minha 
patrin-. que 1\wmam o projecto n. 66 A, e do 
ffií:\U tlevcr, como representante da naçiío, 
propor a delibera.;:ão desta camara. em substi
t1tkiio a este projecto vindo do Senado, um 
outro. em que. respeitá.dos os prin~ipios ~n
stitucionaes, fiquem abri{,rados das Vlolencuts e 
dos abusos de futuros despotas os d~itos <lo 
homem e as liberdades do povo na ma1s esj_le
rançosa du.s republicas da Amcrica. do Sul ! 

Vou ler funda.mentando artigo por artigo, 
o projecu; que organisei em substituiçiio ao 
que acabo de ana1ysar ••• 

O Sa.GoNçAr.VEs GHAYES-Queanalysouper
feita.mente bem. 

U?>I SR. DEI'vTADo-Que esmigalhou admira· 
vehnente bem. (Apoiados. T1·ocam-se apartes 
entro alguns S1·s. deputados.) . . · . · · 

O SR. LEOTIGILllO FXLG'ÓEIR.A.s - (Lendo) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 10:55 + Pág ina 84 de 95 

-178-

<Projectosubstitutivo-ReguZa o cstarlo !le sitio 
politico .» 

Devo, antes de tudo. senltore~. motivar 
essa úesigna.ç:'to do meu lll'o,jecto substitutivo 
ao dt) Senado. 

Vimos llUC, no ponto de vista otymologico 
e histol'ico, as p,.lavras-esUtr/~ rle >'itío-si
gnificam a situo.~J.o c:tcepciOllal de um:J. pra. 
çJt, de uma cidade ou de um p:üz siti::.do, 
invadido ou ame;.u;ado de a.ggr~[o por ua1 
exercito inimigo. 
M~s, tendo sido considerado pelos· governos 

necessario, na emergencta. Lle uma. sedição Oll 
rebellião, o emprego de medidas excepcionaes. 
identicas as que eram adopt"'.das em C(l.So de 
guerra,o sentido daquellas palavras tornou-re 
duplo, comprehendendo tumbem o caso de 
perturbações internas, equiparadas aos dam
nos de um.., in-vasão ex.trangeira. Dahi a uis
tin~ão, adO];ltada por eminentes pulllicistas 
modernós, que se teem occupado especial
mente do a.ssumpto, como, entre outros, Pal
ma., Alcorta. e Arangio, entre o cstar.lo de si
tio militar c o estado de sitio ]Jo!Wco. 

J<\. na. E•tcyc!~Jledia. J,~,·id;ca I~alimw, de 
que estão publicados ZT fascículos. encon
tra-se, à pag. 16í, sob verbo-.4sudio .Wili· 
tare, um artigo que começa nos seguintes 
termos (lc): 

« o estado de sítio milicar e a suspen~o de 
todas as garantias Ie.,.-raes. no territorio .sitia
do, in,adida oul\meaçado pelo inimigo. Di>eL·
samente do tlUe res_peita ao P.,,·tmlu de sWo 
p:;litico, a lei dave nao sti thterminar os ca· 
sos em que póde ]rocla.mar-se o csta.(.l.o rle 
sitio milita1·, mas ainda. declar<1.r qual a a.uto
l'idaàe que p6de proclamal-'l e os eil'eitos que 
tal :proclamação deve procluzir .» 

E da pag. 168 á pag. 2t6 da mesma Hllc!J
clopedia encontra-se, sob >erbo-M.<ed•'o po
lítico, um verdadeiro trattulo sobre o o.•sum
:pto. devido á penmt tn.a.gi~t:':tl de Arongio 

. Ruiz. onde, assim como na proLLtnda ol>ra de 
.Alcorta, intitulada-.As garantias CU1t.~tittccia
naes, encontrei todo o subsidio jm•idico, de 
que carecia, para. confecciona.r, sob a fórma 
de um projecto de lei. um trabalho dig.uo do 
nosso estudo e compatível com as nossas in· 
stituições democmticas. 

Vejamos, pois, em primeiro lagar, como 
Arangio Ruíz salienta e&~;), distincção (le) : 

(( O estudo de si tio militar é a utorisado 
:pela approximnção ou invasão do inimigo no 
territorio da. nação, que :fica, assim, em uma 
situação anormal e. portanto, para defender 
os cidadãos pode tornar·se necessaria a sus
pensão de todas l1S ga-rantias consti tucionae;;. 
E como a unica a.utorjdade, que tem a alta 
missão ·de defender dos inimigos externos o 

.. territorio Jlaciona.l. e a militar' a esta é que 
com~te a. prodamàção do estado de sitio 

J_nilitar .. O estado de sitio :politicó, porem, só 
e_ autor1sado em caso de perigo das institui
<,-1les, que o governo tem a alta missão de. 
de!\mder ~os inimigos internos e, IJOl' isso, ao 
govemo c que compete declarai-o, quando 
1oi" uecessa.1·ra. a. suspensão de alguma ou 
algumas g<:Lrautias constitucionaes dos dtla
d~os.:. 

Permit,ti, agoru., que eu vos leia, sobre a 
me;;ma distinci,:ào, algumas po.htvms de Al
C?rb, no ma.gnifieo capítulo de sua. obra j~~ 
cttttdllo. quo.ndo se occupa. da lei marcial (lç) : 

O est.:tdo de sitio ê uma medida. de cara.cter 
poEtico. 0:, dleictos pr~vistos -pelas leis pena.es 
não podem ~er objecto de actos que de,na.tu
r<tlísariam o seu proprio cu.stigo. B•tSt:\ a 
acção d;1 justiça ordiua.ria :para reprimil·Os. 
sem suspensão d;\S garantias que affecta.m a 
todos os haoitantes. A força. publica e in
stituída :para esses casos: ella eleve basta.r·se 
para impor a ordem e deter os culpados. 

Si assim nito fosse, necessario seria re
correr, em todas as situaç.õe~ anormaes creu.das 
por delicto> communs mais ou menos a.la.r· 
ma.nte~. ao estado de sitio; e ·então po
deriamo> dizer.eomo a Curte Suprema dosEs
tados 1Jniçlos, que. «quando para s.,l>ar um 
pa.iz reg"ido por institui.çoes livres, se requer 
o sacrificio frequente dos prineil_lios ca:rdeaes 
que garantem os direites humanos, niD vale 
a .pena salval·O.)> 

E<larlo tla sitio, podemos dizer, é o est.Ldo 
em (!Ue se encontl'llom suspensns as ga.mntias 
constituc'ionaes em ~so de umu. aggrossão ex
trangeit'a ou de uma. commoção interna, pc~· 
m.mi~C~11rtO os l~i!Jwlads d~ justiça no liv,·o 
c:cercicia rle .~l.tlt Jurisrlicç,!a orilil~atia.,. .E. 
depoi:e~ (le expor trechos de escriptores in
glezes. que confundem t~ declaraçlio do estado 
de sitio com a rlec:ura.ção d:t lei mn.rciul, diz 
qll~, <o;(t lei IIUO"Cial Se !li~tingue nu0 SÓ d(l. {CL 
mi!itm·, como ttmbem uo r:star.lo de .•itin. A 
l~i mititm· e :L lei ordin:tri~ do exercito c d:L 
arm:~da, que rege a todos os que desses corpos 
fazem pu·te, tan.tu em tc,llJla cJc [JUCI'ra qttaJUo 
em tempQ cl.e tllt~. 

A lei mm·ci"l e a lei da guerr::s., que obe
dece a l)rincipio~ especiae~. posto que provi
dencie para uma situaç-:to t<tmbem ~slJecial· 
estabêlecendo regras a que devem submetter, 
se a.s relações dos belligerantes e a.té as re
lações destes com os demais habitantes do 
theatro da guerra; só é proclamada em caso 
de guerra, e só subsi'ste quando os tribunaes 
ordinarios estão encerrados, ou, estando a.lJer. 
t'Js, é necessa.rio o julgamento de actos que 
affecta.m ás operações mili'lares. Por isso, se 
distingue do •starlo de sitio.» Mas, declarado · 
o estado de sitio, ser-à. oonsequenc1a. disso a. 
p1'0clamação da lei marcial ? Evidentemente• 
sim, si o estado de sitio é declarado em vir· 
tl.lde.de ~,ggressão ou invasão inimiga. E pôde 
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ser applicada em caso de commoçã.o interna? 
Não, salvo si se trata de um verdadeiro es· 
tado de guerra e mts oper-açues de guerra, por
que é medicla de guerra. «Si em uma ~ruerra 
ci'Vil, » disse a Côrte Suprema dos Estados 
Unidos no cu.so Miligan, «e imJ?Ossivel admi
nistrar a. .justiça crimin<\l con!orme o direito, 
então, 110 theatro das operações militares, 
onde prevt1.lece a guerm, é necessario sub
stituir a autoridade civil <l.SSim coagída, para. 
seguranço.a do exercito e· da sociedade, e. como 
outro poder não existe. em tal caso, sinão o 
militar, é preciso governar com a lei marcial 
ate que as leis reaJquiram o seu livre im
perio. » 

A Constituic:.ão brazileir.::. de 24 de fevereiro, 
senhores, coaduna-s~ perfe~tamente com es.~es 
princípios de Direito Publico Univer·sal. No 
art. 80 autorisa a declaração do estado de 
sitio, quando exigir a segurança daRepublie<t, 
ou no caso de a.'}'J'~"I!·~···r.io eswangei1·a., ou no 
caso de commor.''Z!i íntcs!ina. Dado, porém, o 
caso de tr.(lgl'es.;ao eswan(l~ira, determina, o 
arG. 48 no n. 8 que o Presidente da Republica. 
decla1·e immediata.mcnte a gtc~J1"1'a. 

Assim, em Jace de nossa Constituicií.o. a 
declaral,'áo de esta(lo de sitio em virtude de 
aqrvew'to e,Çtl·an.Qcir~l implica a proclamaçii.o 
da lei marcial, porque é um c::!Sus bclli, e tal 
estado rlc sit:o corresponde ao que os publi
cistas, de que Í.lllei, denominam estado de 
sitio milita?'. 

Si, porem, o estado de sitio e dech1.rado em 
virtude de uma commoção intestina. só pro(tuz 
o effeito de suspender as :,rarantias consti
tucionaes da liberdade dos cidn.dãos. mas niio 
o livl'e exercício dos poderes representativos 
da soberania, inclusive, portanto. o judi
ciario. Esse estado de sitio e, pois. de caracter 
mcrn.mente politico. . 

Ora, para. regular o primeiro, i:;to ê, o mi· 
Utat', não car<cemos de promulga.r uma. lei 
especio.l, porque a. <tggressão estrl~ngeira. ~ 
um fu-cto posith•o, uetiniào e que não admitte 
•iuvida de in~rpretação, e a sua. consequencía. 
ê o estado <le guerl'a, que se rege pela. lei 
marcial, e de acoordo ·com o direito inter
nacional e com o direito militar. 

A lei de que carecemos, pois, e uma lei que 
regule os casos, os effeitos, as condições e os 
limites do estado de sitio poUt~c o. 

li:is a razão t1o titulo do meu ]rojecto, cnjo 
art. 1 o é o seguinte: 

torio naciono.l em que se verificn.l' a insurrei
ção, si as medidas leg<tes ordina.l'ias, a.poiallas 
~a força. d~ que disponham as autoridades, 
forem mamfestu.menm insufficientes para a 
repressão da desordem e o re.;;tabelecimento 
da paz. 

§ [.o Os crimes definidos nos n.rts. 87 t\ 114 
e 118 êl. 119 do Codigo Penal vigente nü.o au
torisam a declaração do ('St<ltlo de ~itio sinão 
quando tomarem a.s peoporções da, commoção 
intestina, verificada na 1orma e nas condições 
indicadas na disposic;.iio anterior. 

§ 2." O crime de conspiraç:,ão (Co(l. Pen. 
art. I 15) só justí:ficar.i a declaração de esta
do de sitio. si envolver a força armada ou 
as autoridades militares, a ].'JOnto de abalar a 
confiança uo governo JlO seu concurso pa.ril a. 
repressão.-» 

Já fiz ver, senhores, que,em face do art. 80 
de nossa constituição, a commo(-.ão interna sv 
autorisa a decla.rD.çií.o de estado de sitio,quan
do, em virtude della,, correr parigo a segu
rança da Republica. 

Logo, não púde autorisal-a uma perturbação 
qualquer da ordem puolica, com ou sem e<t
racter político, dessas que o Codigo Penal de
fine e pune com penas ordinaria.s e para cuj:t 
prevenç-ão ou repressão immediata as leis es
tabelecem as medidas proprias de policia e · 
necessarias á manutenr.ito da ordem e à S6,"1.l· 
ran~,~ publica. 

Realmente. o estado de sitio não ã um 
meio directo de repressão, mas um meio in- ~' 
directo, porque facili ta o emprego dos me~im; 
directos, sugeitos, na vigencia das garantias 
constitucionacs da lib~l'(laLle, a formalidttdes, 
cuja obser>""U.ncia. em CMO de pedclita~ão das 
institl1ições, poderà embaraçar ;1. acr;.ii.o d•1s 
a.utoriuades, incumbirias da manutençiLo dn. 
ordem e da defesa drLS mesma~ ins~ituiç1.ies. 
para reprimir com )Jromptidão e cnergirt Clf' 
seu,:; inimigos . 

:r.ftts, como :l. idêu. ue commoçãu inéem:t com· 
prehencle a de di ver:;;,ts ordens de tact~. que 
se podem verilica.r num on m:li$ potltos do 
paiz, ou mesmo em todo o paiz. cuja repres~o. 
immeuiata ou nií.o, ~eg-undo a sua gravidade, 
e indi3pensa,vel <1. bem da ordem, (la tmnqui
lidade, ou da sP.guran\;a da RepubHca, estu
demos essas diversas ordens de factos, gL'adU· 
ando-as pela gra vi(tade de cada uma, de . 
menor pa.m ma.ior, ;tfim de Yermos quaJ· 
de;;sas ordens de r,~,ctos constitue a commoção 
intestina que comprometta ~ ~eg1.1:ánça da 

<~::O Congresso Nacional resolve: Republica e taça c·•l'l'CI" a pccwza wwmumtc p~-
ArG. 1. o A commoçiio intestina, de que 1·i(Jo, no.; termos em que o art. 80 da Con~tl

trata o art. 80 da Com:tituiçã,o da Republíca. tuição exige que ella se ~f? para autorlSar 
só se verifica no caso de insurreiç-J.o armada a. declaração do estado de srt10:. . • , 
do po'\"o ou da tropa. A mais simples das commoçoes mtestina~ e 

Em tal. caso, não se achando rl_lUnido o Con- a que se ori15ina ~o fitcto qu~ ~~osso co(hgo 
gresso, 0 Poder Executivo podem declarar e!ll] :pem1.I denOffilll(l. «f1:71l~trtiiU!11ta •.ll~c!to e~n logar 
estado de sitio o ponto ou os pontos llo terr1-, pu/Jl~~;o p~ra, )Jo;· metO de mott~. tw.wlto ou 
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a.•swdo, commetter-se alyum c-l'ime,» · etc. tuições, e, por isso,não obteve do Congresso o 
·E' a que os italianos dão o nome de commossa governo americano a. suspensão do hab8a8-cor
segundo a explicação que Ara.nj i o Ruiz dá. do pu• IJara. o caso da. conspiraçao de Burr . 

. facto, a que corre>ponde esta palavra. Ore- Dessa. gradação, que estAbeleci. senhores, 

. medio para essa. comrnoção e meramente poli- conclue-se que a simples commoção, provení
cial, gegundo o <~rt. 121 do nosso Codigo. ente de motins e arruaças, como deu-se entre 
Segue-se, em gr-ào de gravidade, a .~edição, nós, em quasí todos os estatlos, para. se depo
que se distingue do ajtmta.,umt~ i/Ucilo pelo rem governadores ou os obrigar á renuncia. 
ca.racter politico de que }Xid.e revestir-se essa. de seus cargos, a.?ret5xto da. rilstat~raçao 
forma de perturbação da ordem publica. e da !erfll.idllllP. de 23 r.t• no~:~embro do anno pas
pelo uso de armas para o nm que se tem em .•ado. é sempre mais facil de ser reprimida, 
vista, e, por iSl;o, é putú(lo por nosso Codigo quando o governo o quer, do que uma. sedi
compena maior. mas cuja repressito e tambem ç<L?, assim como a. sectiç<'to o é ma.is do que o 
meramente policial e nos termos dos arts. 121 amotina.mento, que, por sua. vez, é menos 
e 122 do mesmo Codigo. dificil de repressão immedio.ta. do qne uma. 

Segue-se, em gravidade á. sedíçã.o ·a com mo- inst~rre:çao a nu1o armada. 
çã.o resultante do que os francezes denomi· Ora, segundo o principio jà demonstrado de 
na.m. émeute e os italbnos am1ltc;tirto.mcnto, que que o emprego dos meios extra.ordma.rios só é 
dá-se quando a causa não é ma.is indirecta, licltoqua.udo não bastam :para a. repressão os 
mas directamente potitica., tendo raises no meios ordinarios,é evidente,comotermina..Ara.n 

· ma.u humor contra. a autoridade, quer local gio o seu profundo capitulo .sobre o assumpto, 
quer do governo geral, e pronuncia-se por que «a promulgação do estado de sitio politico 
um!.l. subleva~.ão armada. do povo, mas res- só deve ser deter.mi.'lada pelo ca.so de uma 
tricta a uma localidade, sem el:;tender-se a i>t$twreiçao o" rebetliüo, ou nQ caso de amo
uma. região considera.vel. E' a ordem de fa- ti11ame1uo ou >edição, quando qualquer destes 
ctos, que, perante o nos.'IO Codigo Penal. cor- fo.ctos a~sumir as proporções de uma. insurrei-

. responde aos crimes dos artigos 87 a 114, e çrio e forem manifesta. e absolutamente ineffi
. . para cuja repressii:o a lei estabellece penas es- cases os meios ordinario.~ de repressaa. 

peciaes e a respectiva forma. de :processo e a Eis justificado o art. In do meu projecto, 
__ competencia. e::tdusi-va do poder judic~io que, aliás, reproduz o art 1° da. lei fran.ceza. 

· federal. .,o . . de 3 de abril de 1878, que diz. (li) : 
. Mas «quando esseammotina•;tento:~>,diz Aran- <J..\rt. i• O estado de sitio não :p&le ser de· 

;., ~1o, _ «:o~na-se ameaçador da se,"1lr~uça das clarado sinão em caso de perjgo immineo.te 
, . mst1~m~.oes, ge~es ou ~ocaes, e, a1nda. q_ue para a Repubtic.'l., resultante de uma !J~rra 

relat!V!.l.mente ctrcumscr1pto a. uma regiao. ~:&t1·a.ngeir,t ou de umo. in:mrreiç<r.o a n~o ar
como uma gra.?~e cida.de •. abala pNfund:t- machl». 
men~ a trt\nqm_lul~de publica., depondo uma Nem isso é novo no direito publico brasi
autorldac!e C?nS~ltUida.. appossa1,1do-~ das !or- leiro. senhores, porque a. Constituição do Im· 
taleza.s .. mst~tmndo_uma. espec1e tle ~overno pel'io determinava. nos ns. 34 e 35 do art. 
re-vol~lctona.r~o .• ou st repercute em va.r1_os pon- li9, que os poderes constituciona.es não podi· 
tos CJrcumnsmhos do !oco •lo movlmento. am suspender a Constituição no:tocante aos 
como. quaD<lo por uma. ,·a.<>t.'l. ?,ono. ~de terreno direito:l individuaes, salvo quanto á.s {tJnllali
p~xtmo :J. uma. crat~ra de vulC;.l.O em Elru- tlrJtics !lararttitlora .. ç da libentar.le inrliuitlt<e~l, no 

. pçao sentem-se frcq_uent<'S rumN•es, e a terra caso de invasão de inimigos ou de r~beltiiUJ, 
se c:ommove. e a ur1~t pa.t·ece que se conturba; que, se<>Ltndo as distincções por mim est.'l.be· 
q~ando esse rno-.,·tmento en~outrt\ :u.lhe- lecidas,

0 
ê um facto ainda. mais grave do que a 

soes em outros pontos do p:uz apparente- in.•1.1rreiç<io, e seria uma injuria il. Constitu
men~e tr.anqu!llos, _:promptos a .~b!evar-se in te Republicana do Brazil suppôr que elln ti
por ldentiíicaçao de mteres;;es pohttcos, temos vesse votado. no art. 80 da Constituição de 
a in~urrefçao,qne qm1.ndo mais vasta. e P:_?1Un 24 de fevereiro, uma d!sposicão menos li
da muda no ).Jarz, se pode cllamar rebellw.o, e. beral <to que uqueila do n. 35 do art . 179 da. 
quando é tal que taça lJericLitar a existencia Constituição do Imperio. 
do estado ou a sua forma de go»erno se cha- · . . : . ) 
ma a revoltlçi<O». ' (ll!uttos opaa•das e vozes: nw.t~ ~.em . • 

Mas, como alguns escriptores distinguem _Pas?o a. rundamep.tar o _art. ~· do sub 
da insurreiçtlo a ~-e'f]oucçao somente pelo sue- stitutivo, que propoe (le). . 
cesSt> que corôa. a obra. de uma, emqua.nto ._ A.rt. 2. • Quando ó Poder Executivo exer· 
que a outra ê destinada sempre a ser sulfa- cet" a attribuição do art. 48 n. 15 da Consti
cada, os inglezes e os americanos só aduúttem tuiç;i.o, por não se a.cb~r fimccionando o Co~
como ca.usa. da. Sl!Spenst1.o do ha)}eas-corptcs o gresso Nacional e Teril1ca.r-se a. commoçao 
caso dE.> insttrrcir.ao ou .. cbelliao,de :\CCOroo intestinn. na. fórma. e nas condições do art. }o 
com as respecti.va.s disposições de suas coosti- desta. lei, a.s dua.s ca.-m.a.ra.s do Collc"l'esso re-
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unir-se-hão 30 dias depois da. decla.ração gislador francez, estabeleci que o Congresso 
do estado de sitio. independentemente de reunir-se-Ita, indepen<lentemente de co;1, 0 cn
convocação. . çao, por que, competindo ao proprio poder 

§ .L• Reunidas as cama.ra.s por esoo motivo, Qtl() suspende as gar:mtías constitueionaes o 
poderão, depois de examinado o acto do go- dil·e ito rJ.,; convoc~t~· o poder rttte t~m ele julgar 
verno e a.doptadas as medidas que, a ess!l re- o seu _acto e v~rtficar <L_ sua re.<ponsabilidade, 
speito, couberem, delibel"J.r sobre outros as- poderw. elle evtt.-tr esse .]ulg:J.mento immedia
sumptos de ca.ra.cter qrgente, cuja soluç:.ão to do poder competente, pror·ogando :wGitra
convier ao interesse geral.. riamente a duração llO estado li~! sitio. t\..--su-

§.2..• Os funccionarios publicos. de qualquer mindo a dictadura por longo tempo e não ca
classe ou categoria, que obstarem de qual- bendo contr-J. o ~eu capricho sinrw <L t·<l:;i):!na
quer modo á. reunião do Congresso, n;~, hypo- ção, até g ue o Congt·esso se viesse a reunir no. 
these deste artigo. incorrer-lo nas penas do dia const1tueiona.l, o que seria. avi ltante, ou a 
art. I09, _pa.rte primeira, do Codigo Penal. ,. tfl\'olt.a por indigna(~io, que 1tggravu.ri<\ :l. si-

Jã demonstrei, senhores, que, em face de tJação política do paiz. 
nossa Constituição, o estado de sitio só póde Pela. mesma l"J..<:ào, prevendo a P<J$Sií el in
ser declarado por uma lei do Congre3So; tn:l.S, tervenção do governo, quando intere.ssado em 
como, na. eventualidade de nã.o se achar impedir o immediato julgamento de seu neto, 
funccionando o Congresso, e correndo immi- por meio de seus agentes, para obstn.r á. reu
rnmte perigo a RepuiJiica, em virtude de uma niiio do Congresso, propllz no§ 2• que s~jam 
gra'l)e commoção intestina, o Poder Executivo julgados ineur~os nas penil.S no art . l Q<J, par
pode decretal-{), e indispensavel que, logo te l" do CO<ligopenal, que pune <((OS que se 
apôs ao decreto do Po<ter Executivo, o Con- oppuzerem, por ilLctos e directamc<U.e, a rcu
g:resso se reuna. para approval-o ou suspen- nii:i.o do Congresso »,os fun<:eionur ios puhlicos 
del-o, de accordo com o n. 2l do art. 34 d:l. que, por qualquer meio. derem caus:\ a que 
Constituição. os deputados ou senadores não pos~m r~u_. 

Realmente, nada mais grave e de mais fu- nir-se, n:~. Co.pito.l Federa.!, no <li:~. em que, em 
nestas consequencias possíveis do que a sus- virtude da deciamçiio do estado üc sitio poli
pensão das garantias .constituciona~ pelo tico pelo Poder Executivo, deve :tbt·ir-se o. 
poder que dispõe da força para manter e Congressso extraord.in:J.ria.mente P:\1":1. o<:~m
razer cumprir a Coustitui(ão. par-se do as.sumpto. salvo o Cit.-<o do ter de 

Mas, desde que a propria Constituic;"io reunit·-se onlinariamente mesmo <\ntes do 
deixa-lhe o arbítrio lle determinar o tempo trig<:simo di<J. d:ll[Uell:.\ llc<:lam.<.{LO. 
de duração dessa Slll.i;·ensã.o de garantiãS dos Pass~mos a.o :trr.. 3• que :;e comp:ie (\e oitn 
cidadãos, e preciso que esse at•hitrio encontl-e pa.t-agraphos e. por isso. peÇO-vos permi!>sfio 
na lei um freio, porque nua ha poder que, para justific.1.l-os um pot· um. 
entregue absolutamente a.os seus caprichos. , 
não se torne tyr-J.nnico, e esse ft•eio não pódc Eis 0 artigo. (!c): 
ser outro · sinii.o o julgamento immediu.to do «Art. 3.• D~atl'o de trcs clías lhL reunião do 
Poder Legislativo. desde que a.o Poder .Tmli- Congl'C.~SO . n:' lbt•mo. do al'tigo ani;C(.'(.'\lcntc. o 
cia.rio niio compete <-onhecer, como J:i notei. Presidente c.l:L Re}lnbllca. em mcnsa~:em espe
da. constitucionalidade ou inconst.itucionali· elo.!, qu~ rem~:ttcl~·~ i' Camm'tl. do~ D~put:~do> , 
dade da.quelle acto politico do Poder Execn· rcl:\ta.rli.c motimtú tod(l.~ ns rnL~Iitl:.Ls tlc cx
tivo, mas apenns da. constitucionalidade ou C~!p,;i'io ffUll hon ,·m·em sido tomu.1.las. cxpomlo 
inconstitucionalidade da.s medidas de revres- ns nl.7.(!l!$ em '1.11C ~u ti,·cr fun•htclo par~L decla.
são tomadas ou o.utori>n.da.s sob o e.statlo de r1~r o cs!.ttdo tlu sitio, c enviando-lhe, com a 
sitio politico. mensagetn, os inquct·itos, proee3:!0s e dOCll-

Eis por que a. citada. lei franccw. de 3 de mentos de qualquer gonet-o, que as juStili
a.bril de 1878 est.atuiu no art. 2• que « em quem. 
caso de adiamento - (ou recesso) das ca.- Em face do projecto <lo Senado, que não ad
ma.ras, o Prestdente da. Republica podei.".\ optou a. idil<\ du. t_'CUnião ext c:ortlin<tria do 
decla.rar o estado de sitio, de a.ccordo com o I Congresso 1030 apos a. decl<1z-aç,to do .estado t~e 
conselho dos ministros, mas, então, {f.s cama- sitio, cuja approvacrro ou suspensiio . tlcana 
ras :reu>tir-se-hclo de pl•110 direi(o, dov.~ diG< dependente da. reuniií.o ordinari:J. do .mesmo, 
depois.» niio haveria. necessid1tde de pro.zo.nlgum para 

Comprehende-se quão difflcil, sinão impoo- o Presidente d.-t Republica cumpm llSSedever 
sivel, seria.,entr~ nós, a reunião do Congresso, constitucional. porque, mesmo na mensagem 
depois de um acto do governo, declarando o ~era! que elte de,,e r<>.metter ao C0!1ZJ'6SSO no 
estado de sitio político, antes de trinta dia~. di11. ele su'l. abertura anuual, podel'la r elata. r 
Por isso, não o bsta.ute reconhecer que e bas- e dar as razões de seus. 3:ctos. __ 
tante longo esse praso pam caso tiio urgente, M:a.s, a.dopta.ndo-se.a1dea <J:l.reunm~ ext;:aor
fixei.-o no a.rt', 2• do projecto ; mas. como o le· dina.ria. do Con.,"'l'eSSS,logo.a.pos a declarac;ao do 
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estado de sitio pelo Poder Executi l'o,e poaendo approV1lcão deste, mas paio excesso dos li
elle vir a. reunli:·sea.inda dentro do prazo fixado mites constitucionaes das medidas de repre'
para 11. duração do estado de sitio, de modo são, formulando, por conseguinte, a respe
que ateá. vespera de sua reunião póde o Poàer ctiva denuncia contr:t os re~ponsave1s su
Executivo tomar ou autoris;1r ainda alguma.s jeitos <1 uccus;tçfr.o pai<~. Cam<H-a pera.nte o 
medídas de repres:;ão comrela,cãoaindiVitluos Senado. 
i.rnp~ca.dos nos acont~imeny.os, q~e tenham Vejamos 0 § 3• que diz ({e) : 
mot1vado aquella prov1denc1a polit1ca, mas, ao ' 
mesroQtempo. cessando toda a antoridade c1o «.§ 3.• Si a Caman não inicia.r es~es tJ·aba-
Pod.er Executi r o rom re!ar.ã.o ao estado de lhas dentro de cinco dias da apresentaç.ão da 
sitio logo que o Congres;so se reuna, como mensagem e dos documentos. de que trata 
preveni no a.rt_ 9 do meu pl'Q)ecro,:pareceu-me este artigo, o Senado requisi.ta.l·os-ha. da. Ca· 
conveniente estabelecer um prazo, embora mara e iniciar-à. logo o exame do assumpto. '> 
curto, qual o de tres dias, para, dentro delle; Póde, com efi'eito, acontecer que a Cama.ra, 
preparar o governo e remetter no Congresso p~r capricho de uma maioria governista. ou 
a. respectiva mensagem especial, acompanhada de uma minoria facciosa., resoha-se a. prolon
de todos. os documentos que justifiquem a. de· ga.r o supplicio dos reprimidos, e, então deti
clara.ção do sitio, assim como as medidas de ciente seria uma I~ i l'eguladoro de assumpto 
excep<}ão que tenham sido, durante el!e tão gra;ve, si não eVitasse tal abuzo com um 
effectuadas. ramedio constitucional. qTlalo q_ue propõe este 

V e íamos 0 ~ 1 o desse al"tigo ( LtJ ) : § 3." do meu projecto, estabelecendo um prazo 
" y ~ dentro do qual deva ser iniciado pela. Camara. 

« § 1." E\lSes doc11mentos a.presentar-se-lü'lo o·trahall!o, pe~o menos da commissão, reta
sempre em original e ser·â.o, nn Ca.mara. e no tivo ao julgamento do.s a.ctos do governo. 
Senado, depois de remettidos a este por Esse remedio é o limite da iniciativa da Ca· 
aquelta, livremente franqueados iL inspecçiío mt>I'"J. pelo diraito que adquire, expirado ial 
dos seus respectivos membros. desde que seja. llt'aZO, o Senado par~ iniciar o estudo da. ma
dado para a ordem do dia o parecer da com- teria, requisitando da Ca.mara a mensagem 
missã.o a. que tiver sido commettido o estudo e os documentos a ella. remettiuos pelo Pl>eii· 
preliminar dos mesmo3.~ dente da, Republica.. 

A utilidade dessa disposição e intuiti\"3.. Mas, podendo acontecer que a. camaro, ca
Ella pre;iue qualquer alJUso do goYerno ou richosamente, ll\'os recuse, o § 4.", que c o 
de .seus ngen~e3, falsificando, a tit~l_o de seguinte, previne a bnlothese {le) : 

_ ~~p~~\ :Para tse~ta.l·os de responsabi:iu.lade « § 4 •• Si a. C.'\mara lh·os recusar, 0 St\nado 
. m n, l, denunc .as, docmnentos ou mque- examinará. 0 assumpto pela, •·eroade sabida., 

· ritos. em qu7 fa~.:~m crer ao qongresso se esclat·ecendo·se com as inofrmaçües que puder 
ha.v~r.em funda<).o }lama declaroçu.o do estado obter. e communicara a, Camam a deliberaÇ11o 
de s~tlo e, espeClal~ente, pa~ o emprego das que tiver a.doptado » 
medidas de repre;;sao, autorts.,da..-;; pela. Con- · 
stituição, contra t.'tes ou quiteS indh·iduo~. i~·· P?dendo ainda. acontecer Ql!_e u. Cat,n~ru. t'e· 
Yezes por l!!~ro cspirlto de Yingança. pe~<;Oa.l calctt~ em p~olongar n. so.Jtu;M deflntt!Yrt do 
ou perse,"UUçao política. negocto. depo1s . de resoh'ttlo pelo Sc~mclo. o 

Vejamos. o § 2" ( Lr. i : meu projecto estabelece um prazo. a.liú.~ lon-
«§ ., o o . d , h • . • . • go, pn.t•a essa. rçsoluç.iio deflnitiv:J. dn C:1.mnrn. 

1 
~. exa.me essa .. ma..,rw. set><t ~~ucw.do (lCIJois úo l'ecebimento tia deliberac;ão l'la Se· 

l:, Cl\ID~\ra.. ou~c, ru;~ml como no :semulo. nado, pena. de Mnsideror-se, expirado ess"' 
lo.,o!l'Y'ap:s a dell~.eraç.to da.CJ,Mlle ~u~o cl~ l_)1.",1.7.o, ne pleno dit•eito nti.o appt'O\·:ido ou ))U~
Con., e.;;,o, ella ~er;;. 1'~-ecedenc!~ a q111J.esqu~1 p=nso 0 sitio. ainda. que 0 senaclo 0 tenha ;~p· 
outros assumpto.,conslderondo-~e ?-e urgcucm. provado ou mantido como se ve tlo § 5.". Q1le-
o pa!eqer que. houver de pronunctar;se.» diz (te] • ' • 

A 1dea cont1da neste paragrapho e a con- · 
tida no art. 4• do projecto do Senado e se jus- «§. ~· Si, neste caso, a Ca.mara não re.solYer 
tiTica pela. competencla. constitucional da ca- detimtrva.mente o assum}lto !lo. termo de 20 
mara para. iniciar o processo de r~spon.c:abi- dta.s .do recebHnent2 uo prOJecto do Senado, 
!idade do Presidente da Republica.J si a com- COJ!-Stde.rar-se-~ta. nao appro~ad? ? esta~? de 
missão incumbida de dar parecer sobre a Sltto, ~ue ftc<l.r& logo suspenso; st amda e.sttvet> 
declara.<;io do estado de sitio, assim coma em VJgor. » : 
sobre as medidas rle excep~ão tomadas dur<\nte Mas, seohore>, o ramo caprichoso ou l'e<:al· 
epe, Terificar que aquelle acto 1'oi inconstitu- citrante do congresso, com relação ll.o julga.
cwna._l. ou.tendo sido coaforme a constituição. mento do sit1o, ou dns medidas de excepção 
as medidas tomadas dut·ante elle foram in- duro.nte elle etrectuadas, põde não ser a Ca
constituciõnaes, e concluir o seu.parecer pela mara, míl.S o Seuado, e, como não lla razão 
não approvac,:i\o do esmdo de sitio, ou pehl para que ftque um, perante a lei, em posição 
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superiOl', para o abuso, á do outro, o § 6• ·es- de cumpd1' l' :seu dever constitucion<ti, sob :t 
tabelece: ( ~): forma. c uo PI"J.to indicados oo artigo antece-

«§ 6. • Este mesmo prar.o, nas mesmas condi- dente. considemr·se-lm de pleno direito não 
eõe.s e com as mesmas consequencias. vigo- npprovado o est'l.do de sitio, que fic..tr~t logo 
l'ara :para. o Senado, quando o a.ssumpto se suspenso. si ainda estiver em vigor. » 
tlver iniciado e resolvido regularmente na Quando tratei do par;.1b't'apho unico do ar-
C:tmara.» tigo 3> do l)l'oject.o do Sena(lo,dt>mon~trei a de-

Agora., senhores, examinemos a. materia 1iciencia dessa disposição. J!OI" niio estabelecer 
dos§§ 7• e 8". que sã.o connexos, e me pttrectl uma sancção para. o abu~~ qne possa com
de grande conveniencia. (lc): mette1• o Presidente da Republica, tleixa.ndo 

4§ 7• 03 documentos a que !:3 refere este Je cumpri•• o devet· e:onstitucíona.l ele t•emet.ter 
artigo serão publicados ollicíalmente com o á Camat·a. a. mensagem especial rela.tiYa a.Ol> 
pa.rec:~r da competente commiss-d.o da Ca.mara, seus actos de declara.çiio de est.'l.do (le sitio e 
ou do Senado, ro. hypotltese do § 3•. medid:.\S tomadas ou a.utoriSU<las, com ·os re· 

§ 8.• Não poderão ser r-ecu·sados esses doeu- spectiYosdocnmentos. 
mentos aos exames ordenados pel03 tribunaes Mas, como o. co.mara não se poder-i pro
de justiça para verificação da cutpa.bilida.tle nnnciar a respeit.o, nem verificar a responsa.
de indivíduos envolvidos em processo, ou que bilidade em que t~nha. incorrido o Presiclente 
esteja.m soiirendo constranguncnto por imptt· da. l~publica, siniio em foJ.re de.t.a.es documen· 
taçô2S ligadas MS motivos <.la. decla.roçã.o do tos e à. vista. das rar.õe.~ prodma<Lts pelo me<l· 
estado de sitio.» mo Presidente da Republica. em sua mensa· 

A publicidade d~>es uocumeutos, u~rJOis sem, pam .}ustifico.r os seus a.cto~ . ponderei 
que o Poder Executivo já. exerceu toda. a sua. qu~ · 05 pacienw não de~·htf? pa,oar com o 
;~.CÇÜo em virtude delles e os remetteu á ca- ~upplicio ess:) ab~so do Prestden_te da R~pu
mara., onde podem ser inspeccionados pelos blica., ou que 0 pll.l7., no c~ de VI[(Orar ~mcla. 
deputados, lo~o que f-r dado para a ordem do 0 sitio pot• clle de:larau~. na o devnt_ contmuar 
dio. o respectiYo parecer da. competente com- sob 0 regimen d1cta.tonal, deternunado pela 
missão, nelles baseado, e idispensavel. sobre- suspen$ão das garantias ~nstitucionaes. ~· 
.tudo no regimem politico que !Ulop~amos. pe- por isso, entendi que a maiS efiic:l.Z sancç--~o 
rante o qual a. responsabilidade do Pre,;_ide~te pal'a. tal omissão do Presidente da R~p~bhca 
da Republica. suppr~ o cort'OOtivo co~st.i.t~clo · devia. ser a. nao app;·ov·•r-i"io de Jlleno d•,-e•t·• de 
na.l do parla.m_en~ms~o ?as monarc)uasliv.;es .<cus aclo.•, no caso úejá haver cessa.d? o. sitio. 
ou nns_ repubhcas ~mcl.l'Jas. e con~tttue a \"'o.- :ou a .~·1.wensao tambern de pleno d1re•to do 
l'antla. unica das.ltb~des pul)llcas ~m t;lce sitio. si ainda estiver vigorando. (il.poia.-to;·. ) 
do poder. que d1spue da for~;a para 1mp01· o E , bT dade 
respeito ao direito, mas que póde ta.mbem. po1• U:~t S~. DE!'tiTAOO - . a ~esponsa 1 1 • 
um impulso de despotismo,empregal-a contra. do P~es1dente da R.epubl_t~ JLlos abusos com 
0 direito. (~1poiatlos.) mett1dos a. pretexto de SitiO • 

Mas, si esses documentos, segundo o§ 1". o SR. L"EOYIGI.LDO Fu.acEnus- Nadll. tef!l 
devem ser remettidos :i Camat-a enl o1·i_qinat, uma cousa. com a outra.. O facto de se const
e podendo acontecer que, jü. entregues ãs jUi · dera.r tle ple.w <lir~:it" não appt'?vado, ou sus
tiças onlinarius os cid<ul~os indiciados n~s :tl.l.- penso.o sitio não obs~ a. que seJnap~senta.da.
ctos que tenham (!etermma.do <t declar~a.o do á. Cnmara uma. denuncm.contra o ?residente da 
estado de ~itio, ha.ia susp~it3. de que M <:_óph\s Republica. pelo cr ime ~u. P.elos crtmes que. em 
ou eertidües instruetivns dos processos na.o es- face da. lei de 8 tle Jtmetro Jo corcntea.nno. 
tejam conf()rmes a tacs documentos, ou. mes- ti >~r commettido. j~1 ].)1)1' h:~: ver ueclitratlo _o 
mo a.ntes de entregues :is justiças ordin~rh\S, ll$.t.'\.do ele sitio sem ter lt:l.\' tdo :t c:ommoc;~to 
;~lguns pacientes das medidas de repressuo to- intestin:l. verificada !\OS termos (lo art. 1" 
madns ou autor•isadas pelo governo tenhnm cleste meu :projecto . .l<t por ter tomado ou a.u
recorrido u. <\lgum juiz ou tribunal compete~- torisado, dm-::tnte o sitro. emhot'".\ decl~ra~o 
te lm-ocando o seu officio em favor de SU:l. li· de accordo co1n o n.rt. I" deste meu vroJec · 
be~(lade. e tenham requerido a esse juiz ou medidas de repr~;são Oll_ o~tr:'\S ved~das o~ 
tribunal qualquer exame em qualque; de nii.o conformes :t Constttu1~ao . (llf~m~~ hem, 
taes documentos, pareceu-me obvro qne ll. CQ.- 1;n,ito bem..) 
mara. não ficas.c;e o direito. de recusal:os ~os Pa..o.so a funuam.entat· 0 art. 5• que diz (1~): 
exames oruenado.s pelos, trrhu~aes de J!lStiCU. t ~ •E d u··-emimento entre os 
nara os fins espeetficado~ no§ 8'. «Ar · '-' · m caso e u;s to : manuten-
.1! • • llous r;l.mo.:; do Congt'elSo, qu:ln .1. o sa. GoNÇALVES CHA'I'ES -E !OJ,'lCO. l,;ão do estado de si_ti._o e.~ vigor ou tL app~V3.-
. o SR LEOVIGILDO FILGt.l"E:tRAs -Passo, ago· ~ao do est..1.!1o de sttü> J<~ levo.ntado. conSid!
\'a; a.' fundamentar o·art. 4•, que diz. (!íl): ra;r·$8-lm. de pleno uireitCI sn~:p~nso ou n;to 
·« Árt. 4.• Si 0 Pre.~idente da Rcpublic:~. deixa.r appro\'atlo o mesmo estado de ~1t1o .~ 
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Si ao C<lngresso é que compete approvar ou sitio já suspenso, porque, ainda qua.ndo taes 
suspender o sitio declarado, na sua ausencia, crimes fossem os factos determinantes ou 
pelo Poder Executivo, é evidente que o con- concurrentes para. a deda.ração do sitio, elles 
curso de ambos os ramos do Congresso é indis- não deLxariam de ser crimes puniveis · pelo 
pensavel para que elle seja approvado ou Poder Judiciario ,dado o caso de não ser appro
ma.ntido, como para convert.er-se em lei vado J·elo Cong'l'esso o mesmo sitio, como não 
qualquer pro,jecto carece de ser approvado deixariam de sel-o pelo facto de não ter sido 
em ambas as camarM. ded<J.rado o sitio. 

Poderia, por isso, parecer inutil essa dis- Entendida de outro ·modo a respectiva. dis-
posiçã~ do meu p:rojecto ; mas, como com re- posiç{to constitucional, seria. considerar de 
laçã.o aos project.os de leis ou resoluções em pre-ocllÇtio ou pe•?as as medidas de 1·epress,zo 
geral um dos ramos do Congr-es~o tem o di- autorísada.s. durante o sitio, pela mesma d.is
reito de emendar a proposiÇ'.lo do outro qu:.mdo posi,.ão, e eu .ia demonstrei que isso seria um 
não estit de accordo com ella , mas não quer absur(lo. ( AtJoiados. li{uilo bem, mt>ito 
rejeital-a in timi;UJ, e com relaç-;Lo ao projecto bem. ) 
da approvação ou suspensão do sitio decla- Passemos ao art. i•, que diz (I e): 
rado pelo poder executivo, que nüo é por «Art. 7 .• A snsp~nsão de garantias consti-
sua natureza. objecto e :fim, su:;:ceptivel de tucionaes, em consequencia. da declam<:ão do 
emenda, o direito de ambos os ramos do Con- estado de sitio, não ter.l. e:lfeito sinão depois de 
gresso e igual, e assim como, para decretar o publicado officialmente no loga:r o decreto ex
estado de sitio, o accordo de ambos é nece..'<&'l.- cutlvo ou legislativo que 0 estatuir.» 
rio, assim tambem para apprO\'ar ou manter o decreto de declaraç:.ão de estado de sitio, 
o q_ue tiver sido, na sua auzencia, decretado como g_ualquer outro decreto,obedece aos -prin
pelo poder executivo é nece$Sm·io o accorda cipiOOJconstitucionaes da não retroactívidade 
de ambos, julguei conveniente adaptar essa e da necessidade da publicação para produzir 
disposição, cuja idea se encontra no art. 5. • e.ffeito. · 
da. lei Jranceza de 3 de abril dd 18i8. Sem duvida, entre a publicaç:ão e a applica-
. Vejamos o a.rt. G.", que ~liz (lei) çi\o de tal decreto nU.o ]_)Óde, atteutas a sua. 
« . .Ut. 6.' Suspenso 0 esttl.dO lle sitio, ou por natureza e fi.ns especiaes. decorrer um longo 

.. ba.ver expirndo 0 temDO rleterminnclo no de- intcrvallo de iempo. Mas, exactamente por 
ereto de sua declarnç{io. ou por acto do pod&r sua natureza e fios especiaes, o modo de sua 

. E;xecutivo ou Legishttivo, ou por qualquer publicn,ç:ão deve ser especial, desde que. di
dos motivos previsto~ nas disposições ante- vm'samente do que dti.-se com a publica.<;i.o das 
riores, (-essam immedi:Ltnmente 0_, seu.; e1l'ei- lei~ em geral, para •~ qmLl basta. o. sua inser
tos, readquirindo a liberdade os cidad[os ~u- ção no Dir,;rio Officiat, o estado de sitio é de
jeitos ã.;; mediuas de repressão que lhes clarado para produzir eifei to ern um ponto 
th·erem sido applicadas. sem prejuizo do pro- ou em alguns pontos do territorio e, assim, é 
cesso pelos crimes que hmwet•em commet- evidmte que o rcs]_}Ccti.YO decreto deve·ser 
tido. pnbfica.do no loga.r ou nos lagares onde os 

Esse processo e imlependente das delibera.- habitantes devam S:1.ber qne estão su;;penso.s 
cões do Congresso úcerca. do estado de sitio e as g-.J.ra.ntia.s constitucionaes, para não serem 
das.medido.s de reprcssilo efiectuo.das.» surprel1endidos por certo~ actos das autori

dades loc-aes, cont!"<~. os quaes elles teriam o 
.Já demonstrei, quando analy~ o art. 5" do direito de resistencia, si não fosse publicada a 

projeoto do Senado, que os eil'eitos do estado suspensã:o de ta.es garantias. 
de sitio politico ce..<Sam com a suspensã.o do o modo, porem, dessa publicação deve ser 
mesmo, devendo ser logo submettidos ás jus- tal, sobretudo no legar onde não houver iln
tJ.ças ordinar·ias os detidos ou de.'iterrad.os ]!~- prensa, que os hu.bitantes não -ppssam invo
los crimes que houverem commettido. car ignora.ncio. da suspensão das garantias 

Dahi vem que, cessa.da a repressão politica, constituciona.cs par(!, justificarem: a r~sisten
os illdivíduos, sujeito;; ás respectivas medidas cia que opponham i.ts ordens das autoridades. 
durante o sitio, devem readquil'ir a sua. liber- Isso, .porém, deve constituir materia de regu
dade, podendo, entretanto, ser presos pre-. lamento e não de um art1go especial de lei. 
ventivamente por mandado da autoridade 
judiciaria, competente para processai-os e Vejamos o art. 8', que diz (le)! 
julgal-os, si os crimes que tenham commet- «Art. S. n Quer por acto do Poder Executivo, 
tido forem illafiançaveis e tlerem-se os requi- quer do Legistati\'0, o estado de sitio só se 
sitos legaes IJara, a. prisão preventiva, antes da poder;).. decretar IJOr tempo (leterminado e 
pronuncia ou condemnação. nunca se estendera a todo oterritorío da nação, 

Dahi conclue-se tamb2m que esse procedi- mas exclusivamente aos pontos onde se veri-
mentojudiciario não póde :fica.r dependente da fique a hypothese do art. ·I•- . 
deliberação do Congres~o so b~e o estad~ de § 1. • O decreto de declaração de estado de 
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. siti~ tixa.rü os pontos ou o ponto ~o tert•itorio art. 34, n. 21, combinado com 0 art. 80 § 3• 
na.ctzn~l ~m que tenha de produz1r eifeito. Ua. constituição. ' 

§ -· Fmdo o ~mpo determinado no de Passemos. portanto. ao art 10 que é o 
ereto de. declaraçao de est:tdo de sitio, será seguinte (f/i): . · ' 
este cons1derado suspenso de pleno dh·eito, si . , . 
por novo decreto não ti v~~· sido PL'Ol'O""ldo «<~rt. _lO. Nem. o Poder ~xecut1 vo, nem o 
com antecedeneia. de <!OtJ.S dia~ pelo me no~.~ ~~~1sla.t1VO. podera. Subt1:ah1~' OS cidadiios aos 

O req);liSito da det.er·minaç;io do tempo da. JUIZe~gu. tl'~bunaes constltucwnaes. (Const •• 
suspensao das gam.ntia~ no dec:reto da. decla- art. 1N• ~ 1<>.) _ . _ 
ração do sitio està estal;elec:ido 110 art.' 80 da . § 1." Nuo se _podera.o cren.r cOf?-!lll~soes de 
COnstituição. E bem avisado proce<hm 0 le· ~u~?a.mento. tnlmnaes _extraordmat'IOS ou 
gisl&4or constituinte, porque « suspender in- JUrzes . d~ ,,.exçepç:ão, seJa a que p!'etexto ou 
d.e~tdamente t.a.es garantias, diz Amn:,oio. den~~ma~ao_to~. ~ . . . 
Slgnifica. sutrocar as liberdades e <\té as insti- _§ ~. AJUtisd.Lcçao. de _trtbuna.es _mtht.a.I'I:IS 
tuiçries, que o est..'l.do de sitio tem por fim pro· n"::. se estendera. a Clda.d.aos que nao forem 
teger ou defender.,. E quanto ao requisito da. mthtares.» 
declal"<~.~ã.o .expressa rlo ponto ou dos pontos Senhores, duas são as condições da pena.ll
do terr1tor10 no mesmo decreto de sitio é dade : a existenci:L do crime e a formação da. 
a..lem de constitucional, em luce do ci~d~ culpa., isto é, o processo. E5ta, porém, pre-
a_rt. 80 e dos 48 n. 15 e 34 n. 21·. um corolla- suppüe (lquella.. · 
r1o da necessidade, já demonstrada, da pu· Ora, não hu. crime sem uma. lei anterior que 
blicação do decreto de sitio no J~t· ou nos o qualifique. Ao Poder EJ:ecutivo, pois, não 
loga.l'e.> onde tenha. de produzir efi'etto. .compete qull.lificar crimes por decreto seu. 

Poder-se-h&, entx·etanto, aventa.1· duvida Logo, os indivíduos detidos ou desterrados, 
sob1-e a. constitucionalidade ou fundamento da. durante o sitio, em virtude dliS medit.las de 
prohibição proposta nesse artigo do meu pt·o- repwsão a.utorisa.das, a. bem da. segurança. da. 
Jeeto á. exten:>ão do sitio a t'xlo o tQn·itorio Repu blica., em caso da. com moção intestina. 
nacior~al. · · verificada. nos termos do art. 1 • de meu pro-
- Qu~nto ~ con~ti~~cionalidade d~ssa pro1ü1Ji- jecto! ou sã? criminosos ou não sü.o, em face 

:. ç!l-~· e ma.mfesta; .1~ _pox·que as 71tadas dispo. ~e let anterwr a seus actos, que os tenha qua
st~es da Com;tJtUI\'<tO so autoriS<\m a. tlecla- lrficado rle crimes . 
ra.ç~o de es.t.<Ld~ Lle sitio em um ot; .111ai• pon- . Si o não são, !llil.S Jo,;am detidos ou deste~
tos do terr1tor1o. e não c,n tnrlns, ,Ja pot·que, rauos por suspettos, na.o podem ser submettí
:figuz·adaa hypotltese de um sitio geral, decla- dos a proc<:s~ algum e, portanto, suspen:<;e o 
rodo para todo o tenitorio d<\ na.~-;ão não est.\tlo úe Sitio por qualquer das causas pre· 
poderia. applica.r-se contra. individuo al•rum vistas ne:,"te meu pro.;ecto.no art. 6". rendqui· 
a madida de repre:JSiio do n. 2 do § 2-- do rem a soa plena liberda.tle. Si o são, devem 
o.rt. 80, isto e «o destet·ro pa,·a QUlJ·os ~iti~s do ser proces~ados . Mas, suspenso o estado de 
t~rrHorio nacional ». si ti?, restauram-se todas as gn.ra.ntias consti· 

tucton<tes, entre as quaes s~ achu. a · do a.~·t 72 
n. 15 da Constituição, que estatue'(/8): Quanto ao fundamento desse limite ao es

tado de sitio. se o encontra no m·t. I" do pro
jecto, que não :111torisa o sitio sinü.o no caso 
de commoçi'i.o intestina produzida. por uma 
msurrelção armada do povo ou da tropa., ou 
quand~. em caso de conspir•J.çiio, es!4iam nella. 
envolvtdas a for•c;a. armada. ou autoridades 
militare~. de modo quo o gover·no receie da. 
fali.:!. de seu ooncurso pai\\ sutrocal·a. Ol'a, 
e..'Ses fados são de nãturC7.a local , porque, 
qua.ndo extende-se qno.lquer delles a todo o 
pa.iz, o que dà-se é uma. revoluçllo geral, eujo 
triumpho serà ine1ri t.avel, por mais energi<:a. 
q!!e seja a /l.Cçii.o do governo pam repri
IDIL-a. 

Vejamos o art. 9'', que diz (lc): 
~rt. 9. • Reunido o COngreõl~.ccssa de todo 

a autoridade do Poder Executivo pa.ra decre
tar, manter, prorog-ar ou suspender o estado 
de sitio.-. 

Jci. me ·referi a esta disposiç;Io, quando fun
damentei o art. 3', e .elJa se justifica pelo 

« Ninguem s1m.'t sentenciado si não peta ll.U· 
toridade competente, em virtude de lei ante
''"''' e na liÍI'ma por e!Ia regulada.~ 

Or·a, os crimes por ventura. commettidos 
por· taes indi vicluos ou são communs ou polí-
ticos. · 

Si communs, o seu processo compete ao po. 
der judicial estadoal ou do Districto Federal e 
o seu jul_!.(';l.ffiento ao jury mantido pelo art. 
i2 n. 31 da Constituição. 

Si politicos, o seu processo e julgamento 
competem aos juizes ou tribunaes federaes, de 
accordo com o art. 60 (lattr-a i) da me,ma Con
stituição. 

.Mas, di r-se· ba. : Não poderá o Poder L e· 
gisl3.tívo crea.r por lei um tribunal extraordi
nario ou de exc;pção, pa.m proces.;a.r e julgar 
os delictos de tae.~ individuas, não depois· de 
suspenso. mas emqua.nto vigorar o sitio ? 

Respondo que não, por diver>a.s n~s: 
I. • O Congresso não póde crear para. si uma 
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aitrib~kão que a. Cor:tstituição não lhe .t~n,ha.l be ás a~toridades propostas á.· policia ~ à ma
conferldo. e, a. l'espetto de estado de sttiO, a nutcnçao da ordem empre,ooa.r as med1das rc
sua competencia. esta limiiada pelos termos do pressi vas nutor-isadas pelo§ 2' do art. 80 da 
n. 21 do art. 34 da constituiç;;Io. consituiçii.o. » 

2." Em t'\ce do n. 26 do mesmo art. 34, não Senho1'es, a decla.raç.:l.o do estado de sitio só 
lhe compete crear ou~ros tribnnaes. ou juiza· tem por c:freito a suspensão das ibrmalitlade." 
dos sinão os que se referirem ;i, Justiçtt- fede- legaes gara.ntidoras da liberdade e direitos 
ral, nos termos do art. 55 e seguintes ili> s~c- dos cidadãos, para que, com o intuito de re-

. çã.o m. . stabelecer-a ordem e a tranquilidade publica, 
3.~ O .art. 72 da Constitui~.ão, no n. 23, '1e-1 perturbada.s pela- insurreição. nos termos do 

termina que «á excepç-;io das Càusas que, por' I art. 1•, ou pela conspiração nos t~rmos do§ 
sun 1wttwe;~, pertencem <L juizes es_peciaes, z·• do mesmo artigo deste projecto, possam as 
nü·• ha1l~,·ú {o1·o e17Jeciat. >) autoridades políciaes ou militares, indepen-

E essas ca.u...~s são as que te2m por objeeto dentemente de taes formalidades, exercer li
os r/clict~s mi!itare.1, como se vê do art. 77da vremente a sua. aCl',.ão contra os insurgentes 
Con~tituição, que diz (Z8): ou conspiradores, ordenando e e!Tectuando as 

«Os militares de terra e mar terã.o (oro es- 1 medidas de repre~sã~ _aut0risa.das pelo§_ 2" 
p~cõat 2Ja.-a os clelictos militares. do art. 80 da Const1tu1çao. Isso e o q_ue sem· 

• .. , • • . . ~ _ L~re ela. leitura. d? § 4" do mesmo art. 80, que 
§I. _E,~e (Jil) compor se ha de um_~ upre d1z: •cH autw•dr.ul~s que ttmh(tl11 o1•der~ado 

mo Trtbunal e dos cons~lhos necessarJOs _pa.ra taes mc:Zid-.<s são res_ponsa.veis p:los abusos 
3: formação da culpa c JUlgamento de taes de· commettidos.» 
llctos.:)> 

4. • O art. 7B da Constituição declara que «a 
especificação das gat•antias e direitos expressos 
nella 1u?o e:~xlws outras garantias e direitos 
não enumerados, mas resuttar1te~ da fórma de 
governo que eUn estabelece e dos pri.,cipio.• 
que e!ta cons'gna.» Ota, ninguem sustentn.:r-.i.. 
seriamente que não se,ja um do3 direitos, re· 
sultantes dos pr:incipios consignados na Ctlhs
tituiç.ão, o de ~ó n~~ponder o ci(ladão, por 
qualquer crime que commett:J., per<J.ntc juizes 
ou trihunn.es crm~liltrciomlls. 

5." Finalmente, emquanto vigora. o e::t;tdo 
de sitlo, as unicas :repressões a ctue estão su
jeit<J.s as pesso:l-S en•olvidMi nos factos. q_ue 
tenham determinado a sua. decia.ra!:ão. ~ão «a 
detenção em logar niio destinado a l'en de 
crime commum, ou o desterro para outros 
~;i-tios do territorio nadonal.» Tudo o ma.is a 
que se pretende.~se su.ieítal-os. a pretexto de 
estado de sitio. con~tituiria CJ·ime de e.-...:ces~o 
dos limites da r~speetivn attrib11içiio, em lace 
do art. 32 (la lei de 8 de janeiro !lo corre"te 
·anuo. Durante o sitio. pois, nem o detido nem 
o desterraJo püde ser sulJmettido ;L processo 
algum, porque t~.t l p1•ocesso sú ie1'i:\ por fim 
uma.· outr<t r_epressão, o que import.aria em 
violação do art. 80 da Constituição. Sú depois 
de sus]_)enso o sitio, portanto. ctuer o tenha 
approvado ou nã.o o Cougres~;o, ó que 11odem 
taes in di viduos ser proce3Sados e sentenciados 
ou absolndos, pela. fórroa. estabeleci<la em 
leis anteriores aos seus delictos. 

Por v-ia de regro, só os militares podem ser 
J:lroce$sa.dos e julgados pclo3, tribuna~s mili
tares, e, ainda <tssitn, quanto aos dctictos ,,;_ 
lit111·es , que l!ajam commettido. (11Iuuo be•n, 
'/JlHLIO bem.) 
- · Passemos a.o a.rt 11, que diz: (!/i) 

«.Art. ll. Decretado o estado de sitio, incum-

E sl julguei indispensa veL consignar esta 
disposição no meu -projecto. foi porq_ue, tendo 
sid~ declarado pelo Sr. Flot·iano Peixoto o 
estado de sitio no dia lO de abril, no dia lZ 
ordenou elle mesmo, por outro (lccreto, 
aquellM medidru; de repressão contra. os cida
dãos que eUe considerou suspeitos ou crimi
llosos com relu.ção aos !'<tetos que o tletermi
naram a decretar o sitio na Capital Feder::tL · · 

-.;M SR. DEPti"'J'A.DO-Bons constítucíonalistas 
es5es senhores do n.ctual governo ! 

OSR. LEOVIG1LDO PlLGVEuus- Vf\ja.mos o 
art. 12. e seus para.graphos, que llizem: (l<i): 

«Art. IZ. As medidM autorisa.daspelo § 2• 
do art. 80 dt1. constituição t~em exclu~iva
mente por "fim remover os individuas su<>pei
tos dos Lagares onde a sua. actividade se possa 
exercer com perigo par~~ as instituiçü;,t:, ou 
preYenir pela uetenç-d.o a fugrt. daquelleS COll• 
tra os quaes l1ouver base -pamprocesso, pela 
CQparticipaQão criminosa. nos f:tctos que rnoti· 
varem a declar•aç{lo do estado de sitit•. 

§ 1." No caso de detenção, <\S tL\Itcrrillade$ 
que a onlenarem :promoverão os meios neces
sn.rios à forJn:tção do processo judicial cont1•a 
os delinqllentes. · 

§ 2." Na. ordem U.e dest-;rro serão desi:;nar.los 
os IJOntos do te1•ritorio nacional omle, por se
gurança da ordem publica, não se. ia permit
t.irlo ao desterrado habitar durante o estado 
de sitio, ftcando-lhe garantida, fóra desses 
ponto..:, a liberdade de.:l.ocomo~!âo. 

~ 3.• No caso de detenç-.lo, os detentos oã.o 
porlerão ser recolhidos a lagares de crimes 
communs ou notoriamente 1us:1lu bres . 

§ 4.• A declam,..ão de estado de sitio não 
autori&"\ a accumula.ç-.ão de detenção com o 
desterro.nem nutorisa o degri!do,constra.ngen-
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do o cidadão a· permanecer em certas e deter· E;;sa; (!íspvsic,.:Uo é um col·ollario do texto 
minadas localidades. . do :u·tigo, do qua.l ~e n: que o fim do (lester-

§ 5 .• O cidat!ão detido ou uesterra.U.o, em ro é uíiferente do <h deten~J:o, assim como 
virtude da. declar·ação do estado · de sitio, por que o dr:stcr1·o é um:~. mcdid<1. de segurança 
simples medida de segura.n(:a, sem íiwtos que appliC<'\'lel a individuas q;te :;osem de certas 
deem lagar a processo criminal contra. elle, regalias :pela. sua posição. ou coasidera.ção so
tem o direito de optar pela expalri~:ão. ,. cial, julgados apen;.t.S susp~itos ue copartici-

Senhores, per·mitti que eu fundamente por pa.ção nos Jactas determin<~.ci vos da. decla.r·.u;ão 
partes a matería deste artigo, cujos paragra- do sitio, ao passo que a. <leient;ti. e a medida. 
phos justificam o texto. mais commum de repre:>s<i.o oontrJ. indivi-

Desde que ficou estabelecido que ús autori· duas que, colhido.~ em tla.grante no mo\·imen
da.des incumbidas da. manm.e11çiio da ordem é to, ou tendo dire~t<'lrnente o promovido, e l1e 
que compete ordenar as medidas de repressão qualquer qualidade que sejam. hão de ser, 
do§ 2" do a.rt . 80 da. Constituição, e desde qü.e depois de suspenso o sitio, processados crimi
ta.mbem estabelecido :ficou que, suspenso o si- na.lmente pelos tribunaes ·competenteS, sah'o 
tio, deverão estar as autoridades judit·ia· o "llSO de amnistia. 
rias competentes munidas dos meios de pro- Verdade é que o § 5" figura niio só a. hy
cessa.r os delinquentes. e ob,rio que, compe· pothese de detenr;lo. pol' simples medida de 
tinclo áquellas a.utor·idades a formaç;í.o dos 111· segurança, mas ta.mhem a hypot.h ?.se de de.~
queritos policiaes precisos para bases dos re- teno, achando-se o destermúo st~jeito a pro
spectivosproces..~s.a. ellas de,•e incumbir a. im· cesso criminal, o que poderá pa.recel' contra
med.io.ta. instauração <le tae.~ inqueritoo com d.ictor·io coma. dout.rina. expost<~. 
rela.,;ii.o aos detentos, mesmo dur-ante a vigen· E' que a suspenSU.o pútle ser m:tis oa menos 
cia do sitio, para que, su~penso este, sejam fundada, lL juizo da. autoridade repres:wm, 
remettidos as llitas autoridades judiciat•ias. que. só pelo ill<Jllel'ito abe1•to logo a.pú~ ao 

Quanto ao de.~term, que é uma medida de empl'ego das medidas r.~pressi vas autoris:l.das 
repressão appliea.Yel a pessoas que go:>a.m de pela COnstitui(,"~. poder.í. melhor de..«criminar 
elevado couceito. publico e de distincta consi· a. re~pons:tbilida.de criminal do~ detidos e dos 
deração, o que uão 1bi bem comprehendido de>terrodos, e. assim, podel".i. det~,. indivíduos 
:pelo:Sr. Floriano Peixoto, por oceasião do por mem precauçii.o, e rl.l'st~IT"-'' outros, que, 
do sitio de 10 de abril, ·é, em direito, depois, venha a reconhecer que pr-.t.tica.ra.m 
uma. repres..-x1o essencialmente diversa. da. de actos criminosos, pelos qunes !le"am respon
degred,o. porque o mrocter~tico do d~'te1·ro der a. processo cr·iminu.l. 
e a. remoção do loga.r declamdo em estn.do de Accresce que, no empr2go de h es me!lidas, 
sitio parD. outro qUlllquer logo.r do te1•ritorio tt autoridade não poderá deixar de attenrler 
no.clonal,ti cscollttl elo dP.ste,·~·o.r.to,e o carncteris· ~L cathegoria social de ca.da um dos suspeitos 
ticodo deg1•e•to é a. designru.~i.o do logar onde e no movimento contra. :>. se;.:ur<<n~.a d:~ Repn
obrigarlo o deg1·edcc(lo a J'C:;idit•ou a. ftc:~.:•,sob a blicn .. 
vigilancia.das autoridades l<Y.:MS-para não con· Mas, parece. me logico que O$ del.idos on 
~entirem que ellr; se remova :paro. outro log(tr. ~lesrerr;tdos. contt·a O> quaes não haj:~ indicio~ 

Mal', podendo acontecer que ·~ re:;idencin, de culp:~biliuade em crimes . puni reis pelo 
mesmo l>l'O Visoria., do llesterrndo em outl'O Cmligo Penal para serem sulnnettidos '' pro· 
qualquer log-.tr, que nií.o os dechu,ulos em c.~- ce..'<:o criminal, mas que ~t. tur~Lm detidos ou 
mdo de sitio. pos:;:\. :t.iuizo daautorhlade que tlesterro.Uos pot· simple;; m<ilid:\ de segulõl.D\~. 
tenha orden:tdo .-, destert~ o, <:n.t1~r apprchen· t~nl ~am o 1lireitú M opt.'l.r . pel;1. ex1~1tri<tçã:'· 
~iics de perigo paro :1. segm·nnç;t pulJli<:3.,0 §2'' chre1to tle <tu e gos;tm todo;: os ctda.üaos SUJei
do artigo. que ~stoa ju~tificando, est.al.lelec:! o tos á:~ me ,ma~ medidas tle t•ept'e<Siln na. Rcpot
dit·eito de se uesigno.r na. ordem rio desterro, blic<t Ar:;entiua, e aw no P;wa.gu:\y, em Yi1'· 
os t0gares onde não seja permi1ido .ao dester- tude <le <.Lecla.r:t~io de estado de sitiu. 
rado ha.lJitnr durn.nte o estado de Sitio, fica.n- O propl'io pt·ojecto do Senado propoz no 
do-lhe livr e a locomo~-iio, fôra d~se.> :ponto~. art. 2 ·• n. ~. essa idéa, perfeitamente comp~
porqua.nt:J a designa<:ão de um logar, oode tive! com o art. 78 <la Con5tituição; ma5 cri
fique o desterrado, é incompativeL com a 11~- tiquei-o, já porque sú conferiu ess~ ilireito aos 
tureza dessa. repressão. desterrados. já }>Orque. aind<t com rclaçi(o a 
"Por L"50, no § 4• estabelrei que a de- estes, deu ao Poder ExecutiVO a litcul<l<14e de 

cla.ra.çã.o do estado de sit:o niio autori!ia o de· desi~nar .fôt~J. do p:.aiz o lO::f.l;l' ~nue deve~.t ha.-
9redo. E...~e pa.ra, ·rapho estabelooe que. a de· bitar o de:;terra.tlo. que preler1r CXJ:I:l.~Jar-se, 
claraçii.o do estado de sitio niio autorisa o em- j~~. finalmente, porque ~~sse du·~1to . de 
prego simultaneo do desterro e da deten~~d:o opção uo d~tido ou do d·:>.ster:mdo nao .IJode 
conrJ'a a mesma pes8oa, pa.ra nunca mais se 

1 

deíxl'.r de ser limitallo pela clrcumstan~1a. de 
reproduzir o que se pra.ticon com os dester- ter qualquer delles de r2sponder •. d,el>Ois de 

· ra.d.os em "Virtude do decreto de 12 de abril. suspenso o sitio, em processo cnlnmal. por 
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crimes que esteja verificado haverem elles cernente á. inviolabilidade do domicilio ; o 7•, 
commettido, attendendo-se ao pensamento do concernente ao direito de nã.o ser julgado · 
a.rt. 80, § 2• da Constituição. 3inão pelos juizes ordinarios ; os 27 e 28, con-

Pas>o a funda.menta.r o art. 13, cuja roa- cernentes à liberdade da imprensa ; os 29 e 
teria e de summa. importancia {te): 30, ooncernentes ao direito de reunião e as-

<lA.rt. 13. Ainda no caso de decrelaçã.o le- sociação, e o 3ô, que veda a intervençiio .da 
gislaiivu. do estado de sitio, só se ('Qnsidera.r-;Lo !bi:-ç.'l. armu.da para reprimir desordens sinão 
suspensas as garantias constitucionaes in- em certos casos. 
êompatlveis com a. natureza dessa medida. Temos ainda a lei austriaca de 1869, que 

§ 1. 0 Em caso nenhum, pois, se polterão só permitte, durante o estado de sitio, a sus
suspender os direitos dec1a.rados na. Constitui- pensão dos seguintes artigos da Constituição : 
ç-J.o. :m. 72., §§ ln, 9·•, 10, 12, 15, 17, 19, 20, o SO (liberdade individual) ; o 9• (iuviola.bi-
21, 24, ~. 26, 27 e 28. Udade do domicilio) ; o lO• (inviolabilidade 

§ 2. • No caso de occupa~.ão ou appl'Opria.- do segredo epistolar) ; o 12" (direito de re
çã.o de bens particulares por exigencia militar união e associação) ; o 13" (liberdade da pala
ou policial, dada a. invasão inimiga. ou a in- vra. e da. imprensu.). 
surreíção, a expropriação consiuerar-se-ha Outras nações enumeram nas proprías 
feita per 11tilida.de publica sob a reserva da constituiç'".~es as garantias que podem ser sus
indemnisa.ção devida. ao expropriado, nos ter· pensas durante o estado de sitio, como a. 
mos da Iegisla(iio ern vi[,ror. » Hes~nha, Hamburgo e Servia. 

O projecto do Senado não regulou essa. ma.- Na.o as tendo enumerado a. nossa. Constitui· 
teria, quando e intuitiva. a distin~o entre çã.o, poderá. parecer que el.Ia a.utorisa a sus
garantias constitucionaes suspansiveis em pensão de todas ; mas,ero face do art. SO § 2•. 
virtude da. declara~ão ele sitio e garantias que só a.utorisa.. durante o sitio, duas medi
constitucionaes que o csta.do.de sitio não tem das de repressão. é evidente que só podem 
força para. suspender, devendo çonstituir-se set• susçensas as garontias constitucionaes, 
em re,<Ta o principio :uloptado neste art. 13 rel.'\tivas á liberdade indiv-idua.l, como, feliz
do meu projecto, isto e, que só podem ser mente, 1ol entendido IJ210 Sr. Floriano Pei~ 
suspensas. em caso de sitio, as garontias con- ~oto nos seus decretos de lO e 12 de abril, 
stitucionaes incompa.tiYeis com os meios de embora. em sua mensagem··ao Congresso désse 
que ca.re~m usar o~ agentes do Poder Ex· a. entender que poderia ter usado de . outras 
ecutívo, para. e1I'ectua.rem as medidas de re- medidas atê com relação ao direito de pro
pressão antorisadas pelo § 2• do art. SOJa príedllde, .. • o que me fez crer que tal men
Constituíção . sagem não fol escripta. por S. Ex., ou que 

Realmente, a...--sim como o governo nã.o póde S. Ex. não tem o. responsabilidade desses e 
decretar um sitio illimita.do. nem ao tempo, outros absurdos· nella contidos. 
nem no espaço, como já (\emonstrU.mos, tam- . A' vista. do exposto, não podem ser sus
bem não põde decret:l.r uma. suspeniliio a.bso- pensas, como declamo § 1• do a.rt. 13 do meu 
luta. de todas as ~rarantias constitucion::tes. projooto, a.s gamntia.s estabelecidas nas dís-

~ií.o ha. lei reguladora d~ estado de sitio de posições constit_uc!ona.es nelle ci!&-d~, _con
pa1Z n\gum, mesmo os ma1s auto<:ra.tns, qua cernentes : 1•, a. hberdnde de a.cçao, lim1ta.da. 
niio limitem es..~ ~irei to do Poder Executivo, apenas pela sujeif{.w :isduas relerida.s medidas 
e até do -poder mllitar, quando se tr•J.t.a. de de represSão;· 2•, o.o dir~ito de petição; 3•, ao 

. sítio mílita.r, dec:hm\ndo expressamenle as direito de entrar e sa.bir; em tempo de paz, 
garantias constitucionnes que podem ser sus- do territorio, independenta.mente de passa
pensas durante a vigencia do sitio. porte, comqu~nto não faça. questão áo. sus• 

Já mostrei que até a d:r-Jconiana lei de 1849, pensão ou não dessa. ga.ra.otia. que não tem 
da Fro.n~. derlnrou que só poderiam ser sus-, grande importa.ncia. em caso de sitio ; 4• ,- & 
pensas, durante o estado de sitio, us seguintes liberdade de pensa.mento :pela. imprensa. ou 
garantias : 1". a inviolabilidade de domicilio, peln. palavra.; s•, ao direito de responder por 
o direito de reunião, a li~.rdade ela imprensa. seus crimes perante as justiças constitucio
e a l,iberdade individual no tocante ao uomi- naes; 6•, ao direito de proprieda.de; 7•, ao 
cílio' ou á. residencia das pessoas e o uso ou a direito de não soffrer pena sinõ.o por crime 
appre.\lensão de armas e .. munições ; 2°, a que tenha. commettido ; s~·. á. abo1içã.o das 
tra.us(erencia dos poderes da autoridade· civil penas de galês, banimento ~morte; 9" ao di
Jlar.J.. a a.utoridade militar. reito de exercer li vreroente sua profissão ; 

Támbem a .-lei prussiana. de 1851 declarou 10', ao direito aos seus inventos industria.es, 
expre8$3.mente que só poderiam ser suspen- ã.s su:J.S obras littera.rias e a:rtisticas. ás mar
sos; durante o estado de sitio, os :~.rtigos se- cas de suas fabricas; 11•, ao direito de pro
guintes da. Constituição : o 5•. que {!'a.J'ante a. fessa.r crença. ou exercer funcção religiosa, 
liberdade indi'l'idual, ·mas só pa.r<L :>e poder de a.ccordo com sua conseiencia. 
el!'ectua.r a detenção preventiva ; o &, con- Tendo, pGrem, exceptua.do da suspensibili· 
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dade a garantia concernente ao direito de 
· propriedade, e podendo a.contecer que. du
rante o estado de sitio. para. reprimir. a per
turbação !la ordem, careçam a.s autoridades 
policial e militar de emprega,r certas medidas 
estrategica.s, utilisando-se de predios ou ter-
renos particulares, é de conveniencia. mu.nter 
a. disposição do § 2• do artigo qu3 tenho 
justificado, para. prevenir (Llguma. intePpre
ta.ção communista. de nossa. COnsLitui\:ií.o. 
ma.xime depQis que vimos na. mensagem do 
governo, dirigida ao Congresso no dia. da sua 
abertura, aq uella celebre allusiio ao direito 
de confiscação. 

UE SR.. DEPUTADO-E' muito conveniente, 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAs-Vejamos o 

art. 14 (le): 

«Art. 14. Só suspender-se-lu•, sob o estauo 
de sitio, a immunidade firmada na Constitui
çiio, art. 20, quando o deputudo ou senador 
for encontrado armarlo, em lucta. com as for
cas ·regaes, ou á frente dos insurgentes. di
rigindo-os, ou animando-os por p:~.la.vras ou 
a.ctos.» 

Jã demonstrei o fundamento desta. disposi
ção, quando a.nalysei o a.rt. lv do peojecto do 
Senado. 

Mas, como a insurreição de que tra.ta o 
art. }0 deste projecto. flãQ e Uffi Crime quali
fiCadO p~lo Codigo Pen<tl e, portanto, nüo se 
podendo consider-a.l-a. como um crime afiMlça
vel ou inafiançavel, poder·se-hia suppot· que, 
dada a insurreição e declarado por ig,so o es
tado de sitio, vigorasse para os deput.1.uos on 
senadores que fossem encontt-ado.; ;i. !h!nte 
dos insurgentes,ou os dirigindo ou animando. 
a immunidade relativa i~ primo em Ila;::-r:mtc. 
quando o crime não e Ílli~flan,.wcl, jul;;uci 
conveniente ::mtorisar a. sua. p1·is~o. em t•te.~ 
casos, attenta a gr<t vüladc do {,teto. v cri tlc:udo 
nos termos do art. 1" deste meu projecto, 

Pil.~semos :1.0 :~rt. 15 (ld): 
«Art. 15. Subsiste,clurn.nte o esttdo de sitio 

politico ou <tpôs clle, em •·ela.r;ito aos seus cl~ 
feitos, o remedio do ll.abcas-corpt~: · 

I. Pan1 os cidadã:os presos em destel·rado~. 
a. pretexto do estado de sitio, antes da sua 
decla.ra.çito, public;J.da nos ter·mos do art 7", ou 
depois de re-sta.belecidas as garantias (arts. 
4•, 5", 6° e 7"); 

Il. Para os cidadão~ presos e desterrados 
em virtude do estado de sitio, quando este se 
decretar ~em fixação de prazo ou limitação de 
área (a.rt. 8") ; _ . . . 

III, Para os cidadu.os constrang1dos SlrnUl
:ta;n ea.mente a desterro e prisão (art. 12. § 
4•); 

· I v. P= os · cidn.düos detidos em lagares 
destinados a criminosos communs ou cuja. in-

salubridade ponha em risco a. vida dos paci
entes (art. 12, § :3•) ; 

V. PRro os cido.d!ios degredados a pretexto 
de desterro (art. 12, § 4") ; 

VI. Pa.l"a os condemnarloo a pena de qual
quer natureza pelo Poder E~ecutivo ou pQr 
seus agentes (Con>t., art. 80, § z··) ; ._ 

VII. Para os esbulhados. pot• acto execu
tiYo ou legislativo, de qualquer dos direitos 
constitucionaes, cuja garantia é insu~pensivel 
(art. 13. §I") ; 

VIli. Pa.ra os cidadãos nio militares sub
mettülos :l tribunaes militares ou por elles 
condemnados (art. 10, §2"); 

IX. Para. os cicladãosjulga,dos por commis
sôes on tribunaes extra.ordinarios (art. 10, 
§ 4"); 

X. Para os cidadãos a quem se recusar v. 
expatriação nos casos a.utorisa.dos por est:~. lei 
(;.u"t. 12, § 5") ; 

XL Pv.ra os membros do Congresso violen
tados na.~ su<J.s immunidacles,em contmven~ão 
uo t\l"tigo anterior .:o-

Já vos clemonstrei. senhores. a que absurclo 
nos condur. a doutrina de que, em face da 
nos:sa Constituição, :1. cleclo.raç-J.o do estado de 
sitio implica a suspensão do remedio do haúeas· 
corpt~s p:tra 03 ;tbusos cla.s autoridade~. ús 
quaes compete ordenar ou eiTcctuar medidas 
de repre~sao. 

E' evidente ([Ue. suspensas as formalicl(Ldes 
g-a.rantido1·as ela. lib2t·ua.cle ÍHllh·iclual pela de;. 
creta~ão 1!0 sitio. P<tr<t que possRrn ser detidos 
ou dt-ste1·rmlos. inrlependentemenf.e dcll::tS, os 
cidadãos ~u~pci to~ ri c copa.rticipM,~io nos fu.ctos 
der.crmina.ti vos dtt declarn.c:ão do sitio.ncnlmm 
delles po<.lerit invoc:tr,pcrnnte qualquer tribu
no.! de justir;a., nen1 a. inconsl.itucionalidade ela 
tll!cl:tt'tll;ti.o tio ;itio. porque só t\O Congresso 
compete con hcccr Llc tal, nem :t preterição de 
qun.l<tllCl' fuL'tn.tlirlnde le:,'nl por pnrte ela au· 
tol"idrttlo fJ ll<l o prendeu ou destcrr·••u. nem, fi
nalrmmt,c, :1 inju>t.i~~\ que ~ofrreu com t'Ll de
tew;iiu ou t.lc.~tert•o. p:mt conseguir n. SCll llwor 
uma 01~lcm •lc "- "''-CJ.$·CD>"p•ts_ 

Mas, ~i qua.lrtttet· rlcilc$ é pre:;o ou desterro· 
llO, indcpendcntcnll'lltc u:t,S Jbrnlillhlndc;; le· 
gaes ou com i nfL·:tcção dtL lei. tLntes de publi
ca.do o decreto da t.leclara.çii.o do sitio,ou,i.lepois 
de suspenso este, é m:tntillo em prisão o que 
foi detido <hmm te o sitio ou c ved:tcla a. sua. 
volta ao logar onde residia. ao desterrado 
dumnte o sitio, evidentemente o unico reme
dia contra esse abuso ou exce.~so do poder pu
blico é o habP.as-eol·pus. 

Tam bem o estado de sitio não e instituido 
para se oommetterem, durante elle,violencias 
e ill~<>alidacles contr::t os cidadãos, e toda. vez 
que. excedendo a autoridade os limites esta
belecidos no art. 80 § 2' do COnstituição e es
pecificados neste projecto, ~i rm• convertido em 
Jei, vier qualquer cidadão a. soiTrer, a ]lre-
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texto de estado de sitio: qualquer constran
gimento não autori.sado :por ta.e:;; disposições, 
subs!ste.. ttpez&r do estado 1le sitio. o dh·eito de 
itnl)etro.r a seu favor. para fazer prevalecer 
o ímJ)erio oo. lei, o·remedio do h-:tbe(tS·co,·ptt~. 

P:ti'l1. evitar, porem, a necessidade (lejusti· 
fica. r, um pot· um. o~ 11 para.graphos de.~ te 
<Ll't. 15 elo projecto, referi-me. em cada um 
llelles, aos artigos d;~. Coru:tituiçií.o e outrO:l 
deste mesmo projecto. que ~ervem de funda· 
mentos ás respectivas disposições, que consi
deram C<tsos de constrangimento illef,<al, que 
a.utorisa.m a concessão do !tal;cc~-c·.-!·pus, as 
viola~'õesde t.'les <trtígos da Const.ituição e da 
lei. emque se com·et·ter Mte pro.]ecto, a pre· 
texto de suspensão da.s garantias constltucio· 
naes. 

Veja.mos o art. 16, que diz (/e) : 
« At•t . JG. A concessão do hrtbeas- corpu.•, 

em taes rosos, compete indistinct1;1.mente a 
qualquer juiz ou tribunal federo.l,com t·ecurso 
voluntarlo, dad;l. a deueg.tção,p:;J.ra o Supremo 
Tribunal, quando "' este niio tiver sido orizi
na.ria.mente requerido-~ 

Neste artigo. fica. restabelecida, como consa· 
quencia. ne<.-es..~ría das disposições do <Utigo 
anterior. a competencia. de que desiJOjO\IJSe o. 

soluções respectivas do Congresso pelo presi· 
dente do Senado, porque, em taes casos, o 
Congresso resolve as~umptos em que nã.o póde 
o P1·csidente da Republíca intervir com a 
sa.ne(;ão ou o vdn , como parte intere3sada, 
cnja conducta, com relação ao sitio -e ás me· · 
didas de repressão empregadas durante elle, 
é que o Congt•esso julga pot• taes resoluçi)es. 
( Apoi.::clo•.) 

Eis, senhores, o projecto substitut i\"o do 
Sen'ldo, I]Ue omo submettet• à consideração 
desta illustre Ca.mat·u., que e>.tou cêrto de que 
não hesitarâ. na escolha entre uma proposta 
aviltante e ameaçadora, como a espada de 
Damocles, e uma. pt>opost.\ aevera, rigorosa, 
autorita.ri<~, mas recta., democratica e ga.rn.nti· 
dot-a do direito, como a espada de Themis ! 
E. auím, arvoradas, no recinto do primeiro 
Congres..w t.b Re)?ublic:~ Bro.zllelra., de um 
laA.lo uma b:1.ndem1 de tyrannia, e de outro 
uma b;mdeira de liberdatl~. senhores depu
tados, ordena. o p~ttrioti3mo que v_os arregi
mentei:; sol) uma delh~s :-Escolhei ! (ill(l ito 
bem, muito bem. O oru.dor d geralmente 
felicit<r.clo). 

SESSÃO DE l!l DE AGOSTO DE 189-~ 
Su~remo Tribunnl Federal, pará. conhecer ilas 
solicitações de haúeas-co''l'"s <'• íU.vor de indí· 
vid11os constrangidos por -..·ioleucias ou ill~aa
lida.des :praticadas a prêiexto de suspensão de 
garantias constitucionaes; mas, como o sitio 
possa ser declarado em al~um ponto de qual- o Sr. Espiri&o s~l.uto-Sr. pre
quer dos estados, e a soluçao de um peclido de dente, a. Ct~.mn.rn. não deve e:;tra.nbar (lUe an
lu.t.bcas-cor1>u< é neg.ocio Ul'~ente, ~te artigo t2s. de occupar-me da matería. em. discussão, 
estabelece t<tmbem a c<>mpetencia dos ,jl1i7.eS chame t~ suo. attençã.o para um Hwto de im
seccionaes para concederem, nos mencionados men:;u. gr~t v idade, e que, com ~urprez..1. minha., 
ca&os. os requel'idos lravCM-corpus, qualquer como que tem pas;;M.o despercebido até o · 
que sej11 o. o.utol'itladc em -...irtude de ct1ja pre.~nte. 
ordem violenta ou ille.,"<l.l e.;teja S<J.trt'enüo o o Sr. pt•e:;idente, jà. decorro cerca de 12 
paciente b.l constrnne'imento • l}ia..~ que Jbi vot.1.tla a. amnistia. relativa. {Lquel· 

Resta-me ftmd;tmentar o ultimo a.rligo 1\o les que sotrreram constmngimento pelos actos 
meu pro,jecto, que e o seguinte: de 10 e 12 de abril, amnb;tia precedida de 

«Art. li. 03 projecto> do Congt•esso sobre es· uma outro.. sob o nome de approvação dos 
tado de sitio. su<~ d~l<n-a.~.ão, npprovar:-.J.o, actos 'to governo, concedida ao .chefe do Es-
·suspensl.io e elfeito~. as>im como os concer-- tado. . · 
nentes â. amnist!o. dos 11\ctos ligados ao e.-::tauo A observa.çã.o que pretendo fazer , consiste 
de :sitio, terão umn. só discussão em cad<~ umo. ·em clla.ma.r a a.ttenção do CongrC$SO -par-.1 a. 
das camaras e serão~promulgt\.dos, indepen- falta. de cumprimento deste grande acto de 
dentemente de san~o. pelo presidente do magna.nimidaue por elle pmtica.do. 
Senado. . S l'. pre;;idente nii.o é occasíão de desen-vol· 

A Yantagem desta clisposição foi experi- ver a concepção do q:Ue constitue amni~tia; o 
mentada por todos nós nesta sessão, que, Congresso mais do que eu está perfeitamente 
tendo··um período constitucion;.~.l de qua.tro preparado e orientado quanto uo alcance e 
mezas, roi occupada., qua..'li. exclusivamente, congEquencias que devem decort-er -d.estc 
durnnte quasi tres mezes pel.'l.S diseu~-siies e gra.nde acto. 
votaçües do pr0jecto de amnistia., iniciado no Eea. natural. Srs., que o chefe do .Estado 
Senndo, sobre os f•Lctos que detR-rminamm a. ao ser votada a amnistia, quer dizer o esque· 
rledara<}ãodo estado de :>itio de lO de ahril. · cimento de todos os factos que se prendem · 

Alem disso, contem <1. idea da promul;:;-a~-i\o, aqueUes acontecimentos, desse inteiro cum· 
independente tln san~.do presitlenchtl, das re- primento :t ella .•• 
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Vejo entretanto q~e :tprmns lOt"nm t'X~edida.q ':por ~ctos r3húivo~ a estes acoittecimentos,ess<l. 
ordens para quo vte.."l:em p:tl';~ a cnp1t.al os a.mntstia. não pride ser adstrict<t süuple~mente 
\lestemJ.dos b40JU como os dcl.i1los Wl.~ lbrta.le- a f>twr ce.~sar tJ. d.etcnç-;:;,o, o que neste caso 
zas. s~rí:t interpretação irrisori:t. O que importa 

Mas ~ão estes os unico . .;lilclns que s0 pt\!lt- n. <Lmnistht concedid<J. 1hzendo ce;,sar apenas a· 
uem ao movimento de lO e 12 tlc I.Lbril 'I pri6fiO e o-desterro 1los cirladã.o~? 

São estes os unicos1itctos iL rttU! ~e t•efcr·c õ1 Alem do const!'angiment.o da liher~de dE>s-
amnis_tia.? . scs in<livitluos existe cOI1$kanr;imento de Ol'· 

Certamente que ni:to. dem muito mais elevado. prejuízos de ordeni 
Os acontccimento5 d~ lU c l:! tl.c alH·il im- mai~ transcendente e de e!Teil.o:; mais ten·i

portltm em acto~ violentos tln ch:>tb tlo estado ve!s, desde que um dos actos quo ~c prendem 
contra -os cidadii.os cntJsider;\dos imp!ic-:~.dos <L decretação de esta.du de sitio consistiu na 
no supposto movimento, autos que importa- refol'ma de militares, queL' dizer, nu. annullu.
ram niio sú na d.l!ten<;iio em 1urtalB7.as como ção de direitos ~dquiridos dU1'~1.ntc a Jon!!u. 
ai. nua, 11.0 de~terro. yj([;J, desses funeCÍOUÚI'ÍOS, desSeS ~Ct'Vit!Ol;C$ 

Nlto import:wam súmente nisto; mas ;tlnda cl:t patria ; e annulJa[· esses direitos e annul
na rcliJrma. dos militares, contt•u. expt·essa de- lar todos os e.sfor\.~os que ess~s funccion:u-ios 
termínaç:ão le,cral, rei'ormt~ h~eada. ,justamente de~en volveram em beneficio da patria. 
nos mesmos acontecimentos; importavam D~ mo::lo que a amnistia tem por efreitc 
tambem na demissão du tlous drbdiios dos apenas fàzer cessar um constmngimento mo
cn.rgos que occuparP.m, c de mini~cro;;: do rnent<tneo d.:. liberda.de, entretanto, llcb:;~ 
con;elho supremo militat·. perm<~.neoor a annullação completa da lH et•A 

Pois e possíveL que S!l (j_IH~Íl~l. tl:ll' c~~;;). in- dalle desses intlividuos. sacrifica todos o~~' ., 
terpr~tação re~trictiv<l. ti. u.nmbtia ~ direitos udquiddos com trabalho ~ c•)ll! •: -

Pois lm.veriL ru,~1i.o pam ~e re,;trin~il' a am- forço. 
nisti(l â. deten~:ão e cre.~terro c não e~tendet-a. Si a amuí~tia consiste em fa.zer ee:;,~1.:· .. • 
a todos os facto~ q_ ue ~e pt·endcm ao movi- constrangimento da liberd~<lo sot!'c ''-': tdle~ 
meuto a respzito llO quu.l Jl)i concedida a um- dou~ i11díviduo3 q_ue :J,pontaram c;;;:u ~!:·:. li· 
nistia? · cada~ no mo,imento, ella não se e~CE:iJue·u a 

Já ouvi tl.!guem :l.!lfrmar !]Ue o~ actos da. re- ellcs na qua.lklude de lentes dtt:> (luu.s lacul
forma. dos mtlitares c da. demb>U.o do~ lentes daucs de:>de que os me5mos contínuamm <t 
tinham sido apprcn·ndo~ pelo Con:;l'C~~o. i\la~, ficar pri •ü.dos do seu direitn, do li·ucto de 
pelo Congreôso tamlJ~m tiult:tm ~ido appro · todo o ~eu tra.balho,poi~ q_ue tinlmm O> ~eu-: la
vadas as prí~ees e dc-:tcrro. ga1·es ;.;•~· !llthlc~ peliJS seus t'Onctu·sos e pelo 

Vê-se, portanto, rtue c~ta t•ru:ii.o não ]ll'O·I cle>~!H~L. ; :) po~t~í'lor do;; ~eus cargos. 
cede para excluiL· du. amnisti:t a demb~ii.o '-,i·;:::..~lê:~tlida:.:arnni~tia, em rela~ão ae.~:;cs 
dos lentes e rc1brm:l. 1los genm·a.e.;. f;'(-t .. ;·, Dit::l e1'a obd;.;a.~à-) do Presidente d<1. 

Si p~lo f.:1.cto dn. :tppt·ov;H:iio rlo~ :teto;; do R~~LVJilr:a. u.nnullar immedia.tamente por um 
governo e:;tü. este exhimldo de nulli:ficar u~crew o.> efl'eitos tlo seu ado reformando os 
os etTeito:; da demis:<:io do~ lente!.;; c re!brma generues. e de!nittindo os lente.~? Não em 
dos gencrae$, ne~:;e cn.'o enti'io c!le estnría obriguç,;i.o i;nmedíata do Presidente da. Repu
exlümido de Jazer ce$~ar 01lestcrro c a prisão blit:-a completar o pen~amento do Congres~o 
tlaquelles qne tinham sido detido~. que mandou c:ess;n· os eiTeitos do acto do go· 

Sr. prCllidente, sell(iu a amnisCitt um acto verno, e .. pot· con$equencia, na ces~a~,U.o 
soberano p~lo qual a representaçiío nacional ue;se~ e:!l'eítos. incluiu a reintegraçilo das 
manda callar a lei deante de fttctos que in- po;:iciies conquistadas por esses cidadãos á 
fluem ma,i~ ou menos oobPe ;L tr-J.nrtuiHidade custa de tanto trabalho e C$ÍOrÇO 1 l'i'ilo ~e 
publica, é claro que tt me.~ma lei não }Xide comprehende a <\mni::tia ~em ser 1mim ex
parar em relação a ce\'tos e determinados cf- ecutada. Nilo é occa:;;ião <t:.,"Dra de an<.Lly~a.r o 
feitos e proseguir em r~lação a outros. procedimento t~a Cama.ra. qua.n?o appmvou 

Parece-me. Sr. pres1dentc, que a. reclama- os t1ctos uo Prc~I-íente d<~Republit'a, e qu;tndo 
ç-ãu QUe acabo de taz~r e, por sun. n<.Lturesa. concedeu a amnistia. Foi votatl~ amnistit~ 
tão evidente, wo :positiva. que JlOr certo não primeiro para o op_pre~sor, e depois par;t os 
exigit•<i. desenvolvimento nem e:>fo1·ço de ue- opprimido~. 
monstrar:.ão. p;t.m que não possa ~er snpbis- Mas não se tra_ta !lb,o. O que e, iilcto e que 
mada. o Congre~so vel"J. sopln,;m:.vla a sua. vontade 
~ão se póde contestar que a refot•ma dos deante da esquiv-an~ do Pre~ide~te da _Re-

militares e demissão dos lentes do mesmo publica~ não quer~ndo annullar lmmedmtu.
mcdo que a cleten!,'ão em fortalezas e desterro mente t<~dos os effe1tos dos seus decretos de 
sã.o actos que se prendem aos acontecimentos 10 e 12 de abr:l. Espero, portanto, que o 
de 10 e 12 de abriL Congresso. como depositari~ do lJOder supre-

Desde que o Congres~o concedeu amnistia mo, unieo em que o povo amdn. deve confiar 
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para não a.ttingir a.o estado de desespero, 
espero que o Congresso, por intermedio da. 
ma.ior'a. que apoia a governo, faça lembrar 
ao Presidente da. Republica, si a~o elle 
tenha. esquecido, que -para. a a.mnistia. produ
zirtados os seus eifeiros, enecessario que ella 
;ra, ate a a.nnuU~o da.quelles actos, J?a.ra que 
não aproveite simplesmente aquene que jus
tamente devia ser o p!'imeiro a sofi'rer as 
conseqnencias de seus desa.ce1•tos. 

Seja. -plena. a. a.mnistia. para. o Presidente da 
R.epublica., mas seJa ta.mbem plena a amnistia. 
para os outros cidadãos. · 

sr. pre.;;idente, encetando o estudo do J?ro
jecto em discussão, é. natural que o coruJde
remos de um lado por suo. face financeira e 
de outro em relaç-.ão á natureza das <llver~as 
medidas e dCE tlivel'$0s serviço3 que elle CDn
signa. 

Em rel~ ao lado financeiro, Sr. presi
. dente, podemo5, por urna aprecin.ção com
parath·a, ebe_,<>a.r á conclu:;ã.o exacta. de <J,Ue 
aa. data. da proclamação da Republica. ate a 
:presenté. as de;;pezas viLo Cl"e$cendo continua 
e gradativamente, o íunccionalismo augmen
tando sem iriterru-pc;ão e novo~ serviços sendo 
crea.dos. . . 

Para isto lembrarei apenas que no or 
mento votado para o anuo de 1890, no temyo 

·do lmperío, a verba. total relativa á justzça 
importa.;.·a em 7.816:574$808 ; mas, o Minis
teria da. Justiça então compreliendia uma 
serie de serviços que hoje nw se acham oon· 
tidos no mesmo ministerio, da fórma pela 
qual se acha elle pr~sentemente orga.nisado. 
As~im é que do anti.,"' mioi:;tel.'io dajustiço.. 

poderemos deduzir a verba relativa ao Su
premo Tribuna.l, â..'l relações, á Justiça de 
1• insta.ncia e à. policia das provincias. E-::ta..'! 
verbas relativas a e.'ltes serviços importavam 
em 4.606:401$678, deduzido da importancia. 
total, verificamos que a. verba da j ustiça 
.ficaria. então .reduzida. a 3.910:133$136; ma.s. 
deduzindo a.inda dessa. qu:tntia aquellas rela
tivas ao Presidio de Fernando de Noronha e as 
juntas commerciaes das pro-...incias;_a diife
rença resultante sereduz a 2.839:061$CHO. 

Pois bem, se addícionarmos a e5ta. verba 
aquella relativa a magistratura federal que é 
justamente o que accresce ao seJ:>viço que aca
bei de o.Uudir, temos que, importando P!'e· 
sentemente a ma-gistratura feaeral em mil 
cento sessenta ~ tres contos e tantos mil reis, 
a somma daq uella. segunda dllferença. com esta. 
ontra verba. dá a importancia. de tres mil no
vecentos e quarenta. contos e tantos mi.l réis. 
. E' evidente, -pois. que si não houve~se dis
pendios exce3si-vos das dinheiros publicos, si 

· não hOuvesse esta faina .incessante . de cortar 
largas fatias do tbesouro, seria e:trectiva
mente esta a somma. que h(\je deveria con· 
signar o orça.m.ento da justiça. 

Mas Msim não aconteceu ; ao envez da 
verba a que me refiro, em !882, o Ol'çamento 
dajustica. importara em 4.4i7:804$0•·o, quan
tia. que e..~cede de 3.943:000$ em 534:000$000. 

Agoru. va.mos ver para o anno de 1893, 
quando o chefe do Estado estâ na porta do 
thesouro. 

O SR. Jasi;.M:AruA ... 'io...:..A guarda muitas ve
zes dorme. 

Ago1·u. vamos ver si este governo especial, 
pelo al<\rde que faz em •rigiar e zelar o The
souro, pedia a mesma verba ; pois bem, ao 
envez de 4.477 contos e tantos, o governo pe
diu para o anno de 1893 5.385:366$702, mais 
do que o que devia ser orçada (3.943:000$0()0) 
a. quantia. de 1.392:3'>...3$080. 

De rnodo que o gove!·no, cujo chefe està às 
portas do Thesouro. pede esta verba. para. o 
mioisterio da justiça. rem que s~ia. augmen
tado :>ervi<;:o nenhum de ordem diversa • 

De.;ta sorte, depois do imperio, a Republi
ca, que devia ser parca, modesta em despen
der os dinheiros publicas, tem sempre gasto 
muito mais ; quando é carto que u,m dos a.r
~mentos que justificavam o desejo de mu
aan~:a de governo. era ser o da Republica. 
mais bo.ra.to. · 

Entreta.ntc, esta pro-vado hoje, qua.ndo tra
ta-se do orçamento geral, que o governo da.. 
Republica. é muito mais caro do que.o damo
na.rchia. 

Como n!l:o sou suspeito, porque não sou ~e.:. 
bastianista. quero a Republica. deveras e não 
esta mystificaçiio constante, hei de prov<~or po
sitiva.mente que o uosso governo presente só 
tem de republicano o nome. · 

Agora note V. Ex. que e>te computo qua 
fiz, admittindo. que reunindo a quantia ne· 
ces.·saria. pa.ra costear o restante daquelles ser
viço; que ficaram no .Mini~terio da Justiça no 
tempo da mon;:wchia.. e addicionando a. essa 
quantia n. que el-a. rebtiva. <Í justiça federal 
(tomei esta. qua.utia. ta.l qual foi fixada pelo 
governoi digo. si agora quizer-se <.-onsiderar a 
Yerba. rela.th•a it magistra.tura federal que 
está orçada. em 1. 153:000$ h<\ vemo:; de ver 
que essa verba e e.x:aggera.dissima. . 

De -modo que da.ntes um magistrado de 
priméira entrancia, tinha 5:600$. os desem
bargadol'es 6:000$ o~ ministros do Supnmo 
Tribuna.! de Justiça. 9:000b'OOO. 

Hoje o Ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça tem 18:000$ e o P,i'esidente 20:000$, 
os membl'03 do tribuNal civil e crimiDa.l cada. 
um tem 14:000$, a. 16:006$. . 

O juiz secci.onn.l tem ~1 4:000$ a. 10:000$, 
o que tem menos tem 8:00~. · · · .. 

De modo que os honora.r1os desses magis-
tndos são excessivos e exorbitantes. . . 

E quando os ma,<>i5tra.dos federi\.es · estão · 
nessa. a.ba$ta.nça o que se -vê e a. totalidade 
dos magistrados 600 ou 800. numero a qu~ 
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elevou-os a Republi(!:;L, pet·ecendo á fome, 
reduzidos ;,i, mí$eria, ú. 2:000::; e pouco.> mil 
réis por.' a.nno. · 

Aquelles, que siio considerado~ em disponi
lJilidade ficam com e.~sa quanti<~ e o.quelles 
que forem aposentados 'fica:rão com uma in:,i
gni:ficancia.. 

Entretanto, a.o passo que se dá e.:;ta. Iamen
ta:vel desigualdade na magistratura iederal o 
que tem menoS tem 8:000$000! Todos u.,; re
stantes tem de 10 a 20:000$000. 

Ora, não ê tora. de propo;ito, que fazendo 
estas apreciações financeir•a:; f<l.Ç'l). tambem al· 
gumas apreciações politicas. 

Sabemos que o equilibrio e uma lei geral da 
natureza, e o equlibrio social con~i~te justa
mente na harmonia cbs condições dos indivi
duas de maneira que elles vão mais on me· 
1103 equilibrando-se em seus recurso~, em ~eus 
haveres, em seu bem egtar etc., de maneira 
que a fraqueza de un~ Ya.i. tenelo como amd
Iio a fortaleza ele antros. Nos esutda> barba 
l'OS o forte ab~orve o :fraco, mtts a medida. 
que a ci vilisação vai-se operando os fortes 
servem paro auxiliar o~ fracos, e desse modo 
:1. conce:pçfio do ;overno democratico é des
truir essa desigualdade absoluta, mantendo 
:.t penas a desigualdade relativ:a ao talento, ao 
merito e as aptidõe.~. · 

Mas. pergunto. <1 desigmldade esmbelecid<t 
r'Jltl·e 800 e tantos ma.gL~trados c algull$ :u·i~
l.ocratas damagistratum fedel'al ~er;i umi~ de
~lgualda.de relativa ao merito ·~ Não, e:;;;a 
desigualdade é c:m.seqneencia da predilecç:ão, 
das protecçõe:s. E é por isso qu~ sempre me 
tenho opposto a essa reforma de magL~t.ra 
tura, como eendo ante-federal, ante-republi
cano. (Apoiados.) 

E, demais, Sr. presirlente, não haverá m;í. 
Yontade do parlamento, fazendo um<t reduc
ção que não e exces.>iva, que e a pena> da. 4" 
parte do vencimento des~a ·magistratura pri
"ilegiad<L. 03 que vencem 18 conto$ pa.s~a.r-d:o 
a vencer 15, o> que vencem 15, passarlo a 
11, os que vencem 12 contos, pa.>'.;;a,t~\oa. Yen
eer B. E :pelo& algari;;mos com que VO\tjog<tl', 
a. Camara podera apt'Cciar o valor das reLtuc
ções que de facto se re.'llísarão (l~). 

Por ora. apresentarei à apreciação da ca
mara as seguintes economias; 

No subsidio do P!·e~idente th 
Republi~ .............. .. 40:000~'000 

10:000$000 

Tran$let·encia t.la. adminisü•a.
ç,ão do hOSJlicio de alienados 
para a San t't C~a de ~i~~~ri-
cordia . . .. .. .. .. . . . .. . . . . • . 377:640$000 

A quarta. parte do8 o1•demdos 
!los minbtro~ de estado ... , 36:000$000 

A quarta parte dos vencimeato;: 
do~ magistrados t~de rae~. . . 288: 405.';;500 

A decima. parte dos vencimen-
tos dos empregado> puulico5. 6.376:397$000 

Som ma 
Como vc a camara, ~ po~~ivel reduzir de 

cerca de 8. 000:0008000 as nossa.s despeza~ 
~em deso1•gnni~ar serviços e compensando em 
p<'lrte o~ gastos excessivo3 que se tem feito. 

Sr. presideuie, este augmento que se deu 
nus de$pezas do Ministerio do Interior não se 
limita a es~e ministerio ; este augmento foi 
com algttma variante ampliado a diversos 
seniços hoje orgo..nisados na Republica de 
modo que quando se tratar do orçamento 
geral da receita e despeza, ria. discussão do 
OI'çamento do Ministel'io · da Fazenda hei de 
fazer apreciaçõe~ ma.i~ detalhada~ e prOVM' a 
evidencia, que a causa quasi que efficaz a 
cama :primeira das nossas dif!iculdad.es íi.o~n
ceiras tem consistido no dispendio á. mãos 
largns e de modo inconside1•ado dO$ dinheiros 
do The~ouro · 

0 Sa. A. STOCKLER::-Apoíado. 
O SR. EsPnttTO S,\z.iTo-Como se Yc da 1'8-

lação que li pretendo a.:pre:::entar um systema. 
de emendas. reduzindo o~ vencimentos dos 
empt·egad.o~ publicos,mas,como effectivamente 
e oempre c1esagradC\.vel reduzir ordenados· 
de quem quer que seja, e de Jacto por expe
riencia propria, ~abemo.> que o~ pedidos de 
augmento de vencimento$ são feitos e accei
tos com facilidade e que as ditliculdade~ são 
enormes ou antes ha impossibilidade qua.si 
absoluta quando se trata de reduzíl-os, par-d. 
-vencer esüt relutancia :pt·oponho que no 
n. 35-subsidio do Pre~idente da Republica
~e reduza<\ 80:000$ a verba de 120:000E;OOO. 
Reduzo e-; ta verba. da. terç.a parte. · 

Parece <Jlle S. Ex. tã.o patriob como é liade 
acceitar ele muito bom grado C$ta rednc<:.ão. · 

Creio que 80:0008 chegam perfeitamente 
para a manutenção do Pre~idente da Repu
blica que é um homem sem europeis, sem 
grandezas. 

0 SR. MARTINHO RODR!Gu"ES-Faço isto por 
muito menos. 

Objectos de tx!hiliente e illu
. minaçâo uo Ita.ma.raty •.... 
Subsidio do Vice-Presidente Ua. 

R.epublica. •.•......•.•.•... 
Subsidio dos senadores ....... 
SUbsidio doo deputados; •... :. 

12:000~'()00 
189:000$-JÜQ 
613:~ 

O SR. EsPIRITO SANTO-No n. 36-Palacio 
da Presidencia da Republica-Illuminação· e 
ol{jectos pa.ra e::qndiente-proponbo que se 
redusa a 10:000$ a. verba. de 20:000$(100~ 

Pa.ra que mais de 10:()((1$ só~ente pa.ra .. il-
1 wuinavã.o de paJacto ·? 

Ca'!li&ra A. 25 
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Não se vG ~ogo que e despesa exe()ssiva 7 .l cliio <1 somma de 7, 942:5.32.S- Nas condiçfíes 
9~ando estamos. a porta da banoo rota e presentes. um;t medida desta ordem não :pódB 

J>D,>$1Velqu~ se a.dmtt~a est~ luxo no> arrun- deixar de ser' bem acceit:J., dc;;de que o exem-
.)o~ do palacJO da. Pl'eslílenma? plo e d..1.do pelo Pre~idente da Repnblica. e 

Non. 37 eu apre&ento o seguinte (l<i'1: p~loCongresw,N;~cional. Poderia proporpar:L 
Substitua~ ·= s b~·cli d ,. • . <·. 1 te n;os e p:1 1·a o Cll~fe do Esta.clo a_ me<:~a reduc-

. se u .. t O O \ 1ce P1c.1C eu ,,;.~.o nue 'Jl'OJJOnllo n:u·a. o 1'unccton::\.lt5mo· mas da Repubhca 9• ·OQO<l>OOO ~o e1n vez cl" ' ., 1 ,- ' ' • ' • 
36:000$000. ~- " ' .. ~ nilo acho.iu~to; entendo que os a~tD.? pad~e.~ 

1!:' nat 1 . 2 .000,. • -: ; ·t do E~tRdv devem f:JZer um sact•rll.cto matar, 
dinh . ura • · ti por m~z .J.t e. mm 0 vi.,to que somos em parte os respon~avei · 

, elro_ Quando o E;:tado_ c,ctn·e1· m3.<~ pro~; pela. uctunl sítuaçãc · e assirn ficamo· ·apto~ 
per o em su~ tinanç-.as, cntao se restabelecem -nara. exigir esta of.tribui~"'o de rur:cciona-
a. verba :ped1da.. .>: • · • .,.... 

Ao n 88 S b··· l' 1 - ~ d · , . lr:!-mo. anho ·lê.--u_ "H~o t 0' -~na 01!"...-:-eu pto- Addicionando est'ts Yerbas a outras econo-
p Redu(z ). 3 '~·01 ~9;:;>_ao e~ '':z d.e "6.'·~CJ?$0P0: mia~ que po;;$amo~ faze~: na. suppressão de 

_ . o o .u U~IO. do- ~emclore. '' ::>0:) certo- ·ervi{:os I>n.rticula.re• ··em tmzer .,re-
~a!los. Mas effectrntmentc no e;•:t:\do do con- . . , ::; ;: ' . . ,. . ·• "' ,.,. ' J:' _ 
diç?es aillictiv-as do Thesouro, tenlJamos todos JUIZ~s ll~ra. o . erv~~o _,er-a~-da naç<:,o, teremo, 
restgna~:ão, façamos um sacrificio para rea- COJL~<>utdo ~eduzu u no •• o dcfict. de uma 
J.iza.r.alguma economia. auant1~ cons~dera--vel. _ . 

Ao .n. 40 _ Sub~idios de deput;).dos _ .-D_e~~]a\·a am,d~ ~d~~~~r- algum~s cou~tdera
Substltuo (lê) 1 ":33·000$ ao em vez de ç,ue~ >Obr~. outro~ ~e!' lÇ'Ü:;. compiehendidos nfJ 
1.845:000SOOO. ·- · ·, ot-çamento q_u~ se cl!scute; mas como deu<> 

De modo q\1e os deput.1.dos terão to.mbem h~r-a., pec~ a V. Ex. que, ~sando para: com· 
50$000. m1go da mesma benevoleneJ;~. que tem dispen-

F.l~amos essa economia, de .,.maneil'a que 0 s.ado. a outros ?ra~o,res, -me _rese~~ve a pa: 
Presidente da Republica, senadores e depu- Ia;v-ra pn.~~ contmu<H o meu dtscm.o na. pro 
ta.do~,_ sejam os primeiros a dRr o · exemplo, XJma ~e:btO. 
redUZllldO os vroprios Yencimentos. o' SR. PRESIDP.I'l'E - Nenhuma duvida. te-

Não l1o. >em assim raziLo de queix;~,s d;:~. nho em deierir o pedido· de V. Ex. 
pa.rte do;; funccionarios publicas, se J:!Orvcn- o SR. EsPIRITo SA~TO- N<lSse caso agra· 
tura.lançarmos a porcentagem de I O ~!o sobre decendo a y. Ex., dou por terminada~ lloje a> 

. os $eus ordenados. minhas considerações. 
Estas emendas que ac(l.bo de apresentm•. 

isto é, acontribui~ão de lO "/u sobre -venci
mentos dos empregados publicos, além de 
tudo ainda reduzido a 18 contos os orde- DISCURSO ·PRONUNCIADO PELO RELATOll" 
nados. dos ministros, ql\e, di.g(l.·Se de pass1gem DA COMMISSÃO DO ORÇA.MEr."TO 
em relação ao augmento de de~pes-as, na pas-
sagem ~O illlperio '[lal".L a RepUIJlica. llOt.1.lll05 PERA:\'TE A CAillARA REü:"!DA E)l COMMJSSÃI! 
O 8~"111Ute, que 110 illl}Jerio, quando ]ltWia GERAl., "-'0 DIA 5 DE SE'IE~tBRO DE 1892 
t.eudencias pa.ra a <l.ristocrucia. o~ mini$tro;; 
ganha-vam um conto, mas com impla.nta~o 1. Yidc p:>g. s; do >• vot.) 
da qemocracia, do novo regimen, os seus 
vencunento3 passaram de um conto par-<J. doi&, O Sr. Oiticica-Senhores.Ao colile~AT' 
os meus substitutivos por t.anto tendem a. a. e.."l:posiç-lo sol)re a situação financeira daRe· 
fazer-nos enveredar _pelo .-ertludeiro caminho public:J,,dando->os noticia do que a commissão 
das economias. do orçamento chegou :l. concluir pelos estudos 

Vou mostrar que cont essas economias feitos para desempenlmr·se do mandato que 
obtemo~ uma redue<;ão consideravel. lhe conferistes, permitti que, em nome da. 

A verba. relativa ao ].JQSSOOl do ministerio commissilo, eu vos dirijo. os seus agtadeci
do interior importa. em 1.240:467$. A verl1a mentos pela honra que lhe destes de atten
empre.:,.-rada com o pessoal de instrucção pu- derdes ao seu pedido, ouvindo-a. em uma 
blic:t, correio3 e telegraphos import.'1. em s~ão especial ; coni.prellendendo a. extensã.o 
"íll .763:8405-500. A relath·a a~ minbt.erio da do favor que lhe concedestes, o. commissão 
justiça importl. em 4.106:852..$750 ReiM;ões reconhece na. vossa acquescencia em ouvil-o, 
·exteriores 1.531:900$000,i.\farillha5. 838:866$. o grao d~\ responsabilidade que sobre s1 :pe~:.l. 
Guerra.ll.594:i24$500.Agriculturo.l0.375:210$ no momento de vh· trazer-vos o comple:w 
Fazenda 11.311:528.'!;. Estas quantia.:; impor~ I das medidns que ella entende necessarias para 

· tam na sói1üna de G3.763:397 .. '>C)OO. 10 "T• des- r. e;,olv.er a situação financeira su.~eitando ess:.t.s 
sa quantia importa. em 6.376:319$700, que .medida.$ á vossa apre~a~d:o e;\ vossa. delibe· 
sommadas á importancia, de I . 556: 135$ no;; , raçíio. Não pó de. não qll.el' fugir a:-es....:a. rc-
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sponsa.bilida.de e a obriga~.ã.o que lhe cabe de de todos <iS paizes do mundo em· oceasiã.o de 
vir dizer-vos, com a. maxirna franqueza, com crises nelles hn.vicla.s, levando-lhes grande 
toda. a.loo.lda.de que o seu ma.nda.to lhe impõe vantagem; emquanto todos elles Yiram·se na 
a situação em que se acha o thesouro publico, contingencia de liqtüllar situ .. \..lo embaraçosa. 
afim de compreheuderdes o alcance das me- á custa dos maiores sa.crifieios para os seus 
didas propostas. ·nahi a vantagem que, eu compromissos, sendo neceisa\'io exigir· grande 
pessoa.lmente, ent•mdi haver em ser publica ptll'te destes aos seus conttibuintcs,o tl1esom•o 
esta reunião, afim de que as no-'S:l.s dec:la:ra.· do Bl'a.zU, em 1ú.ce de umn. ano~malidtl.de de 
ções não fiquem adstrictas ao circulo de uma condi\'ües, de umo. pertmbaçã.o pt'ofundn. na 
sessão secreta.. com fantasias mais ou m~nos moeda fid.uctaria., está livr~ de compt'omissos, 
engenhosas a se.r formuladas pelos mais in· tem liberdt1.de C::l.mpl~i:.:l. de ~tcc;iio, póde inter· 
teressados em da.r noticia. do q_ue dissemos; nós vir Jl:l. crise enfrentando-a, quebrar-lhe o.s 
queremos que tudo quanto vus 'lõl.e ser ex- a.1·mas, sem que para i>to se exijam da. nação 
posto passe do recinto desta. a...<;S"mbl&:l,. tot·- conti-ibuinte sa.el•ifi.cios supe1•im•es as suas fbl'
nando-se conhecido de toda a. naçii.o,transpon· ças, nem mesmo se ponham em contrilmiçii.o 
dó mesmo a.<; nossas fronteiras. e indo lC\·a.r esses rP.cm·sos admissíveis sómente nas êpocas 
ao oonhecimento das nações ·estrangeiroo :\ de conflugraç;í.o social. 
situação rea.l do thesouro pullico do Bra.zil. Senhor~. a. Inglarerl'3- deve a sa.lv~:io das 

Sei que ha., da parte de algun:;, serios receios suas ftua.uça;;, na cril:;e de 1820, de pa.r· com a 
de que se tornem conhecidas .do publico pes· a.boli~ão do cur;;o RH·ç:ado pai"~ a.'l nobs de 
simas reve•aç(}e$ tn•nsmittida.s pel<l. commissão OO.ncos; il.s gr\\ndes des<:ob'·l'l:.a.<; do t~rincipio 
de otça.menio; · sei que ha gmves apprehcn- deste seculo, ü. m<~.mvílh-•sa for-:.1. do vapor, 
scies em ouvir da commis.sã.o noticias d~ola· ~\os machiuismos engenhosos que ti7.CI::l.m nas
deras do nosso estado fina.ncciro, que alx~lem cer e prosper:\r extra.ordinaria.mcnte a. fiação .· 
ma.is ·profundamente aindt\ os creditos <lo 11aiz do algodão, da lã. e do linho ; os E:sta.dos Uni· 
nesta. quadra. tão milindrosa., em que o cam· dos d:~ Amer.ii::a. do Nor t·, sol v eram a crise que 
bio accusa uma. pertu.bação muito set·ia. n<\S ~uccedeu i guerr-.1. de succe~são eom os gran~ 
relações commercihes e os nossos títulos soí:.. des sa.ldo~ dos seus orç--amento~, a França. re· 
rrem depreciação· nos mercados estl'Rngeiros; sistiu ao peso de um:• divida superior a oito 
estou convencido, entretanto, de que ha mo.is mil.l;J.l'eS de milhües de I"r:J.ncos, a.pôs a guer
-preju\zo em occulta1· os erros, escurecer os ra. de lSiO, gru.~as ti. gmude fo1·ç;.• productora 
abusos. do que fallar comm popuf(), eon~essa1' em si existente, ~t gr·11nde energia do sBu po
os desvios commettidos e estudar os me1os de ;-o, :i.s riquezas accumularlu.s,. dut".1nt.e 18 se
emend.al-os. Aos receios de que. se acl1am do· culos de Yida civi.lisad•• e um seculo de nação 
minados alguns pelas possíveis revelaçü~. livre. . 
contra._põe·se a. convicção em que estamos, nos Pois bem: o Bnzil póde solver a. crise que 
outros da commissão. de que-a. confissão dos 0 :t..~Obel'k\ lloje se quizer fttzer confissão pu
erros no altar da patria. é já. um principio t\e i1lica dos seus erros, m:l.llter o proposito fume 
arrependimento; da.lú. d<~ penitenci.l. :1 qu_c de corrigil-os, reunindo a.o redor da. bandeira 
nos obriga a. norma.. im"(mta llelo 1'econhect· d<r. }J<'I.trin todos o~ seus filhos, pa.ra. cujo par 
mento dos mãos :P..'\..."&JS dados nre f:empos ele triotismo lJrecisa a.ppella.r , esquecendo es~ 
va.cille.ç.ão, de inicio do. nosso regnne~-. Pl'O· dous annos lle loucuras, l)::I..<;Sa.ndo espOnJa. 
virão as regras a.impõr aquelles que dtl'lg'~Ol sobre 0 que ha. Ceito de abusivo e indo pro
os destinos da. na.çü.o, confiante no seu credito curar os meios de cotTigir os seus erros na 
de nação prospera., rica, f~liz com a solução rique7A'l. prodígios:~. dtl. sllit prodúcc;:.ão, na.s 
paci6.ea e gloriosa: dada a tod~ os prob~emas fon~ vi>a.s da sua .fortuna colo~so.l, repre
sociaes, de gl'<\Vtdade excepcLOnaL ugltados sentada 110 seu solo uberl'imo, riqueza ta-
em seu seio. . ' l l" ·t•~ !.': pe·o 

Outl'" c·Ircumst~n"'ia leYou ~~ mim, relo.tor mo.n l:\ <tue ... e perrol . .,., suppor ar o ~ 
~ "' " enorme desses erros t\ccumulados, · sem a.ca.· 

da. commissão Je ol.'Ç:I.mento, ~t pugnar pela bruulial-o r.le modo algum. 
~essão publica : e a. certeza. em <tne nos ttch(l.· . . . _ . 
mos todos da commissúo, U.e poder banir tet·· . Quero fuzcr umtt dccla,mçuo c um ped1~0 
rores -vãos pelo nosso futuro, de poder afil.r- ~ Co.ma.ra. e aos que . me ouvem: _por mms 
mar ti, na~o brazileira e aos pa.izes do velho desoladores Q. ue se~ a.m os , a!gar1smos que . 
e do novo mundo que, a:t>eza.r de tol.los os er-· apresentar, P?r ma1s descm~madores que S<l· 

ros não ·bstante todo.~ os abusos. qua.esquer .)am os conce~tos q?-e eu mmtt1r, no decurso 
· qu~ tenh~m sido os d.esvio>< da nosso. a.dmiuis- dest-1. expost~<~.o, nmguem se de!X<;t tom<J.l' de 

tração coinmettidos nesta. plla.se inicial da v_ü.os terro1·~s dcante das nossas cJrcumst.ru!,
'>ida ua. R.epublica Fcdera~tva, o tlle:wuro· ·do c~as financelrn:s~.Peç:o que aguardem a. conclu· 
.Bra.zil não tem motivo para cons~derar-se em Stl.O da e_xpo~~~ e ~1'.\ prov~.do qu~ se de
circutnstancias desamrnàrl.oras; pôde, ao con-. vem ba.ntr. vao. receiOlf de re:;ultaaos fun~,. · 
tl'al'i() snppt;>rtar _termo de compa.r1tÇão c~m os toli, s& qmzerem mudar a norma. de Vl(ia 
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nestes dous a.nnos adoptada e acceitar a send:t da receita prOllOsta pelo gove!·no, na. impor
l!l.l'ga. do novo regim.en. ta.ncia de 213:uOO:OOO$; sa.be que a. depres8M 

A confissãc dos erros e uma. 11ecessida<lc ca.ml.Jin.l e o retra.Jlimento dos capitaes deve 
pa.l"'cl. fazer compreheuder a. gl".J.Vida.de da;; pr01:lw.ir Uln(l deminui(.ão nas rela~ões inter
circumstancias, como e \n•gente aroutelarmo- naciona.es. como a maior p!U.'te dt\ receita é 
nos no descambar :fll,Jlido em oue temos anda- constituída pelos direitos de importa(iio é na
do; ma.s a. cornm.issão não se· resolveria a vir tural que, decrescenuo estu., a cirra. dos im
torna.l-os publicos, a expol-os á Camar:.\. e ao postos deva. sotrrer dimíuuição ; poL' isto ac
pa.iz em uma sessão solemne como esta, si nii.o ceitou para os seus calculos a. receita or~.ad!l. 
possuisse os meios de OOl'I'igil-os immedia:ta- par-J. o exercício corrente, dí:>pen!;ando assim 
mente, sí nã.o pudesse vir affi.rmar e yrovar não sómente o augmento calculado sempre, 
à. C~~.mara dos Srs. Deputados: o Brazi occu- de a.nno a anno, como ainda a somma de 
pa uma. pos!ção originalissi.mo. na bistoria S.OOO:OOOS dilferençaentre os 213.000:000$ da. 
fma.nceira. tlo mundo deante da crise actua.l; :proposta é os 205 mil tomados para o _calct;~lo . 
mas esta originalidarl.e significa, uma supe- Par& cobrir o dcficit de 38.532:000$ ac1ma. 
rioridade reconhecida. e incontesta.vel sobre achado, não quizemos prevalecer dos dous 
tod:is as outras nações, achando-se deante de meios, qllMi 'll.llÍCO$, usa.das em nosso pa.iz, 
uma. crise cuja solução é a mais faril. a mais para. che,.,"ll.r ao equllibrio: emprestimos e im
V&nta.josa. ~de menos :prejuizos para. corrigir :postos !;Obre os vencimentos dos runceiona-
o abalo profundo que a nação experimenta- rios publicos ; &1.0 exp~dientes já muito gastos 

Terei de entrar no derenvolv.imento destas e que não significam vantagem real pa~ o 
proposiçties: a cama:ra. permittir-me-ha co- orçamento. daquellas ()Ue devem ser _mu1to 
meçar a presente u-posição pela notícia. do aproveitadas pelos que teem a respomallll1da.de 
orçamento, fazendo . um. eslJoço da.. uespaza e de lor·mula.r as leis da receita e da despeza. 
da. receita. publica, taes como a commissão ha. publicas. 
formulado umas epl.'ojectado outras, afim de A commJ;;sao entendeu que muito melhor 
sabermos como se acha o thesôuro publico no methodo seguiria. exa.minando todas as ver
momento actual e aomo tícarà no exercicio 'bas da receita jà existente e estudando o pos· 
"futuro. sivel augmento de..o...~ o_ que equivaleria a 
. Tomando por ba.se o orçamento da proposta ei!ectivo augmentçl da. rereita. tota.l; procurou 

apreSentada pelo governo, com os rugarlsmos descobrir fontes novas de l'eceita e pedir a 
. representando a despeza. em :pap~ e não le.- essas o M\gmento ncceSlk'\.Tio pa1-a. equilibrar 

vando em ·coni:tl a depreciaçiio t-tlmbial. vt::,.~ ••· cleS11ef.tL. • 
que :1. des})eZo.'t estáa.~sim di:vidü1:t: "' "\ commi<,sll• julga lJOdm· ;;;uantir q1.1e o 

- 000 00 ~·" de/iât s~l-iL te(luúd.o. únão aniquillttdo, quer 
Em ouro.· J~; : . 0,~00 coin a redu~.ão da uesp~Z<~- que já p1·opoz ~ 
Marinha... lo.$26:230$000 tem em '\'ista propõr nosorÇ<~.mentos que estA 
Guerra.... 30~527:389-$(100 confeccionando e que ellaavalia pagar ã. cifr-o~ 
Agri cul· de I2.000:000S, quet com o augmento de al· mra. .... 53.746:989$000 gu.ma.s das ,~erbas da receita., quet· coma 
Interior . •. 25.619:916$000 creaçiio de novos impostos que não aggrava.m 
Exterior... 253:830$000 de mo:lo algum ns ci:L.~es despJ•otegida.s. 
Fazenda. .. 43.340: 104.~ Toma.ndo ;\proposta do ;::-overno; nn. par~ 

------ 21--1.. 1 9'2:451~ rela.tivll. it receita e estud;mdo as verbas ;Uli. 
-"- accrescer : · i ndicadas :~. t.-ommissâo a.clluu que yoderú. du.r 

Emp1•es-- o.ugmento li. -çerba: cxped;ente de generos 
timo ul· liTICS detUreito~ de consumo. 
tuno •..• · 8 . 890:0005000 A cama.ra sabe que estll- Vi!l'b:.\ se 1>efe1'e âs· 

Juros._... 450:000$000 e.mpreza.s, associações e outt·a.s qu~ >ão dis~n-
----- 9.3~0 :000$000 sa.das de todos os impostos de lmport.'\Ç.ao. 

Mais fl.uctuaçües de cambio, rrosam de um favor que se traduz em allivio 
ele v a da a 'V e :r b a de ~ande de onus pa.ra. o seu ~p~tal, pagando 
30.000:000$000.......... 20.000:000$000 unicamente os chamados-dire1tos de expe

------ diente para. o despac.ho e que são actu_almente 
243.532:451$000 de 5 •f a e ma.is lO "/• sobre. esl.e'i. cmco, ou 

Receita. ca.lcula.da. segundo a · 5 1 /2 o f.. • 
lei do actual exercício.' •• • 205.000:000$(]00 Não é deS3.rrasoa.do que se _augmentem 

estes impostos a 10 ."/. ~ como a verba produz 
:Defi.cie. ..... 38.532:451$000 1.200:000$, não erràrâ. por certo quem ;~. ~1-

eular em menos do~dobro a. · que eU a se ·pôde 
A ca.mM'& -vêeomo a. ootnmisaõ:o foi. escru elevar, ou em. 2.200:000,resultando. dis:to Ulll 

'J\llQiaJros~~ ~os. uã~ a.Wntmlio a. df1"a a.-ugmtlQw de ··r.ooo:OOO$ .p-ara.o orç;31menw.· 
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A segunda verba que póde ser elevada: a contribuinte, deveramoscuidardetaxasque de 
do expediente das capatasías pela qual se modo algum vão sobreCàrreg3.r os jil- elevados 
pa,ooa actualmente 112 •f o no ])l'imeiro me.: e preços das mercadorias <lUe occorrem á vida 
a dobrar_em cada mez; a commi.•são prop(ie das diversas cla~es productoras da nação. 
elevar o 1m posto a 1 'lo no primeiro mez. o Pa~·a fugir, quanto possível. desse grancle 
mais a dobrar. Como a. verba d~t 320:0::0$000 ·erro ccono1uica, a primeira fonte que se nos 
e o imposto e elevado ao dobro, a verba su- offerece,é incontesta.vlmente o jogo; não é nin
hir-:~ a 640:000$ da,ndo um augmento de guem obrig-ado a jogn.r ; fa-lo quem quer e na 
3"!0:000$000. · propor('ão que quer e póde. A commissão 

Temos ainda. a verba -armazens. Senha- julg<~ C[Ue, sem inconveniente algum, pode ser 
res, os armazens rias alfandegas sã~ os que imposta ao contribnente a taxa de 100 rs. 
menos percebem do serviço 1Ia armazenagem ; sobre cada fl'<acção de bilhete de loteria.. 
todos os particulares cobram multo mais, o SR. z ~MA.-Desgraçado pa.iz que 11recisa. 
8eod.o justo que o Estado eleve os seus direi- de converter 0 jogo em fonte de renda ; a lo
to~ quando to<los o fazem ger-almente. teria e umaimmoralldade que deve ser aboli-

Pagam-se actualmente 40 reis por volume da e não acceita pelo Estado como meio de 
até 50 kilos e 20 réis por fracção de to l(i!os; haver recursos para viver. 
a commissão propori~ elevar esses direitos a 
]00 reis por volume até 50 kilos; e a 50 réis O SR. OITIC[CA-0 meu illustrado collega 
JlOf frac~o de lO kilos. I<Jevando·se ao d···bro nã.o tem roziio ; o jogo existe e não foi abolido 
o imposto, poderia calcula. r a verba no dobro ainda; emquantv não o 11ir, e justo que con
da.actual, que é de 1.400:000$; a.commissão tribua para a receita publica.. S. Ex. sabe 
nã.o quer acceimr entretanto esse dobro e ape- que. um dos meios mais poderosos de acabar 
nas eleva a verba a 2.600:000S, contando com comcertas instituições é, todos os econoiili.stas 
o augmAnto de I . 20{):000$000: · o a.conselham, taxal-a.s fortemente. 

As rendas das estradas de ferro são calculadas Mais immora.l que tributar o jogo e, senha· 
llelas ta.l'ifu.s q11e re~,.rula.m o p~gamento dos res que no orçamento figure a, verha.-Impos
fretes das mercadorias;,. Camara sabe que to de 15•/o sobre loterias, extraiam-se um 
todas as estradas teem exigido grande sact·ifi- sem numero dellas, não se passamlo quasi 
cio ao thesouro publico: ha. poucos dias votou- dia algum em que não se annuncie uma e, 
~e um credito supel'ior a 5.000:000$ que vae entretanto, prod::zam a ridícula quo.ntia de 
custar talvez o tripulo em virtude da depre- 10:000$. o que e evidentemente uma fraude 
são cambiaL Accentua-se cada vez mais a ne- ao thesouro publico. 
cessidade de elevar as tarifas actuaes, antigas, Dá-se isso, porque o Estado !ta via dispensar 
deficientes e quP. niio compensam os sacrilicios doas 15' /u em favor das instituições ra.voreci
impostos; a commissã.o propõ'l a sua eleva~.ã.o das com a loteria e, posteriormente fizeram· 
de 25 •f •. A l'eceita das estradas de ferro figu- se contra.ctos, em que esse bene:ficio foi mu
ram no bl'f;amento as seguintes verbas d~ dido, r:overtendo em proveito dos concessio· 
reoeit.<t: narios dil.S loterias. 

A commissão julga que se póde evitar este 
Renda da Estrada de Ferro abuso instituindo o sello sobre o bilhete, se\lo 

Central do BraziL..... 19.500:000$000 que serã. pago pelo )_)articula.r, na occasiãode 
Renda das estradas de ferro comprat• 0 bilhete ; este im)_losto deverá prD-' 

custeadas pelo Estado.. 1.200:000$000 dutir mais, porém a commiSsão orçou o seu 

Somma ............. . 20. 700:000$000 

Augmentando 25•/ · so"bre esta rend~. tere
mos o augmento de 5. 000:000$, a mais para 
~Heceita. 

F.:mbora o augmento dessas vel'bas, o defict 
não fica. ainda deb:>llado ; como as outras 
Yerba.8 não dão margem para augmento, é for
coso ir pedir a nação mais recurso para a des
peza publica, com impostos novos, escolhendo 
quaes as fontes po$SiVeis de ser exploradas. 

Senhores, tributar. nesta: occasiíio as elas· 
ses de~protigidas de fortuna., quando os ge
neros de primeira- necessidade e::;tão por preço 
excessivo, quando jã é ditncil 'Viver' mesmo 
aos remediados, parece-nos de )?~ssima politi· 
ca_ financeira ; ao pedir novos recursos a.o 

:producto em 6.000:000$000. 
Outra fonte de imposto será, senhores, 

uinda outro jogo. Ha uma. instituição que foi a. 
principio um diYertimento publico, mas eon
verteu-se depois em meio de .jogo, chegando a. 
mover gran<l.es som mas com proveitos pa.ra 
os jogadores! são os prados de ~rrida.s _que 
movimentam de cada. yez 300 ate 400:000$ ; a 
commissã.o proporá. o imposto de 100 rs._por 
fr~.ção de poules, 200 rs. por accumulaçues e 
500 rs. por pari-d-la·r.ote. 

o SR. PmEs FER.R.EJR.<~--E' pouco e é dit
:ficil a cobrança. 

o Sn.. OrriCicA.-A commissão entende que 
e bastante; quanto a.· cobrança, .julga facil 
rea.lisal-a. ; quantO ás sociedades de corridas 
podem est.'I.S substituir o sello sobre . a. poule 
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pela taxa correspondente ao movimento da 
casa das apostas, que é conhecido ; quanto ã.s 
vendas avulsas, facil é tornar o publico Cl fis
cal do imposto, destle que se der ;\o Yendedor 
da poule o direito de não pa..gar o premio (la
quello. que houver sido Yendi<l.."' sem o sello. 
E' claro que ninguem querer-.i. submetter·se 
aos risCOs do não pagamento elo premio, fim 
unico ·da compra, e porta.nto o vendedor ter:i. 
necessidade de sellar a poule que vender. 
Esta calculado este imposto com a cifra de 
3. 000:00()$, havendo quasí ce1•teza do quedará 
muito mais. 

Não sei, senhores, porque raz5o está fól'a 
das nossas leis fiscaes o papel sella.do, insti
tuido em todos os pa.ízes e substituído entre 
nós pela estampilha, possível de ser defrau
da.dordo Thesouro, como snbemos que o e. 

A estampilha póde ser . dispensada, póde 
deixar de ser inutilisada. sendo aproveitada 
:para outro documento,o que tudo constitue de
fraudação do imposto; ínstituido o papel sei
lado, pôde-se ampliar a sua applicação a todas 
as contas de venda, aos recibosr-de qualquer 
quantia, aos documentos de quil.lqner·especie 
com a. sa.ncção penal de constituir.-,J.ocumento 
de quitação o facto de não ter o sello o papel 
em que estiverem · lançados· ; esta verba do 
rello. que no orçamento :figura com a cifra de 
10.500:000$, poder-se-ha elevar ao dobro ou 
20.000:000$ ; a commissão apenas acceita a; 
cifra de 5. 000:000$ para. o augmento. 

Proporá mais o imp.osto de 1$ sebre pro
curações, :pago pelo procurador no acto de 
exhibir essa.; e 10$ por procurações em causa 
propria; . o mandatario ou procurador não 
!Ja.."a actua.Imente couso. l\lguma e acaba de 
ser dispensado, por lei recentemente vot•da.; 
do pagamento de 2.$ u.o t11bellií.ío, descle que 
foi a.utorisado todo cidadüo habilitado ].XIl'3. os 
actos da vida civil a passar pt•ocuroºão de 
proprio punho. Calcula-se que }Jóde esta 
verba dar 2:000:000$000. 

Os book-makers realizão grande:: lucros em 
cada corrida; são C<JSas abertas e cujo negocio 
e tão lucrativo que elles estllo invadindo os 
:pontos mais centraes da cidade, 11ag'!LI1do 
grandes a.lugueis e premias llar-a. terem a pre
íerencia das casas nos mais frequentados 
pontos; a commissão propõe impor-lhes o 
pagamento de 200$ por corrida, dmldo a 
verba de 500:000$000. 

.As loterias ·estrangeiras serão taxadas com 
200$ reis por fra~o de bilhetes,calculando-se 
]roduzão 500:00$000. 

Assim. ex: postos os recursos trazidos ao orça
mento nós os catalogaremos em comparação 
com. q deftcit. · 

Deficit · segundo a · 
demonstração·an. 
terior .• ~........ 38.532:454$ 

Augmento da ver
ba - Ex!Jedient.e 
dos generos livres 
de direito de con
sumo, elevados a 
10 •j ....... ... .. 

ExpedienteS das ca· 
JXl. tazias. ele'l'a
dos a l•f.nopri
meiro mez e o 
mais como esta .• 

Armazem elevado a 
100 rs. por volu
me até 50 kilos e 
50 rs. por frac(:iio 
de 10 kilos ...... 

Rendas da.s estra
das de ferro, ele-
vada a tarifa a 
25 ·; •........... 

Novos impostos: 
100 rs. :por fracção 

de bilhetes de lo-
terias .......... . 

100 rs: ~por fracçíio 
de poules de cor
ridas, 200 rs. }lar 
aceumulações · e 
500 rs. por pari 
à la côte • ....... 

:rnsti tui~.ão do papel 
sello.do para todos 
os livroscommer~ 
ciaes, contas cor.:. 
rentes de qual~ 
quer especie e 
_para. todo doeu-' 
menta, que!' con
ferir ou assegurar 
direito •......... 

l~}lor procurações 
·pagos pelo pro
curador no neto 
de ser extrahidu., 
e 10$ por :Pt·ocu
raçii.o em causa 
propria .. - .... '. 

200$ por Book-1fa
l~er de ca.da c~r
rlda •. ........ : .. 

200 rs. por cada 
fraeção de bilhete 
das loterias es-
trangeil·as ...... . 

Sommam ... . 

1.000:000$ 

3"...0 : 000$ 

1.200:000$ 

5.000:000$ 

6.000:000$ 

3.000:000$ 

5.000:000$ 

2· 000:000$ 

500:000$ 

500:000$ 

---- 24.520:000$ 

Ficando reduzido o deficita ..•• 14.012:451$ 
Redu~o nas despew.s •........ 12.000:000$ 

Sendo o deftcit........... 2.012:451$ 
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A Ca.tnara comprebentle facilmente CJ.Ue este 
insignificante deficit tem contr:r. si o augmento 
de qualquer das verbas acima expos"1.s ou al· 
guma do orçamento que p1'o<luz:~. mais, po-

meio. circulante, acompa.nlmda. dó tiesequi
librio (k orçamento. 

. dendo a.de<J.ntar que o impv~to sobre o fumo 
·esta a.va.liado em 6.000:000$. qm<ndo tudo 
deixa prever que elle du.t·.i. mo.is de . • . 
8.000:000$000. 

Quem prOduz e.~s10 'lesva!(lr·isaç:ão da móeda, 
nü.o tluvid;\ affirnm.l.-o : - os bttncos de 
emiss;to. 

A commi ss1io espera. q_ ue. com as medidas 
que propõe, este rlt,ficie ser-à aniquihtdo, <iuet· 
com a. diminui~fto do. verba - fluctuaçües üe 
cambio, que dect·escer·à, si se alter-.).l' a taxa 
cambial além de 15, quer com a pro<tucção da 
da. 1'CCCitA calculada em menos de quasi 
10.000:001)$ da pro-posta do governo. Entre
tanto se fõr necessa.l'io e ínevitavel equihbrar 
o Ol'\'.a.mento, póde contar com os segtúntes I·e
cursos, de que só la.n~rú. mã.o em ultimo 
caso: 

E eis como c1lcgitlnos mnito naturalmente 
'" euf'renta.r a ch:.un:ul;.1. - questão linnnceira, 
q_ne tanto lla. preoccnp;\do os nossos homens 
políticos, que t;tnto impõCJ '' sua. resolu~iio, 
pelos inqu:~.lifica.veis prejuil::os trazidos ao 1'he
som·o Publico. ao credito ela nac~10 bra.zileil·<~., 
<lO ccnnmercio, !\ todas as cl<\sses da. nossa 
1;0cieda1le. 

Senhores, em todos os paizes do muntlo. a 
base em que nssent-'1. a delegação que o poder 
pu btico f<lz :l. pa.i:'ticulares J?U.I'ó.l. emittir papel 
que represente moeda, é ser· esse papel repre
set1ta.nte immecliato de um capital deposit.'tdo 
UilS arC<LS do TluJsom·o ou nos cofres dos par· 

'l'a.xa. proporcional :wbre os 
vencimentos superiores a 
5:qOQ$. varían<lo ([esde 20 

ticula.res, e representamlo esse deposito . m 
circttlaçiio ~la obt- ig-.tç:ão para quem o em1tta 

· de converter papel em our·o ti vista e a von-

nté õ) "To· .. . . . .. ..... ; ••.•• 
. • t.'lde do portador. Para . qt1e o p~ blico possa. 

3.000.000$000 a cceit:\J· esse p;tpel sem repugna.neta.. pa.ra.que 
nas permutns a que ellc se destina como in-

2.500:000$000 strumento libemtorio, elle não seja. tomado 
em condi<:ões menos va.nta,josas e porr.antDcom 
dcpreciaçã.o pu.ro. o o mo com o qua.l tem de 

l .OOO:OOOMOO ser compar<tdo. é nece.''-"ll.ria que a.quelle se 
6.500:ooo$ooo reconhec~\ devedor no t itulo emitiido, tDme o 

Sello sabre bilhetes de tllea
tros e especmculas publicas 

Ta.xa de lO ''T• sobr·e aposen
tados, refor mados e pensio-
nistas· , . . . . . . . . . ....... . 

Taxa sobre o nlcool. . . . ... . 
oompr-o,Íú.sso de fomecet o ~uivaleute :~.o · 

l3.000:000$0ÓO :(JOl'tatlot· e <i. voutalle deste, immedlatamente 
,~ ,:u:t exi~;>encia. Todas as vezes que e..-se I*!-
"'ttmento nnmetlh\to, eS.'<\ obrigw.:io de rostt
tuil· ibi illuJida po1· dispenSil Otl por- addia· 
mento. o l)àpel cnütti!\o depreciou·se,tl.oscendo 
ub..1.ixo do rou ,·alor nomim~l. 

o que extingui ri~ o deficit. 

Uma consideração resulta, senbot•es. dt~. 
cxposiçiív do orçn.mcnto assim fei tt\: o !lese
quilibtio do OlW-ffiCI\tl), o <{cflcit o~ça.nu•nt.t
r io ~ d.:vido, qua.~i C'li;J:Iu~iv<tmente t~ verba -
fluctuações do cumllia, que represcnt<l. uma 
de.~pez.'t o. mn.i~, devidtL unic:unente à dilfe
ren~~l do ...-alor 1la. moeda. ; sendo o .tcfiw t!e 
:38.53·!:000$. lut.vendo sido ele~·nda. a verLa. 
- fluctu:tções tlo eambio a 30 000:000$. si 
uó~ n. elimin:mnos tio ot"t,:a.meoto. ou si o 
Thesoura !louve[' de paJ):õn· uuicamente o que 
eleve si nã.n houves,;e ditl~rl!n~à em desft~.var 
du. moeJ.a :fiducia.rio., o dcjic:t ficaria reduzido 
apenas a. S.OoO:OOO$, o que fll.ci!mente ;;eria 
alcançado, CJ.Uel' pela diminuiç-ão d:~. d~spez:t, 
quer pelo augmen~ d~ ver~lS da rece1to.. St 
calcularmos o camb10 ll. cota{rãO actual, a O•t
mara cuegaci a.o conhximento de U!Jl _de(tcit 
acima das forç-as do or<;~.mento e sera. lmpos
sivel Or!!(tUI$ar oc'Ç:l.menio, sejam quaes forem 
as comlJÍnações feitas. 

O que causa tL ba.l.xl\ do cambio, o que f<J,;(; 
~ pe1'tm~.;}.Q no v\\lor da. m~ ftduciar
ria, o que dá motivo a este preJUlZO grande 
do Tllesouro Pu~Iico ~ 

A commis.'!<l.o c\epoi.s dos ~tudo& que J~: 
che~ou â. convicçü.o de q'!le . ess3. d~pr~sao e 
dev1da · prinicp!l.l.mente a desvalorJSaçao do 

L<to conta-no~ im·ar·iM'[l;lmente n. histor_ia. 
rill uchlritL uo mu\t(lo, de3Úe ;mtes' do a uno nul, n.- Chim\, de onde no:; che;!tl. a traili~<:"dO.de 
ht\ \'Ct· nppat•.:cido o papel-moeda pela ~r1meua 
~. . -

N:t•> q •:era. ~·'nh"l'e.~. cmittir u~t:.\. e~pos~
~,~io uma opinião que ~ po;;:;a. at~r1bU1r ~ 1'}!1-. 
nh:\ ine:wul'idadc; ~N que a mmh:~o C)~1mao 
in d i villu(tl llt\(1<\ si;millca. niio tem a.utoi·td<J:de 
;l.l"urun. p<tra. (:onvenc:cr à ca.marn. ·~ re:~pelt.o 
dÓ>< conceiro:; expostos; resolvi. por. istD fl:ão 
•·PI·es nt.w ··onceita algor~ sem c1ta.r lffiolledia.
U\mente os livro:> cude Jm colhei-os. a. a.uto
L·iuade do nle:!tl~ QU(\ rór•ma. a minh:J. CO'I'iccâD, 
pa.t·..r. que'' Camara saiba nã.o lmv.~r ne~ta ~a.
tet·in. nada. oi e novo, não ser ori:;inal a. cr~se 
br'.!.âleira. de 189'2, nem ser assumpto fora 
d:J,s cogitações humo.m•s a dep:recia~~o .~o IJll.
pel ex.btente neste pa-lz. Lere1 a opmta? dos 
mestres em tinru1ç:M, t!mbor-a. essa. le1tura. 
fatigue (1. atteuç,ao tlo3 me~s c.oll~s, .ante· 
pondo as opiniões' desses escnptores as mmll~s 
que nada. v;ucm. . . 

Em apoio ola uecesstdude d,o comp~o~ 
de garanti<~ para; o _pa,pel moedo. effiltttdo. e 
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da depreciação nn. sua. !alta. desde o. China resulta-dos muito mais extensos: 1lD1 bane
antes do anno mil, tenho aqui ·~ opinião de deste genero examina os et!eitos de commero 
Worms. circtl!aç/1'1) ?nonetari~ e fúl~oim·ia, cio, isto é as promessas de pagar feitas por 
pag. 154, nos p~riodos que passo a ler: um individuo a. outro e si as considera. soli-

« Platã.o, j8. tinha pensado em um substi· das. dá-lhes valor dellas em bilhete, que tra
tuto eoonomico da moeda nas relações inte- zem a. sua. propria garantia e que teem. curso 
riores. A moed& de pa.;,el foi in·teurnda. na de moeda.: e i~too que se cllama-d~c072laJ·.
Chiua., onde desde o novo seeulo antes da éra Seu oft!.cio consiste, pois, em trocar os etreitos 
cbristã, ftzeram~se tentativas para emittir pa.- de commercio ou as promessas de pag;;.r, que 
pel sob denominações e condições diversas. O não teem curso de moeda, em bilhetes seus, 
mais antigo exemplo 1bi dado pelos 1~lrtsian que teem curso e dã.r-lhes assim uma verda
( moeda volante ), creados cerca de SOi , sob o deira. circula{'.i.o ou ·nwuldade de se trocar por 
imperador Hia.n-Tsung, que obrigou as pes- todas as co usas. Para poder fa.zel-o com segu
·soas abastadas a irem depo~ita.r sua moeda. · ranca, t! preciso que elle tenha um fundo, que 
de cobre nas caixas do estado. para receber responda pelos erros possiveis de commetfer , 
em troca os bilhetes em questão. aeceitando, como bons, 'l'a.lores que o não fos-

Os kias-tsuh ou tseh (bilhetes ct-eados cerca sem. 
do a.nno 1000, sob 'fsbin ·Tsung), ema.na.vrun .Além disto, como es.c;es bilbetesniio teem 
de uma a.srocia.Ç<1o de dezeseis opulentas casas curso sinão pela confiança, é preciso que elle 
de comm.ercio, que em lSlí c~ssou os pa.ga- esteja prompro i1 convertel-os em moeda â 
mentos. - .. vontade do po1'f.a4_o-r, e-lh& preciso uma. 1'~· 

Esses bilhetes devia.m ser reembolillwei~; to- serva metallica.; seu fundo deve representar 
dos os tres ;1.nuos,. e finalmente . no fun de G5 a média. das perdas que elle puder sotrrer, e 
<1Jlnos. ·a su·a reserva meta.llica, a s.omrna .dos bilhetes 

O a.nno de ll07 .viu emittir bilhetas tsien- que os portadores veem l'ealL"'ar.» 
yi.n, cujo reembolso era. determinado JlO~ 43 Poderia., senhores, ler-vos diversos .tre
termos a.nnuaes, mas que, em 1115, nao con- chos dos escriptores, que tenho em m; o, para 
servaram mais do que 1 •;. do seu valor prova1•-vo~ a verdade da opinião exposta., não 
nominal. . . . ? quero fatigar a Camara e em· isso de.xo de ir 

Os kiao-tscha.s, postos em circulação em pedir a. outl'os JJ.contirma.çao que uiio·todos a 
'1115, deviam ser reembolsados após 7 annos. estt~o opiniüo, que não soffL•e c:ontesta~:i.o. 
mas não o foram· na realidade e cahit-a.m de O Estado contere a. a,sociações particulatoes 
tal modo em ba.i:x:a, que um bolo de arroz o direito de emittir bilhetes, dispansa.ndo-os 
chegou a custar 75.000 fi'a.ncos. de.'lSa. o bl'iga.~<ão de pa.gal-os em 0111'0, quà.ndo 

No deeimo terceiro s•~culoos mongois a.preu- se lhes exige, impondo ao publico 1·eceb?l-os 
ueram a conhecer a moeda. de pn.~l na China como se moeda fosse. quumlo isto se tem dado, 
.e a. introduziam tambern mais ta.t·de na Per- nota-se que dous fa.ctos ca.ractel'isticos a.com
sia., ·o que fez attribuh' " sna. inYenç;ã.o por panlmm de perto a concessão: 
SChlozer a este ultimo pa.iz. . 1. • A c:J.UStlo que a·- detet•mina. tem sido 

Em 1288 houve nova. emis:.'fw que ~e elevou sempre uma calamidade publica e prtncipal
&DqUintuplo da. q_uantidade crend~ em 1260. m~nte o empenho em :-.-ruerr-<~. intestina. ou es

A. ultimunoeda. de papel, ~chas. cahiu no tmngeit'tt. 
meio do seculo quinze, ào ponto tle não valer 2." A emisSão ê uma fonte de lucro para: o 
mais de 3 por 1.000 do seu ;-alor inteb'T3.l . » emissor e foi sempre concedida. com indemni

. A Cama.ra. vê que. desde os primeiros se- Saçáo para o Estado, m~smo com a obrigação 
-culos, o papel teve como garantia. pala valer de conversão da nota. em mo~da de OlU'O, pa
como moeda o ouro, seu representante imme- gando o emis>or ao Estado o direito ele la.nv-a.r 
dia.to e, mesmo então, quando não e1·am a.in- os seus .;,illletes em circulação. 
·da conhecidos os phenomenos economicos re· Urgidos }lela necessída.de de ba;ver dinheiro· 
sulta.ntes de comparação dos instrumentos immediatamentepa.raacudiradespezasiuadia
da.s J?6rmutas internacionaes; a fa.lta. desta g3.- veis, os governos teem permittiilo aos ba.ncos 
ra.ntla. trouxe a depreci~o desse papel. ora. fundar-se com o direito de emittir bilhe· 

Vou ler a opinlão de Thiers, citado por tes para. substituir o capital que emprestam 
Clement Taval'el, no seu livro- Thcoria do a.othesonro publico, ora a,ugmenta1• o seu ca
Creclitci, pag, 362; « Ha. como todo mundo pita! J?al'a fornecer recursos ao governo, ora 

. sabe., ba.ncos de deposites e bancos de circula- emittlr além da.s garantias existentes para 
cão: depositam-se nos primeiros sommas me- deseontar-lhes os cheques; resulta, porêm, de 
ta.Uicas e recebe-se um certificado do deposito, tudo quanto ba. succedido em: todos os pa.izes 
que serve como moeda, mesmo nos pagamen- nesta questão de emi~ões. que os bancos con
tos. A vantagem desses bancos é substituir o stituem,sesempre como auxillat~~s dogoverno 
~tal pelo papel.~ -para ma.ior oommodidade e todoS teem-lhes-prestado -valiosos reClli'SOs 
do commercio. Os . bancos de çircula.{ão t~em em troca do direito de .emittir. r:,"to se deu na. 
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Ins~atel'ra, em Fra~ca.na Austria, na Russia, [ Os destinos desta caL"':a foram menos _ephe· 
Ita.ha e Estados Un1dos. meros q_ue os bancos, pai~ que ella contmuou 

O Banco d<~ Inglaterra surgiu (lO empresti· sua existencia e mesmo sutt prosperiuade até 
mo: L200.000 ~ ao governo, t.levendo os suh- á época da revolução. 
scnptores do emprestimo recebez· 8 "lu das E entt-etanto um instante quasi a sua. vida 
prestações c todos os annos 4.000 ~pelo ma- foi· c·rnpromet+ida. pOt<J.ue sua origem se 
nuseamentodos fundo do thesouro. A oompa- prcndi;L igualmente ao desejo do governo 
nbia que fez o emprestimo t~mou o nome de coutomporaueo rle sahil· dos seu~ embaraços 
Go1)ernor 'md C.••npony o(~heb·r.nk of E"(;laad t!nanceil'os. Cou etreito. c·mtoc·me o projecto 
-com o privilegio de 13 annos; a ca.rt,a e de primitivo. a caixa de desconto devia. !'e cons-
2i de julho de 1694. · tituircom o capita.J. de 15 milhões. elos quaes 

Em 159i emptestou temporariamente ao 10 milhões deviam ser immediatamenteem
governo um milbiio esterlino ; em 1708 em- prast.ados ao Estado ... 
prestou ao Estado 400.000 t sem juros afim No anno de li83 o esta'lo era devedor i~ 
de obteJ.' a renovação do seu privilegio até caix• de uma somma de seis milhõe~. porque 
18:l2; nova>~ prorogaç.iles se succedet•a.m. ob- as sut~-g n··cessidttde;;, augmeu(.adas clurante a 
tidas todas medeante :J.deantamentos e levam guerra d , independencia da America. não lhe 
assim o banco até 1780. oe!'111iétiam renLmci<n' completamente aos ser~ 

Em 1781 nova pro:·ogaç;<1o por um empre;;. viço:;desS!a c ·csn:. 
timo de dous milhões a 3 "/, de juro ; por Esse:-' emprestimO$ cr~~ram logo it caixa 
essas o~ca.~iões o capital do banco 1ui succes- embttl'ttços muito sérioo para llle tornar dilfi
sivamente augmentado e empre;tado ao go· cil o reembolso do.:: bilh~t~s por ella. emittido~, 
verno. ele,·ando·se em 1781 a. 11.642.000 e. ~um decreto do con~elho de 27 de setembro, 

Durante todo o seculo xvm, o banco pre- interveio p·1ra dar aos seus bilh.~tes o curso 
stou o seu auxilio para todas a..~ conver•sf~eS de :forçado . Felizme11te o governo chegou püuco 
divida nacional, encarregou de por· em eir· te upo d~pois [1. pot.lcr libertar-se por roe10 de 
culação os bonds do Tbesouro, obtendo as~im alguns recursos accidenw.·s que alcançou e: a.· 
vata.gens consideraveis a ponto de conseguít' tempestada passou, isto é, a caixa retnmou os 
o monopolio da em's&i.o. seus pa.,<>a.mento;; .. m especies e I'econquistou 

Durante todo este longo período, o l.Ja.nco a confiança. )lUbiica. :1>In.s a era dos empresti
teve sempre a obt'igação de converter as s ltJ.S mos ao e.;;tado nüo estn,vo. f'~chada, emllara.ç··s 
notas em moeda de ouro, sendo os empres- analogo~ :w pt·ccedente se reproduziru.m, COJ!l 
timos aos listado feitos como indemnisa~.;'to ao car<wwr mab grave a: nda c não deviam ma1s ·; 
seu direito de emittir bilhetes. parar l;inã' com a suppres:>ão da caixa. 

Sómen te em I i9í, em con::oeq uencia das ex· O banco de FmtW", :1 peza 1." das vicis>i tudP.s. 
tr-.wrdinarhtS despeza.s a fazer com a gLlen·a. p~la.s q llaes tem p;.tS::l<\do esta na.ç-.ã.o. tem tido 
continental. lhe lbí concendido o cur;;o for- sempre a. obrig1tc·lio cl~ re~ml:lo!so dos se)!S bi
çado, descontando elle os cheques t.lo Th?souro, lhetes, tent.lo o cnrso for~.'l.do stdo n.utort;ado, 
variando os emprestimo5 teitos ao governo distitr~~t.dumente em 1848, em virtude dos 
inglez de 10 milhões a 28 000:000 de libras, a grande.; emprestimos que a revolução ele !'e
quanto chegou a emissão dos seus bilhetes, que vereiro, deter·11iuon pot· parte do banco ao 
se r1 e preciaram, de I • 1" at~ 29 I-! 4 "1 .. em 1313 estado, curso f,1r~,;tdo que 1ui a balido por lei 
ou 1/3 do Eeu valor; convemnotal'qneo banco de O de ago~to de 1830, havendo sempre_o 
tinha para garantia elos seus bilhetes. effeitos banco conservado no par o valor dos s~us bt
do commercio de primeira ordem e bonds do lhetcs. 
thesouro bJ•itannico. Em 1870 foi-lhe concedido de no\•o o curso 

Podem se enc'Ontrar estas noticin.s no Tra- f'lr~ado, ·no momento em que entrou n. França.· 
tado de Fin:\nça de Paul Le Roy Beaul~eu e na guerra contra :t Allemanlw., mediante 800 
nos livros de todo~ osescriptores qua dão a milllües que elle empresta.v:t o E;;ta.doo 
histm•ía. do Banco da. Inglaterra. Passo·mo,tr:wà Ca.mam as vauta.gens que 

Na França, além dos emprestimos feitos <\O o Banco de F1•ança tem _prop rcionado ao ~o
Estado p:or Law e que lhe va.hrão o dire:to verno. de 1857 ate hoje, lendo-lhe ?S segrn~
de emissão em grande escola, houve em 1776 tes trechos de uma. collecção de O.l'ttgos p~blt
a creação da caixa de descontos, de que nos cados na Revista das Dott< ",lu!ldos e reumdos 
dá noticias Worms, no seu livro j<i. por mim em volume sob o titulo de-O Banco de Fran-
oitado, a pag. 247. ça, por More:tu em 1891. . 

Pasrou-se mais de meio seculo, diz elle, an- «:.'{os termos do tratado de lO de JUnho de 
tes que se visse reapparecer novo projecto de 1857, o l:lanco tínha·se comprometEido ~fazer 
banco. Sô a 2 de março de 1776, um decreto ao Tb.esouro, a medül::c. das suas neces,1da.d.e~, 
do conselhô autorisou a creaçiio da caixa de a.deant.amentos que polem elev<l.r~se a 60 ml
descont.o, po>r proposta. dos dous fi.nanceíros lhões de francos. li?3te aileantamento se wm
Fa.ucha.ud e Clua.rd. pensa , com o credito da conta corrente do 

Camar:>. A. 2ti 
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Thesouro que, por conseq_uencia, não lHLga. ttúr o papel-moeda depreciado do governo por 
juros seniío sobre a differença entre o debito bilhetes do banco. · 
da sua canta. de aU.eantamento e o credito de -«As perturbaçoes abalaram o estado em 1848, 
sua. conta cortente. Segundo adeantamento diz 'Vorms, á. pa,g 2.'56, tivemm como conse· 
de 80 milhues foi lvnsentido nas. mesmt\S con· quenci<J. uma diminuiçã.o mo considera.vel da 
dições de juros pelo contracto de 29 de março reser1ra metallica e o banco deve fu:zer ao go
de H37B, pNmga<lo até 31 de dezembro de verno r.tdiantamentosde tal modo importantes, 
1890 pela lei de :tinanç-:as votada em ISS$. que o curso forçado dos bilhetes pelo ser favor 

Convem notar que a. posse (\o saldo credor nominal completo foi pl'Oclamado a 31 de 
daconta. oorrente do Thcsouro nüo npt·esenta maio, houve novas emissões de l e 2 florins e 
vantagem alguma. para o banco Este est<:Lbe o reembolso foi suspenso para. sommas que ex· 
lecirnento não se serve dos fundos que neUe ceclessem de 25 floríns. . 
são depositados e não tira delles nenhum lu- Na Russia o banco do Estado foi creado 
CI.'O, de sorte que a compensação dos juros em 1860 para central.i.sa.r e liq_uida.r todas as 
invocada nos contractos não tem nenhuma obri!(ILÇÕes :tiduciarias e a divida fiuctuante 
ra.2iio de ser. No fundo, o oonco t:'Onsena q Ualli (\o Estado. Em 1 ~Sl o banco ha;vi.a. em-pres
gratuitamente 140 milllões <L disposi~âo do tado ao governo 491 milllões de ruàlos, ou 
·Estado. De 1857 a 1888, inclusive, este tomou cerca de dous milhares de milhões de francos. 
por cml:)restimo, na sua conta deadeant:.men- Nos Estados Unidos mesmo, ha notocia do 
tos,cerca de 3.688 mill1õesde i'r-J.ncos epagou No~·tL American B1mk, constituído em 1781 
758 556 francos deJUl'uS, ou 0,02 francos por por M. Morris Jlara auxiliar as finanças do 
cem,> . Estado a quem elle emprestou logo 400,000 
· O art. 2- do projecto delei de· prorogação dollars, do seu C'J.pital de lD milhões, tendo o 
do privilegio do banco apresentado a 24 de banco augmentado a circtlla,Je pelos seus 

janeiro de 1891 á Camam dos Deputados, dis- successivos emprestimos ao governo, vindo a. 
põe o se.!;'uinte: .. «O banco se obriga a entre- t'J.llir em 1787. · 
gar ao Estado, a partir de l de janeiro de Ha noticia do B:moo dos Estados Unidos. 
1891 até 31 de dezembro de 1897, uma. somma fundado por proposta de ~amilton.. seCretario 
annual de 1,700.000 francos e, a partir de l as finanç-as ao Congr~.sso em 1790, o banco 
dejaneiro de 1898 até 31 de dezembro de 1920, ue começou as suas oper"çõesem 1794, com 
uma. somma. a.nnual de 2,500.000 francos. o C\1pital de lO milhões, senrlo S milhues sub· 

Multo recentemente, senhores, por OCC<l.Siiio scriptos pelos part.icubres e 2 milhões p~lo 
da discussão sobre a. renov.wão do privilegio Estado e vindo a. cessa. r pagamentos em 18!4, 
deste banco, dizia na.sessão de 28 de junho de em con:;equencia de não poder satisfazer ao 
corrente anuo, perante a Ca.mara dos Deputa- reembolso da gramle somma ue papel lançado 
dos da França, o relator da commissão no na cil·cula<ii:o. 
meado, Burdeau, em discurso qne tenho em Do estudo feito sobre os diversos banco~ 
mão: «Limitai as vantagens do bonco, tirai- tendes visto, senhores, que a emUisão foi con· 
lhe uma }larte dos seus diYidendos, eu o siderada sempre uma vantagem parn. os ba.n
admitto. cos emissores, os quaes \iouvemm de pagar 

. Nós veremos o que é preciso tirar antecipa- esse direito que lhes era concedidó com gr;tn· 
damente, podemos examinar o que ihzem d~ sommas emprestlldll.~ ao Esto.do, as~im 
.a este respeito os bancos estrangeiros e tal vez como que elles, constituídos sempre com a 
eu 1:mdesse mostrar-vos. rlesde logo que elles obrigaÇ'iio (ht c:onversão da not:1. 1br\\m leva
não rornecem ao estado tudo (~uanto se acre· dos :~o cur~o forçado pelos successivos em
dita ; que o ba.nco da. Allema.n\la, ]Xtra uão ci· pr(~stimos. feitos a.o governo, em occasião de 
tar senão um exemplo; não deu ao estado a!· atribulaç(Jes do Thesouro Publico_ 
lemão senão 2.891,000 lrahcoo, até hoje, média Em nossa historia financeira., mesmo nós 
annual, apeza.r de todas as antecipaçõ<Js que temos o .exemplo do Rmco· do Br-azll,o l " deste 
elle organisou, isto e, menos que darà o banco ncme. creado com a obrigação da nota, pel~ 
de França., porque nilo devemos esquecer carta. de lei de 12 de outubro ~e 1808 P. que Ü)l 
esta siwp1es particularidade,, que o banco da reduzido á caixa supplement<:Lr do thwouro; 
Allemanha é isento do imposto sobre a. renda, susJ.lendeu a conversão em 18,20 e ioi mmld~tdo 
de sorte que, se quizesseis compar11r, são liquid1tr por lei de 2.l de setembro de 1829, 
3.7t.t0,000 francos que se deviria por à conta do quando a circuhwão do ha.ncil montu.va. a cifra 
banco de França; ao lado de 2,891.000 para o de !9.194 :920$000. · 
banco da. Allemanha». Póde-!le verifica.r outro i'aeto que hoje uilo e 
· O banco da Austria., senhores, constituiu-se mats posto em duvida pelos mestres que se 

en\.'l&l6, qua.ndo o papel moeda da .Anstria teem occu]?lldO com este assumJ.ltO e determl
ebegara ao excesso de 638.715,000 florins ou na1lo os e!II~itos incontesta:veis do papel-moeda 
1,600 milhÕes de Íl'll.ncos, tendo o governo fi. inconvertivel ou do cucio forçado: (1\tand.o os 
xa.do a baixa em 60 %, o seu fim fot substi- bancos emittem alem . das necessidades do 
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merc!l.llo, quando h a na circul;\~.lo o papel puramente me~1llico em o paJ!el emitti~o par a. · 
inconvertivel em excesso ó.s exigcncillS t.lo.s pt'cst..\r o serv,.,o d:1 moecht e con\'C!'ilt vel ern 
tr~nsat:.úes, ~ moeda fiduciar-itt se ll:>prccia em numertJ.rio, li irnpos~iv~l que o curso do ca.m
po~por~ão ao ~xcesso, tt•J.dm:indo-se esta. ua. bi~ vo.de além d<t somm:t neeessa.ria. po.!'tl. co
ba.~xa dos cambtos com o estrangeiro. lll·a· as de;pezas de cxpm·taçito dos meto.es 

Não quero valer-me de opiniilo minbn, nes- pi·eciosos. Mas o ).X1pel n(lo cnnversivel não · 
te assumpto e por isto peço à. Cumar.l. que se achando sahidêt t•l~;um:t, rttmn<lo e muito 
não cauce em ouvir a leiLuro. que VOt\ íit7.er, almnd<\llte n:J. pl·a.ça, toda a baixa de cambio · 
de diversas opiniões con~stes sobre este as- e toda. a. :üta do preço das barr;ls que excédem 
sumpt o. . as <l,aspezas de transpOl'te ele met"L ibmecem 

Tenllo aqui a opiniií.o de v;rorms, :t. ll:l..!l'· a prova evidente de um exces;;o de emiSSiio 
162 do livro cit.<W.o auteriormente. Uma. mn~- de.pttpel. A ta.;x:a _do camlJio <let~tnlina. es..oe 
da. de papel reembolsavel, diz elle, acha-Se :\O grao de deprectaç<tO do modo prec:IS\l.» 
par nas permutas <!QIU a q uantidttde moneta.- Todas M vezes, diz o mesmo n.ntor, ã. pa.-
ria. qu.; ella exprime, isto é, ella pl'Oporciom~ gioa 5.':>, que um negocio JXlorticuh\r permittc · 
identicamente as mesmas satis1à~:úes que pro- l'ecOihor vu.ntagens nottwei:;, elle attrahe em 
pol'Clonaria. a som ma em mo2da de Qlle ell<t su:.\ esphet"J. uru numero de capita]j;t..'ls suf
fuz menção. Tnmbem titl papel não póde ex- ficientt. pam reduzir estas vanta.gens it taxo. 
pellir do terrítorio tod,, a moeda existente normal <los lucr'Os comm~rciaes. 
pela raziio ji\. emittida, de que o seu reemboL-;o Pal"J. o cambio, a concurrencia. se exercita. 
exige uma reserva per~nanente de numero- entt-e os capitalista.:> do mundo intcit•o e a.<> 
rio. A quantidade ainda em cil't:ul•l(.'Ô de mt\is leves ose:illações !lã.o vigiadas por bo
moetla.e de JIO.pel reunidos não pó<l<l ex~edé· mens de suhtileza, prove1·blal. 
~ quantidn.de metal.ica que circulu.va. antes :M. 13os.>uquet ~ustc11tava com estranha cer
da lntroducção do papel ou não ~xcetlel~a tt1.l- tezu. qne não havia connexida.de alguma entre 
vez além do excedente tlos meios de circulo.- os cambios e a som ma dos bilhetes de banco. 
çüo que exige a actividade industrial nugmen- Ricardo rcdnziu cst(L pratenção a nada; elle 
tada em consequencia d<L elevaç~o original do . provou <lc modo irresistivel que a circula.çiio 
].)re~.o do metal e dêt exportação subsequentcl\arbitraria dos bilhetes ttwria iorçosamente <~ 
da moeda. • ·· sua depreciação, e por consequencin. a alta 
c Uma moütlo. ele pa-pel não reemboJ.sn.vel, uas b[ll't·as e a bt\iXil. dos cambies estr-cl.ngei
seuja recepção como moeua b irnpost.:1., póde ros . 
arr cmittida. pelo governo em cruaatidade:> Si observarmos os cambio~ durante algum · 
debitra.riu.s. Si estas qu:.\ntida.des são gt"J.ndes período de tempo e ·terillct~.rmos que elles 
demais, compa.mtiv1~mente ús neccssid:\des continuam deprimidos em grti.o maior do Que 
m dinheiro do paiz, dcpoi:; que toda. a masstL permittiritL o ca.mhio ro:\l, que pot· su;~. n<l.tll
si etallica tem emigr\Ulo o. te. a rescr\'ll. ·neces- reza 6 limit:ulo. cliz 1-Yu.cleod, The theory and 
d ta<la pelos pequenos pa:;t\meutos, a mocdo. prJ.ctice ot' Bank.ing, l v . pt\g. 324, devemos 
de papeL deve bnLx.."Lr contr;1 :t moed:\ ol'- tirar •• conclusii.o irresistivel (que e o glilJlde 

ina.ria, ou o.ntes si fõr prohibido pa.gar axiom:~ que lib-::t. as J-elações do numero.río 
~>Stu. ultim · com n.gio. contrt\ mctacs mon~t:L· com os ct~.ml>ios estl"J.IIgeirosi que se camuills 
1·ios pelo menos e os preços de todo3 os obre- estmngeiros continuam deprimidos dut·ante 
e:tos de permuta. comc~m entilo a subir. l~o nlgum período. alem ~los limites do cambio 
póde i~ua.lmente se õ1.prcsen13.r para. um:1 real aquel!e excesso e a prova e a. medid<~. d:\ 
moeda de papel p.1.réieul:u', qn:mdo os cmi:>- de1n·ccinç~1o do meio circulante .. -
sores ;;.\o dispen$ados pelo estado d<\ ob~· i g-J.- Petlemos, pol·tant.o, conclne o. mesmo 03, 
ção do r·eembolso e lançam na sociedll.d~ uma criptor, rec:.tpit ul:w o axioma incontroverso 
quantidade inuuoder;.ula deste producto. Tal sobre c,ste assumpto nas seguintes J)l•l;~.v~:us: 
moeda dto J.Xtpel particular. na qual •~ obri- « '' al~.a do preço do ~ercado do ouro, acima 
gao}lo administrativa se substitue ao credito do pre(;o da moeda, alem da pequena somma. 
ent'raquel:ido, e ueg-enerad~ ~ tomn. as qu<\li- que denote ·o custo d:\ mudan~o. do metal .de 
dades da moeda de papel emlttida pelo esta- uma forma. para outra e a ban::a nos camb1?s 
do. Grande baixa ele moeda papel contt'J. o estrangeiros alem dos limites » do cambro 

,, metal ou metaes monetarios uecasiona per- • real,sile a prova e a medida da depreciação 
das sensi v eis aos Eeus uetentores, assim ''O mo do meio circulante. Si assim é sob uma cir- · 
áqU:elles que devem receber pagamento~ con- cu!~ rnetaliru, si o deit.'ito ou gasto, em 
-vene~onados em semelhantes bilhetes. , summ:\ a. deteriol"J.çiio du mood:l. produz a.· 

« Ricardo demonstrou, diz Wolowsltl, na al~,a, do preço uo mercada. do ouro aci;:na. do 
suo. obra. O Ranco .ta In[Jit.<terr~ e os bancos da preQO do. m~a, e uma b..<tn:a n~s-L'3Jllbros ~ 
E•cpssia, que e supera.lmndl1llcla ou a insuf- tl'rtngeiros, e clat~ que a p~post9<to contra.~1a 
Jicíencia da circula.s;J.o são termos relativos ; deve ser ne~""3.runente veruatle1ra a r esperto 
emq11a.nto osy::."tema. moneta.rio de ~paiz é de uma circulação de papel. Assim. quandon. 
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circulação e de papel, como ella. e unicamente 
o reprt>senia11te de uma circulaç.ão meto.lieã, 
si o preço do mercado do ouro (i~to e o preço 
por papel}. e.....:ceda o preço da mo<du. e os cam
bies estrangeiros baixarem além uo custo do 
tl'!lnSIJOL'te das e~pecies, aquellEl exce..'So só 
pode :provi•· dQ. depreciação do rep~:e~ntante 
da mofda meta.lica., e, IJOrtanto, quando estas 
duas circunsta.ntia.s occorrem, indic-•m i~tfali-
1lelmenle q t<c u circt<laçi<o de l'"J'el c;ta dezlrC
cirJ:da. 

Pa.ra restabelecer o credito, dobraram o cs.
pit.1.l ; depois. a.cceitando os bilh<.t.e.\l depre
ciados, como dinheiro corrente nos pagamentos 
de suo. nova su.bseripção, ftzera.m.-os subir 
pouco n. pou~o ao rmr. » 

Pn...'Semos ao que elle diz sobre a crise de 
li83. identiea. em tudo tt nossa. 

Podia, senhor<*i. lêr-vos muitos trechos 
mais de diversos e5criptores que sus-tentam a 
mesma. opinião de que sómente a depreci~ão 
do papel moeda. pôde ser a ca.usa. da depressão 
profunda como estamo3experimentando actu
almente no nosso paiz ; limito-me, entretanto, 
a.. estas opinões pa.ra não fatigar a vossa at 
tenção, mesmo porque a continuação da e'qlo
sição leva-me a um esdudo rapido da histor:o. 

· doS bancos de emissão dos di....-ersos paizes ci· 
-vilisados e das crises por que elles passaram. 
o que dará. amplo subsidio para a prova des
tas opiniões . 

Vou ler á Camara diversos trec'hos de·um 
nota.vel economista, sobre divex-sas crises 
succedida.s na. Inglaterra com o seu banco; 
ien•le a pacíencia de ouvir e considerar que 
o que está esct•lpto sol1re o banco de Ingla
terra, nas crises de 1696, 1 í83, 179-2 e sobre
tudo no período que ''ai lia 1797 a 1820, em 

. que este paiz viveu soo o regimen do curso 
.. ·forcado, tem perfeita applicação a.o que se dá 

entre ués. com as mesmos ca.usas, os mesmos 
incidentes e os mesmos resultados, podeud0 

- adaptar-se ao nosso paíz sem (\iscrepa.uci<l. ue 
um só do; phenomenos realisados. 
. São de Clement Jug1a.r os conceitos que 

passo a ler, no estudo reiil:> por eUe sobre as 
-crises commerci:J.eS--; dei-me ao traba.lho 
de fazer um resumo do historlco sobl'e us cri
ses que lll3is semelhança. tecm com o nosso 
estado actua! para poupar-,·os <t 1.unn. leitura. 
1ll.t1ga.nte. • 

Temos em primeiro lo,<>ar a crise de 1696, 
· logo após a. fundação do bnnco d:~. Ingla
terra. 

«0 desenvolvimento dos nl'gocios, depois de 
uma cut'ta suspensão, tinha remmado o se11 
curso ordinario. 

Em liSl, renovou-se o privilegio do banco 
até 1812; segundo o uso, elle pagou este fa.vor 
por um empl'estimo de dous milhões a. 3 "/• 
em tres annos. Depois da guerrcJ- da. America. 
{ 1 í82) houve grande pro;:peridad.e no mundo. 
Acreditou-se em uma. pa.z )lef'petua.. espera
va-se que a humanidade entrada. em novo 
caminho. ia. ver se desenvolverem deante 
della. os b.orisontes de um progresso indeftnito, 
o commercio com o estrangeiro, acanhado até 
então. receb~u impulso :pr. digioso, 

No-vos e immensoa mercados. abertos â sua 
activldade, arr-<ltaram-no aos exce;:sos mais 
e:xtl'ava.gantes. favorecidos sobretudo pelas 
loucas em!s· ões dos ba.ncos. A grandeza mesmo 
do mercado f~z perder toda medida aos mais 
prudentes. 

De 1~0 a. 1782 o banco tinha ampliado 
suas emissOes de 6.000.000 (seis mlillões) a. 
9,000.000 de libl'aS. Assustado llrocurou então
reduzil-a.s até 5,900.uOO libras em d~zembt'O 
de l7S2. e uma. crise inquietadora. se decla;rou . 

Elle esperava. qu3, diminuin_do a.circula.çã~, 
o;; pagamentos das exportacoes em espec1e 
trari<\m o numeraria mais depressa do que 
elle tinha partido de modo a resta-belecer os 
ca.mbios em fa;vor da Inglaterra . 

Elte r~cusou todo adeant.amento ao governo 
e mosf;rou.;:e muito severo no:< descontos. 

Sob a. influencia. dessa.s medidas, no fim de 
outubrci. o numera.t'io começa.ndo a. voltar do 
estrangeiro. o. üquidaç.ã.o das posições emba.· 
raçadas permittiu aos ca.mbios melhorar e 
voltar em :là.vor d3. lnglaterr<t.» 
· Segue a. crise de Ji 92. 

« Nos üous casos, 1697, e em 119':2- as fal
leocias dos bancos locaes e dos banqueiros 

Diz Jugla.r: foram tií.o numerosas que, faltando todos os 
· .o: O Banco de Inglaterm apenas tinha come- meios de circulação, te1•ia sido preci.o a. todo 
oado a. funccionar, menos previdente que o de preço creRr um novo; se as transaeçües hou
Veneza, o banco não tinha tomado nenhuma ..-essem contlnuado; tudo estava. suspenso e 
.medida. para assegurar-se do valor das moedas uão se negoci:c v:1 ~enão a. dinheiro, tendo das
quanto ao peso e ao titulo. Recebendo a moeda apparecido o credito. Foi a primeira. cri:i:e dos 

·depreciada e obrigado a pagar ao par, elle Í tempos mmlernos, causado. sobretudo por um 
devia inevitavelmente ser 1'eduzido a. esta excesso de papel-moeda~ alem de qua.tquer 

·.' suspensão dos s<.'us pa,<>arnentos. Uma. coalisão outro acddente, de s~is milhões. em 1784, a 
-·dos interesses prejudicados com o seu pri vi- circulação dos bilhetes tinha-se elevado a 2l 

legio· organisou-:>e . e, a 5 de · maio de 1698, milhões em 1792. No meio d~s emba.r-~ços, 
o.presentaram. a.o. l'eemtolso 30.000 libras em. o banco diminue as suas ermssues; restrmge 
notas. O bli.noo nã.o . pôde satistuzer ao reem- os seus descontos e acaba recusando todo au- . 
bolso e suspende~ o :pa.,«amento dos bilhetes. :tilio a.o commerci.o. . 
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A liquidw;:-;io d3. «;:ri~. corno ,;cmpre <LC~Ol·l- L<J.w J.)<Ll'i!CC i.I!L' entl'CV!slo est.t. ~fl".Utde e 
Jl~n!Jad:• de ~a.llenct~s moderou os ncgo~l~S, unpo~D.tnte verdade. mas e sobl'etudo " Boyd. 
d1mmu1U a ~trcula.çao clo papel c pernutm1 Henl'l Thomton c lol'(l King- que devemos 
ao nuweraJ.'IO voltar.» esta pr·o.-a. 

Passemos a crise ele li9í, quan;Jo começou Nós Mhamos .j:i. no pú.s;;ado um exemplo 
o curso !orçado que se prolongou até 1820. da. influench1 lht emi~~ilo do pa.p~l sob· e os 

A camara ver~ que tudo quanto se passa cambias da epoclla lla grande cl'i$e monef.aria 
no Brazil em 189'2, e:>ti1 11qui perfeitamBnte de 16!-JG a 1697. Pouco tempo depois does
escripto. tabelec:imento do banco da Jnu·laterra. a alte-

« A má. colheita de l/95 trouxe o primeiro t·a.çií.o da$ moedas e os exceSSO.., da em\~são do 
golpe ao commercio ; os emprestimos do go- papel se achavam reunidos e ex:et·cia.m a sua 
verno acabaram ele tirar-lhe ;t maio1• p:wte propria. mnuencia. 
dos seus recursos. Os cambios baixam sempl'e Emitf.ia-$e então papel. niio sómente llal-a. o 
em presença do premio de mais a mais vantn.- desconto, mas contra todos os ntlOt'l'S e so
.ioso do ouro. Tudo indil•ava aos uirectores do bretudo pat~\ acliant<~mentos a.o ""overno. 
banco, como em li83, a utilidade de r~tringir Desde qu~ enveredü.ra.rn pol' ~te e<.l'ffiinho. a 
a. sua. circulação : muito longa disto elles a clep!-eciaç~i.o elas notas dos bancos não t:•rdou 
estenderam 1ar~.-ramente. De a.gosto de 1794 a •~ Jazer-~e sentir : ella. se ele,•ou até 17" f,, 
fevereiro de 17%, a. circulaç-~o tinl!a-se ele- alk1.ixo do ~r O prC(,-o <lo guinéo a.ttin..,iu 30 
vado, de 10 a 14 milhões, sobretudo por causa sheUings, todo o dinheiro desa.pareceí'1 e 0 
dos pa,<Y3.mentos do Thesouro. camhio com " Hollanda hai::!:ou de 2t)"/" En"'C-

No principio da ~uspen..'<ão dos pagamentos, nhara.m-se mil meios para restabelecer o eq Úi
quandoa. emissão estava restricta, os bilhetes librio. mas em vão, até que se rCi.'Orr·eu ao 
tinham podido circul[l.l' ao pat•, tanto mais ver<latleiro remed.io : refundir as moedas c 
quando a ct•ise se liquidava; mas, feita a li· retirar o ~xce:>·so do pap~L Esk'l. ultim;J. ope
quidação, desde 1800, apercebera.m-l:>e de que l"J.ção !oi levada com g-rande sabedoria e o 
o excesso da emh:são do papel, c:omo a depre- maior senso. O "[larlamento consentiu em au
ciação das moedas, pôde fa.zer subir o preço gmentar o capital rlo banco, com a candição · 
do ouro acima dt\ tarifa da moeua e do preço de que uma, parte ela nova subscripção fos e 
da· transmissão do metal de um pa.ra outro, feita em notas do banco. Foi assim retirada. 
grande e immensa. descoberta. desconhecida umo. parte (lellas da circulação, o que elevou 
então e que começ~ apenas a peneh'ar em pu- de outro Úlllto o valor elos que restavam c, 
blico, hoje. as~im t-omo ü Ci\nthin ella.s ,;uhh·n.m logo ;1.(1 . 

Em 1896, 1·econl1eeia-se _jà que, 11<1.:> t't·iso~ par. · 
era o mão estaclo da cunhagem que produzlll Ficou bem ucmostmdo f[Uc t~ depreciação 
a elevação do preço das banas e a baixa. dos de cil'Cttb.\<:âo. ouro ou papel, produzia. uma 
ea.mbios estrangeiros: a. refosão da moeda ao alt..1. e~ppa;·cnt<? do 1"'cço tias ba.rr.\S e wna 
par, restabelece o equilíbrio. Distinguia-se oo:xa m •uillal dos camhios estr-J.n<>eiros. 
muito bem o valor nomim\l do papel, e que Eis o que, perteitamente compreheodido 
se chamava o desconto. Não vinha. á itléa.a em 1696, foi sempre nega1lo em I 'roi a 1810. 
nillguem dizet· que o metal tinha subido de Entretanto a t-ommissflo nome-ada em 1804 
preço porque em preciso dar maior somma pnro e:>iuda:r a uepreeia.,ii.o 1la circula.c,:;.i.o na 
de bilhet~ pa.ra adquirira. mesma qut\ntid.W.e ll·Ja.udia, tinha posto os ver<ladeiros principi· 
de ouro. Repallia.m-se essas opiniiies que, os. estabelecendo que o preço o.las barra:; e o 
-então como l1o;e. eram l';!Cebidas pelo public" estado dos c:tmbios estr-angeiros de•·iam set• os 
e tinha-se jã. notaclo que os cursos dos cam- unicos regulrutores rl:1 emissfln dos bilhetes 
bios, emqua.nto se p.)f.le procm·a.t· metae.~ p~e- pelo~ ronco~.» 
ciosos, podem exceder os pN~ços lb trnniHlllS· Contimb o período uus cursos forçados. 
são do metal de uma praça parn. oub·a. pt•oduzindo todos os seus efit~itos, tuks como 

Foi então .que se apercebeu tle que, se n. ol- os experimentados por nós. 
tera.ção das moedas pt'Oduz uma alta. do preço « Em 1810, como ainda. hoje, estavam totlos 
das barras acima do preço da casa da moed~ convencidos, e este erro era acceito pelos dire· 
e. uma baixa dos cambias estrangeiros, com ctores do Banco de Inglaterra, de que não 
uma. circulação em papel não re~mbols:Lvel , podia haver nenhum excesso na emissão do 
rPpresentando sómente uma circulação metal· papel , emqua.nto o desconto dos effeitos de 
Iica se 0 preço das barr<•S (avaliado em papel). commercio estiYesse limitado a yapel de soli
ex~d~r o da moeda e se o cambio baixar dez induhit.wel, tendo por or1gem transac
aiém das despez s dc_transmi·sii? esta difl'e- ções eommarciaes reae" e pag'll.veis em pra.zo 
rença., que niio de"\""ena exceder as despezas curto e determioa.Uo. -
do transporte das btl.rras de uma p · aça sob1•e Em presença de semelhante emissão o preço 
u. outra, re:su}t;J. do. dcproci&~o d<l po.pel CUl do ouro a.ugmenta. e os ca.mbios ba.br:am ·na 
~. · mesnm. q1l1Lilf!ido,de. O preço do ouro~ 4li· 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 1810512015 11: 13· Página 34 de 44 

; .· .· 

-2ú6-

bras por onça. em 1805, se eteva a 4 libras e 1 ranie a. suspensão dos pagamento3, deviaur 
13 em [8[0, o ~mbio com Hamburgo cahe (te I seguir a. mesma regra. que pre<:edentemente, 
34 ~ 28. I isto é, regubr sua ernis.'•i'io pelo.> cambias es-

Despertado por esta. perturba.ç.ã.o, 0 p:Lrl:l.- trangeiro.; ; . quu.ndo elles forem fu.V'ora v eis e 
mento. a pedido de .M. H;J.rn-·r, convoca nma o. ouro <tffiull', ()!les devem e-Jtendel-a e red.u
commissão para. f<\Zer um relu.torio ~olJt•e a zll-<1 quaud? ~lle se exporta.~. . . 
s[tua~.ão. Nesse celebre inquerito, conhecido E1~ opposw_ao a. esses pt'Jlleiplos, o outro 
sob o nome de--- Btll.licn-Rep.?rt -·- com!J.1-t- parttdo manunha: 
teu-se a opinião entito get"t\.lmente espalhada. l.~ Que as notas do banco não estav~ de
de que n\io eram O> bilhetes que t inllam hai- Pl'e?1adas, mas que o preço dos meta.es t10ha 
xado de valor porém antes o ouro que tinlla ~ulndo. 
subido de pl'eco. Ntlo se queria. a.dmittir que 2.n Que nü.o ha.vio. nenhuma di1ferenca em 
os ex~ de emissão ti'l'"e..<Sem alguma. re!a.- pa.gal' as ba.rras de ouro,em papel ou l!rn me· 
o;:.ão com os cambios estl':tugeiros. A commís.::ão tu.es · 
declarou. como :1 de 1804, que a. baixa. tios 3.• Que a depr~-;;ão do~ cambi~s não resul
camb1os e1'a a consequencia. das emi~sões dos t~va da deprecm~o da mcula.çao, mas pro
baucoo por se acharem os bHiletes abaixo do vmhu. lia balan~ ~es.r<~.voru.vel d~ pagamentos 
par. a fazer par~ acudir o. conservaç-.to dos _exerci-

Eis o reswno dos seus trabalhos e das suas tos ~o con!mentc e a,o bloqne1o continental 
conciusões. de Na.poleao. . . . ~ 

Desde !800, o DI'. Douglas tinha. indiCõl.do 4.• qu~ nenhuma dimm_mçao ou ~ugment~ 
· que a. a.lta. do pt•eço do ouro, n,v,\liado em no- das emrssoes do b~co podto. ~r effc1to sensr
ta.s acima. do preço cl<~o Ca.."<!. da. Moeda, ero a vel sobre os camb1os estrangell'os ou · sobre o 
prova da dept•eciaçiio da circulação em pa.:pel. pr~~ do ouro. ~ . 

· Ao mesmo tempo que o ouro se eleva, os Cõ.\ln- õJ • Que d~e a SUSJ?CllSt<O ~os pagamentos 
bios baixam. A discussü.o se est-'l.IJeleceu sobre em meta:es nao se dev1a segun· as mesmas 
os pontos se.,nuintes. admittidos ereeonllecidos regr~ que antes de observar o curso dos 

·:pelas duas pal'tes ! . cambzos. , . 
• . . (A cama.ro. ve qt1e suo estes os a-rgumentos 

1. Que o l?_!'eço do ouro pela tarJfa. do. moeda. invocados hoje para. explicar a nossa depres-
era de 3 .t l1 .sh. lO d. por on~. sii.o cambial.) 

2. • Qu~ .o p~.o d1> ouro em barm no mer- 6. • Que (IS pedidos d!> publico devião forma.r 
cado. era. de ~ ~ 10 ~ll- . . a regra."»!nica e que emqua.nto o banco lirrü-

3. Que os ~mbtos ttUham balxa.do _em ta.sseas ·suas e·,aissões u.o desconto da.s lettro.s 
enorme l?roporç:ao, com Hamburgo de 11 %, derombio de valor incontestauo e bü.Scadu.s 

. com P:J.rlZ ~O %. . _ ;;obre verdadeiras tra.nsacções commez:-ciaes, 
~-o Que 1> ll.llb'1ll~to da.. ctrcula~o dUS: notas não podia !tuNcr excesso de emi;sã.o. 

do~ bancos. que t~ha. stdo conSlderMel nos A commis;(toera. de opinião que, quat-sq;,21• 
Ultll~lOS annos. con~mttaya. sem:1re. . que fossem os p~tlidos do ouro para sa.ldar as 

5. Que as espect~ tml~am desa.ppat-ecl(io despezas da. guerra. toutinentttl, elles nüo po-
. completam~nte ila ctrculac:"o. . . . . ·- diam produzir, dur-ante cez:-to. tempo, . seme-

Estabelectdos estes ponto., ~~~ a, opuuves lha.nte n.lta do ouro em um so mercado, pois 
opposta.s ; de um lauo pretendl<Hc : . que, nQ continente, os preços 11ilo tinltam 

L • Que as notas est •va.m depreciadas. v(l.riado. 
2.• Que a cWrerença. entre o IJreço das ba.r· Se a elevação do preço do ouro resultasse 

ras lle ouro avaliadas em notas e o prC!;<~ da. verdadeira.mente dos pedidos feito~ no coa ti
moeda era a medida. du. depreciação. nente para sustentaç:io dos exercitns, dever-

3.• Que o extremo limte n-o qual os cam- se-tlia. oliserv~w o mesma difrerença. na.s guer
bios ertrangeiros podia.m ca.hír não devia., em l'll.S :pendentes e, não obstante, de 1773 a 1795, 
caso algum, exceder as <lepezas de trosporte seu p1•eço tinha ficado fixo . Era preciso re
de uma. praça. â. outra. montar a.os reinados de Guilhe1•me m e Jorge 

>1.0 Que, na situação a.ctual, a. differ~nca era llLNa epoca de profunda alteração da. moeda, 
por demais censideravel para ser attrí1Juidi1 a para.encontrar os mesmos resultados. Nos 
esta. causa$(). uh·ersos casos, o restabelecimento da moeda. 

5! Que :l. depressão uo3 cambios c <\ eleva.- a.o seu verdadeiro titulo, fez desap:parecer 
çã.o do preço do ouro, :J.Ci®~_ da tarifit da este desvio. 
moeda eram cau~ad;t':l pelo eActlSso da enüss;:i.o. Ao 1_la.sso que :~. com missão estn.Vt\ conven-

6. 0 Que a diminuição da. cil'culaçií.o aug uen- cida de que, pat~J. re7ulat> a. cil'cutação, et· a 
_tada o seu 'l'alor, le>'ant:J.ria. o cambio a.o pat• ' necessario .!etltpre 65tudar os ca.mbios estran
·c a. baixaria o preço do ouro ao ni vcl do do. I geiros e o praço do ouro no mercado, os di

. moeda. · rectores do banco. assim como os negoci&ntes 
· 7.• Qu.e ~ direct~re~ do. :banco, mesmo du- e o comtnercio .todo que não conhecia_ o meca_ 
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nismo, erom lle opinião inteiramente opposta, 1 glaterra, foi ta.l que o preço do ouro e o curso 
por nã.o compreb.en(lel'cm que 3.':l emissües po- dos ca.mblos subir:.m ao }Jar. 
dem ter influenci<J. algum;\ sobre o e<J.mbio e A crise diminuiu um;t somm:J. enorme de 
sobre? pr~:o do ouro. . '!~t<l.S .. O papel ~e.~ses lK\nco;; -particulares que 

• A. lnstorw. do papel-moed(l, no mundo lll· 10t asstm engolldo, l'erlw.iu de metade a qua.n
teiro dá, entretanto, a cn.d;t instwtc, a 111ll.is th!ade que cit•cu l:w:.t em 1814: o Banco de 
comple~ confirmação a estes prinCil1iOS. _ JnghJ.tet•t·a não su\~lll'Í!nill a. essa ainão por 

Depou; de longos delJ(Ltcs. estas '-o·tclus~res muto fraca parte. st n.,g jnlg:J.rmos pelo :m
Íilra.m r€\jeit.Mlas pelo Pt>rlamento. Então o gmcnto d<J. su<\ cit·;;ula~fto que, ,le 27.200.000 
banco, cujo procedim~nta er-J. assiut tacite· se ele>ou n. 29.500.000 <:.;. Esta. S\l jipressão foi 
mente approvado, mantem e a.ugmen.t:t tnP.S· tão feUz que o preço do ouro que se acll<l.va 
mo a circul:i4io que jiL :tttingia. a. z.l.OOO.OOO t artificialmente mantiuo a. 5 S.:, G schillin~r, 
em 1810. O preço do ouro sobe e o '\1l.lor dt\ tornou a C<\hir ao seu Pl'eç<> normal de 3 ~ 
nota. do banco baix<L: . · e li chillings-10 1/2 d. ' 

Em 1811 o preço do ouro pago em noms su· O rest<J.lJelecimento do valor do 1Japel reali-
bia sempre e a nota bai;uwa em sentido ia· zou-se assim em lSH:i. de modo todo natural, 
verso. sem neuiJuma. metl.ida legislati\"<J., lJClo facto 
· Não se ae(!eita.vam mais sinão 16 schillings, sú da desap).lõ.ric;.ão de toda a. pa.t•te que cstavtt 
em vez de 20, por uma. libm; er(l a. ruill<J. das em excesso. 
rendas fixas llos :.trrenda.mentos, ~o passo que Em 1819 a ~eric dos mesmos aet:identes que 
os vendeiros approveitavam do mais a lto va- em 1818 reprutluzirorn.;;c em cit'Cumnstancias 
lor pa.rn a. "end<t de seus productos. · a.na.togas, ~ tizer-J.m lembmr :L<; conclusões do 

(Tal se d\~ 1\Qje no Brazil com os productos B1.1tlio n P..ep~.-t e perguntava-se se ellas não · 
da. sua lavoura.) tinlnm< indicado verdadeil'a causa. do mal. 

Em preseuç<~ desttt depr·eciuç-;to a alta dos Os directores do b:tnr.o niio eram úest:\ opi-
:preços é get'aJ.. Est;\ a lta. perturbou todas as niiío. A <:ommissão da CA11nru:-.Ldos Lords, em 

. 10lo.giw4ies, a.creditou-se que eiJ.a. não CCS..<().- 18!9. ins ste sómente n;~. volt ; llo .l)\1.gamento 
ria e na. fe desta. permanenci<\ empenhu.ram-se em especies, sem ~e pronuncinr e sem indicai' 
irnmensas e.;p2CU!i.lç.\>es. O preço tla term tt·i- ,,or que meios poder-se-ili ~~che:,>nr· i1 isto. 
plicou, os arrendamentos e <J. renda. territorial A commis~o u;J. C;LJ1H1.ra dos Commuus d<Í. 
seguir<Lm o mesmo movimento, o que et'aine· um pas .. <:Q de ma.is: decla.r-.l que. quando os 
vita.vel. camllios si"t.O desli\vomvei;: e o preç'() do ouro 

Em 1810, 1811 e 1812 tinh<tm-se contado no mercMlo acim;). d · tarifa pela qnal o toma, 
7024 bancarrotas, muis que nunca a.ntcs. O u. Cn.sll. da ?ifoed11. pal~J. conter o ouro na circu
'bu.nco, ao a. brigo 1le todo }leilido de l'eetniJO!so. hwiio, sú hn. um meio n. empregar; controhir 
em vez de 1•estringir sun. circulu~.ií.o, niio ti· ou re,tl'ingi-r a cit"Cttlnç:iio dos lJibetes pa.m. 
nha. receio de estendel-a. e de íã.cilitar u.ssim a. che:.,'<\t' a nmntel-o> ao p..'\1' C•'m o metal. 
e.::;peculaçito pelo credito. . Conclu~ t:.\ml>em na volta dos pagamentos 

Para fazer circular toll<t e~;sa. rJqUer.d. d<t em espectc~. est:.\belecendo u ma. esc;).la decres-
11•)\":l. Jbrmaç:ão lJa.sea.da sobt•e papel. o;; l~mco.:; conte elo preço do out'O de '1 i; 1}0r onça. o. 3 C, 
~e mult.iplicaram, o paiz se cobl'iu <le r;owry- l7st. lO 1 }2, J_>l'eço d11.. tl.ri1i~ d:t moed~
IJal!lts como antes de lí93. Em 179í esta.v<tO Apezttl' lllt 1gnora.nclit do um:1 na.çao que 
reduzidos a 270 · em 1808 contavam-se 600; tinha a maior apticlã.o pat·a. os negocio>, ape· 
em 1810, 1'20; em 1Sl :3, 948; elles tinham z:n· d<J. pctíç~o de 100 negociantes e ba.nquei· 
posw em ch·culac;ão 2.5 a 30 milhões de !iln'<IS 1-o;: cont1~1 as c:onclusi'tCS do B nl.tion. R;1;ort, 
est~rlinas em notu.s. . Robert Peel, o pt-es:dente da comnussao de 

Os p1>eços das mercadorias, depois 1le. ter 1~19, fez <lUO}Jtar tu~o p_ela Camara. que .ma· 
dobrado um momenta, levantaram-se l'ap1da· mfestav<L certa. he~lta,ao, como se ver1firu 
mente em consequencilt da deprecia~ão do (los seus curio,o~ uet<1111es. 
papel. A volt3 d~ ~11.mentos em met..1.l ao pa.r não 
· Os desastres começu.rn.mno outomuo o.le !814 devia comei',.J.r sinão em lS22; mas o 1-eflexo 
e ·succederam-se em !815, 18!6 e !8!7; 2!0 dessas CS!JCCies toi tão rapido, a. abundancia 
c ouh·y-banksnccumbiram. do ouro tão concideravel, que o banco poude 

A circulação dos bD.ncol'; que cn11íl.'t'lm em adiantar tt ~poc::t. fix .. \la e t r()C;1.1' suas notas 
«iesconfian~~. toi raluzida de rnrt.u:le. Este por ou.r() tlesde l de mnio de 1821 . 
n.ccidentkl ji~obscr,·ado em 1'7()3 «'In l7Dí. c em De;;e.JO r).tleos nohl"CStleptlt.'\do,porS.Paulo, 
1810, recl~mam mna extcnsiio1lM emiss\i~~ do que me ~tonr:tm ~oma stl<\ atten.;-ão declarem 
banco i.lt~ Inglaten•;t p:tm cumul•u· o mcuo \se os :-t:;"t'.!_CU!to!_'ll~ u~:;t. ~·'lla 3.bençoad.a. para. 
produzido 1m circula\<lO. Elle augmentou·o. o cafl!. nan estão avro''Clt.'l.ntlo o alm preço do 
com e!Ieito, de tres milhôeo: porem, a sup·j !!eU .Pt"'Oiucf.o. t:.ll como S!l ~eu ua. Inl)lr~rra, 
.pressiio do }ltl:pelolos;IJ<~ncos loe<tcs, que cert:.l.· d.e~:tdo. ao CUL'SO fot'Ç\HIIJ e u deprcOJaça.o do 

., :m~nte. excedia tres. veze$ a do ça.neo de In· meto. e~rcura.ntc; eu. que sou agn.cultor . e fa~ 
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brícan~ deassucar, sei de propriaex.pet•iencia ida Silva Fert·az e composta de nomes respei
que nos e:t.'Wlo.s obtendo preço pelo no,so ~ iados em nossa historia; 1bram o conselheiro 
genero mu11o ac1ma do que est<l.vamo; l.J.abi- José Carlos de Almeida Aréas. o cont.ador do 
tuo.dos ·a enc~ntrar no mercado. Thesouro Nacional, Antonio Jose de Bem e o 
· A Camara e testemunha das discussões ha- sub-dit•ector d<J.S rend~ publicas Jose Mau
vidas nesta casa, e de quanto tem sido agitada ricio Fernandes Pereira de Banos. 
aqui e íora daqui a questão da baia.nça com· Encontraram-se neste importante trabalho 
mer ial como a causa da baixa do cambio, um(l. noticia minuciosa sobre a vida do 1° 
assi!ll co~no que as emissões não :p·:di.am pro- Banco do Bra.zil, suas differentes phases, cita
dUZJr efteroo sensiVel :;obre os cambiOs, por- ç'~es de grande valor ].)ara a questão que nos 
que nõssomos um paiz que importa m:ü:> do preoccupa, assim comó o ~tudo das causas 
que exporta e não podemos vi ver si não com o da ba.L•a extraordina.ria do cambio e das va-
pap2l-moeda de curso fbrçado. riações da. nessa moeda ftduciaria.. 

-~ Camara me dispensar-à. de estu~ar <t his- Ti"l>e o cuidado de organisarum resumo das 
tor1a do papel:moed~ nos Estados Untdo~ onde obser-;:ações ma.is importantes feitas por e~ 
elle s~ depre~to_u até I:l9 j., por. etfetto da commtssii.o. e peço licença <i Camara:para. ler 
e:xcess1va em1ssao; do banco ua lt<~lla que teYe es~as observações, subsidio importante para a 
o ?U~so for~.ado em l86ti 11ara e~npreotar ~ questão que nos preoccupa. hoje, como pré
Inilhoes e vto elevada a etrculaçao a perto de occupa.va aos nossas homens p Jliticos em 1859, 
1:300 milhões em 18~. dos quaes LI3? l!lil tendo a gra_nde vantagem de ser exemplo 
bilhete:; do Banco Nacwnal, s~ndo 740 mühoes dado entre nos. de factos que em nosso mesmo 
e_m_prestados ao Estado, term1D;ando ]l~la. abo- pa.iz se deram; não sendo preciso ir bus~r 
liçao.em 1::)84 ~m o emprestuno fe\to _Pelo no estrangeiro aquillo que deve ser por nos 
Es~do .de94mühões; ela Austria onde a\~da. r~olvido. O livro e5tU. aqui. sohre a. mesa e 
hoJe.re1~a. o curso for~.ndo de pape~ depre~m- pode ser· examinada a fidelidade do resumo 

· do em vutude de gt>andes emprest1mos fe1tos pol' mim feito_ 
:pelo Banco Nacional ao governo; ela Russia . . .:- . . . 
onde·a moeda er-a o cobre e c~earam-se os D!z a COmiDlsoao de mquerü.o. 
assignados para substituil-n sob o pretexto de 't 
que era incommoda. primeiro creadoJ" na im- BRAZIL 
"portancia de 20 miltlões de rublos. elevados a 
100 milhues :por occasião da guerra com ;t (Relatorio rlct com<niss@ de inrJ!Wfito em 1859} 
Turquia, consolidados em 1839, augrnen~•dos 
~m 1864 e immedia.tamentc depreciados; ond~ ~ Coincirlia c:vm os tàctos ,[:tdos M Ingla.
. creou-se em 1860 um Banco !lo Estado par;\ tet"ra. em 1809 a lS:t.l a depreciação dos bi
liquida.r e centralisartodas as obrtga<;ões ftdu· lhetes do nooso primeiro banco de emissão, o 
ciarias e a. divida. fluctuant) do irnpario, peio· do Bra.zil, creado pela carta de lei de 12 cle 
rando a situação em 1875 por angmento das outubro de 1808 e que começou as suas ope-
emi::lsões. raçõe;; a ll de dezembro do anno seguinte. 

Não te1·minaría se tosse 1à.2.er este longo Sabe-se tudo quanto se poz em pr-J.tica para 
historieo onde se vi! com a mais complett dar torça e vigor a. esta instituição ; mas. re· 
uniformidade o curso forçado a protluzir sem· duzida t\ caixa supplementat• do Thesouro,que 
prea depreciação do meio circulante, accusada viniL:~. nas do banco buscar fundos, e;gotou 
pela depressão dos cambias estrangeiros. seus meios e deixou de prestar â industria os 
baixando o cambio quando fizera.m novas capitaes de que ella precisava. (Os bCI11C?$ elo 

emissões, subindo quando a circulação era re- Br,l:il , Jlelo consethdro Sour.a Franco, pag. 
stringida pelo res;,:ate do papel. 12). . 

Preciso cbC:,"<l.r a.o estudo da nossa Jll'opria Os bilhetes do lxtnco tm•nal'tU1l-se abundan-
historia :financeira, onde os mesmos pheno- tes para as nec,essidades das tran..~cgões, o 

. menos se accusam, de modo a convencer oo seu valor come~ou a. baixar e cor-reram ao 
mais incredul s. banco :para trocal-os por especies; mas ases-

Ten11o em mão um trabalho quasicomp!e- pecieSJá. não estavam alli. A este ,primeiro 
tamente desconhecido neste 11ai~ e que é, en· signal da dep~·eciação, em 1818 e · 1~19, as 
tretanto, um vi>eiro preciosíssimo de infor· moedas de prata de 960 réis desappareceram 
mações sobre a nossa vidll. financeira e sobre rapidamente d~ circulação. O real .. não .era 
esta questão da. moeda :fiduciaria. a produzir mu.is a expressao do mesmo valor, Ja. detxa.· 
as mais graves perturbações, a tL"azer·nos pre· >am de dar esta moeda. pelo seu va.tor nomi
juizos muito sérios desde que o regimen do nal; ella. obteve premio e da.hi <t va.nmgem de 
,papel-moeda de curso forçado implantou-se e~portal-a. . 
. entre nós: e o relataria de uma commis..'>ão « A bella moeda de ouro de.l809 tinha sue
de iuquerito. sobre a. crise de 1859, nomeada. cedido à moeda 1raca de prata e esta. em 1819 
pelo mi,lri5tro qu-e pe cna.mau Alagelb Muniz se a-chtlu subs1ituiüa por SM ve:t por m.isera-
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veis tiras de papel.» (Horacio La.y. 1Iisto1·ia 
das Relações comm.:wciaes entre a França e o 
Bra.;it, pags. 93 e 94.) 

Gra. ves abusos, prevaricações mesmo na. 
gestão do banco e as excessiva.s emissões mo
tivaram a sua ruina. 

Desde 1820 o banco achou-se em estado de 
insolvencia. porque não tinha na. caixa. nem 
em e!feitos a vencer somma sufiicíente para 
trocar ·suas notas ou billletes, a.indu. mesmo 
incluindo as dividas do Thesouro e das esta 
ções publicas. 

(Os bancos do Brazil, acima. citado, pag. lO). 
Ainda em 10 de Abril de 1824, o banco, ins· 

tado, como allegou a commis..~o liquidadoro., 
por numerosas demandas de pessoa$ que de
sejavam ser accionistas, pedio ao governo a 
facmldade para augmentar o seu fundo capi
tal, com 1.200 acções, ii.cu.ndo elevado a 
3.000:0003. E' notavel o documento em que 
o Governõ prestou o seu assentimento a este 
pedido; elle comprova, a asserção de que 
nessa epoca já se reputavam excessivas as 
emissões do banco, annuindo a preteoção, a 
portaria de 3 de ma.io ~e 1824 deciarav<J. que 
a junta do Ba.nco fiea.l'la com esse augrnento 

. habnitada não só pal'li dar maior extensão 
às suas transacções, mas ta.mbem para reco
lher uma parte da. exhubera.nte emissão das 
suas notas. a. que fora. ob1•igada pela forçu. 
das cireumstancias. A emis:--ão do Banco do 
Brazil e suas caixas ftliaes nessa. época (1824) 
era de 11.390$.920; ella subio em 

( 

1825 a ........ 11.940:920$000 

O Corpo Legislativo determinou pois a ces· 
saÇ'd.O immediata chs operações e a liquidação 
do banco. 

A nação aful.n~va as not.1.s do bo.nco então 
em circulação, emquanto niio ibssem substi
tuídas e depois as do novo padr-d:o, para que 
podessem circular e ser· recebidas como moeda. 
nas estações publicas, que então as recebiam 
ate seu completo resgate. 

A nação se obrigava ao pagamento das no
tas em circulaQão, hypothecando-lhe seus ha
veres e rend"s até sua :final amortisaçilo para. 
a crua!, alem dos íundos destinados :pelo Cor:po 
Legislativo ou que no futuro se destinassem 
se consignavam desde logo a<; propriednd~ 
tm.cionaes que IJil.o fossem precisas 110 serviço 
da nação, garantindo-se a applicação pontua:.l 
desses fundos com a sa-ncção penal dos disSi
padores dos bens publicas. 

Liquidada a divida do estado, si esta exce
de~e á emissão do ba.nco, o governo pa,"1Lria. 
o. excesso em fundos publicas ; si, pelo con
-trario, a emissão excedesse a. divida do estado, 
o banco retiraria immediata.mente da circula
çii.o o excesso veriiicado. 

O cambio sobre Londres ainda foi em 1825 de 
51 2/3 (med.io annua!) e por isso, partindo dos 
da.dos que apresentamos, conclue-se e com ra
zão, que a nossa circulação, até 1825, se eon
servlira rnais ou menos acreditada., sendo que 
o desappa.recimento dos metaes preciosos nas 
províncias data. do anno de 1~7, do qual em 
aeante começou a manifeoiar-se tambem em 
dill'erentes pontos do imperio a moeda falsa 
de cobre. 

1826 a ....••.. J3.390:~Z0$000 
1827 a .... ·... 21.574:()-:20$000 

(O governo mandou cunhar o cobre em de
masíach quantidade pn:ra acudir t~s necessi
dades do Thesouro, sem· que este fosse one

correndo entã.o com excessivo reb(Lte. Nestas ra.do com o interesse devido ã. prestação de 
circumstancia.s a lei de 13 de novembro de alheio credito, qual o que então pagava pelo 
1827, que fundou <l Cu,ixa. da .A.mortiza~.ão, uso do papel do banco posto em circulação 
procurando tratar da. liquidação da divida elo pm."J. o mencionado fim.) 
governo ao banco. prolübiu que este, ~o !" de Tirado deste modo o ouro da circulacão 
janeiro de 1828 em dea.nte pudw;e em1ttu.• de pela. creação fa.ntastica de um valor de 20 "lu 
'modo que a.ugmentasse a . somma existente sobre o verdadeiro valor da prata., apparece o 
até essa epoca, e mandou applicar 6.000:000$ cobre, cujos cunhos, ' alias necessarios para 
para resgate em. apo~ices de 5% de ·igual :pequenos trocos, mesmo no valor da. base fun
quantia de notas do banco, medida esta que damental,isto e. de cobre: praia: 1:40, jamaiS 
não teve e!feito por não haver quem quizesse deveriam constituir a carencia geral de povo 
trocar por a,:pQlices de 5°/" ao par, bilhetes do algum rico, apparece, di,I>Q, 0 cobre, não com 
banco que nessa éPQca compra vão a 65 e 68, a parcimonia acommod.ad.a ao seu fun e uso 
apolices de 6 • f o de juro. Entretanto a emis- na>~ transacções do commercio a reiAlho, mas 
são do banco diminuiu e foi nos annos de: 1828 em milhares e milhares de arrobas e repre
de 21.355:920$000; 1829 de 19.174=920$000. sentando em cunho o quadrnplo pelo menos 

o cambio sobre Londres (annual medio) em do seu valor intrinseco {Silva Torres, Memo-
1825 :rora de 51 l/2, mas descera a 21 •fo em ria.} 
1829. .A. depreciação do meio circulante, cujo es· 

Todos ossvmptorna.;; da. depreciação do meio tado nessa época nos descrevem os documen
eircula.nte se ret!ectião de um modo sensioç-e[ tos ofilciaes de que làzemos menção,revela:va
no curso do cambio, e ao passo que este boi- se no cambio de 25 ll.'Z (médio a.nnua.l} em que 
.xa.va., o preço do ouro gradualmente se ele- o deixa~nos em 1829, bainva. em 1830 a. 22 
va.va.. 7t8, toca.ndo em a.brll de 1831 o e~o d& 

éamara A,~ 
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depressão: 21 e mesmo 20, segundo as noti
cias oomrnereiaes desse mmo. 

Depois de !831 algum melhoramento apt•e
sentou o Ci\mbio, cujo medio-a.ntlual, lllUJ uelle 
anno, regulou por 25 Ir4 . O mini~tro solici
ta.va iJ.s Camaras, a bem do meio circul::tnle, 
em nome da. pa.tria uma provid~nch• llet·oica . 

As Ca. :~a.ras. convocad:.J.S ext:-a.ordinM'i:J.
mente, aceitilJ'a,m as propost."l.S do mini>tl'o ; 
fixaram o padrJ.o moueta.rio, a.ssignando á 
oitava de ouro de 22 quillat~s o vator nomi
nal de ~~60 e dci::s:a.ndo o valO L' legal da.s 
moedas de ouro e de prat.1., tanto lli\cionaes 
como estrangeiras subordirndas a esse pa.dt~J.o 
(lei de 8 de outubro de 1833. art. 1") tomant.lo 
:providencias para o resgate da moeda de co
bre, de que muito e; ta. Vl~ fa.l5ifica.da.. 

O governo poz em execução a lei, man
dando substituir a.s moedas de cobre por cedn
la.s, esperando chegar o cambio grada ti v;~.mente 
ll.o pa.r ou 43 l r2 ainllci.t•os. . 

Improftcuas lol'iLrn as p(·ovidencias adot;tdas 
neste sentido e compleb.mente inutu o sa.cL·i
.ficio do credito na !ional; de..osa epoca. em di
ante as tendencias do cambio 1bt•am :para a 
baixa., com pequenas oscUla.çõeS de alta tem
poraria.. 

Até 18313, com effeito, os c~mbios conser>ú
ram-se firmes mais ou menos com algum lll.e
lhoram.ento, tomando-se como regulador o "{eu 
e~do entre a. pr;J.Çu. do R:o e cte Londres, o 
que era. admi>Sivel em rar.1o do gyro do papel 
,;eneratis:!.do a todo o iiPpet•io, not:v-se q uc se 
ma.nteve com e1I'eito de 18:33 ate o am1o refe· 
rido a cerca.pe 40 pence por l$; deste ultimo 
(18361, porém, emdea.nte começou a declinar 
$enci velmente ate fin~ ie Hs:38. 

Em üns de 1836 a baixa do camT>io tornou
se mais pro11uncia.da.. 

Em 1837. anno me mora vel para. o commet'
cio do R.io pelas :perdas que sofi'reu. já d<\S 
f&llencias, já. de especulaçVes malogradas. 
a depressão do cambio 1bi de um terço uo 
termo mêdin do~ qu:J.tro aunos pr~ceúentes. 
de IS.33a 1830, a. saber de 39 l/2 a27 l/4. 

Nomeiou-se uma commissiio especial pat"J. 
propor metlida.s sobre o m2io cireu!an~. Em 
um .bem ·elaborado pat·ecer a commissão con
cluia· pela reclucção do J.lapel-moeda. existente 

· como o passo· mais acertado e seguro para a 
. restauração da verdnd.eira moeda, pelo que 
.-·cumpria ministrar ao governo os meios ue

·;·.~eessarios. para. retirar o papel-moeda da .cir
... !_cutáçãQ-sein desfu-lcarem-se as rendas O!'dJna-

ria.s. · 
A.doptando a proposta. da commis..'lflo. a.s ca

ma.ras votaram a. lei de 11 de outubt•o ·oi e 
1837 ,:esta)lelecendo providencias par•' a amor
tização do papel-moeda, c.r2ando impostos e 

. rendas ~ra. este tlm, res.,"ll.te que teve co
Jnll4;0 em 13 de' dezembro de 1831: 

Dt fl?tS d~ 1838 a 1841. algum. melhoramento 

teve o cam!lio i a execuçc1o fiel da lei dores
!falc. do p~p~~-moe1a, atd,n da con(ia11Ça que 
-:.~sptl•aca, (Ot Sr~n.nt)diJU!J'itC e{fica:, pr·onun~ 
c '«•>~lo-te c•~t 1.8.'Jf) uma tendencia r-ara a 
,Jita d,•; ~:amb:o, Jc,ldCIICU< t-tle par"' lOf/O Si! !l"s
-cai2•!CCH Ctlllt a c· •~is~ rZo ti e 6 . 000:000$ ., ,n noti(S 
do 'l'hesot~riJ. al<toJ·isadc~ pela lei d~ 23 de O!tl!t· 
úro tle 18.39. 

Duronte o anno de 184.1 o cambio ainda l"e
gulou entre 30 e 31 1 rJ ; depois tocou os ex
tt·emos de 30 1/2 em· novemJJro e 2!1 em d€
zembro. 

A depressão do ca.mbio cont inuou persistente 
nos :tnnos de 1S42 e seguinte.>, quando em 
184() as ca.ma.ras entenderam qne deviam fa
z r novu. alteração do padl'ãO monetario do 
p:~.iz, seguimlo na alteração o curso eifectivo 
do meio CÍl'CUlànte da epoca., consa<>rondo a. 
relação me~ntil cstabelecidu. entl'e 

0

0 papel
moeda eu. mta ~-a. ele ouro tino ; aN>ignou-se â. 
oitava de o:uro de 22 quila.tes o valor de 4.$, 
mas autor1sou-se o governo para re.irar da. 
cir·culu;ií.o a ~oro ma de pa.pel-moe«a. que fn3.~~ 
uecessat'ia _para elevai-o a e>~e valor e uelle 
eonserval-o ; fuzendo as oper<~.ções de credito 
uecessarias. 

De l<:i47 em deaute o cambio sobre Londres· . 
conservou-se acima do par, excepto em 1848 
e 1857 e seguintes ; desceu em 1848 a 12 112 
baix;t tempora.ria, como foi a de 1852, cuj~ 
extremo não pa.ssou de 26 l/2. 

Conclusão do p~cer . Em todas as oo::a· 
siOes em que se te1n dado uma ba.ixa impor
tante do cambio entre nós, con:;erYa.ndo-sg 
es~e pOl' mais ele Uf!L ann,o a.baixo do' p:1.r, 
opma um dos ffill.lS ant1gos e respeita.veis 
ne.;ocia.ntes desta. prs.ç:t, ioi isso cleviU.o prin
cipalmente, sinão 110 todo • .1 uma. suppera.
hunda.ncin. e cons~qu~nte depreciacão do me:o 
circulante : e outt·os o acomp:mha.m no mes· 
mo modo de -encarrar os fu.ctos passado~ es
pecialmente um dos no;sos mais illustrês 
runccionarios pubiicos. 

No período d.~corridQ do. quebra. do anti,.o 
Banco de> Bra.zil o.t~ 1847, observa tambmt., a. 
L-ommi:>S::.o U<\ Pl'll.(,:a, as gra.ndes e frequentes 
depressõ3s do c:.Lmuio ex:plieàm-se _prin .. ipal
mente como c?ns~quenc:a.s necessaria.s do re
gímen_ de .um J?OP~l·_moeda superior e[!l 
qua.nt1dade as e:ogencuts da.s permutaç.:Jes e 
sempre e..x_pos:o a ser a.ugmentado pelas pre· 
cições do thesouro. : 

o estado de desorgan:sacão em que se 
achavam as ananças do pa,iz,os fracos rl!cursos 
de no~sa nascente industria. e as . di verdil.s 
commoções porque pas>au o imperio, nii.o 
p::>diaL~ s,ni\o ag.,rravar o que lta.vi:t. de uro
nicioso e a.!'riscado em systema. de circuhi<;iio 
destítuido·ue suas garantias ordinarias. · 

Eis a.hi a causa. real e positiva. do desequili
brio da. · circulação, ·a e tantas e tãô subi tas 
{lscilla.ções, va.ria.veis como as mod!tlcaç&s ·às. 
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luz, dessa constante declinação do cambio des- internaeion:tl nii.o é e;;te sempre o ca59, e 
de no&.'US primeir.ts 1:ehH;ões merca.ntis ; e o ciJ:cumsta~cia:; Ot><:Ot'l'cm que pre~incrn que 
qu~ ~m ~et:Jade admu-.t, no pe!·todo .~ que !lO$ a. mllu~nct<~ Hnmediatu do bnh~nç-o dQS ilp.
re1er:_uno~. r;: que. hlt;molo ~lle <:tlm t<J.O l)()d~- po!'t;l(,oas e das expOt·r~tçi':es opere directa.
roso~ etem~ntos de dP.tJrc-ss:to, embor:t con tu.lo j mento sobre o> c;1:nbio~ . o e::t:~.do do credito, 
}J~lo :·i~ol' da s fN·r;as proilnctivas do tl<\iz,, c-s tlt'<\WS dos l~ll,'1l.mentos. ;ttlouca sn.li íd:~ 4os 
na.o los::;!l l~vado d.e venetda, nem (lescesse n.l pro~lnctos_ nos merc;t~Io:;. co. nsumido1·es e outras 
IJal' ,da nullu.l:lde. . _ . . mu1t:1s ctrcum$tancta . .;, podem t'azcr com que 

Els o que d1r, ;t comm1s!ao de mquer-tto, se- •l k~l~.nç:) dos J>•tg-;\mentos 11ão sõ l)~Utr:J.lis~ o 
nhcre;, e eu Cl'eto que nao se lJO• l~!~'· po1· em j l).'\1;\n~o <lo comm!lrcio m;~s ain1l:\ torne o 
duvida conceit~s_tUo sa.hios, expos~en~ ep~'\ C'J.mbio desflt~or:wcl -~os pa.izcs que aliás 
remot.:l. e. perlett<l.mente õ\d:tptaYels a5 cu·- tenham por SI o b«lanço du C0!1lln(•l'I'ÍO, 
cumstuncms em que se acha hQJe cst(! mesmo Cüntly Raguet o.ponta. como concludent e o 
Bt'll~íl_, :1 Nspeito do c1ualjú. itc1uelle tempo, ~tdo do..: E~tadcs-Unitlos, onde, s~ escriptu
se rl1Z1am estas phra.ses. rasscm nmn, conta corr-ente do eõtado .J.e 

Ne.<:re import..1.ntíssimo relll.tol'io, ~nhores. dehitCJ e cr-cdii:o entre clles e aGr·J.n·Bret:lu\m., 
eu fui cncolll.rat• a reful:.tç{io mais C<J.I;al dessa s<:m dtn·id't ach:tl'iam que.. de,We a. fund:tç:iio 
theorin. que dã. corno ca.usa. i~ baixa. de e;~mlJiv u:t.< primeiros <:Olonias cstariJ.m devendo um 
a diffl~ren(:ã da importa(;fío e <1:\ expor t<JJ;ão. lm!anç'O do commC'rcio qne nune<\ t'Ura ~olvfrlo 
da habt nçn.commel'ci:ü.rei'ut•L0ÍlO que se th·m;J. c que ;tlgumas vez~s poder-.~ tet• chegado a. 
no racto provado pelu. commis.-ii.o, eom ns ta- 100 milhões de dollurs cu m:~.is; e mer.cê tio 
belh\S de ímport.a<.;ão e da expof'i~'lç:iio. com- prazo conced i<lo pi1l';.L pag;.\mento. ocarolJio nilo 
paradas desde ti e 18:33 a.té l Sõ:\-18.59. ot·:;n.nisa- se monstt•ou S'.:rnpt·c desl;wor'<wel, mas foi p."u
dascomo t·ec:l.}litulaç:ãO iJ.s t:•belJuS multilliaS traliSt\dO. JlC:lO bal::m<,-'0 UO$ p;•g<\lllClltoS, tanto 
da importa~-ão e da expot·t.a.ção de div~r>os . CJne tem cst.1ÜO muitas yez,•s o. ~u lavor. O 
productos do paiz e ate do ouro; <la Jl!".lta em tnesmo lJOdet·ia.mos dl7.er do movimento da 
barra e em moeda . Estas tal>elins C$liíO :\qui e noss.\ impot·t:l'<:io e exporta~ii.o; dado mes!l}O 
podem ser· examinauas. que os a!g;u·ísmos officíaes (le~tcs dous ramos 

Sobre este n.ssnmpto diz a commissft.O, ;\ 1 do commet·cio pudessem demonstl'ar com a 
pagin:1.l ~ do relatorio: «0 commercio cstmn- exuctídiío deso,iu.,·cl um saldo real <t favor· ou 
geiro c feito. em ger·<J.l. entt·e nós, pot· tliffe· contr11. o commcrcio do p:1iz. terk\mos o í:J.Cto 
renteS cla..«ses de negoci~\ntes, os exp01·tadorã' de um ba!artt;o I à ~-om wl corn o ~;,unbio ·baixo 
e os importadores, como Conrly Rttque! nos em JS4õ;, 184G, !841, 18-t$ e 1S49 e cambio 
descreve o commercio dos E~tados Unidos com ;ü to com lK\Iano;.-o <le:;f;.wor~L.Vel em 1849.:...50. 
n. Gram-Bretan!Ja, c o mesmo acontece com v JS.'jQ-51-1 &'51:._52.-1852-'53,-IS53-54,
de outros p:tizes, sem r1ue uns com outros Sf: \ eomo. se vt\ d<LS tü.bellus jllutas de importação 
ntendn.m, nem isso r;:, r:~. possivel, quanto o.os . . e cxporta.{;ii.o . . 

valores ela. imp .rta<;.1.o.e da exporra~ão. Os O curso Llo c.unlJio llOis nií.o er~gula.do pela 
exportadores dO;! nossos p1·oductos rar;;~ ··czes tota.litlade dos <:t·cditos e clebitos, senão pelas 

·são os mesmo.; mdíviduos qu1.1 importa.m a:; dlvidn.s •lc uma. naçflo ()UC s.'í.o lo,.o exígiy~is. 
merc3.dori:LS estr:tngeir::IS ; uns. os export:.1.- ou pelos creditos da. Outl"J. reemt'ol:>õlVeis im-

. doreo. l>agam:se do.s compras que fm:em com mediatamcntc As di\·idas que niio estão nes
o saque sobre os :pro:tuctos que remettem aos tas condições nü,, a1fect:un o cu~o do cambio 
seus cort·e~pondentes 1ôr·a, e os ont ros, os im- e por isso póde succe<tef' que umu, nar;.io, aliás 
portadores. [l<\gam as mer·cadori<t~ comprn.ndu <lc\·ctloJ<\ e de nliJito, vej:J. as seus cam!Jios 
e remett?.ndu t\5 Iettl"J.s, nms sem inqul!·il'em com o estr<1.ngeir·o em situJ.ç.':ío f;~.,·ol\l>eL» 
previam~nte d:J, q11a.ntidade e d.o valor· dos PI'O· Da tudo l'jll<tllto teullo expendido, resulta, 
duetos que constituem o movimento !lo nosso senltores, que ha um:. causJ. real, certa., posi
commercio marítimo. Sendo, pois, indepen- tivõJ. P<'~r:a. •~ <lesva.l<•ri~a~:5.o d:J. moeda. 'fidu
dentes os negociantes, íora em verdade mila· cia.ria da. na{~i.o ln-w.ilelra; desde rt~e.:LS rela
!!Toso, como pondet·a o mesmo escriptor, que ções commercin.es não accusão uma crise de 
~balanço não se \Lpresentasse ou fa.voru:vel producção, desde que às· rendas do Thespuro 
ou desfavoravel. Este balanço, porém. se mo- continuam sem alteração, desde que os pro
ditic;;\ pelo bnltmço do~ p~g~me_ntos, e em ver- dueto> continu:i.m ~ <1_fliuír ao me_r~ado pa~ 
dade ~te ultimo prmClplO e qne regula ao: serem expoJ·tUAlos, ~ttlm.lo 1ue :1. 1mporta.çao, 
oscilla.ç:ões dia.t•ias do cambio, como ti~mb~m l'tiZ-sc regulal'ment.e, cnmo nos periodos nor-
ilJU:>"tradS.mente pJnuera. uma. das re.>p:>stás m:te3, a consequcncia immedia ta a. tix-ar ~que 
annexa.s. dã-se P'\1':.1. o Bt·n.zi l, nii.o umtt crise eMnoro.ica, 

Si todas as meJ.'cadol'ias exportadas e im- m •s uma ct·ise de mo~da _e da peior móeda; 
portadaíS se devessem immedlatamente pag:ir .. d!J c:nr·:il'._ fOL'r,,;J.dO . . H~ 'désta. e~peéie "dü.'!-8 na 
o baJa.p.c,;o do comro.er?io e o bn.la.nço dos pa~- · clrculi).Çao; ~do .'P~esoW'o !l<l. J..m:ppt~llCla. de 
menws· ~iam -id~ntieo11 . Ma.s ·no oommerc10 ·J67 .000:000.~, e a ba.ncar1a, e!Illttid.a. pelos 
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diversos ba.noos, na. importancia de ••.• 'Rio de Janeiro e :para o :paiz inteiro uma. si. 
346.000:000$000. tuação ficticia de prosperidade, um falso mo. 

A. pa:- e acima do par em que se colloca.m vimento industrial. Sofl'rendo depois as con. 
o5 titulos do Estado no interior, a facilidade seq uencías dos erros e abusosquecommeteram 
com que o Thesouro publico acode ás exigen· chegam á inversão completa e absoluta de' 
cias da su;:~. despeza. orça.menta.ria, o facto todas u.a regras, de todas as leis que J?residelil 
muito significativo de ser elle credor .em lagar a vida das emissões, invertendo as ordens dos 
de devedor, como todos os outros dos paizes factores e tornando-se uma. <iarga. insuppor
civilisados em epoca de cri~es dos diversos tavel para. o Thesouro. quando deviam ser 
bancos, U!ndo ate saldos}lara depositar nesse, seus auxiliares. 
provam á evidencia que não é do Tbesouro Chegamos â e:pocha. de profundissirna des
que provém a desvalorisa.ç-.ã.o do meio cir- valorisação do meio circulante, após o lança.
cuJ.a.nte. . mento de 345.000:000:$ de papel-moeda de 

Eu disse que todos os bancos do mundo ha- curso forçado em dous annos, impossivel ao 
via.m·se constituído para auxiliar o Estado Estado equilibrar o seuorça.mento, com deficil 
em suas despezas. A.inda em junho passado, superiora metade de roda a seu receita e pro· 
a.c. disrntir-se . a renovação do privilegio do Yeniente do agio da moeda de ouro sobre a de 
ba.nco de Frânça, exaltaram-se os serviços papel dos bancos em que são recebidos os im· 
:por elle p-sestados á França, empres~ndo-lhe pos.tos, 1!: receita publica. Convem ex~mlnar 
:por occasiao da. guerra fra.nco-pruss1a.na, em a sttuaçao em que se acham esses emtssores, 
1870, 845 milhões de francos e posteriormente do que a.osclut.amente eu não oogitari.ll. se 

·1.530 .. milhões, elevando os seus emprestimos não. fóra a ruina q_ue a sua moeda depreciada 
a 2.375 milllões de francos, salvando a França está. trazendo ao Estado. 
eom a mai?r ~onra par~ o seu credito,quando O Banoo da Republica, resnlta.tÍ.do da fusão 
o mundo mteJ.:ro acreditava ql_!e ella. ra des· dos dous primeiros bancos emissores que ti
apparece,r. do mappa. das naçoes, esmagada vemos, teve do eoverno os se,."1Untes fa.vores: 
ante a. dinda enorme de uma. guerra desola~ b , • 

· dora e de uma indemnização de cinco milha- a.) cur'?O força:do com o dil'elt,o ~e e~lo~r 
res de milhões de franoos! E 0 banco fez todas. as. mdustrro.s, sendo. COJ?-Cedzda 15ençao 
tudo isto, senhores, sem que os seus bi.l!iltes de dl.l'€tto para o matenal 1mportado por 
sotrressem. a. depreciação de um sDt,, ou de ell,:s

1 
; . _ tr· 

1 1 por 1.000 no seu valor. elJll.ssao no IP o.; _ 
Que -va.nta.,ooens ha advindo ao Thesouro do . c) <:Ompr~ das eiDJssues para sobre ellas 

Brazi.l dos seus bancos de emissão ~ Estude· em1ttir maJs nm terço ; 
mos as condições em que elles se formaram, d) cheques. em ouro ; . , 
como toom vivido, como teem cumprido a sua e) empr~tuno em ouro parl\ em1tttr; 
funcçâo de reguladores da moeda, como se f) de~os1tos em Londres para sacca.r a. des-
teem desempenhado do seu compromisso para coberto , . . 
o Ilublico e para. governo, e como se acham g) sal~os_ do Thesouro em deposlto ; . . 
elles para. garantir o -valor dos seus bilbetes h) el!llssao de papel-moeda pn'l). emprest1mo. 
pela. confia.n~ que devem inspirar pór sua. Examinando estes là.vorcs recebido::, nós ve-
ca.mira. conunercia.l. _ remos que elles constituem outros tantos.abu· 

Senhores, provei que a. base da. emissã.o, sos, sinão viola.ções de leis, que em uenllum 
o caracteristico dos bilhet~ emittidos por p!il.i.z do mundo ro1·am feitas, que banco algum 

_ ba.ncos particulares, e a conversão da nota encontrou governo que concedesse uns, tendo 
em moeda, ao portador e á vista. ; sómente o oo.nco dcL-w,do de cumprir contractos resul
por circumstancias excepcionaeb e que poste- tantes de outros. 
:;-iormente se tem concedido o curso forçado O curso for<;.íldo jã. eu provei como foi um. 
as notas dos baMos, produzindo este Jacto absurdo e uma ex.plor~.ão da nação inteira. 
os mais desa.strosos resultados sempre. pelo banco; a isenção de direitos pa.ra a.s in-

A verdade e. entretanto, que todos os nos- dustrias que explorassem, alem de ser um erro 
sos bancos de emissão que tem actuahnente do banco essa explor~, era uma dispensa 
notas em circulação, fundaram-se recebendo nos impostos, a que todos os cidadãos são abri
desde logo do estado a peste que os ba de gados, importando um.à defraudação das ren-. 
matar: o curso fo~do; a consequencia a. das pu'blicas, porta aberta pa.ra os maiores 
tirar deste facto é que o que se fez no .Bra.zil abusos neste particular. 
em 1890- não foi crear bancos de e!Ulssão, A emissão do triplo só foi concedida com a 
J.Ila.l! falsificar o regimen das emissões ban- obrigação restricta de ser a.pplicado o wrço a.o 

, ca11as. . . res,oate do papel-moeda; o . banco fez toda. a. 
· Deste erro substancial, :resultou semiJre a emissã.O e não cumpriu a. obrigação do res-
situ~o falsa. em que se tem visto os bancos ga.te. _ . 
prind.pa.es emissores, ere~ndQ :pa.n a :praça, do A emissão no terço corregpondente á! emis-
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s?es çompra.das dos Bancos Nacional e do B~ sar _por todos os meios logo que começam a. 
ztl fol um abuso que redundou em desfalque funccionar. 
n!IS ~ra.ntias que esses bilhetes possu!a.m ante- Que dllleren~:a uo banco de França. que soli
rtormet;_te; os cheques em ouro foram uma de- citado pelo governo, em 1870, a emtttir para. 
tra.uda~o da renda publica, desde que o The- emprestar-lhe, resl.Jondia. ainda com recusa. ao 
souro nao recebeu esse ouro para cumprir os telegramma. em que Gambetta, em um assomo 
s~us_ compromissos no exterior, sendo-lhe pre- de pa.triotisma lhe dizia: «Vou a Pariz, arre
CISOJrcontra.hirumemprestimoacurto prazo bento o banco, cr io um banco de Estado e 
quando elle ti.nha ouro para. isto. ' emitto papel como nos Estados Unidos.»- E re-

0 emprestimo de um milhão e trezentas e sistia. emquanto o governo e-ogota:va. os meios 
~ocoenta. Il!_illibras com promessas de ca.m- de procurar credito em outra pa.rte. para. 
baaes QUe nao foram cumpridas, significa. uma chegar afinal a soccorrer o thesouro com a. 
falta de cumprimento de contra.cto, além de quantia de mais de dous mllha.res sem per
desfalque nos lastros ba.ncarios depositados no mittir a balu de 1 por l . 000 no valor das 
Thesouro, ficando as '.!missões feitas compe- suas notas ! 
tentement~ fl descoberto e porta.nto sendo E que serviço tem prestado este ba.nco ao 
moeda. e'!llttida. con~r:a. a lei ; os outros favo- Thesouro ~ ! 
res constituem auxilias :para viver I>restados Nenhum; senhores, porque :ninguem póde 
pelo Thesouro á custa da Nação, com violaçií.o tomar a serio l10je l"SSe resgate da. divida in
tlag~nte ~e ~as as r~"l'a.8 e princípios que terna pela a.bsorpção das apolices :pelas mes
prestdem as em1ssões, meios de dar alento a.o mas apolices, e-opacie de animal a devorar-se 
banco impossihilado de viver e a.rrasta.nrlo 0 a si mesmo, e que foi o engodo com que se 
Estado nas suas pessíma.s condições de susten- impoz iL nação o curso forçado das notas do 
tar o seu nome de banco emissor. banco. 

O Banco de Credito Populu.r ê uma. das va-
Com todos ess~s element?s a accusa.r o seu rias creações do Banco da. Republica e o re

pauperame~to. senhores, e facl;o normal, es- posita.rio das cauções e transações que o banco. 
perado, sab1do e ~tal. que os bilhetes de se- entendia uiío dever fii.Zer em seu nome prcr · 
melh~nte ba.nco hao de, por força, depreciar- prio. 
se, nao tendo_ elle melo de sustentar a. conft. Tirou 0 seu nome dos bancos de credito po· 
ança. do P~~lico, por lhe falta.r a. garantia da. pular da Allemanba pa.m melhor alcançar o 
sua. solva.billdade. direito da emiss·â.o com curso !orçado; mas su_a. 

A solíde~ dos bancos de em1ssao, a.lem do vida é muito ditierente da dos seus homom
seu encatxe, está nos seus titulas de carteira. mos · formou-se para. o jogo da bolsa. do jogo 

O Banco da Rep_ublica, pel~ seus balanços: de bolsa tem vivido e vi o-se em desalentadoras 
accusa u~a. ca.rte1r.1 de papel superior a todo circumsta.nctas quando o jogo nã.o lhe llMe 
~ seu capital ; tem sido accuS(IdO de possuir dar mais recursos. 
titulos completamente desva.Iorisados e não Pelo seu balanço vê-se que elle IJOSSUe em 
pôde desmentir esses boatos. carteira maS$(!. de papel superior ao seu ta.pi· 
, Que dift'erença. dos bancos da Escossia, por tal realisado. 

exe~plo, cujo reembolso é protegido por um Dispénsa.r-me-hia. de estudar as condições em 
enca.1xe meta.Uico que excede, de ordiilario, a ctue se acha este banco, si não i'ôra. a. sua. 
metade da emissão ftduciaria e teem sempre emissão quasi totalmente a. descoberto : elle 
uma. ca.rteira. bem guarnecida. de lettra.s de tem 5.400:000S em a.polices para. va.lorisa.r 
cambioacurto praso, descontadas em conse- 29.014:000$000: 
quencia dê operações industriaes e commer- Não tendo ca.pita.es, pedi o ao Thesouro que 
cia.es ! . . lhe emprestasse ~ 1.300.000 dos la.str?s alli 

De qne nos servirá. o nosso Banco Emissor existentes, promettendo pagar em cambiaes, o 
em uma quadra de calamidade nacionà.l que não cumprio ; ~ sobre . o. lastro de 
quando, em plena. paz, elle tem necessidadb 11.557:000$ assim arranJadO, eoottio o duplo, 
para viver, de pedir ao . governo que emitta. isto e, 23.114:000$ completamente a desco- . 
papel para emprestar-lhe, em uma quadra ber to. · 
em que tudo impõe n. restrioção do pa.qel- ~ Que di:fferença dos bancos deçr~to- Popu· 
moeda ba.nca.rio. quanto mais do EsM o.! lar da. .Allemanba, cuja~ a mtctativa. ~-

Não _sabia o banco que este pedido era a dividual, repelle todo o auxilio estranho e nao 
con1issao franca do seu descredito, da. impossi- reclama do estado sínão um !avo r- a. sua. com
bilidade de oontinua.r a. viver ; que ma.is va- pleta abstenção. 
leria fecbar as suas portas do que solicitar Esses bancos - reformadores das ~ações ~o 
esse :papel-moeda, pois que ·e re!ll'a. para üS capital com as classes menos il!.vorecuias, C';1J& 
bancos emissores t'a.zer retirar o 'Pa:eel-moedn. J força. emana da solidariedaqe de seus assocta:
dp Estado da circulação, afim de nao depre- dos, os pobres, os prole~:os, aos quaes ~ 
c1ar os seus, collS:J. que elles procura.m reali- mente elle cbega em auxilio, teem em art1go 
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de seus estatutos a. prolübição do jogo de seu que os bancos de em1ssao devem ser. re,ou-
capital em titulas ele bolsa. lados por elle. · 

O Banco Emissor de Pernambuco como os «Hl1SKisson pu])licou, diz o me!?Jllo esériptor. 
outro~ do regimen elo CUI'$0 furç~do, que se ii )Jagina 41, em 1810, uma. obra just;:J.men.te 
esta.lJeleceram neste paiz, constituio-se e viveu celebre; elle assignalou o golpe que ameaçava 
de sua emissão. a pr·ospet·idade nacional, em consequencia da 

Com o seu lastro em omo, apeno.s de 1 depreda~.iio ela. moeda. Como verclo.deiro 
4.559:000$ achou fucinclade em um empre~ti- homen: de estado, elle chamava a attenção 
mo de ~ 400;000 do lastro dos lxmcos. com Imra o que constitue o coru9iio me;:.mo do 'de· 
promessa de camLiaes e solJre os 3.;;.56:000~ bate, para :L fixidade d<t medida o.dmittid(l. 
produzidos, emittio o duplo eleY:~mlo assim :L pelo V<tlor: mm eílHto. o proUemada emissü.o 
sua emissão<' 15.558:200$. dos q_u.<lcs7.112:200$ não é simplesm~nte de irrtercsse commercial, 
a d~scoberto. como muitos o imáginão e1;radamente; elle é 

Deixo de Miar ;;o ore os outros, porque teem tle interesse publico. :Matheus disse-o com 
e missão sobre apolices de t<.tnto por tunto e rn.z~.o: Alterar o agente da circulação é 
estão garantidos. mutlar a distribuição dosproductos. 

E' esta a situação dos no~sos emissores, se- Qu~~ qu~r que. e!n lugar de comprazer-se 
nbores, e VÓS çOmprehendeiS perfeitamente em ~IStlllCCOCS theorJCaS, tOCD.l' ~ffi O uedo a 
que, per-c.nte a. lei, esses lanco,;. estilo comple· r~alttl:\~1~ das cous~ e se dett·rmma.r p~la pra.· 
tamente liquidados; se vivem ainda, é por t~c·n.m:;,ersa.l !L .1Ul(l1l-r de u~a questão pra· 
uma oonclesccndencit~. do podeP publico que ttsa, m•o poderia hesttur. : o bilhete de banco 
não manda executar 0 preceito !e,zaL deixan nua prodnz n:~;da, elle ~ ~eiUpre permuiavel 
do que elles continuem a causar -os· maior·cs pelomeüüprecwso, destmu.·se a ser _o seu r~· 
prejuízos U, circulação, ao commercio, empo-: flexo :fiel e ex~to, exe1~ce a me~ma mfluenc~u 
bree~?ndo n. naç:iio, camando a irnpossibilidutle I no m~r_c:llo ; na? :P?derw.;port.an.~o, ~~capar ;s 
da v1da a to!l.as as élas-es eom a. a.ltà de to- ~ondl,_'<Jes essencJo.e~ ~a moe?o., Falmcal·o nao 
dos os generos, sendo delles q1,1e provém a e entr~gar-se a uma l!lctustt:m quP., COJ?O ~ 
deprecia~:ão do meio circulante. outras, deve SeL' entre~e :~ concorrenc1a. E 

. • , • PI:oiflSO que a moeda seJa uma, touas as peças 
De;•emos dNxnr_que o E~tado contmue a devem ser iclenticas, não se trata. de outel-a. 

~:rrumar-se: a no.~ao n. sof':rer todos os pre- mais barato tl'ata.-se de consenra.r-lhe .uma. 
JU17.0B, s~m mtern[· .[)<"Ll'~ h'b~rhn·-se dos cau· compo~ição ~xactamente invariavel, uma se
sado~es da deplorave.l SJtuar;tto a que chc~\- guran~.a completa. As mesmas condições se 
mo~ · . . . . applicâo ao bilhete, sombra fiel do nume-

E pr~nc_:p10 _co11S~gratlo _pelos. cconomJst..'tS, I·:tr·io » 
que_ em1ssao nu.o ~ uuht~trm e s1m um~ dele- Ei$ por que, meu~ senhol'es, quttndo O$ ba.n· 
g~o da soherama. nucwnal qne o _poo.e:- pu- cos d() emissão deix;tm chcg-J.r a sult moeda fi
bl~co _ex;rce por Sl CU C'Om. ~o~legaç~\0 ~ ym.a dUCÍU.1'ill. a depret:são profunua. C:l.U~t\.ndo abalo 
assocmçao, sen:pre com.~ tlu~lto ele re1.' !ntll- em todas as l'l!iações c:ommet'cittes ; quando a. 
ca-la. e~ occns_mo de cr1~C on por motno de na~~o iateil'.:t. sellte-sc pl'ejudicadu. pm· mil 
sal vaçao pubh;:1. . . , . ·- fól'ffit\S tlivm~~as. em cons:::quencia. dll. depre

. ~enho em ffi<IO dlVeisa:> OJ?!Wt!CS <1 este res- ci:J.':;i.O dtt moeda. fldllCÍ<lL'i()., 0 dever do;; pode-
peJ.;o. . . • l:t·s publicas é inter•·ir na questão c, po1• todos 
~o. se'!- h~? o B~an.~o (lc I'1glateJ·rrt dJZ ·vv o- os ffi(·ios :po.:;siveis, não medindo sacl'ificios, 

loksk1, a pa,.rna lv6 · regular·iS<J.r· a emissão, pondo fim aos abusos, 
«A fabricar;ão dos bilhetes de llanco não e cor!'igindo Oo cpros, rompendo ))ri vilcgios c 

uma indu.~tda, ella escapa. ás leis da concur· monopoliqs odiosos, porque não ~justo, nii.o é 
. rencia.; uma <JSSimilar;ão falsa com a. letra de de equi1hde, e m~smo um ctime deixar arrui
eambio não basta para. tirar ao bilhete o no.r a nnç-Jo inteira para beneficio de certos 
caracter essencial que o dk"'tingue, o de senir lancos que abusü.o do uirdto cu;a delegação 
de moed~. Nós nos limii:.<cmos a lembrar <Jlle lhes foi 1eita. 
Tooke, o mais au-toHsado dos ad ver:sario~ do O Estado tem intervindo sempre. procura.n
acto de 18~, quanto à separ-,wãó dos duos do e executando mecl:clas energ\cas, rapich1s e 
departamentos,. combateu energicamente em decisivas pa.r:1 valorisara moeda fiduciaria, 
sua grande o ora. - a Iii<to·ria dos p,·eços, o s1m ou dos bancos, afim de impedir os illcal· 
pensamento ele ~ue a emissão dos 'bilhetes deve cula.veis prejuízo~ re~ultantes dos abusos da. 

··ser entre,"1l.e a concurrencia. Não é, diz circulação. Como tem feito ? Impondo aos 
elle, um ramo tle industria, e uma matería a bancos a volt<t uo regimen da conversão da 
re.,"llla.risar pelo estado em visb. do interesse nota ao pot·tauor e a vista. • 

. geral: ~lia entra na. província da policia..» Na bistoria tim\nceira do mundo, na vida 
E accrescenta: <-<Eu considero como um di- dos bancos de emissão, nota-se que sempre se 
reito incontesta.vel do estado 'O prilldpio de h;~ concedido prazo <1 estes para Yoltarem ao 
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bom regimen, prazos que "la.rinra.m,desde do
us anno~, par<L o ba.nco da Inglaterra em 
l ~ZO, a.te .s a. 10 a.nnus, c.-omo nos ~tados-ti
n~uos, apos a. ;\Uerr.t de scc=.d:o. Qual a ra
r.ao destes Pl'aZOs ~ · 

E' que, como vimos do estudo d<\ ltistori•• 
de todos os lJ:lnc.-os, o Esmdo er;• o gra.nt!e de
vedor, o a.spu-ador de todo o <-:lpitaL ([OS lr.l.n
C?S, tendo o c~ever de pagar-lhes os empt·es
t~mos que mUltas. vezes era. i~nal e ate supe
nor a. todo o ca.pttal. Por ocC:<1síiio das gmn
d~ ms:·s de moedt\ fiduciaria. ·em di wr~os 
panes o Thesouro era o devedor- aos bancos 
das s~guime5 quantias: 

1697-Inglaterrn. de 28. 470.000. 
1872-ltalia, de 740.000 .000, .afor.\ o papel 

moo.l11. do &tado. 
18.55- Austria . de 2.94. 000.000, flor ins ou 

375 milhões de francos. ' 
1872-Russia, ele 72-!.214.000. rublo~. ou 

dous milhares 896 m. 
18i5- Fránça. de 147.000.000. 

Sei, senhores, que htt 11,1Jrehens(JCS de não po
derem os nossos ba.ncos ele emis.-ão supportar 
:t entra.dà. pnrt~. o regimen d ;L con\·er'S<i.o; ha. 
~rr·os ;~ccumulados que deixa.m muitas du
virl:l.s de poderem elles :lccudir ao troco 
quando obri:nttorio. · 

Convem. entret<mto, que n~o nos illudamos; 
se es;:e;; b<~.ncos não cuidarem tlc reorg3niS;:~.r
~e com Lases sol.idas. com pbtno lbt'm(l.(lo en~ 
tre os seus t\ccionistl.S. pt·o~umndo cnpital 
no1·o p:~.ra da.r-lhes seivtt com que suppot•tem 
o tegimen. esses esu~6i.o irreme(litwelniehf.e 
pet·didos. · . 

A comliç-::Lo pr·incipal p:tra :t Vldtd e um 
banco emis.wt• é que elle in>piee contia.n~~ ao 
p hiiç-o. pela sun. cal'teir':l. commercial. p~la 
su:~ viela limpa, es<.-oimada. de erros e de 
expedientes usados pelos que não teem re
cursos . 

Ro1iel'tú Peel, dizia-o .iú. : 
«Em materit\ de p.1. cl de circul:~.ç.ão. o que 

me talt • ., n:i.o e umo. quaniidadc consideravel 
pCIO mais IJ:1 iX~l pre<;O po~Í vel , e Uf!1:.1 ce~ta. 

Entre nõs o Thesouro é crc(lOl' de di ver- (] uantidade desse p~wel cu,p valor se.] a ermtr
sos bancos <le qu~mtia, t:.üvez, superior a titlo por um. est.a1J2L·cím€'uto em cuja inte~ 
100.000:000$, na.da lhes devendo, não sendo gri<la•le, houm e solva.bili<lade eu tenha à 
preciso reclama.r do 5eu cred\r() c:ousn. algutna mais <.:omplctu. confiança.. Eu niio tenb~ pré
pam resolver a. crise <h moed1t. ci>il.o do met!tor m~rc.:1d0, tenho necess1rlade 

E' esta. a. superioridade da situaç~o do Thc- da. molho· .r1ualidade posoivel. » 
souro do Br~zil sobre todos os outr,Js de todo E aecrescent..wa. : 
o mundo, mesmo dos que estivei~am ~braços «O p;li4 nf'a.o ~ apercebe immedia.ta.mente 
com o ll!tpel moedn. uo E>!.-1do. o.ltL dcpreti:.lt;"lO do hil11ete; só isto vem n.con-

Ero. enor·me a. <li vida 1los Esf·n<los T;nicl.os tel·CL· no uwmcnco ern que o ouro, este mo
para. tom (l. na.(,;i.O, pcl;t emis.~ão dos d.ollars nitor ~ilencio~o. o ttllverte disto. 
p3.p:l, que~ cle,•a.vam n. 721 !)7;.0.2!JG. Dc;;pr~amlo os ptüncit·os indiclo> ele <le
. Osas:>ignados ela L'::!Voluç;íofi·ance7..a.snbir.Lrn pt·•!ciac;.1o <1ue cllc lli, ~ l~ncw ~e c.-o\locão 

:J. enorme •·ilh de 2..:~00 milh.-:es. mL ne<:essítl~ttlc (LO l'e:;tnnga· t:l.r&.hamcnte.é 
O p:tpel-moeda. do The>:our'O tlo Bt·azil che"'' subitn.nwnt'.' tt ~u:\ cit·cu itu;ão, com gra.nde 

:l.pPnas :'L ci li·a de !Gi (~)0 con to• . " prcjnim tio C'Hillllt~rcio . » · 
E.~ situaç:ão ot·iginal (JCt·mi~ta que o Tlu:.... Nús temll>'. J.ltt histm·ia. do primeirJ Banco do 

sout·o entre de ft·~nte c dcs:t~SO!nbmuo ua ct·i- nmzil.o exemplo des..~uoncksccndenci:tculpo,;a 
se e resoh·a-~t immetli:tt:.<n1t~n te. imt1•)tulo :tns dos poderes publit-os Pm ni.i.o se lii.Jertarem dos 
bancos o rcgimen \hconvet-si:Jilid t~.fle. pt•e,juizo,; qw:: llics tt<tzcm os :tbusos dosba.nC?S 
. Nos outt·o~ l:Xtiz~s não ~ramos bancos cul- tle emi:;s;i.n, pn.n\ Yit· ru.talmcute :J. a.<SIImtr 
pn.dos d~~ f(tll.tt Lle capitaes c tlit. dept·echu;."io :t l'C$.LX>ns:\bi lida.dc do. cueso lot-ç<tdo po_r e,Ue 
d;L~ nota.~; o our·o, capital re:t.l du. ~uu. cousti- amori:>:~tlo e com m:uor som ma. de sacr·tftctos 
t uição,h"dtt sitio todLJ ahson·iU.o p~lo thC$OUl'O feitos em tomplcttt. perda. p:u•J. ampa.mr esta
publico, P•tr:t a< suas de>:p~Y .. :l.s, e por conve- l;elecimentos <.le credito que percle1·am este. 
nienci:~. do E;tado, afim d" poder elle alcn.nça.r O pa.rltunento fui obri;.tn.do afinal a ma.nd~r 
por um empre:stimo no extcrior-,a summa. devi- liquida.r immedi •t\mente o Banco ~o _Br:J-2!11, 
da l\0 banco. Oll parte destA da me.snw. csp~cic acceitando a. na~.ão o encargo da emtssM r.-tta. 
em qtte havia sido emprestado., e!'a. denece.ssi· :pam r.uxilia:r o Tltesouro, falto de recu~os 
datle um pr<~zo ma.is ou menos lortgo pn.ro. bu.- naquelh époc.:t, com tl.i!(icir:: ol'çamentartos 
bilita.r o the.<om-o u. haver esse ouro e poder o c:oust:mtes e inllo busca.t· no p:.tp"t-mo~a _os 
banco enceta.t· a. cottversilo. recur>os pa.r-,\ a. sí.la l'enda. diminuW. e wsu• 

Entre nós não lt;J. necessidade do pmzo po1•- fill:iente. . . . . ,. 
que o The::ouro t1o Brazil não tem compromis- Ern circumshtnci:).S di!Iet·entes, porque 1lOJ~ 
sos, ê antes crcdot· e reune as dmts condições o E;;tado e erédot· de mais de 100.000:000$ 
essenciaes pa.ra. ~ regimen, o unico acceita- dos bancos emissores. nós não pret·~ndemós 
tavel pa,i'a a moeda fiducia.ria.; nós demos- lliquidtll-os. mas . retir<'l.mos-l.hes o curso ~or~ 
ll1e um.orçamento equiliLt'a&.to e o pa.i.z goza [sndo, :~..ultima.'p~>te que _a5solo. a. nossa. y1da. 
de paz mterna. e externa. .· · econolllica e que e forçoso a, Republlca abolir. . 
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Si os bancos de emissão · nio puderem sup
portar o re,"imen, solicitarão o auxilio do 
credito publico para fuzer valer a, sua. nota.. 
até ser resgatada ; o Thesouro do Bra.zU 
assume a responsabilidade, com este tim, en
trando de a.ccõrdo com os ba11cos para. o :pa
gamento da sua di vida, consagrada. a.o resga.te. 

O Thesouro dlsporá. dos recursos que tem 
depositados nos seus cofres e que não tem 
entro destino senão esse resgate da. moeda fidu
cia.ria.. 

Erros foram commettidos na distracção des
ses lastros e o momento não é de recrimina
ções; o facto existe e nós temos que estudar a 
situa.ção sem nos perdermos em divagações 
sobre a. res.Ponsabllida.de de quem quer que 
seja.. 

A.. cama.ra deve comprebender que o plano 
da. commissão nã.o é a. encampa.c;.ão dn.s emis-
sões bancarias; não: ella. visa o resgate do :pa.· 
pel-moeda, caso os bancos não possam ou não 
queil'a.m entrar no regimen da conversibili
dade, onde se poderá ·apurar :;i excesso ex
iste de papel em circulação pela aftluencia da 
nota. suôera.bunda.nte ao troco. ,.. 

Como podem os bancos nã.o supporta.r o re
gimen, a. commi~'ãc cogitou no res.,oate a ser 
!eito pelo Thesouro e nos recursos de que 
deve elle estar arma.do para. proeilder o res· 
gate. 

outros se constituam no reginleu e apresse.~ 
o completo resgate. Teremos oceásião de de
cretar medidas que attenda.m ao novo ~ta.do 
de cousas que preparemos. · 
Durant~ ~ste tempo o Thesouro promoverá. 

a. substltwçao ·das notas dos bancas por nota.s 
suas pelo recebimento nas r epartições e con
sequente incineração daquellas e pelo paga
mento em notas suas, unificando a. moeda.. 

Ca.taloga.ndo os recursos . que a. eommi.."'!:ão 
dá ao Thesouro para o resgate. vereis que a 
comm.is__->ão dâ. aos bancos devedores ao Estado 
meios de pa.ga.r a sua divida. demoradamente 
e com :prll20S, grande iavor que o Estado lh~ 
faz, para não perturbar as suas relaçoes com
mercia.es. Os recursos se distribuem do se
geinte modo: 

OUl'O existente no Thesouro, 
ao cambio actual ...... . . 

Apolices (ouro ao cambio e 
cota<:ão actuaes) ...•.... 

Apolices em moedil. corrente 
sa.Idos nos bancos Republica. 

e Brazil. ..• . .. •• . •••. •. 
Divida dos bancos por c:am· 

biaes (ouro), diíferenças 
de emissão e outra.s •••.• 

46.000:000$0/JO 

70.000:000$000 
81.000:000$000 

61 • 000:000$000 

50.000:000$000 

Haverá em recursos....... 308.000:000$000 
Sendo a. emissão da quantia 

de ... . . ...... , .. .... . . . 346.115:000$(.100 
Sei que existem no Thesouro 20 mil contos 

em moeda. de ouro; sei desta. qua.ntia ao 
certo, p_arecendo-me que póde haver mais. 

AC®tei esta. quantia. pa.ra.fa.zer caleulos-pre· SerU. o. responsabilidade do 
cisos; ao cambio com que está. sendo cotado o Thesourotl. de~ooberto... 38 .115:()()()$000 
ouro, esses 20 mil contos podem produzir a 
quantia de 46.000;000$. Vedes que t\ commissi.í.o calculou a. divido. 

O Tb.esouro possue, alem disto,a. quantia. de dos diversos b~noos em quantia inferior á 
40 mil contos em a.polices ouro. de 1889; sei t•ea.l, attendendo i~ liquidação a. que se deve 
que essas apolices estão na. Europa com a. proceder ; n. divido. dos bancos Republica. e 
cotação de 00; mas como são do capital ouro Brazil é computada. por um ba.lanc,:o que pude 
e este esti. cotado a. GO, valendo elles actua.l- obter em 2 de ago.>to do corrente anno. 
mente 24.000 contos pela c:ota.~o do capital. Tendes nest:l. demonstrn.ç.ão, senhores, a 
podem produzir pela. venda. iO.OOO contos. De causa :pela. qual eu vos disse de principio que 
modo que, pa.ra começar o resgate, o Thesou- a .situa.çilo er-.1. a mais vantajosa, relativa.men
ro está armado de mais de cem mil contos te á crise, para ser solvida pelo Thesouro do 
que -póde reduzir immedia.tamente com o fim Bra.zil. Feliz, muito fiiliz, é o pa.iz que póde 
de diminuir o papel-moeda. e chamar o ouro resolver uma. crise coino esta, salvar o seu 
ã circula~o, pelo e1feito contrario da. lei de credito, corrigir dous .a.nnos ~e loucuras ti
Gresho.m. na.nceiras, apenas com oaccrescuno de ..•. •• • 

Sa.bais, senhores, quenão e absolutamente 38,000:000$, á sua. divida de papel-moeda. 
conveniente retirar bruscamente todo o papel- inconvertivel. Ainda quando, em pessima. hy
moed:~. da. circula.ção; el.le deve ser retirado pothese de liqUidação, essa. divid_a. -subis~e a 

.. , grado.tivamente e nas proporções das neces- 100,000:000$ ou 150,000:000$, mwtç valia o 
sida.des uo mercado, a.ccusada.s pelo ca.mbio, sa.cri.ficio para restabelecer a normalldad.e da 
que foroosa.mente ha de subir c'm a retll'atla sw~ vida econolllica. 
desse papel, talvez não sendo necessá.rio tanto A commissão está. e!'tudando a convenien· 

· :para levai-o a taixa. conv_eniente a. normali· cia. do impo3to adua.ne~ ser _cobrado em moe-
âade da.s relações commerc1a.es . da de ouro, na proporçao de 50 ··f,, quando o 

O Thesouro 1icará, entretanto armado de cambio chegar a. 14, o que não traz de modo 
recursos para resgata.l~pouco <1. pouco, até algum prejuízo ao particulal', pois que se o:r
que os actu.aes bancos possam a.cceitar ou ganisa. uma tabella de dispensa. dos direitos 
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addicionaes aos de importação, que serão 
cobrados de accordo com a elev-ação do cam
bio, !eduzida quanto mais <lescer a cotaç:ão 
cambm.l e que a.ggrava. a contribuição em 
ouro. 

Habilitado o Thesouro para fa.z~r o pan·a,. 
roento das suas despezas em ouro, o orçamen
to. ficará alliviado da sobreca.t·gn. das tluctua
ções de cambio, produzindo-se em melh01·es 
oondições o eq uilibrio do orçamento, graças 
aos proprios recursos do paiz. 

E' esta a verdadeira situação. o paiz estâ 
com àeficit superior a. 100.000:000$, com uma 
moeda. depreciada. acima. do acceitavel, com 
bancos de emis..<ão que o - a.rruinam. 

Tem entretanto os meios de sahir da situa
ção insuporta.vel em que se acha., a.pplícando 
o remedio energico da volta ao bom e unit'O 
regimen Meeito para moeda fiduciaría. 

Convém aceitar a situa.ção tal qual ella. se 
apresenta., sem disfà.rce, a escolher um dos 
deus caminho; a. seguir. l'i não valorisa.rmos 
a moeda. fiducia.ria, já sem demora., sem vas
cillações, não ba. meio absolutamente, não 11a. 
nenhum, de solver um d~fieit sunerior ú. me
tade de toda a receita orça.mentaria.; o credi
to do estado. teci fatalmente de sotfrer a tre
menda responsabiliuade de um agio do ouro 
de que elle precisa, superior a mais de um 
terço de sua 1·enda. a.nnuo.I. 

Si valorisarmos a moeda o deficit orçamen
ta.rio desappa.receci, podendo vos communi
carcom verdade que as finan(:a.s do Brozil es
tão salvas e o seu credito firmadn em bases 
so~ida.s, sem faltar a um sú dos seus compro
russos. 

E' uma ta.refà ingente, mas hom·osa ; de 
coragem, ma.s pa.triotica.. 

Dando ao pa.iz um orçamento equilibr-ddo, 
a oommis,ão do orçamento otrerece o primeiro 
passo, a base essencial :para. a reconstituiç-.do 
da.s fin,anças e sujeita ao patriotismo do Con
gresso Nacional o projecto que, está conven
cida, trnl".i. esta rewns~ituição, embora. com a. 
salvação do Estado a.nnunciem o su.crificio da 
existencia depauperada dos seus bancos de 
emiSS<1o, já. em agonia precursora da qu~1,la 
fatal a. que chegaram,si não mudarem da vida. 
:passada. atê aqui. 

Precisa o paiz do patriotismo de todos. Do 
Poder Executivo :para cumprir a risca. os or
çamentos, fazendo a. maxima. er.onomia, com 
zelo, com cuidado pa.ra o futuro do proprio 
governo e das instituições ; execut.e o }lla.no 
com a maxima tidelid!Lde, para podermos va.
lorísar a moeda quanto antes, evitando a con
tinuação dos .Prejuizos que não podem con
tinuar. 

Do Poder Legislativo para ncceita.r us pro
postas da com missão que esta dominada uestes 
intuitos, n ··qulilo que a unanimidade d~ ~eus 
membros jlll.,"'lir imprescindível para. o eqni-

C<~.aus~a A. 2S 

librio do orçamento. Pam a.cceita.r a !)roposta. 
que ora faço do Sr. presidente retirar da 
Ordem do uio. iodoS OS lJI'Ojectos que a.ugmen· 
tar-em a despeza., po1·que iria isto inutilisa.r <• 
plano do orçamento, lx\seado na cifra. da. ues
peza. actual. 

Reunamo-nos iodos ao redor da bu.ndeira da 
Patria.. E' em 11ome clelh que, G'Oncito ao 
vosso grande patriotismo, para salvarmos os 
creclitos da· Nação Brazileim., ;;crnpt-e respei
titdos, em todo tempo, a.ffirmados pelo he· 
roismo dos seus filhos nos campos da guerra. 
pela honro dos seus compromi~sos nas ba
talhas da pal<. No momento do pel'igo todo~ 
os defensores deste grande pa.iz devem estar 
a. postos, cobertos da sua armaduro de com
bate que, para nós os ~presentantes da. na~.ü.o, 
e esro. cor-agem ci viro de que temos dado 
provas irrecusaveis na repres!!ão dos abusos, 
na \letéS<~. aos princípios legaes, na decidida 
luct.'1. contra privilegios e irregularidades. 

Sejamos :lindo. uma vez o exemplo vivo da 
força. irredncc.ivel do uit•cito, provemos á. Na
ção que ella. pôde con:fia.1· nos seus represen· 
ta.ntes direetos, na.quelles a quem esta con
fiado o seu futuro prospero, de felicidade não 
posta. em duvida. 

Si assim se fizer, si esta tentativa assente 
no estudo e no patriotismo der os resultados 
deseja,ios, a . C amara dos Srs. Deputa.dos, o 
C011gresso Na.cionn.l o actual governo poderiio 
al'lirmar que elles sel.":i.o os consolidaclores da. 
Republica.. (1llui'o úcm; mt(ilo úc.tt. O o1·atlor c 
Muito compl·imentmlo.) 

SESSÃO DE I DE SETEMBRO DE 189'~ 

O Sr. Co,;~ta Macl1.U.do- St•. Pl'e
sidente, tomando lfontem a pe.lavra. em hora. 
adiantada, vi-me na. contingencia. de intet·· 
romper o discurro que entiío pronunchwa em 
prol da. ca.uS<~. que detendo. . 

Volto á tribuna. para reatu.r o fio ~las 1m· 
nlta.s idêas, isto e, daquellas que emittt a reS· 
peito e das que pretendo continunr a adcluzir 
sobre semelhante assumpto. 

Sr. presidente, tin~1a. _combatido ,o p_a.recer 
da illustrada commtssao de colomsaçao, de
baixo do ponto de vista scientifico el'rl: relação 
aos principies republican~s ~u~ llavtam stdo 
clara e ma.nifestamente mfrmgtdos pelo mes
mo parecer · demonstrei, em seg·nida, que se
melhante ~recer era c?ntrario â. iorma. re-: 
publica.na federal, depots, manuseando o. con
stituição de 24 de 11l''ereiro, mostrei que esse 
}larecer era um attentado contrn. o art. 35, § 
2', e art. 65 § 2" da. mesma. Constituição. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:28+ Pág ina 73 de 75 

- 218 ....... 

Em seguida, para bem fundamentar os A paixão, Sr, presider.te, é pessima CQUse• 
meus argumentos, procurei lançar um olhar lheira e muitas vezes estraga o talento. 
sobre o estado de meu paíz e então bmquei Já dizia Cícero- mt w>l "'"9'''t~•>l in.Je•litt~' 
mostr;u• de um mo:lo evidente quaes as m:mi- si.1 est,!lti!in, não 1m nenhum grande talento 
festaç:ões ou expan~ões de todas as ap~.idões s~m uma dóse de loucura_ 
humanas em r·ela~.ão ao dei;envol·;imento da Prefiro aos homens de grande talento os de 
no'sa sociedade. senso pratico. 

Fallei, Sr. presidente, sohre a. anarc1lia :po- Sr. presiclente, si pudesse desdobt'a1• o meu 
liticn. do meu paiz, fallri so1n·e a religião que passado e a m'mha vitla., o qu~ níio devo fazer 
:predomina entre nós, fallei sobre os costumes, daria. a e'ta camara provas exhuberantes 
sobre a moral, sobre a instrue<;-;io public1t e de uma. verdnde e é a. seguinte que s~ não 
seus diver;;os gráos, f\111~1 sobre o estado fi- bnho abundancia dejili.zo, tamoom não tenho 
nanceiro do meu paíz, faltei sobre o estado falta, 
ecoiiomí.co. Sr. pres!dente, uma. vez vi dous sujeitos 

Debaixo desses diversns 'POntos de >ist<.t a Cfluversando e um dizitt ao outro qne.fulano 
conclusã\l que se devü tiro..l' era rratm~nte tle- de tal er<lo um sabio, um grand'.l orador·, um 
san:madora. era tri<te e desfavoravet o estado grande tlna.nceii'O ; o que d"pois de ~er ouvido 
sodal da nossa p:mia. por aquelle que conseL'Ya.va.-se silenciuso, este 

l\las, tmmva, nesse momento, de imla.~ar disse rep~ntinament.e ; concordo, elle e real
(lnaes as razões remotn.s e irnmediat:i.S que mente um homem sabio, mas, anda a. pé e 

. prolluziram semelhantes calamidad~s. ainda não teve dinheiro pM·a comprar um 
Foi aqui que parei, Sr. presidente, e e deste <:a.vallo. 

ponto qne, vou proseguir. Por isso, em regra gosto do senso l)ratic() e 
Seguindo, Sr. pr~sidente, o meu syst.em:~. por conseguinte, <>st.a assemblea não ha â.e 

em todas as discussQes. isto ê, essa logica <Ln- levar a mal que f'mítta o ineu modo de pen~ 
tiga. que aprendi em outros tempos_ tenho de sar a respeito desr.a grave e seria q_uestãó 
csta.b:lecer cli versos ponto3 para. depois SlfS- que desde o o.nno pasro.rto nos preoccupa e que 
tent.'l.l'o.S. tem liga~~o ]leL·fdta com a. questão que se 

E' a.ss\m, Sr. -presi(lente, que estabeleço o di~cLttt~. 
se:;ruinte: o descredito 00'50 nu estrangeit•o ; Sr. pr~idente , depois de tratar especial
a deprech~çfio de no>SO> ti~nlo~ de divida e mente dest.~ materiõl. responder~i â. intet·ro
conscqnencü\ forçu.da dn. íalr.a. de proclucr;ilo; gnçiio que fiz 
o est.."l.do tle p:mul'ia do The::>ouro. t~ queda. do St·- Presidenf.e, nesta c'\.Sõl. e na imprensa. 
e<LmiJio, o estado tt·íste e la.menta~·ellle nosso tem-se dis::utido muito sobre qual a r-azão da. 
Jla.iz, quanto a sua. economin., e con;eqnencia baixa do cambio. 
11tt;tl da la!t:t de producçii.o; o no~so ~yst.em<1- lJnssustentam qtlc é porque ha.11mn. grande 
moneta.rio inconversivel é aimta. consec!uencia. diiT-renç-a,entre n. oo,s·1 cxpurt 1~ão.e impork.
!utal da f<Llta. tle producç~"io. ção.isto é reltttivamen~ aos vo.lot•es ex.pol'tar!os 

Mu.s senhores. p~t·que não \l(l. protlucc:-~o 1 pot·tados. E$t:\ e a b1lança uo commercío, 
Porqne a !U.ltn. dr, P~'~luc~o é conse(Juencia. e imre~ra. vet•d,,deira. u.te cet-topJnto, mas que 
da. fu.ltu. de tr~l,u.lho. nio e ábsoluta. 

Convé1n accenLuat· bem e~tõl. pt·opo~ição: e õl. A economia. política é uma sciencia, e como 
làlta trabalhO e não a f<~ID1 de trt\l!<J,!hatlores. tod:t SCÍ?ncia funda.-s ~em pr·inCÍpÍOS lt tJl'ÍOt'i 

Sr. presidente; peço lic~nr;a a. meus illus· put·os, c apo<liticos, como\liZ Ka.nt. 1JOclerià di
t~idos collegas e principu.lmenb áquelles que zer-se o c.tmbio e'W. su~eiLO, ott tleve estar :1 
siio e· de >ern ser co nsidet-ados verda.deiros um :princi pi J in fõllli vel. 
mestres em economia politica. rm.ra delles me Um pttiz pót!e f'eulmente exportar muit.o 
separar; sou apenas ulli mero diletanti, mas, mais do que i.11por·tar e ter o seu ~ambio em 
entretanto tenlw uma cabeça e hei de guiar.;. baixa. e póde importar mu.to rmu~; e ter o 
me por ella- seu e:1mbio em alta. Outros estttbelecem uma. 

Infelizmente, St·; presidente. estou em di' outra re,ra. de que o cambio em 5ua marcha 
vérgencia. de quasi todos a.que les que pensa in a.scendent; OU rlescendente e re::,'UL:<do pelli. 
a respeito das causas do má.o estar do nosso seguinte regra a necessidtttL' de moeda m~tal
paiz, q ua.nto às suas fina.nc,:as, a deppreci•tção lica.. iüio e tamb~m p1·incipio a.b:>oluto, porque 
ao cambio e p:-incipa.lmente do pa.p::l-moe<ht. a defini('.ão não compre1te111le tndo o objecto 

Animo-me, Sr, presidente, a entrar neste definido pode o cambio cst1u· ao par e hil.ver 
deba.te porque l1a muito tempo, ou por fca' necessidade interna. da moella. metu.Uica.. 
queza do cerebro ou por urnu. opinhlo sem Snppon(lo Qlle nós t:mos o c;J.mblo eqnili
funda.m~nto, t'eceio dos homens muito _:;a.bios l brado, mns temo~ neces.-:idade de mo:d:L in
e que t eem muito tn.lento ; e a. rn.z. • i.'í.o é c[ara: ternamente p:1l"J. sm·,·il· de la.otro a.oE ~~~c~s 
e ])orq_u~estes homens ue muito talento, em tle emi~s-:i.o; temus illternamente necessidade 
regra, são ot·gulhosos e este Ol'gUlho os C6c"11.. de mo&Ja._ . 
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Por isso, ~preciso esta~elecer uma outra ! papel, subsistiriam os me.> mos compromissos 
regra. qu<': se.J t1. o.hsolutt\, e e o que vou litzet•. : em moeda coreetlte . 
. O camb;o é regulado pel~ ~g~1inte princi- 1

1 
Sr. pre;;itlente, na Yilh d:\ s nações acontec-e 

p10. qu~ e n.l'soluto, que nao roHt•e excepçi'io: a m~sma com;:\ que n;~ vil}~ r.lo;: p:Lt"licnl:u·es. 
o c1Lmb10 ~be ou de$~e na. !"t\Y.âO clir·<'cta • Qnanclo um homf tn pe~·ci8a ele dinhcit·o c niio 
da producçao úe um l!il.tZ, e a sua nec,~s~iua- 1 o tem, embor-.1. tenha. gTa.ndr·s pmpdedat~e~. 
de tia. moeda. em espec1es eHt outros paizes. procu:·a tomnl-o po!' empr~>timeo, e n.quelles 

Na. nossa pa.tria., Sr. pr-esident.". a nec.P.s- IIJue d·~o o dinhei L'O exigem gl·;\!Hles j ur:os pe!t1..q 
sidade de remessa de rnoed:1 metõ.LllicR pa.r-J. I <t Uõl!ltl"~ <I ue empr-e;;la. '!1• <;onlut·me .SeJa a ne-
outros pn.izes tem siuo immensa, jU. rlevida •~l~SSJd:1.de ele quer~ pre~1~a. . 
á desigualdade da tul lJa.!anç:.t do c nunct•clo, ·E~~ que'n prect:<~t ua.~ encontr:1. qul:'n: em-
e já. em relaç-ão ú. outms neressidaues. pr·este c tem ne:.-e~u.l:ule (le ~o.n~~':':· ma.o llo 

• _ _ 1111~ pos~ue.~ e~peculatlorcs,com mzao, urzem 
Temo~ nece~s~dade de moeda .no cstr-an- (tue 0 sujeito estil ~pel't:J.do e compr;1.m por 

ge1r~. por exemplo, p;n·a. S<1.ttsft1.z~r ne- cinco <'C)ui llo que vale quurentn .. 
ce._stdades_daq\relles {!tle tem seus__ c;tptw.es ~o A mesma cous:~ se ui' em e:onomia política, 
patz, e ~tão lor:\,da.qu~ue.~ que ""o a negociO com relttçilo ao cambio. 
ou em vt~gem de recreJO, lhl.qnelles que tem o pair. pt·ecisn. de remir o. sua dividt~. no ex
seus filho:s edu~ndo:se na Europa, e .final· teriot· e lttnça mi:lo 11o que t2m. o que e que 
mente pa~a sattsfa(<tO ~lo.qn_elles que. tt·aba- nus temo3 1 0 papel moed~t com o (tml.l com
lh;tm a9111 mesmo colrlo mumgrontes e .1ttlgM1 p1~u.1nos a moe(la metallicrL : c aq uelle~ que 
co~vement.e remette!· ~ ;;ob1-ns de seus sa- s;.1.hcm uas nossas necessidade:·; exigem entfto 
larJOS pal';l, a .sua. 1amth~. ou pa.t~t tr;r·em uma g1·;tnde somuHL rle papel- moeda 11el~ 
melhor gnrn.nttclos na patrta p:tr:l onde pt·e- moedt'lo met;tll\co. que eU<';; possuem. 
tendem voltat·. St·. presi\lente. jul~o éonveniente estl. rlis· 

Outru. necessidade impol'tante ;:pp<m~ce da. cus~o p:tm e.<c::I~wc~-ct· muitos pontos negros 
morda metalli•ü no ~tr;\ng-eiro, o é }Xl.f<.l. o que apparecer:•.rn c•m :tntet·ior.-s \.ll·l:c.•tes. Tem· 
lr.lga.mento dos juros cl<l. divi<la extcrn;\, 110r se "\'"l'~~~do aqui:n.JH-u}Y.I>içi'io de' que h;l.super· 
Jl3.I'l.e llo go,•erno. H1t necc.•sillade tle moetl:l. u.bunú:J.nci:' tl.! p:tp · 1-mo~lla n:~ ~ocicdade . 

. ,r.c:estra.ngeiro tamiJem )Jt\t'U. satisl\l7.ct: l'en- St·. pt•c;:itlcnte. i;;to ê um vet•dadeiro eu· 
dimentos. ou diviúendl'ts <la.s l'~tt·ada.s de lcrro. ;r.ur(• ; ;~~ tmn:<ttC\>Jes. ncg<teios. c nov;L.> in
que pertencem <lOS cstrangei r·o~- <lustt·i;~~ qnc uc>cn rolrct~Lm·SC cntt·e nÓ$,COIU 

Vê por· conseguinte :-. Camar:t que t.oti:IS o ~:dat·i•• t:lli.!cti w• ''"~ rr •t<: tt•:tb:LIIJ;tm, scnrlo 
estas ner·e~ida\11!~ }l<•ll· m con~'OI'I'Ct·, t: tc·e111 ll!•je Li'''" n tt·a.l•:tlh" liYl't:. exigem o r.lohro, 
concort·ido S•!.lntn·c arru i de modo extt'õi•W· (>ll t t·it•l•' lln mc~iu ci t·r:tlliLHtC' de uutt·'<mL. 
dinn.rio JXLI1L f:~7.CI'Cill com cr11c f) CõLtllhi>'• O p:qwl·lflltC••I:. ,·, iHr.'On ,·crtin~l. mas. não 
baixe. ulo,;l.i\lll.c ll~lll \ 'alO!' lllhü •la. Jll,)llll~:',;\ !lo con-

Logo. o Jn()ÍO eil·cnla.ntc- p:1pcl·mocda un w:'r•ti bilill.•th•, l)llliKw:t 11iin wnlta l.!:mpo tlctcr
l>ilhelc tle hanco, ctnre nú:> niio êqm: dqm:cin miua•l" p:1111. ~li" cnnw:t">;i.<"'; c put· i~so está 
o c:tmbio. m:~s ;t b:J.ixa do c::unhlo ú que llC· sujei to i1 lei t·~l)nomic:t thl]li'Ocut~L e otr~rl.iL. 
prccitt o papcl-mo~-dtt. Si lt;l super~Ll•wHl:tnci;t tlo papel-moeda, 

E ho,je mi.lsmo terei ocm<ião dr: cit.:J.r •·m sc::u iilll•' l;~:l<L t·l:;;rt' ~eot~<1lni<:'a. ~L <:onscquen
:tpoio da. dout!·in:t que :>u8ten to. 1n11itos 1\u:: to~ cut ~ct·ia a. ~c:,ruintc: os pedidos tl~: dinheiro 
dt\ no;s.1 lti~tol'ia. ~c:onomk·J. cle,dc 1875 õ.LT.Ü úc,·htm ser· mcmn·cs. c o juro IJaix:tr, tmtre· 
ho,je. tõ.tnto os 13..-.to~ prot.cst..\m co•lt•~• es;:a. asser(;J:o. 

Supponha. a. C:nnnr:t,Sr. presidente, que não O:> juros no na>g) pair. cst.io C<J.rissimos; 
l1ouvesse necessirl:ub a lgum(!. de reme;so. ele como i.! pois que hu.super·abuud:mcia depaiJel
moeda metalic:J. par:t o exte1·ior: p:·rg-unto cn mocdo.? . ._ 
- o papd moí!da esta V<\ deprecio.r.lo 1 Niio. · A isto respondem o5 qu~ suswnt.1.m opt-

Agom suppon h~• est:\ illustrev.ssembtêà que nião cont:--.1 nós: o p.1.pel moedà està ret~~·
rcsgata-se, em ro.-t.e pl'opo_rç ·• o~ a emi~&i.o t\C- hitlo. pnr fa.lta. de Ct?nfia~ça, lm veml? em m~os 
tual, que <lo. ~omma ex1st.ente de 542 mil p:wtJcul;u·es, 11ô mt.enor do [Xttz, mUt~O 
contos apenas fic.1ss2m 200 mil contos; per- dinheiro occulto. Outro engano, Sr. :prest· 
gunto eu-deveriu. o cambio subir segundo u.,; dtmtc. . . _ 
doutrina.s que comba.to? O p;l.pel·moeda neste Ji<\tz compoe-se ~s 

Puro eog-J.no. Não subiriã, Sr. presidente, o notas do tltesouro e bilhetes dos ba.ncos ; nao 
cambio consern•r-se-hiõl. a,~ mesma maneir-J. e supembundunte, não exi5te re_tra11.ido . 
em baixa., porque õlS uec .. s;i•ladcs que far.~mj Sel'it\ itliot;_\ q1\cm :.r.u:n:t!:I.S~C e~~?$ dul~tetro~. 
eUe baLxa.r , a.ctuariam do mesmo modo e n:io l:porqut: ficariam prc.i~lú_J l:'.Hlo~, J<l J:Clu. ~1 vers1· 
ltavendo outro recuro>o sinão "· not'l. ihtucia- dade dos typo:; tlc !tLCtl fill~tll.~~\r;<tO, · Ja p~la 
ria, porq,ue actpalment.e a '-om·ertibi!ichule e sub.,tituição, ignot•aJ :J. pür m~m_?s l!, portantJ 
impossivel, tiua.lquer que lbsse "' mas&J. de sujeittts u ve:rdadei~u ú~pl'CC~<W<~O . 
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O Sa. ALFREDO Er..Lis-Não estou de accordo 
com V. Ex. Só a colonia italiana em S. Paulo 
tem no minirno 60 mil contos guardados, a. es
pera de melhor cambio para. pasrol-os para 
Europa. 

O Sa. CosTA MACHADO- Vi que algum 
dinhe~ro ha em mão particular, e que existe 
deposltada no thesouro de São Paulo a C!Uan
tia de 20 mil contos ; o que pro>a isto? O di
nheiro del)ositado, isto e, aquelle que não 
gira e como si nã.o existisse. 

Dizem outros que, por cautela, tem-se de
positado nos bancos grande quantidade de nu
meraria. 

Podemos por ventura acreditar na veraci
dade de semelhante proposição ? Ninguem re
cebe dinheiro para tel-a em deposito, p~o-ando 
juros. 

Supponl!U.mos que o deposito é feito sem 
juros. Tambem não posso acreditar que isto 
aconreça quando é certo que neste paiz ha 
ainda titulas de divida publica., acções de 
companhias import.'tntes, nas quaes esse di-
nheiro :podia ser empregado. . 

Si porem existe em mãos particui11res essa 
quantidade de numer-ario C!Ue se atfirma ex
istir, então repito, o nosso paiz nito passa de 
um paíz de idiotas. 

Os bancos não podem ter em deposito di
nheiro sem juros, e si o tem e um facto lncon-
:prehensi vel. · 

Mas, Sr. Presidente, :para. amparar 11. queda. 
do paiz.para levantar o cambio, tem-se susten
tado Que e preciso valorisar o meio circulan
te. Porque forma que1•em chegar a este fim 1 
(isto é questão grave e importante.) 

Fazendo razcmra.s sobre os bancos para de
pois reconstrui-II)s;encampando toda a emissão. 
E' este o meio com que pretendem vo.lorisar 
a moeda.. ComJlleta. illusão ! · 

O papel moeda só se valorisa pela certeza 
de sua conversão ou proba.bílid.ade dello. em 
determinado tempo. 

Pois o estrangeiro não sabe que a nossa. 
emi.-são actual está ga,ra.ntida JJelo proprio 
governo~ 

Querem V. Ex. argumento irrefutovel para. 
provar o meu acerto 1 

Si o pnpel emíttido pelo Thesouro valorisa 
e melhora o cambio, pergunto quah razii.o por 
que na praça, no mercado de cambiae~, a nota 
do Thesouro tem o mesmo valor dos bilhetes dos 
bancos ? (Sussw·ro prolongado.) 1-<"Uo deviam, 
segundo a opinião que combato, terem valor 
superior 1 (Apoiados.) 

Logo, Sr. presidente, a eucampação tornar
se-ha um grande encargo pa:ra o Thesouro. 
um grande mal 'pn.m nossa patria. 

Nã.o e de hoje, Sr, pt·esidente, ó de ba muito 
tempo, que este paiz tem sirlo 1lirigido por 
fina.ncciros que fiZeram o :papel de medico que 

combate a doença !)elos seus symptomas, des. 
prezando a. causa.. Em todos os tempos e em 
todos os paizes, n. questão gra:ve, a. questão 
palpitante e de importancia. magr.a tem sido a 
questão economica. E' essa questão que . traz 
o mundo em sobresalto. 

Disse eu, Sr. presidente, e VOU responder a 
inte1•rogação que ha pouco fiz, qtta! a causa 
da (alta. de prodtiCÇ•1o Y E' o ponto importante. 
- D1sse que a JU.lta de producção, era a falta 
de trabalho. mas não de trabalhadores. 

Va.mos explicar, senbores, este ponto im
portautissimo. digno da attenç:ão desta assem
bléa. e do paiz. 

Sr. presidente, a falta da produ~o tor
nou-sesensivel depois da abolição. (Apoiadas.) 
Tudo é consequencia da. lei da abolição. 

Os intuitos dessa lei fvram nobres. A 
lei de 13 de maio foi bem considerarada, é o 
producto de sentimentos nobres, da conscien
da, de tudo quanto nobilita. a. natureza 
humana. Mas essa lei, que podia. ter sido 
feita ha 30 annos antes, sem um abalo 

rofundo na.~ociedade, fí>.z-se em poucos dias, 
trazendo complicações Jlrofundas ... 

Sr. presidente, quando se opera uma ca
tarata, o med1co prudente, cautelloso, depois 
da. operaçiio consernl o doente na escuridão. 
Dalü, com toda a cautela, passa-o para o cre
pusculo, e dahi para a luz, e finalmente para. 
ol11ar para o sol e fitar o:s seus raios. 

A escravidil:o pôde ser considerada como à 
Ct1.taro.ta. O operador f e::: a ope~o ; mt!S 
trouxe o doente para o meio de um mundo de 
luz ; e este doente quiz saber o que era. o sol. 
A lioerdade e tambem um sol ; fitou os seus 
raios, foi ferido, e por conseguinte voltou de 
novo para a. escravidão; a escravidão da in
dolencia. a escraVidão da falta de ambiçües, a 
escravidão dos vícios, emfim, a mo1•te moral. 
E' o que aconteceu. 

Nã.o houve meditação ; foi um :facto preci
pitado, e pot· isso não trouxa beneficio ne
nhum. redundando l)elO contrario em grande 
pre.iu!zo para todos. 

Houve descuido dos abolicionistas, do go
verno c dos ex-senhores ; não houve a apren
dizagem d(l. liberdade. 

Não maldigo. S1•. presidente, essa lei. Na 
minha '<ida tenho uma unica contradição que 
me incommoda-e de ter comprado escravos! 

·Mas a lei de 13 de maio não me achou com 
um só. 

Quatro a.nnos antes eu tiulla libertado 25, 
e mezes antes tinha. libertado todos os outros 
que tinham custado o meu dinheiro; e 
por que eu assim tinha procedido, sendo um 
lwmem ç.mante da. liberdade acima de todas 
as causas~ 

Porque, infelizmente, no meio desastrado 
que :L monarchb tinh-a. creado, não ha.-via 
outro elemento p:U'!L o trabalho. 
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Entretanto, não era eu quem escravisava. direitos estatuídos. Entre esses,. o direito de 
Nasci e vivia em uma sociedade de escra- liberdaile ele pensamento e de tribuna, e por 

vos; e a minha conscienciea dizia~me que isso passo adear~te. 
eu melhorava as condições daquelles a. quem Sr. presidente, eu começava a demonstrar 
comprava. qual a razão porque neste paiz não existe 0 

Mas na occasião da lei de 13 de maio, eu trabalho ; e então tinha apreciada a abolição 
não tinha mais, comojá disse,um só escravo. da escrav~tura como ponto de partido para 

E' a unica col!Sa que má consola. poder ex;phcar a falta de producção entre nós, 
O SR. PRESIDENTE-Ha numero para votar, necessarra para nossa subsitencia e produc

e portanto, peço ao nQbre deputado que in- ção b11:stante para q~e a nossa ~xportação 
terrompa o seu discurso. produzlsse 0 necessarw, afim de diminuir

mos o onus que pesa sobre o thesouro pu-
O SR. CoSTA MACHADO-No correr do meu blico. · · 

discurso continuarei a demonstrar como Sr. P.residente, dada a allolição, faUo com 
aquelle acto importantíssimo da nossa histo- conheCimento de causa, o negro que no seio 
ria concorreu, e muito, para o estado desgra- de seu paiz, no centro da Africa ou dentro de 
çado em que nos achamos. . paiz ci'vilisado é o mesmo homem indolente 

Continuarei. preguiçoso, s~~ ambição . algum~, achacad~ 
de todos os VImos, naturalmente devia enten
der que a liberdade era essa indolencia era a 
vadiação, nada mais natural, Sr. presidente 
que depois da escravidão elle durante muit~ 
tempo saudasse com regosijo e festas a sua 
libertação. Foi isso o que se deu. 

SESSAO DE 2 DE SETEMIBRO DE 1892 

( Vide pag, 39 do 5° vol.) 

O Sr. Costa Machado-Sr. pre-: 
sidente, em obediencia ao regimento, hontem, 
vi-me obrigado a interromper o meu discurso 
sobre o projecto em discussão. Logo em se
guicla, o illustre deputado Sr. Vinhaes re
quereu encerramento da discussão. 

Sr. presidente, foi para mim .este acto 
muito desagradavel, não por considerar da 
parte do meu collega uma desattenção para 
com o humilde orador; não devo suppol-o, 
não só porque o illustre deputado é um cava
lheiro, como porque a Camara ha de fazer
me justiça, reconhecendo que, quando estou 
na tribuna ou fóra della, trato a todos os 
meus collegas . com toda a consideração e re-
speito. (Apoiados.) . · 

Seria, Sr. presidente, da parte do nobre 
deputado uma intolerancia? Supponho que 
não, porque julgo S. Ex. um verdadeiro 
republicano, e por isso não posso crer que 
fm;se levado pelo seu espírito partidario contra 
a immigração chineza. 

Não, Sr. presidente, para o republicano, 
para o .liberal a intolerancia é completamente 
incompatível com a synthese pratica que 
resume a liberdade, isto é, o respeito a todos 

.os direitos. A intolerancia pôde existir no 
meio do despotismo. E si não fôra ella. Socra
tes não tomaria a cicuta e milhares de ho
mens não teriam sido queimados pela inqui
sição, e, :finalmente, Sr . presidente, na his
tol'ia da humanidade não existiria essa nodoa 
negra, que tem o nome de Cal vario! 

No meio da democracia, aquelle que quizer 
ser respeitado ha de respeitar a outrem ; 
aqu:elle que é republicano ha de respeitar os 

Passada es~a primeira phase, parece que 
aquelle que· fora hontem escravo, devia vol
tar ao trabalho, porque trabalhava para si 
proprio. Mas não ; elle continuou na mesma 
vida; elle come pouco e mal ; elle bebe muito · 
elle entrega-se á . embriaguez. Qual a conse: 
sequencia disto 1 E' a pequena quantidade de 
trabalho, a diminuição da producção. 

Por conseguinte, Sr. presidente, nós não 
podemos contar com a producção proveniente 
desse trabalha dor. 

E' como si não existisse essa classe de pro
ductores; el por isso, temos dBcrescimento de 
receitas para o ~hesouro e para o particular, 
como consequenma forçada da eliminação deste 
factor da riqueza partic~llar e publica. Na sua 
falta poderemos contar com os nacionaes? 

No tempo da escravidão, tínhamos essa classe 
denominada de caipiras ou caboclos, nossos 
compatriotas ; mas essa ·classe pobre e que 
vivera ao lado da escravidão, existia conta
minada dos· mesmos defeitos, dos mesmos vi
cios, da mesma indi:fferença sobre a sua sorte; 
trabalhavam alguma causa, mas viviam do 
pouco ; não tinham ambição. 

Uma vez que houve a libertação dos escra
vos, elles entenderam o seguinte: que o esM 
era v o depois da sua libertação,não trab!!>lhando, 
elles não podiam tornar-se escravos para tra
balhar. E' a linguagem delles. 

Por conseguinte, tambem é uma classe, com 
a qual não se póde contar, para a producção 
de tudo quanto interessa ao paiz. 

Eliminadas essas duas classes, Sr. presi
dente, não consideradas na producção, porque 
simplesmente prodnzem para si e mal, per
gunto: quaes são esses outros trabalhadores 
com que dev-emos contar'? 
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Ora, Sr. presidente, a nossa ímmigração 
procede de Portugal, da Hespanha, da A ustria 
em diminuta escala., vem maior somma da 
AllemRnha e a maior part:' e a mais saliente 
de todas, vem da Ita.!ia. , 

Vamos, Sr. presidente, sem podermos dis
tinguir mathematicamente, fazer uma apre
ciação da natureza, da índole e do trabalho 
desse colono. 

Sabem perfeitamente os nobres deputados 
que o immigrante europeu em regra vem 
para e.xplorar o paiz, vem para tra.balhar 
e adqumr bastante, mas com facilidade· e é 
por isso, que as· nossas cidades eJtão at;pe
tadas de immigrantes que não produzem. 
(Ap•trte,.) 

E' preciso comprehender que esses que se 
a~h m co !locados nas grandes cidades e povoa 
~oesser:_em de alguma cousa; mas, o que digo 
e que nao produzem e o que precisamos é da 
producção em· alta escala daquell2s generos 
que teem carregall.o com todos os ll.esvarios, 
com todas as despezas, com todos os esbanja
mentos dos governos; refiro-me á lavoura do 
café. 

O SR. JuLIO DE MESQUITA dá um aparte. 
0 SI~. COSTA MACHADO- Estou desenvol

vendo as minhas idéas, e os nobres deputados 
querem, auxiliados pelos seus bríll!antes ta
lemos, antecipar considerações que não tenho 
feito. 

Declaro que por emquanto sou quem esta 
com a palavra. 

O SR. JuLIO DE MESQUITA (l"indo-se) -Então 
V .Ex. não admitte apartes ~ 
. O SR. CosTA ~AC~ADO ~Eu dizia, Sr. pre

Sldcnte, que os 1IDm1grantes collocad03 nas ci
dades servem ele alguma cousa, empregam-se 
nos pequenos negocios ; mas, dizia tambem 
que, vindo esses colon03 á custa de-muito di
nheiro elo era.rio publico, não applicando-se 
grande numero delles á lavoura, a consequen
cia Jbrçada era augrnentarem-se os consumi
dores e diminuírem-se os pt•oductores. 

Ag·ora, Sr. presidente, é preciso ainda notar 
á casa o seguinte : esse3 immigrantes que vão 
para a lavoura, em regra, teem trazido filhos, 
mulheres em sua companhia, de sorte que o 
trabalho ele um é consumido por tres, quatro 
e cinco. 

Já vê a Càmara que, em regra, esses immi
gmntes trabalham ainda só para si. Confesso 
que entre eltes ha veTclad2iros am bido;o 3 e 
lJons trabalhadores, que applicam-se á lavou
ra e ganha·n bastante; ma~. com o fito de for
marem ou um pequeno negccio, ou accumu
larem ~erlo fundo para em tempo opportuno 
repa trmrem-se. 

O nobre deputado por S. Paulo não póde 

deixar ele reconhecer a exactidão do que aca
bo de affirmar. 

O SR. JuLIO DE MESQUITA- Vejo la justa
mente o contrano do que V. Ex. está di
zendo. 

O SR. CosTA MA-CHADo -V. Ex. mora na 
cidade e não conhece bem e-ste3 factos. 

O SR. JuLIO DE M~sQuiTA- Conheço mais 
S Paulo agrícola do·.que V. Ex. 

0 SR., CosT.A MACHADO- Sr. presidente; o 
mundo e assim: presumpção e agüa benta 
cada um toma quant0 quer. · 

Em fim, niío clíscu to este ponto de saber quem 
conhece 1nais S. Paulo. · 

A Camara tome nota elo seguinte: os immi
grantes que v~em dessas proceclencias, são 
hom2ns qur~ nao podem acclh atar-se não 
podem resistir ao tra1 alho. sinão em ~ertos 
cllma~; e ~ )lO r isso, que o clima proprio para 
e_lles e? Rw Grande do Sul, Paraná e Santa 
l.athar!l1a; S. Paulo não é clima proprio. 
. O SR,. JuLIO DE MESQUITA - Ora, não diga 
1sto. E clima proprio. 

;-0 ~~· COSTA MAC~IADO - r:'ois affirmo que 
nao e '· ~ V. Ex, PJde classificar esta minha 
propo3I•,ao co:ro quizee. 

Em S. Paulo h a terrenos proprios }Jara 
elles, mas, completamen ·e estéreis · nos ter
rP_nos ~1berrimos o dima é muito qu'ente e ahi 
o unrmgrante torna-~e fraco, não póde traba
lha,r tanto como devia trabalhar. 

UJVI SR. DEPUTADo-Não é bastante v. Ex. 
fazer essas as.~erções ; é necessario que as de
monstre . 

O SR. CoSTA MACHADO- Hei de demonstrar 
e, para isto. permanecerei na tribuna muito 
tempo, d2sde que o Sr. presidente me ()'aranta 
a palavra. "' 

Insisto nesta minha asserção. 
.o SR. JuLIO DE MH:sQUITA-V. Ex. não ad

mJtte qu'" ninguem o contrarie ! 
0 SR. COSTA MACHADO- Estou-lhe respon

dendo pelo muito respeito que me merece. 
?~'·. pres·clente, estou chegando ao pJnto 

pnnc1 pal da discussão. 

~i este el~mento estrangeiro é o u~ico que 
esta produzmdo, eu pergunto: podemos contar 
com e!le? 

E' ponto importante digno da attenção 
eles ta casa.. 

Eu digo que não. 
Se: presidente, a Camara conhece felizmen

te a_ Italut e. a Allr>manlm, que tornaram-se 
naçoes colomsadoras ; e, por isso, nada mais 
natural do que a sua população ssr attrahi4a 
para as suas proprias colonias. 

Poderão me dizer : mas, o clima da Africa 
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não é élima proprio para aquelles emmigran-~ . Estava ~este terreno, quan. do fui interrom
tes: · p1do pelo I Ilustre deputado que me honra com 

Pois bem, o que se segue é que a corrente 1 seu~ aparte3• Si S. Ex. m'l prestasse attenção 
emmigratoria não ser·á decisiva ptLra qquelles havJa de me comprehender. 
pontos . Pergunto : essas colonias que existem em 

O que eu lamento além de tudo com pro- S. Paulo, são sufficientes para produzir o 
fundo pezar é que esses irnmigrantes, além uecessario para fazer as despezas dFste uaiz 
de poucos, daqui pó r deante hão ele fugir ame- e para diminuir ou saldar o seu debito ~ 
drontad:~s do Brazil ; .p~irque infelizmente, a Não disse que a colonia italiana é ruim e 
febre amarella tem apparecido nos portos do inefficaz ; não disse que ella deixava de sal
Rio de Janejro e de Santos, espalilando-se var S. Paulo. 
pelo centro do estado de S Paulo, e do Rio. O que affirmei e que esta colonia e incom-

0 SR. JULiO D"E MESQUITA-Não e exacto; pativel com o clima d'L maior parte do nosso 
V. Ex. não len o relatorio do Dr. Domingos paiz e mesmo corri·o clima de S. P<wlo. V. Ex. 
Freiee, onde elle diz que não . ha febre ama- nr1o pócle igno1·ar que a.s condições climateri-
rella em S. Paulo. cas deixem de influir sobre a colonia européa . 

. o SR. CosTA MACHADO-Si não e falJre ama- Ha muitos logares em S. Paulo. onde a 
rena e uma epidemia de c;>utro cara~ter que colonia europea póde habitar, e em outros 
se reproduz de modo tão cruel como a febre não. · 
amarella . Mas, Sr. presi'lente, si com estas pou~;<Aos 

o SR .. JULIO DE MESQ{,)ITA dá um aparte. colonias que tendem a desapparecP.r, nós não 
pudemos contar . accresce uma outra conside 
rn.~ã:> inuito important3 e é a seguinte : te
mos sido e continuaremos a .ser guerreados 
tenazmente pelos nossos adversarios a respeito 

O SR. CosTA M·'CHADo.:...M;;ts, Sr.· presiden
te, eu disse, e rstá. na conscienci-a de todos, 
que a febre amarella tinha invadido o porto 
de Santos. de immigração. · 

Sabe <sb Camara qne o sul da A ustralia, 
os Estados Unidos e a Confederação Argenti
na, demandam e demandam muitos immi-

0 SR. COSTA MACHADO-Isto é questão depa- gr:ante di1 E1r•op1. 
lavra; si não á febre amarella, é uma epide- A Camara sabe que o territol'io destes trP~ 

0 SR. JULIO DE MESQUITA-Não invadiu tal; 
não ha febre amarella no interior do estado 
de S. Paulo. 

mia iguftl a febre amarellil,. . povos equivale . a 6 milhões, 152 milhas qua-
0 SR. JuLIO DE MESQUITA--V. Ex. atacou drados; conhece a população de3tes paizes, 

os colonos italianos em S. Paulo. cuja somma eleva-se a ·66 milhões, mais ou 
0 SR. CoSTA MACHADO-Não ataquei; V. Ex. menos.· • 

é que está querendo .ser .inlalli veL Ora, si a densidade '!nédia da população 
Etl estou explicando o que é a colonia ita- e1,1ropea é de 85 por mililà quadrada, segae

liana, quaes os seus defeitos, a sua má appli- se que, para encher esses claros, elles p!"e.ci
ca•:ão, a incompatibilidade de3ta colonia em ~am elevar a sua popula9ão a 523 milhões. 
viver e prosp:war em mutos estado3, e até Sr. presitlente, si · estes povos teem um 
mesmo no e3tado de S. Paulo. clima bom, si teem mais recur.;os do que nós, 

O SR. JuLIO DE MESQUITA - Pois está si elles empregam todos os meio3 para derivar 
ahi.. . · do Bra4il a peque11a. corrente de immigran-

0 SR. CosTA MACHADO- Estou fazendo uma t"s que temo.>, 0 que se segue~ A lucta será 
tremenda ; e podemos nós cruzar os braços 

apreeiação de factos. . ate que aquelles povos cheguema. ter a den-
0 SR. JuLIO DE MESQUITA - V. Ex. não póde sidade de população a que me referi ~Não 

affirmar isto. A colonia italiana sal vou o es- . podemos. · 
ta.do de S . . Paulo (ap1iados) ; eu preciso dizer O que é exacto, e ninguéih póde duvidar, e 
esta verdade aqui. . o seguinte: é que estamos em Jucta. com eite~ 

O SR. Co:;TA MACHADo· - Quando V. Ex. tres pa:zes, a re.peito de immigração europea 
acabar o seu discurso eu principiarei. e ha vPmos de ser guerreados. 

Se. presidente, en mo:>tL-d que a colonia. Portanto, deante de todas e~tas difficnlda-
italia.na tei1de a diminuir em S. Paulo ; eu des, deant3 do alliciamento interessado de 
mostrei os seul d dei tos e as suas vantagens outros povos que nos calumniam, deante desta 
e disse que estas vantagens da col,mia ita- ft1bre, que sendo amarella, parda ou verme
li::tna eram pequeninas ~m relação as condi- lha,, nos desgraça; podemos contar com a im
ções actuaes do nos~ paiz. · migração destes pov0$1 ·DUvido. (Apoiados.) 
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Que faz o homem político na perspectiva distincto pelo seu saber e pelo seu patriotismo, 
de um mal imminente ? o Sr. Lacerda Werneck. 

Prevê o futuro, trata de remediar o mal e 
. de salvar o paiz. (Apoiados.) 

Pergunto a esta camara e especialmente 
aos antagonistas da immigração chineza: Po
deremos supportar a crise da immigração, do 
mesmo modo que a crise de transportes desta, 
capital para o · centro, e da que tem havido 
ém S. Paulo~ . . · · 

Dormiu-se, não se pensou no futuro o que 
aconteceu ? Um verdadeiro desastre ; muitas 
mercadorias importadas ape>dre~eram, outras 
deterioraram-se e outras desappareceram ! 
porque não haria meios de transporte ... 

Senhores, para nós, políticos, representan
tes da União sobrecarregados da grande re
sp:msabilidade que nos acompanha, não ha 
de ser o dia amargo do infortunio o melhor 
conselheiro. (Apoiados.) 

Sr, presidente, na sessão passada, tratando 
de apreciar a queda do cambio, eu disse que 
o cambio baixava em consequencia da falta 
de producção. 

E, senhores, alguem pàde contestar que 
em nosso paiz ba falta de producção? Em 
g. Paulo, vende-se 1 kilo de fiambre por 
22$, l kilo de carne de porco ·a 2$, l carro 
de lenha a 90$ e a 100$ ! E o que é isto, se
nhores, sinão falta de trabalho ? ! 

0 SR. JULIO DE MESQUITA-Nesse ponto , 
muito apoiado. 

O SR. CoSTA. MACHADo-Façamos umarmis
ticio nesta questão, meu illustre collega; va
mos estudai-a com calma afim de que trium
phe na Camara a boa opinião. Respeitarei o 
que ella decidir em sua, sabedoria; e si estou 
apaixonado na tribuna é porque sinto pal
pitar em meu peito um coração de patriota 
(apoiados), é porque, embora velho, sinto o 
sangue circular-me rapidamente nas veias, 
porque sou um medroso deante do futuro da 
nossa patria. (Apoiados, muito bem.) 

0 SR. JuLIO DE MESQUITA. - Ninguem nega 
essas virtudes a V. Ex. ; ao contrario, todos a 
reconhecem. (Apoiados.) 

O SR. CosTA MAcHADo-Não nos illudamos, 
sejamos justos, vejamo.s a posição verdadeim 
do estado de S. Paulo e de todo o paiz. Eu 
tomarei a liberdade de cansar a attenção da 
Camara, mas e,tou convencido de que estes 
momentos que lhe roubo são uteis (apoiados), 
porque estou tra.tanclo ele um assumpto que 
interessa a todos, de um assumpto que não é 
partidario. (A pai~ dos.) . 

Vou ler um communicado íeito por um dis
tincto bra:zileiroj distincto pela sua seriedade, 

.()SR. NILO PEçANHA- Verdadeira compe-
tencia tratando deste assumpto . 

0 SR.0LIVEIRA. PINTO-Apoiado. 
0 SR. COSTA. MACHADO-(Le.) 
Da leitura deste communicado feito á Ga

zeta de Noticias pelo Sr .Dr. Werneck deduz-se: 
l 0 que a opinião geral em S. Paulo é a favor 
da immigração chineza ; 2'1 que os colonos ita
lianm, embora tenham optima remuneração 
do seu trabalho, são inconstantes nos serviços 
e infieis no cumprimento elos seus contractos, 
e por isso acha-sé atrasada a colheita do café ; 
3° que a Estrada de Ferro Paulista, para ir 
a S. Sebastião, necessita de trabalhadores asia
ticos segundo diversas opiniões de pe~soas 
competentes; 4° que o Sr. Barão de Jaceguay 
pelas suas longas viagens, e conhecimento que 
tem dos chins.affirma serem os mesmos,fortes, 
constantes, respeitosos, sobrios e intelligen
tes. 

Sr. presidente,affirmei hei. poucos dias que a 
producção do nosso paiz era pequena e que os 
nossos compromissos eram avultados e que,em 
consequencia desses compromissos no estran~ 
geiro,o cambio fatalmente havia de descer. 

Prometti nessa occasião ·provar o meu as
serto, com dados officiaes e é o que vou fazer 
pedindo toda a attenção dos meus illustres 
collegas,porque trata-se ele uma questão muito 
importante e mesmo porque quero hoje vin
gar desta tribuna a Republica calumniada e 
muito calumniada. 

Sr. presideme, na Gazeta âe Noticias foi 
publicado, em um 'dos ultimas dias, a res
peito do .assumpto, um artig·o muito lJem lan
çado. E' sobre esse artigo que vou apoiar a 
minha argumentação. 

O articulista trata de demonstrar , em 
primeiro lagar, que, sempre que o papel
moeda é emittido as .rendas publicas au-
gmentam !lê): · · 

«O phenomeno que aqui consignamos com 
referencia ao aug11a~nto de renda pela emis
são de 1890 não é um facto isolado, é a re
producção de outros identicos, como. poderá 
verificm' quem compulsar os orçamentos rela
tivos a todos os annos em que houve emissão 
do papel-moeda.» , 

Mas, depois diz o mesmo articulista o se
guinte: ' « si attendermos á differença que 
houve entre a importação e exportação ( ist0 

fundado em lO orçamentos, dos annos d-8 

1875 a 1885), temos annualmente no primeir0 

quinquennio o saldo de 49.538:000$ e no se· 
gundo saldo a favor da exportação no valor 
annual de 28. 319:000$000.» 
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Diz elle com todo o critel"io lhnd:l.ndo-se m, 
eco11omi~t politicR, e ntt tltt!oria. de illustr~~ 
mestre; o caml;io devi;), suhit· tH!:i:Ol' de~en
nio; ent1·etanto tontinuou osl:illõ.l-ndo entre 
17 (l 18. 

tlo ex:ercíto,mc ~into íncmnpetcnte. par3. tratar 
de tii.o Íllll\lll'l:Ull.;; <1>~1l !HjltO. (S'''' "puimlo). 

~Ieml:ro 1la. ~o:nmi:<s::í.n de; m;n·inli;H\ gnel'ra., 
ÜCH> • [r;cfa.t':\.1' ~L C~t.l\1;\l"a., f] llC <LpOÍO C YOtO 
torlo,; os sen·i.;o~ aconsellm•lo;. ro pctli<lo~ pelo 
gr,,·cruo p;tr;L :1. W.>'-'"· tn:u·inhi.L t.lc guerm . Qual a razão dessa oscill<t<;fi.o '! 

. Por que t'ealmente trouxe ~t·n.ndo ,fejidt e 
não saldo~ T:tlli:O a ~H·mada eomo o r:xc•rciw Lutttm com 

;L lltLt,a do p~:;:;o:ü pa.ra o servi~:o <.lc q u~ pre
prccisfi.o. Diz o CBcriptor (1~) : 

« Porc1ue :precisamo$. <tlúm thL-; 1'~1\ws,;as O ex:c!•cito não tllve (l, torwmt •lo çon~e-
-pant -pagamento d<J. exces;;iv<~ imporbu;ão. llt: ;:;t.lil' o pe;>:;o:.ü de c1uc prccis~~ pi.lr:.L precndü
merr:adoJ."ia~ n1ais ].leriodh~ e ~l.nntwlmcntt> m~nto •la.s Y;t;.ra~ existentes nns ~eus f[llil.(tros. 

Para encargos do The-
souro • • ...••.•....•. 

Para pn.ga.mento de tüu
guel de ca.sà.S C! rentli
mento do co.pitalbi;u.s 
residcnteil na Europtt .. 

Para pensues ás í:tmilia.s 
di.ls duas coloni:~s ibl
li"'n" e por-tuguez<t .... 

Quantiõ.l-; tra.nsporlatlas 
em mil:os de vh•j,Lntes. 

Ex:portac;ão de o mo ..... 

Emrctan~·,, pcr;o :\ C<.tma.m, que s:üislar,:a.:t:> 
,10. 000: 11oo:-iOOO exi;;r"td:t~ da :.rJ!l:1thl. '~'' me no;; nest:H[UCstiio 

tlos dcr•o~ilo;; •l-: :.qw~ntlize : nur·itlln~ir·os. 

A nu,:~o Con:;timi•:ií.<"• pt·ohibiu o l'ccruta
menio li)l'(;;t•l" e 11 pt·cmio :Los voluntur-ios ; 

100.000:000~000 e~s;t~ d tm~ cit·cumsw.ncia> teem concorrido 
p;u•a •liiJknltat· a pt·esc'n~:;t do pesso:tl ne
c:cs,;c;t·io não sú ao exct·cito, como"' armad[l,. 

40.ooo:ooo:::ooo lnqncsi.íon:wdmr;nto o sot·teio miliim é o 
mr;iO unko •ic que ~~i\lc <L n,w;.\o acttmlmonte 

20 · 000 :OOt J:-.:OOú tLi;.pc_,t·. P<Lt~\ ;l.i.LC!tltlet· :,~ exig-cnci<1s tto ser· viço 
20.000:000:j0!JO militm·. --------

2:20.000:000.-)0GO :\. Cn.mam poeóm, infeti:r.menf;c, na.tla fez e 
mvltt I")Hiz qun.ntlo se tl':ttott do i.llistamento 
Jlülitm · rm s~s,;:\o pa,;-"ttlit. Si <leduúrmos tlcst.<ts :;omma:; os ~<tl<!os 

acima, teremos um 1./•:f'cit <tnnual contt·<t o 
pa.iz: 

Esr.r;m] ,ei aqui que r. illustre deput.<tçU.o 
mineil~t n~o ive.:::c: Yota.do os contingentes 

17(1.-102:000:-'ÚOú F'•li•io' p:u·a u pt·r:enchimento do;; c:laeos do 
101.08! :000:)000 exc:rdto •:m (;Ulllprlmento ao lll'Cccito consti

ttlàJtml. 

No l" quiuqueunio,., .•. 
» :?.n )) 

Multiplicados este~ tfu
ficit.< em dez atmo~. 
temos ............... . 

L:m ,Ji;_:·,w St·. 1·~rw<:,;~nbtni:c •l":;;:;n. rlcput:t-
1.8lO.il5:U001"!0iJ ,,:i.o wio ;·~ tt·ihllll"· HII•Un. ~<:g:ninr~: c decl:u·ou, 

Ello fundou-o no~ pt·imcitos or<::tw1cntos •.lc 
1875 :J. 188:'). (Sus.<~W>'I).) 

Pc<,:o a V. Ex , Sr. prc~identc, n.ue r:1(;a. c"m 
que os St·~- dep~rt.ados Jll'C::itcm :ügun~ m_o
mcntos de <1ttenç~tO a este po11to Llo Jlicn•lts
cur;;o, ([ue ê itnportRnt.e. 

úue :t O[IJI(o,;k~o mincil·a ~ã.<l oll:eJ•cc~;~.cmlm,
l'a' -rls ao ~r-.vornn~ qtH~ nao se rcMt·at·a fl~ 
Ca;u:\t"<'· <;omo fiwm a.Jnin•wi:~ <"•JlPO~icionisl.:.l .• 
:O.I:t,; S. Ex. ''ohre o l'(;pat" '111(; fi;.:; nada <.li~so 
que ;o;Lr,i;:lizt•,.,:<: ;1 quc,:t:."i.o. JIOl'f[UC r.cJ·minon o 
~cu <li~<:nt·~o. <lizcn•io rraevuta.ri:o. contt't~ touas 
tL~ Jlruposta,; rp11~ tin:sse11L por fim mclho1·a_r 
o ,;ct·>-i•;:> miliJ:u· c" I\1.\'0r de tod<\S a:; que Vl· 
s:>sc;om t\ r~d.nzir t~ !'ot·•:o. at·mada. 

O Sn. PRESIDE:o-'TE- Ett i:t ]lCdir úxad::t
mentc tt V. Ex. m:Lis um:1 vez o liJxor de in
terromper o seu discurso, vi>to <tclwl'ei~-~c no 
recinto 1 U Srs. llaputados. nume1·o sunwwnte 
}lat·a comet;.1l'mos as Yot<J.çues tln.s ma.tel'itLS. 

Depois V. Ex. continua!'iL. 

SESSÃO DE 0 DE AGOSTO DE 1802 

Podcri;t dizet· l;:unlJr:Ht, com cerb1. lcvi:\n
dtvlc ,lJ uc pt·ocr:llcria. <.le modo idc11 tlco, não 
votando totlo~ o~ mclltOl'<'mCnt•l' que se pe
tl.isscm par:t o estado de ?llinas •.•. 

0 St~. STOCKLER---jiu,s nem toda. tt deputa
Çii.O mineira. pensu. assi111. 

0 SR. MARCL\:0."0 DE :\-[AGAL!l!í.ES---FttçO jus• 
tiç,;1 ;t V. Ex:. e mai~ rcpresent::ntes d(L_ f!ra~
de pn.trio. de Tirttd_ente~ .. -:porem JlrRtl~rm 
nssim um ;wto que .Jul.;o lcn<tno, que nttO se 

o Sr Ma1·cia.u.o do :l}I::;tg·a- -compn.decc com a' ex:tgencias cl~ ~-epresentan: 
lhãos _:_Sr. presidente, não venho d!scutil' t.c:> dos inte1·es>cs do ]lO\'O hr:tsllet~·os. o_quee 
as qnestões techni<:ilS que se referem ao de p_ro fact?-~ que ü c:;~td_o __ dc i\fl~a~ e u.vcs, .. o de
fixação de forí,::J.:l de mar, porque,como olllcttil HHI .. ~md<\uwntc ao scntr;o das Mln"'~-

C.O.IDtL'l':l. .\ 2 ~t 
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Na cidade de Pomba, as mulheres o.rmam
se de cacête e nl.í.o consentem que as juntn.~ 
de alistamento se reullilm . E' um íacto la~ 
mentavel, mas verda.1eil'O. Entretanh tra· 
tando-se tle int•re.>scs de Mimu;, não dir·ei ;, 
c:J:mara de. Jiiodo m:nhuw, qu~ deixarei de 
v6tir os m~!horamentos pelUdos par-.1 esse 
importante es\.ado de ünião. A~ mesmo v~u·~" 
o Pomba Yotarel o pcdrdo de dr~pens;l.- tle dt· 
reitos aduaneirós pa.ra os enc<1namentos 1l'~ 
que precisa o serYir;o de abastecimento de 
agua potavel na quella dd<1.de. 

0 SR. 1-wro DO BRAZIL-E com ccrt3. ale-
gria àte, creio. · 

O Sn.. MA.RCIA:\0 DE 1-ttc·AL1IÃl~s- O que 
de~ejo saber; ~ !'i o e:;tado de !lünas acceit:.1. 
ou não o· preceito cDnstitucional, c•ruenun~o 
aos estl.dos o tributo de ~<1.ngnc. Esso. que~tilO 
não foi sa.ti>reita pelo illn~tre deputudo. _ 

Feito este re,,:wo peço á Cnmar:~ p:1ru. n:tü 
ne"<lr seu voto ao eshbelecimento de compa
nhias de aprendizes ma.rinheiros.no nos:;~ lit
toral,unico meio que tem a mn.r1nha. :tctual
mimte, p<~.ra. óbteL' o pessoal que prec!$0., 
U~t :C:It. D&ru-r .... oo-E' a unic:1 fonte. 
Q Srt. MARCIAXO DE ~tw .... Ll!ÃES-De\-0 tam

bem occupar-mc da questi'lo que se refere aos 
vencimenros militares tia. :wm:.tda. Em um 
regimen de igualun.de como o nosso, ser i~ pouco 
cg~tit,:LtiYo e m~smo injusto que s~ ~ontmuassc 
a manter:\ dcs1gualdadc tlc Yenc1mentos ,rn· 
trc os o rficiaes combatcLli.cs c os das élasses 

o "'overno, 11ouve-se com a maior correcção 
c to:~ou todas as provídene:in.s, sem poupar 
sacrificios em f<J.vor d<1s victimas di1 terrível 
cato.stroplle. 

05 inimigos da Repul>lic:a, entretanto, em 
sua g-uerm téga ao g'O\'erno e :"~ pa.z do pa,iz, 
esp:~.lh:Lr;J.m noticias a,iarnmntcs contra a 
actual <tllministração da no_ssa. marinha.. · 

A""ím é que u.flh·maram pela impren:;o., não 
podce o navio n:wcg--..tr por üt.lt<\ de condlr;ues 
nauti~as, isto e. dizia-se nli.o obed~cer elle • ao 
leme e qu~ sutts mo.chinBS pw \-elhas . c es
tragadas nito tu ncciona. vam regnrl:lmen te. 

Disse-se mais, qneo digno almirante o Sr. 
Custodio .José de 'Mello, pot· sua. impr-uden
chl. <l mi~ vont:l.d<'l contt3. o commamla.nte do 
mesmo na vi o o forçasse n l:1rgar do porto de 
Sant:t C~ltilarma. debaixo de mito tempo e que 
o nu.u frag::o se dera. por não ter o navio po
dido support.tr a tempestade, que apanham 
11:1 su:1 viagem :{l<l.ra o sul. 

0 SR. BARÃO DE S. MARCOS-NãO me acha.
Ya. pre~ente, M contrario terí(l. protestado 
contra tsso. 

O SR. MAncu:-;o DE ?.L\r.ALJL\Es- Referirei 
U. Co.mara em poucas p~lavras como os factos 
se passàmm, simplesmente por amor :1 verda
rle e :1. ,instiça. 

Os dignos collegas da marinha me pel'mit
tit·ão a ou~adia. de tro.tar de um a~sumpto de
lic:ulo, parn. ~ qu;cl não tenho preparo .. m:H: 
somente " bu:t vont.'\de llc esclarecer a C:t· 

annex:\S. mar(). e 0 p:J.iz, sobre um facto que tem sido 
Não ha rn7.ilo alguma p:tra ~emclh:tnt::: iitcto, desna.turudo. 

e e essa. a opinião de dis~inctos otlicin.es 'la $l'. prcsiU.entc. 0 cncorat;.."\do Salimõt:$ :tntes 
nosS:i. :i.rmadn., entre os qun.c~ oillustre edeno- de sn.hir do Rio de .lu.neiro. entrou em um 
dudo almtrn,nte ~Ia.urity · dique pa.rticu!ar 110 qunl foi r:J.S])ado c pintu.tlo 

Conscguiotemente. ,·otrJ pcl;L. ig<;t::tldutl.e de 0 seu fundo. us suas muchinas ~otrfera.m os 
vencimentos eorre3pondentcs as ch,·ers:ts pu- necessa.rios rell<WO> c as sms agulhas orien
tcntcs tla. atma.da.. q ucr sejo.m cstns rlc omciaes to.dns. 
combo.tentcs. quer pertençam aos o/llciaes dilS 0 ··o.-erno foi solicito e previdente e o na>io 
clo.sses o.nnexas. mhi~ ptLra :t commissã:o que tinhl1 de fazer, 
Tra~rei u.gor-a. .tambcm muito rapidamente sem que o r-espcctl1o comma.!J.dn.nte fizesse 

do raéto luctuo,;o l'efercnte ao encom•açttdo qualqucl' reclamação . 
.Solimõe.<. naufrag:J.dO n<ts p~dr-ns fr·ontcirn.s ;to At4; i~ altura rle Santa, Ca.t1t:WiU[l. não. houve 
c~bQ Polonio, na noite de La (lc maio do cot- o menor indcleute; IJDrem tendo nessa occu
~)lte a.nnq · sião o b.'l.l'Ometro accusado mudança de tempo 

Semelhante ac~ntecimen~o. lame?-ta.vel.. que I e sobre>indo mC$mo os mdicios ele borr<\s~a., o 
enlutou o corn.çao do. nossa. pa.t1·ra. e mnda. mustre conimandante prudentemente ;J.rrll>ou 
1???-~i~m ~ D:<WãQ~ e~. ~~ci~ll"!l~. nt~ n~ :~.:ts~es I :1. bahia, paro aca.utela.r~se cnntra o mar. 
D?-11ltáres pelo sacrtfi~Jo_ d~ ~:nta~, Yld~~ IH e-;: , Acl~:.\llí.lo-se pois urrí\Jadél dentro do porto, 
c~osas, pe.o des(l.pp~ueclm .n~ _ de_:mstr~llo :t~ · communiccm o itl.cto. p~lo .telegTapl?o ao Sr. 
~(!,? dedicados serndores do ~"tado,~pJo J?le. · ~lmir<tnt~. minist~·o da 1J1;\!'tnha, pedindo que 
Ju~zo. afinal. gu~ acarretou ao~ corre, pubhc-o, lhe nomeasse um snbstituto e que lhe consen
a perda. d~ tão ll:llLJ?rbnt~ v~so d; g-uerr~, tisse vir a esm ca'()ítal justifiacar-se dos acci-
esse · tr1ste acontectmeuto, digo, nao pod.erm. d ntes • 
servir de arma de opposição contra o governo,

1 

e · . 
da. Republica. swão por wna vet~kuleil"J. in- Creio q~e os officii\,es <lo lllill'mh:;-, ~r pt':l.Xe 
justiça contra elle pra.ticada. ou por le1, pedem eouse.llio para, Justliicarem 
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o seu procedimento por occasião de taes ac
cidertes, 

O nob••e ministro respondett-lbe, que lw.vi:~ 
nometL'lo o 3u'bsl:ituto que pedira, e permittia 
ao commandante regressar a esta c<tpitil!. 
c9mo 4esejava., · 

Antes, porem, de resolver-se a questão por 
cs.>a fórm:J.. o Sr. mmistr.o recebeu novo tele
g-rarnma· do· referido· oincial, 110 rtual de
clarava., que, havenrlo d=pparedtlo os mot i
>os que o levaram à urribar. pediu. ao governo 
que lhe consentisse prosegnira. vi<\:;rem, ao ~ue 
o mesmo Sr. winistro acce!leu com a melllor 
1;9a vontade, 'dándo-l\te assim ;l, entender. :t 
cOtltia.nÇ;J. que Llte mereçia. · 

A íllustre Ca.mara ficarit portanto, conven
cida de que não se praticou \·ioletlCi;~o algu ma 
contra o qigno comma.ndante do Soli/,,üc~. 
neàl.. q uaiquct• imprudenciilo PQl' }XJ.rte do Sr ~ 
D.lrnirante ministro da m;winlla, cv:.~.s·indo-o, 
como ~e disse; ú. stthir do porto de :sant..t 
Ca.tharina com múo tempo. e quo.:: muito :J.O 
contrario, o governo não precisou ouvir as 
justificativas ~o official, porque não uec;~hiu 
um só in~t.Lnte da. confian~~ que depositava 
n:t sua. honorabilidade e competencia profi~-
siánal. · · 

O navio portanto nii.o s.,ltiu ~qm m~LO tempo 
de Saut..1. Catharina,e o seu <:omm:tnd:mte con· 
tin!J.ir<i ~· via~ern muito csPQnt:l.ueamente. 

Larg-J.ndo do pot·to, o n:wio 11<tvegou muito 
lJem obedecendo con,·enientemcnte aos lemes 
c deitaudÓ uma velocitl:trle de no\·e a ](I :Oi
llas, (c)oníorme dizem os nnulr:tgos) sem 9ue 
tivesse occorrido o mcnot· .::ontr;LtclllllO tttc tt. 
altm-;.1. do Rio G t·a.nde tio Sul, onde encontrou 
outro nàyio.' qtle vinh:J. pa.m o Norte e com o 
qual fal!Qu por signaes. 

O SR. I~mo oo Br..Aw, - Ess:L ;wtor idttde t: 
que póde set· contest..·vh.~. . . 
.. O SR : Rt::rt;~!ll,\ -: O proprio miuistr0 j:i. 
disse o ~ontr·ario nest3. Catn:tt'õ\o. 

O Sn.. C.\lóSlAI"O JJO N.'\SCL'lEI\'IO - O rda· 
torlo qiz o coq tl"J.t·.io. · · 

Q SR. 1LI.ncrAl\Q DE ~fACH.T,IIÃEs - Até esse 
momento não h:t>;a novidade :t.lgum:L a bordo 
do Solimae.< . · 

A velocidade consta. dw depoimentos dos 
cilico ná.üfrã.g-os íios ini:J.ueritos 1\!itos êm '\fón
teVideo -e· no lU o éle .Janéiro; ·· · · · · · .. · · 
··o SR.. t-x·oio ;;x)Bwr1".:...1sso poder-.i. verifi· 
ca,r-se peial\b.ra d<t &~.hió:J. e hor-a. do na.nrragio. 

o s:a. M.!).RCIA:xo DE M,\GAULtES- Niio e 
facil chegar n. resi.tltado positi':o, porque me 
parece imposivel tornm·-se umtorme a. mar
cha de um navio. dependendo ellu. de gr-.J.nile 
c.i.unero d~ circunsta.mcia.s :va.ria.Y.eis a cada 

instante. como muito l>em S!l.bcm os meus di
gnos colle~"U.S. 

O meu fim :~.got•J, ~ demonstru.t• pelos dados 
de q lte disponho, o:. ~eg1 1inr.c. : que o· navio 
nauü·tl.gou em 1l m~. HOlte estr·ellada , o 
mar cllüo, sopr:\ndo h:ve Yento sul, 
e depois do cstilt' ;t Yi~l(l. o pl1:trol do 
robo Polonio, quet·o tlimr o mwio n:iufra~ott 
em uma noite. ca.lma, e com o pharol á vista~ 

Que nã.o houve l.em11esí:ade os prova-se fa::-: 
ci:mcntc, rei~ rindo-se o f:LCt.o de m te1·cm sal" 
vo cinco tr ipol:LJltes Pffi um pequc110 e;taler 
que aporton tLO c:tbo Poionio. ~t s ll hor:ts ela. 
noite do l!J. cujo esc:tler nada. so1Treu na 
f.t-tt.\"C:»in..como purlera.m examina.l-o no ;trse--: 
na! tlc mar inha. os que tiwram du >idas .:~ J·es, 
peito. 

O Srs. depnturlo;; poderão examinar tamhem 
o c,·,1'J"i~ tia.~ immcr.lit\(;ües do c:~bo Ptüonio le
'"<Lntaolo pelo :;u;t.rdião tio pharol,Pe!lro Grup
pullg-y. homem \l;tbil lf\lt! COllllÇCC (!esepltO () 
no CJua.l ~~t:i. c·x •ct:l.menrod'"ter·mina4o ()lagar 
em que roi achu•lo o mn.stt·o tio SolimGes, · nQ 
dia. seguinte ao n:l.uf.ru.gio. · · 

E>se guartli<io prestou boas servir;os como 
se t>Oclcn·~ conllcccr n;~ carta que dit·ig-iu ao 
St•. ministro. 

Vou ler ú Cam:tt':l. nlg-uma.s I·elerencias que 
fez o ;nmrcliií.cl nas inlbt·mu.r,:üe que dir·igiu ao 
St·. mi ni;;Lro tl:1 m;wiliha com o qual cnf;t·ou 
em const:Lntcs t-cl~,;cs pelo telegt-J.plio, claitdo 
C<lntiloS tla.s incumloendttS fJ ue recebeu e dos 
es!orr;os que mnpt·cgou n:~. S<J.lva.;ão dos Il<.l.U-:: 
rr~.go~. 

Diz clle C[lW ú n:wiu }II'O\'avelmtmte hateu 
de tn{,:\ n:~-5 p~tlr:ls ao norte do e:.t\Jo Poloil io; 
e que l'ecu:l.n•lo bil.t.eu da no,·o de p6pa. soht:e o 
llequeuo illuit:.>, nl'undn.ndo-seímmedia.t··~en.: 
te pela ~mndc qnantid:tde de u.gua que ~n
trou pelos compn.rtimcntos estanq'ues{ ínlelh:· 
mente n.bertos e em communic:J.Çiio; aiz rriais 
q11e 11 wmte era ct •. im ,l;,~lv<via 11euto a· est:h'a 
o ,llrl, . . ~c1·eno; que t'ts margens do i·efáido 
ilholc <lncontt·ou grr-nde numero de cada.n::r.es 
e que pt·oximo no mesmo illto.~" ••cha.va:se o 
navio, teudo apenas l\1t-a clagua •~ pontu.Ue m~ 
dos mastros. 
••••• • • •••••••• ••••• ~ ••••• • • •••••••• • • o • ! ... 

Para nãotoma.r temJlo ú. C!).ill3.rn. farei P,U~ 
qlíciii·'ii. cart.adesse 'empfeb'li~O-Ü() p~~Iio ! : ~~ 
qúe·virã. tFázer ·cér-tó ~sclii-eci·Jll.ento ~ 1tl~tp:; 
r ia óe tão fa.t:.ü de~iloSt're : · 
. . Reteri~ei p;:;is o que tvnsta dos !lep_Qi-
mentos. · · · · 
. · S;,. Presitlente, no dia 19 de ma.io. pei<t~. 
61/2 horas da. tnl'tle'o vigia de hordo do' S~U: 
l!lües deu parw do q uc se aclta vu :i. vista. pc.l" 
bochecha ele B, E; u~ pbarol de luz b.t&n~ e 
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fixa, o official de quanto disse que ~1·<1. o J?hO.- J Nestu_ q_uestiio nada. tem 1_nais que ex'Plorat• 
rol do cabo· Polonio e mandou 11nmed!a:ta- :\ OPP?Srçao ao governo. ~01 es~e desa_stre por 
mente communitar o facto ao Sr. comman- dema!J! ~amenta.vel e serm ID~?-lto !fl<US. nobre 
dante do navio, o qual respondeu, 1ue (i;essc c patr10two de1xal-c em perfe1 to stlencJo. 
pr8tt para o -referido pha,rot- Lerei a Camara a ])arte essenclal desses de· 

Rendido o quarto dos homens do leme·, il.s poimentos. 
8 horas, o Sr. commá.ndante teve no:a. co~- o ma.rinlleiro nacional .Jose Luiz da Silva. 
municaçã.o de que jà. se via ter~ IDUl proxl- diz o seguinte: (J'IC as 6 !.or-as c 30 mim<!os da 
ma, que o pharol estava prox1mo . . _e o Sr notttc de f9 de nu•io do con·entc a;lno se avis
commandante respondeu, que conunuase o 1011 1x la bocltcdu1 tio B. E. um 11harol de co1· 
mesmo rumo. Or-.1. alca.n(~ndo a, ~uzdesse ,l)ha- ln·<mca e lu:; fixct que soube c!vJ.~lW.>'-se do cabo 
rol 18 milhas e deitando o m~ov1o 19 1~llha.s Polonio pelo Sr. tenente Monteiro Peixoto, 
:por hora, cont'.nuando su~ m\\rclm J~u.ts ou o!ficial de quarto ; disse ma.is que prevenido 
menos uniforme, necesaru1.mente dev1a tOCar disso o Sr. commanda.nte deu o;·dem ao seu 
em terra. ás 8/2 da noite.-- - -· oflicie<l de 'Jtlarto para na'lie!lar co;n pr8a sobre 

0 SR. L'\'DIO DO BRAZIL-Com <~ velocidade O jJ!Iai'Ol... · 
de 10 milhas ás 8 horas já tinba naufru.gado o 0 SR. BARÃO DE s _ llfARcos-Ahi não podia 
navio. dcbmr de haver engano. . 

O SR. :M.mcL~o DE M~<>ALHÃE:S-NU.o é isso o Stt. ;\L\Rcuxo DE 1\í.;,GALHÃ.ES-Diz ainda. 
que eu concluo; o que devo concluir, e que 0 o marinheiro José Lui~ que >oltou ú macbina 
navio tendo aproado ao pharol muito tL quem onde se achava. de quat·tú e cujo servico dei
do ponto em que podesse ii\cilmente des- xou iLs 8 horas da noute, hor:1. em que subiu 
yia.r _os arrecifes, :pas..<oan~o por fór:\ delles, de novo ao pa.ssauiço, wvistoH o pha'rot muito 
isto e, pelo lado do_~ar, vm-se derepente cho~ ~·o,imo e viu a costa; que foi em seguida 
cado nas pedras e:o~tentes ao norte ~o plw.rol, deitar-se, sendo disperta.do pelas g horas da 
por quanto, s~mmhando elle do ~orte P~~ 0 noute pelo foguista. Sant'Anna que lhe disse 
sul, com a pr~ sobre o pharot, mquestlo_~a- ter o navio batido; que Slfbiu ele Mvo CIO pas
velmente ter1~ de encontrar es~es_. arrec1t,es sacliço -vemlo o 1wcio eno·e pedras e sentiu a 
antes de ~llegar ao ponto em que est~ 0 pllai ol pancada que dera de papo. na occasião em que 
tlo Polomo. tocãra atraz por ordem do ~r. commandante 

Para constituir esta opinião basta. lembrar que já se achava no p.wadiço; que com a 
que o pharol foi visto ãs 6 l/2 hor-JS ao IJ . pancada ele popa augmentou muito a quanti
E. pelos naurragos Jose Luiz da. Silva. e An· dade da agua não sendo po>Sivel oo pessool 
tonio Nascimento e depois das 8 horas por B . da rua.chiua apagu,l' o lago das fornalhas, como 
B. pelo nautl·a.gos Porfiro ~ittencourt_e A,gos- ordcnt\.r:1 o Sr. c:ommanda.nte; . que ouviu o 
tinlio d3 Mattos. Isto quer cliser, o nav~o vn·ou Sr. comma.ndante ordenM· o preparo do3 es
de prôa a.ntes de tempo, ao norro rund~ do c;.\ler-e:: para salvn.r a gm~rniçã.o e como fosse 
cabo Pa.lonio. • difficil arriar os que estavam nos picadeiros, 

O c;ue é facto é que o nano ba.ieu, e pre- te-ç-e ordem de atTiar o 6" escal.er que esta•-a 
sumo que isso se desse depois dn.s 8 horas da mais faciL afim de ir ao pharol pedir S<»
noite. Precisar matllematíca.mente a hora como corro ; que log-o depois de terem largado o 
quer o nobre deputado, parec.-e-me impos.sivel. cost:tdo do nasio, elle c os mais tripolantes 

o sa. Il\'DlO 00 BRAZIL-Ent.ão o primeiro do e::;caler viu que o navio se incllnava_l>ara 
armmeuto fica :prejudicado, descle que V. Ex. B. E. e J.l?UCo ~\. pouco se ~ubmerflla , o 
:Parta a. sua a.rrrumentaçüo do facto de ter 0 que se. ver•1ticou m;;tantes depm5, ouvmdo-se 
naVio g milhas.b um forte e~tamp1do e leva._ntar-~e uma. grnnde 

_ _ colurnll>\ d·agua, qtrc Ot!V!tt gr:tos de soccor1·o 
O. SR. MAll.c~'I.NO DE M.A;G."-L!IA.'ES-;- Poss~ 11e~ta occasiiio, mas qt1e os seu.s cam1Janhei1·os 

tambem. conclurr que o na;v1o nao dezt:lva. a.:s nao quí:;cram -voltctrao naJ;io,iestavam em t~na 
nove mllhas que, como dtzem ?S naufrag9s, embarcaçao 11equena e fraca e tiHham 'l!isto 
-verific_ou·se a bordo pela:. barqumlla._. de. m~o. muita ar•·ebentaçiio no logcw elo si11ist1•o ; g«o 
Ac.redito mesmo que de1tasse 6 ou ' milhas, a 1toite estava clara, o mar doao . e ha'llia 

v ou lêr ã. ea.ma.ra os depoimentos desses su~ muito (1·aco ; qv.e o navio go\lemava 
naufragas, para demonstrm~ que n~o se póde muito bem, . que ~wnca o_u-.io homem algum 
explicar esse na.ufra"ÍO senao por um neto de do !em e rttte•xw·-se do natl•o para uo-oerno, gue 
confiança. reciproca e'ntre os officiaes e o com- a. maclzina funcciorw.tla. sempre bem e que du
mandante do navio otlfcia.l ·. e..-se distincto, ra.nte o seu serviço devia o navio :andar 10 
comp2teute, . perfeit.d, - conhecedor di!- nossa. milllo.s por hora; que não s<? dur~te o tempo 
costa e·do mesmo na-vio que elle propr10 tron· P.m que esteve no passadiço ate largar de 
cera. da Europa, oomo $CU im.mediató. bordo, viu sempre o Sr. commandante calmo, 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 11:06 · Página 29 de 33 

-229-

ordenando as providencias para. o salvamento rutoo vem c q<~e a machina se;npre fwl cciona'Va 
da guaruiçii.o ; que, depoi~ de duas horas de bem ; que cl1egamlo á terra e pedindo so~corro 
viagem; ·chegaram à terro, mula, porem, po · no!' pharoleiros este;: não o puderam dar por 
denuo . faz.er em i'.\vor (b seus companheiro:: só terem um gmnde salva-vidas de doze re
naufragos porque os pharoleir'O~· ~o dispunham mos. '· ue se :tcha.va euca.llHJ.do a grande dis
de uma emhu•cação muito grande c pe:>adn, t:~.nci<1., e niio terem quem os a,judas;:.e apol-o 
não haveudo pesso:.tl surficiente pr.Lm plti-;t m\ U.''Lla; que ~ó no di;J. seguinte, pelas 6 ho
n 'agua nes::a. occasião; que sú no 1li:1, se~ntinte t't\S da m.a.nhiL, com au.xílio dos pescadores do 
pela;; 6 hora~ dl\ manhã, anxiliados pelo~ pe,;- logu.r·, conseguiu pol-o M mar; que foram ao 
cadores do Jogar, foi posta. i~ nado e que indo logar do sinistro, mas que nada. encontraram 
com ella.s <\O Iog;w do sinistt·o. m~da cn- r.lo n;wio e só i~ tarde, com a ba.ixa mar, se 
contrar'J.tn, só vendo o top~ tlo mastro do r.çistou um tope de r:1astl'o; que na. altma do 
na.vio, etc, Rio Grande o Sr·. commandante ch:J.mou á 

A 2" t.cstemunha. Ant.ouio Corrca do Na.sci- f<tllt1. um paquete nacional e pediu-lhe, por 
menta, ma.r·iolleiro.nacional ue I• cir1.s.-;e. diz ~igtl:tes, o rumo que levava e as coordenadas 
0 seguinte : do dh\ , etc., etc. 

No dia 19 de maio fazi<t leme d:1.s 6 à.s s Dut\S outra~ testemunhas, Porfiro Bitten
da noite e pelas 6 horas e 30 minutos se au~~- comt e Agostinho de Mat tos, marinheiros na
tara pele. pl'íia a B. E. un~ plun·ol de cl•r ciona.es, em seus depoimentos, confirmam ex
branca. e luz fixa. que o Sr. tenente Monteiro a.cta.mente o que dizem em sub.stancia. seus 
Pei....;:oto, of!icial de qua.1•to, chamou-o de c;tbo comp..'l.nheiros d.e infortunio, Jose Luiz Un. Silva. 
Polonio ; que, avisarlo o S1· _ ccmll;wnd,mte da e Antonio Corrê<\ do :Nascimento. 
vista do pluirol, m(mdou q!!C se co·,~~er'Vclsse Divergem, entretanto. em relação a borda. 
o mesmo t 't!llt o atd segtmda o;·dem... do navio, por onde viram o pharol, affir-

0 SR. I:-.'DIO DO BRAZIL--Imag-ine v. Ex. a manrlo ter sido elle avistado por BB. 
ve1•dade desses depoimentos. Semel\iant.e contradicção, longe de alterar 

O SR. 1IARCL~i\'o DE i\rM·ALrtÃES - Parece o ,juizo a respeito da direcçiio do navio, ao 
que devemos acreditar em alguma cousa por contrario, vem explicar a nova posição que 
IJarte desses 110mens simples e rudes, masque tomou, aproan.do e caminhando para o pharol. 
confessam as suas :proprias culpas nestes de- Accresce ninda que no final de seu depol-
poimentos. mento, Agostinho de Mattos diz ;?<Zo saber qual 

O SR. Ii\'DIO no BR.~L-V. Ex. quet' apre- o l'tWtO em qw~ aaregott quamto {oi 'Ci~to o pha
ciar a. cl'itica d<1. navegação feita por marinllei- rol e te;a cerle:a d.e que todos comparti'illentos 
ros de bordo. esta>H]t~<:s c..~lat:am al~e1·tos desde qtcc o· n<~l)io 

sahiu do R io d.e Janei1·o . · 
O SR • .M.-\R.CIAC\"0 DE ].il..GAUIÃES diz mais a. 

mesma testemunha que ru1o se ·;;wdou jamais · Por ultimo o enfermeiro Ma,"1lo confirma 
de rttmo c/.eJ.JO is oti! c• flora ent que cntrcgm 0 tudo o -que disseram. as outras testemunhas, 
leme <LO Cllbo S mtt'Alma ; que pelas no-ç-e hor;lS só diverl{indo no facto de ter avistado o pha
esta.ndo j~\ deitado r,Ji despert.<tdo por uma. forte t'Ol pelo l:.do BB- O ;;eu depoimento, entre
pancada. do navio i\ prõa. e entL~\1' grande quan- tanto, é o mais cl:wo e preciso e vem forti
t ida.de de :tgua pelo paiol dos mantimentos ; ficar o jui1.o a respeito da.;; condiç.ões em que 
que subindo ao convez viu o navio encostado se <leu o na.ofmgio. 
aos recifes e que quando o Sr. commandante Sr. presidente, disse a.O começar as minllas 
mandou toear att-az, o ua:l"io lnteu de novo observt1ções que não vinba discutü• questões 
com o costado em outras pedras; que quando tecbaica..s da nossa marinl1a de guerra., pa.ra. 
o St'. commandante mandou tqmgar o fogo a.;; quaes não tenho competeocia.. repito; to
das fornalhas j:.\. não era mais possível perma.- mei. a palavra em assumpto tão importante 
necer ninguem em frente ás caldeiras. por .já e delicado simplesmente para trazer alguns 
estar alttgado o navio; que o Sr. cornman- ·esclarecimentos á ca.mara, vi~to como se tem 
dante de cima: do passadisso lhe deu ordem de attribuido muito injustamente ao Sr. mi· 
ir a terr(l. pedir soccorro aos pharoleiros para nistro da marinha a respon;;abilidade de se
salvar a guarni~.ão; que ainda. a pequen(l dis- mel!Jante infortunio. 
tancia ouviu um forte estampido que suppõe S ~ Ex;, como sem:pt·e, cor rect.o e digno do 
ter sido explosão das caldeiras, tendo antes apreço do paiz e da. e.;tima de. sua cla.sse, 
visto o navio submergir-se, Y<Lg"<Lt'ooamente, ate· a.ttendeu ús solicitações do seu distmcto collega. 
desapparecer lie todo; 'J.!!e ot!~iu gritos de soe- commandante do navio e não o contrariou 
coro m.as ai;;o pMc acurlir, po1· ser muito pe· 
queM o !:$calei' e j:l te•· mui:a u.gv.r~ ; 'l~!C o·e.<- em cou...~ alguma. 
tado do te.npo em boJl!, ,; noutc est~clla'la . e O navio partiu do Rio de Janeiro em excel· 
rcinaw v~ fraco de sul, que·o nauio gooor- lentes condições . de na.vegabilidade ; sa.biu 
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de,Sànta. Cathíl.rina coin bcirii tempo e fez bOa I Sómente um delles o de nome Jose Luiz da 
rota até avistnr o pl1arol dei cabo Polonio. . Silva e que se to~n~u digno da eo~sidera.r:.ão 
Fa~amos.pois silencio sobre a desgra~<t qtle de su~ classe, pOIS mstvu com os seus colle-

a fatalidade nos deparou. gas .. tr1f!Olante_~ do ~caler paru. voltarem v.o 
F. '· .... d. t' .. t 

1 
t 

1 
. nauo 1mmedmtamente. 

. acto 1 en tco se em c ado em ot ns as ma- · 
riribilà do müridô. Faço men~ão honrosa desse di.g"no servidor dá 

. Não posso entretantO ilccu!br uma. impres
São doloroSa. que me sobreveio t.la leitúrn. . des
tes. depoimentos e para lt (JUal peço a atten
Ção .~os mei).,s di~no3 eollegas: o digno com
planp.r.n.tedo. Sn!t~ruie• ttpezttr dtt sua coragem, 
!;\l,lril,â.. e ene.-gia não poude vencer o grande 
emlk'tráço que encontrou na íàlta de exerci
cio. por parte do pessoul d!l smt guarnição, 
pois ~í manobra ul:l safar os eoca.leres dos pica
deiros não pooe ser feito. com n. precisão e 
presteza que exigiam o momento. 
. 0 SÍt: i.Xi:iro DO BRAZIL-Mas referindo-s~ à 
f:ittà üo pês5oal,V. Ex. accusa .. a admi!listra
ç;to que ll!.z sait• o navio sem a. conveniente 
equipagem. 

b s&.1f,;acr.-i..'ô ilE J:-L\.<>--I.LrLti:s-Nesse CiJ:SO 
V. Ex. tambem culpo. o comm:mdante dei na
vio que o acceitou em mas condições. 
.... o .~a; boro oo iJRAzrr.-: Perdoe v. Ex. ~o 
bcmrriaridante cumpre ordens: 

ô. si::.. 1\L\:R.ciAl'W DE 1VIAGALÚÃ.Es-Sr. presl
'Mp.~, éjua,ntv a estes_deP,oimentos insl~~o _em 
çl.izer q~e me merecem elles toda a 1e; llor 
~~~()_que não óccultam os nàü1'r<1gos o m:i.o 
pt'\)cedimep.to q_ue th·cram e a covardítl. q_ue 
·mtüliiestara.m m occasião do perigo. Decla
ram ingenuamente que estavam apoucosme
tros do navio q1.tando o >it'am oxundar-se e 
que; ouvindo gritos e reclamos de soccorro 
não se animal'am a voltar, porque o escaler 
era :fragil c.não aguentaria mais gente. Tive
rama síngelesa. de patentear e<:se acto ele pro
pria fra.quesa .que não os tornou dignos do 
nome de brazileiros. Bem se snbe que não vo
clio.m salvar a guarnição do. navio ; porem. 
como ruilitâ.res qüe são. nãi:i podiam deb::ar 
üe nÜencier â.ó chamado "que partiu üo loga.r 
bllU~ ~si;l,vaín em perigo o sau commúiuante 
e mais officiaes. 

Ô. escaler foi chamado pelo seu numero 
quàndo muito proximo ainda estav;t do na
vio. Esse chamado em talvez a tlltima ordem 
emanada. uo seu commandante. Xão obstante. 
sob pretexto de g.ue tinha.m r~cebido outrà 
ordem, de irem a terra pedir· soccorro aos 
pbàhll"éiros. fullQU·lhes lnÍLis.àltO O. medo e O 

. ~~i~~(~. d"áb~~il~r:tar.am tão cruehneri te. . a 
gt.l,á.rnrça.o o nav10. .. • 
"' lli'qiiestionaVeimente forii.ih màos brazilei-

. ros. Era muito mais nobre morrereih ao lado 
ll.e seus companheiros, salvando a dignidade 
rili!itar; do qilc sal varem a vida saerificantlo a 
honra e o dever. 

p:ttriv. para que o go>erno s:.üb~t tomar o seu 
procedimento nt\ considern.ç~o que merecer. 

Szguiram entretanto pa.r·:t o t:Lbo Polonio e 
apoz d U:l.S horas de viagem alli a portitr:tm ;nio 
11olt<.tndo mais ao lagar do sinistro como lhes 
9.umpria fazer immecliatamente, .. ~i ouvi~sem 
melhor O~ reclamos ela hoilr:J. e dltS exigericias 
d:t uisciplina militàl;. 

Havia no lagar uma grande baleeirtt para. dez 
pessoas <\ qual não pouderampoHJ. :.i. nado, di
zem. por falta de pesso:.il sufliciente; e assim 
só no dia seguinte pelas (j . horas (h\ ina
nhri, iSto e, depois de 9 longas horas de corii
pleto abàndono ue todos os sentimeiitbs de 
amo~: ao pr·oximo e c1ue f<m.t.ni percorrer o 
lagar do sinistro ~ ll 

Entretanto o Sr, u.lmirante ministro da mn.
rinha providencio ti ria niedida de . smts força.s 
logo que souhe d:í. demora do ria. vi o telegr·i
ph:wdo pata o Rio Grande e Repuolic:.tS do 
Pt·at:l- fazendo S<l.hir emb~lrc:tções especiaes ao 
seu encontro; p;tra que assim fossem pre.~tados 
os· socorros e l·ecursos de que precizassem os 
officiaes e guarniç~o do mal fudado SoWiWes. 

Sr. Presidente, -vim dar estes esClarecimen
tos deb::ando aos máis competentes o direito 
Je melhor tr-atar esta questii.o. 

Fui simJ!lesmente solicitado pelo amor á 
verdade e a justiça. (ilfui!o bem, '<lulito bem. 
O o,.arlo!· (oi comr;dmentado e abraçado rror· 
muitos Sl·s. (tcp~ltc;clQs.) 

:Extra.bto cio incl.U.erito sobre o Ílautrã.gio 
(:lo ,, sôiimões> a qúe Íl;l.ajidou proêedêr o 
Sr. miÍlistrd dri. má.rinlia. 

1" testeli:mnlm---Jose Luiz dtt Silv<t mari
nhei.l•o na.cional, foguisro de 2• classe; diz : 
que no dit\ 19 d'e maio ·do .corrente <tnno ás.6 
horas e 30 minutos da tarde se avistou pela 
bochech:_t d~ Bc E: um pharol de côr bra.nc:t 
e luzfi...'C:rt que soube.chu.mnr-se de C:\bO Polo
nio pelo Sr tenente Monteirõ Peixoto official 
de qu<tl·to; dis~e mtüs que pt-evenido disso. o 
Sr. commandmite deu ordem t',o mesmo ofli
cial P'<l-m naveg:n· com prôtt sobre o plw.rol ; 
que voltou ã machin:t onde se achava de 
quarto e cujo serYiço deixou às 8 horas da 
noite l!oro. em que subia de no>•• ao p:J.ilsa
diço tLVi:>tou de noYO o pharol mui proximo e 
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1-iU :L COSf.<l,; que em seguid:~ foi ticii:\r·Se D:J. lhes ftlÍ feito 0001 :1. m:.üoi• vonbde Pàr ÜlU 
pr:.\<;:\ iliL torre de vantc onde con~tum:'I.V:'I. dei- jornaleiro que o ti!z -passar em Castilhos, es
tltr-se e a.bi :t~lormeceu sendo :tcord:tdo peht;; t~.J.o rn:tis pr·o:tima., que ahi permanecer:J.in 
9 hor<ts d•~ noite pelo foguistL Sant'Ann<L que até 24 do mesmo mez, (li;~ em que foram re
lhe disse ter o !la11io !Jati-IIJ ; (b~e ln.ti~ que ccbidos n. hvx·do do rebocadO(' E"tpc;·or que os 
sulJiu de no'Ç'o ao pa.~~adiç<J pcl:\ toa·e de com- conduziu a 'Montevideo onde fizeram i.u'o'a. 
ba.tc do comm;uldo ; que ao clteg:u· ·~td 1.>io o quarentena de algumas ho1·t.s senclo e·ni se-
1Ut11io Clltrc pcdros tci1.1iO clle ,c.•temtmft(l SCII- g·uida l'CCe\)idOS a bordo da C(LOl\OUCÍl~ Ca. 
ticlo a zla,,e<,d(' 'JIU: c1d1·ct o IVloÓO r!~ ,,r,)la 0:1 riocu. 
OCC<1Sião em que toc:u~1. :\tr;u: por otdem do 2· testemunha-Antonio Conêa do . Nn.S
Sr. comma.ndante, qucjii. ;:;c :tchav;\ nop.\.~s:t- cimento, JMrinheiro no.cion:l.t de I• classe, 
diço ;que oom a. pancada de p0_><, a.,y.nertt(ju cliz o seguinte: no <lia 19 de 1>laio clle testcnm
muito « rp.wn!.idade dagua que enl!·a~a pela priia, nl." fw•il• teme das G ri 8 ho;·a1 dt! notn: e 
ww sencto pos.;ivel ao zlcssoal ela ?»acl<i>ta otXL- pela.~ G SO mim~os se allistam pel'l iw5a ti 
{/f.l?' o fogo dns fomallt'lS, como or·den:lta o Sr. B. E. tllil llhàrol tle cu;· urrulea e l!(;; fi~:a 'JUC 
command:mte pela g:rnnde qwmtidatle dagu:L o .<;,·. te11ente Montci•·o Pcixolo, offipif!l . c~c 
quejá llavi<t (lentro; que ouvio o Sr. com- ~uw·1o clramot' de Phn1'ot do caúo Polo;lio; 
mandante orden:\r O pl•ep:tro do;; e.>C~tlel'BS que na,vegou durante todo D tempo .de serv.ico 
'(l:tm salvar :t guarni~,ful e como ib;:se diffi.- no rumo S. O 1(2. S pela. agua de g-0ver.-no 
cil arrür o:l' outro~ que e.~t;;wam no> (L B. E. õLndanclo o navio pe!(t !Jarquinha. de 
picadeiros ma11dou o Sr. commandante Rrriar n:i.o lO milhas; que avisado~ Sr . coliúii~]i
o sexto escaler <tue est:wn. a B. B. debaixo dant.c da vi:ot.'l. tlo pharol mandqu que se oon
dos mesmos plcadeiros lJal'(l, ir a.o phm"Ol pe- sel'Vasse o mesmo rumo até z• ordem; que 
dir soccorro; e como du. guarni~iü> só a.ppare- não se mudou de prôa. até .a hora em que eu
cessem o patr-:io e ellc testemunh(L, voltou do tre:::ou o lemo ao c.'1.1:10 de Santa. Anna,; q~e 
passadiço pela. torre de ré afim !le .ajudal-o pela.s 9 hor-JS,esta.ndo já deita.do,foi despertado 
nessa. faina o que só conseguiu com muito por um(L forte txmcud" rlo 11avio á pr6<t ~ .te
traball\o fazendo o cscalet• muita 1:1guo. logo r:antar-sc looo ?»t<i (!?ande qucmtidad.e 1e ao.va 
ao c<thir.. . . q>.<e cntmra tleto paiot dos m(ú,time'l.tq.s; q_w: 

Disse m<ÜS, que, logo depois de te1·em lar- sttbíndo ao con,;d; 1lilt o IW1iio .encastado .. po1· 
g,zdo o costacto do "avio 11i~·cw1 que ette se in- B. E. a W!S ar1·eci(es c QIIMdo o Sr • . com
clin'lvcqJtll'(l B. E . e pouco" 1)ouco ~" suú- mandante mandou tocar atraor., depois 4e.ter 
mc>·gia, o que .~c f!rtt·ificou alyw•~ tcl;'l'o rlezlais parado a m(Lchiua o ilavio /Jatell ele }to,;o çom 
ou"Vindo ttl•l (m·te c~tampido e lcl:at!!m·-.;c uma o cu.;tack junlo a 1waça de armas CM out•·as 
colttllln(' <wgua (~ qramte oltum. Que ou Pio pedras, que quando o Sr. com mandante man-
9''itos ,zc soccorro ~•arp.tella occ~•itio mas q•.!ll dou parar e apagll.i· o fogo <la.s fornn.lha,s; j á. 
niZo ·vultm·<•m ao loyar loyo. 1)11r'fllt ustov"m não .er-d. m(LiS possível permanecer ninguem 
em ttma embarcaçao pBf]t•c•t" c (n<Ct' c havia em frente iLs t-aldeit'õ)..S pois já. estava. ala.ga.do 
muita •n-reba:açi'io 110 lo(lm• do sin.ist•·o. o navio ate a altUI"J. dellas, que nessa. occa-

Disse mais, que a noite e~·ta-oa ctm·a. o mar sião mandou o St·, commilnd<mte safat· os es
c7u7o e hovia sul muito {l·aco; f]t!e o Ha,; io yo- caleres, o que não foi possível fazê-lo com 
f!cmat•a muito úem, que mmcct oHoiu h~mcm todo a prestez.'l. porque elles estava.m nos pica:
clc lema queixar-se do ~a11io para yovcmo; que ueiros e· era muito lli!ficil esta manobra;qué .Só 
a machüta fwtcciom~a scmp>·c b(.:m c que du- o sexto escaler de qu:J.tro remos de CJ.Ue elle 
rar.te o seu scruiço devia o na11io a;1da1· 10 testemunha er-•~ patrã.o e que se ncha.va 
mi//(.(1..< ·po1· l1ora e que niio só durante o tem- suspenso debaixo dos picadeiros !o~ pos
JlO em que esteve no passadiQO atê Jargar de sivel pôr na agua por elle testemunha é 
bordo uill .çcmp,·c o Sr, com,na~tdantc. culmo; pelos marinheiros conceiçiio e Jo;;ê Luiz 
o1·clenwulo as pnrvidencia~ P<'''" sal11al/lcl'<ro e um outro cujo nome não se recorda; 
ll<t {J1!a'''tíçc1o; que depois de cerco. de 2 horas que logo ao C'J.!Jü· 1llz muita. agua sendo 
de viagem chegtwam á terra e pedindo aos preci:::o esgob\l·O; que C()mo . não !LP.PIL
plmroleil·os soccorro paro. os seus companhei· l·ecesse mais ninguemda guarnição P.ula.ra,m 
ros responder(Lm que nada podiam fuz~r n~ no esc.1.ler tr~s outras praÇO.J.s que quizer(Lm e 
queliu. occasião, pois só dispunham d.e uma mais o ecí'erm0iro Magno, qtte o St. commc;rt· 
embarcaçií.o granue e pesada e não tinhu.m dante de cima elo passadiço a B . B. lhe 
gente p:.n•a pol-a na agm1 e que sli no dia s~- dera o;·dcnt ele ir r.i terra petlir soccorros aos 
!J1linte pl!las 6 floras tia .. ur.nM auxiliado pelos phri.Yo/eirns p!Ira ~alf!at· . !L (IWJ,miçiZo ; . que 
pescadora.> do logar !oi postA a. nado e que a.inda a. pequeri:~. distancia do navio ouviu 1~r
i/lr/.tl "mlt eltes 1.10 tuq1.w do sínist'ro nada mais te estampido '!tle supp:íe ter sido explosão das 
1>ira do que o tope do mast1·o do J1af!;o; que ao. caldeiros. tendo an~es visto o navio, submer
cbCç"ll.rem ao pharol vcdiram para pa.."Sar '1 gir-~e v~.trosamente ate des~p_parecer ou.
teiegramma dando parte do oéeorriuo o que vindo gritos de soccorro nilo pôde acudir por 
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.ser muito pequeno o escaler e jú. ter muita. lt'i<lo, que om·iu gritos de soccorro e de bordo 
agua. ; que eram talver. 9 hot'aS e 30 minutos cltn.m:;.rcm pelo numero do esc-J.ler e como 
quando deixou o llavio e só cheg-.1r~tm :i tena fo.<s'; '11~11 ilo )larpuM o c~caler ~: j ri fit=el· 'l1tlita 
pela.s li horas da noute que pedindo sooorro ''!!'"' ti·aeJ•c.m ,·eccio de ooltm· e tp.ce $Ô o fo~r .• ista 
õl.Os pharoleiros estes nrlo 1xxlemmdo.t' .dizenuo Jr.•se Luiz pediu )Jar:c volt;tr ao log:u- rlo si
só terem uma embn.rcilção gr·,l.nrle sal v:t vid~ts nistro immedhctamente e que não 1oi n.ttendi
de 12 r emos que se aclmm cncalbadll <L n.l- do ; que· chcga.ram a ter.r". ú.s 11 homsdv. nou
o;uma distancia e não tinlmm qnem os '\iu- te e qnc p~r.lilHlo ~occorro aos ph:1roleiros só 
dassea pó-I r~ nO[JIVI ; que sô no dh1. scgt1i nte o !Hlderam 1\\zer no dia se.guin+.c ].JOT' terem 
pela manhã, a.'l ü l•om .. ~, conooguir::.m com uma embm'(:nç:iío gr".mle c n:io terem :pessoal 
auxilio dos :pe..<:cadores •.lo _ l ~f,':\r lal'':''-'·a atJ 1 pa.r·:L pol·•L n:~g~w.; que no d i<L !>egu.iut~ lbra.m 
mar e {o1·am ao logar do St•" •tro cr q11e no:hc; ;\0 lo;;:l.l' o\() ;;1mstr'Oe ctue nau<\ m~.JS vu·:tmdü 
'lliram, nem enoontramm o navio e s•:• .- t..'\r!lc ·~ na>io si não um tl.lpe •I e ma .. ~tro ~\ t\rde por 
com a. l.Jaixa-m<tr se <L,·istott um tope ; que :L occasiii.u •h vnzanre; que m. oc:c::L~i:i.o llo de
pedido dosml.ufragos foi um ptoprio á Gn.sti- s;; ... h·e o tempo e:r;~ bom. o m~u· ellii.o, vento 
lhos, p:\ss:Lr u m telegr(lmm:o para 7\fontivcdúo ~nl muito Jh).(.'Q o ccu c~trcll:Lllo; l]ltC o na
e Rio de .Jilneiro ; {jUe ale 24 de m>tio con- vio govermw:.1. bem. pois nenhum homem de 
servaram-se em Polonio ond(l os tomon o re- leme ~e r1ueixou deUe; que a ;;uu;/,,iaa t;·cr.ba
bocador E r.1pe1·or que os condu1.i\1 á 71-Iontc- Uw" :;e11?p1·c IJe,;,. c qne I li c l>:trece C(tle (l.ntl:wn. 
vidéo, onde depois de algumas hol~ts 1.17 q~w.n- ~ 2/? millt:.~~ c!'w.no.lo h<•_teu; _'fHC o Jlltc.!·ol foi a~ 
renten(l., pa.ss..•.ram pa.m n. canhonetr<~ Ct.w:ow; vzs!w!.o t!.~ ú !tora~ r: 30 mm,,los 11or 11. B. " 
que 0 esfitdO do temprJ n ;L llOtlte 110 desastre 1li'Ot.t . (!() 'jUlll O Nr. lC!iC72IC J{o>?.tcii'O J>CitJ;OtO 
ero bom, a. noute eskcl.L'1d:l. e vento il'aco do 'Jl<e cstc.va de qum·lo cfu:~m~N de ()d,o J>ol.Gnio; 
sul ; que o ntwio goYernou 1Jem ~empre. que \rp.u; rlc:;s r: (t.~eto t'n i 1;,e"&e'lido o Sr. ~m.m.an
a. m:l.China. sem pro funceionou lJCm e que ~up- d(!l1t·c 'f'-!C mw•dou coMervw· n mtmno cami
põe que o na.vio lleitavn. ]IJ lllilht1..<;. : fJUC Jl;c-

1 
nlro ; que viu sempre o Sr. eomman<ln.nt.e muito 

vegavam sempre c-om (1. cm·ta:i vista. que n:to calm•). morlerado, como se nada houvesse na 
sabe se est.1.v:tm fech:•.dos os compart.itnentos oCC::!Sião e recotdt\.·SC! tambcm ter visto os offi
estanques·; que 11<~. altum do Rio Gr·;~ ,no.le o ~r. ciaes n.jud:.tnuo o comm:1.ml:L1lte n:ts providen-. 
commandante clmmou li. falb um pa(Jucte cia.soue do:v:c e o St·. imrne.liatol'jueseaclmv a 
nacional e pediu-lhe por· 'sign:~.c~ o nuno que cl oenf.e estaxa .em cim:t em trn.balho t;Hnbem .. 

·1ewt1:va e quues a.~ coordenad;~s do ·•li:L. ::\ada i ,l" tesi.cmunha- Agr•sl inho de ~f:Lttos. mn.-
ma.is disse. l rinheiro de 8" cla&<;e :pertencente á guarni-

3" testemunh:t- Porfiro Fmnci~co nitt.cn- ~~'io o lo Sr,liMt~i;.< disse: p!t: no dirt 19 de 
CQurt, ro(l.l'inheiro na.cion:ü. ;rrnmet.c"'Jpcrtcn- · u !f(ill 21Cl t1s fi r~ .'JO 1;1i;w!os r/(t tm·tla se avistou 
cente;'Lgu:J.rniç~io do .'iMiwicstl i~~~~= que no oi i:t \2l':''' liocl.er.J,,, dr: r: B. um plm.rol de luz bro.n-
19 de maio do c'Orrent.e a.nno lhzi:t o õl•t·vic," •l•· O:.."l . fbi:n .• I[Ue o St-. tenente ~ionteit'O Pcb::oto 
ra.ncheiro c pelas 8 h<'•r:l.:< ~' :10 rninntm•l'~ twutv db,.., ch:unar·:"ll n do c;~ho Polonio; yur.: JWevc
o mestre de a.rmas mand.ou-n com nni;l'08 "·I"'· I nid" " s,·. ''""1"' "·"1</cwlc ,/,;.<.<c [rccto veio <1i6 
'Ilhar ·a Ctffl<lt q\1e cntraYa 110 ll:L\· io. sentiwlo n 1mir.t c; m<•Jllf."" (i'"''J1 'P.t<1' r:o ;o. JI'I"Úo ao )Jh111'ol; 
nesta. !iünn, 1or<.c pancfldn. ;, J:II'ÍI:c c c:Jn segnida q ll!.' 11ela . .; !) h(lr·a~ rl;~ noite! ouviu 'fo1·t.e p:tn
viu entrar :tg'll:l. l!m. gra.mlc l'"'rr;iio n.-, p:tínl r;n.da. i•. pl·•':a; que n Sr. commn.m1n.ute man
dos mant imentos ~t B. E .; l[llc snbinl.lo e0111 rlo\1 cn.l·J:"(;~:l.l ·() i1. BB c,toc:tr n.tt·az; que o 
outrcs ao pa.OS:\dic;D 1;in o ""~ir, ''i"'"'!'''l"" "''·' navio c:Otn<!o;ou a. cair are e nesse moment.o 
fJ.rrcci{e~ a B. E . e que tendo'-' S1·. c0mm:tn- b:tteu d e nt•VO :\or&, qu e th.zendo muit.1. :tgu:l. 
dante man<lado toem· atra;; lniJ'' 1.10 ·'"'-fi-!1' tic o Sr. comm<mcl:l.nte uw.nrl0u apagar o logo das 
proa, bateu ele 11tn:O de popt~ ;M 11IC.últll <1\'Ye- cal.ilcii~l.S, Jl\;1.<; nãO foi possivel f:tzer t.1l ser·
cife junta ti{ll"IJ.ça. de (lrnucs ; 1Ll1e fa.zen1lO muita. vi•;o l>Ot'q ue :t agua ,ji~ che,"'t''.va ;~. altura. das 
a,"1la mandou o Sr. <:ommandante :tp:igat· o lol'llalhas, que então o Sr. commanda.nte 
fogo das caldeiras, não sendo por~m. po>sh'el mandou saf:u· os es<:alares, porem como elles 
dar cumprimento a essn. or•.lcm pot·que :t a.gua c~ ti vessem nos picadeiros e sendo muito demo
j{c tinha. ~4,-adoas fornall•as; que 11ess:t ocr.::.t· mdtt rt manobra o mesmo senhor mandou ar
sião mandou o Sr. command:Ulte s:clhr os cs- rior o sexto que se achava íçatlo e peado de
caleres para salvar a ~'1.t:. rniçii.o; porem como bl\ixo rios picadeiros a B.B. nfim de m(l.nd:tr 
estavam estes nos pica<ldros c Cnl diflicil ti- vellir soc.'(:orro em terrn. pnrn. o navio e guar· 

· ral-os mandou o mesmo Sr. arr·iar o !Sexto cs- nlr,-::.1o; que o naviolez logo agua aocan·; que 
ealer que se acha v a debaixo do~ mesmos pica- de cimn. do :P,.'\S5<'\dt<;.'O á B. B. o Sr. ''Omman
deiro;, que do lais do p;.l.Ss..'1.diço a.iD. 13. o Sr. dante deu ordem a.o p..1.tr-;:to para ir· <.i. terr a. 

· commandante (wdenou ai) 1>a.t•·,zc do e.<;;;nlcr pedir soceorro; que ;tendo largado de bordo 
pa.ra irdep,·essa ate Q pha,·olzx:di,•.•occo?·ro tlf.,·a pouco t :::mpo depois '-;io o navio subme .. gir-se 

· nauio, que ailtda lWQximo 'tliu o •1(1.vio s•-<lw.c- lentamente e desapparecer tot:>.lmente ; qu_e 
· gir-se lentam~nte e que oul'itt un~ {o1·te estam- nessa occasião ouviu forte estampido que attr1-
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bue á explosíío elas caldeiras ; que Jogo que 
começou a des<lpparecer o •_n~.vio ouvio gritos 
de soccorro a. oor·do e ch:tmarmn pelo e.~ ler; 
quenüo volta.r<J.m lXl!'QllC o ~~let·cm pequeno 
e já t inha muita <J.gllil e· elle tt-stemunlm suppu
nlla cncontr;w em terr<t recur;;o p:u·a sal ~-ú.r o5 
compa.nlleíros; que chegaram á t.cr· ra. ús !I 

· h?ras e ped.ir;J.m wccorro,na<l;~ con:>cg-u inrlo.lX>l' 
so terem os pharoleíros um C:le:.\ler pcsttdo e 
nii.o terem pessoa.! ]_).'tl'l.l. pol-(1 n:~ ''gu,~; que 
só no outro clio. <\iUd<l.tlo pelos pcsca<lore;; e 
pllaroleiros foi post.o ao m:u· esse e.~c:11<~r; que 
:!oram a.o log~tr· do sin ist.ro. nada ~.~ncontr:utdo 
do navio e que sú na b:1.ixa mat· ;·iram um 
topo de mastro; que viu <hmtnte o perig-o 
sempre na told:~ o Sr. comm:J.ndante crrrle
nando as provi<lencia~ com Ll)r.l;o. c:ü m:J., sem 
mostrar o menor temor ~lo llc~~asi:.!·c; rtuc 
todos os olriciaes inctu~ive o Sl". immet.l:i:J.to 
todos igualmcnt<: c.1.lmo~ es1;wam no.s scns 

. postos; que a noite est;~nt um t;1.nto escura., 
mas estrellada, mar cbilo, reina.va vento 
fresco do sul, que o navio :;ovemou sem
pre 1>em e nunca homem de governo delfe 

· se quei.\:ou, c1uo a. mnchína tt'U.lllllhou sempt'll 

a. nru:lo ].)01' f.1lt•• de pessoal sufficiente; que scj 
no dirl SCfJ"i.tüc 1>clct mcnútii com auxilio dos 
pcsca(lOI'CS 2>W./c,·rc,;l -oiJ· c;n .~accm·ro . . dos 
co•><]>ant.ci.·os mu\:1 porem encontrando 
do navlo se nrro o :ialope de um mastro ; 
riue o na\'io g-overmw'~ IJ<)m; que a. machino. 
t l·:tl.l:1lhtwo. sempre b~m; qne :J.tr! l:wg:J.r de 
hor<lo vin go:trniçiio :::<:111 :LÜ'OJJ<)!IO tr<11.alha.r 
p:tt-a. safar o~ cscaleres; qtt•~ õ S1·. comm:l.n
dantc so a.ch:-..va no pas;;l(li~o c;1.lmo, como 
sempre, m:1ndando ·~ nmnolm\ : que mt :t.ltura 
d.o Rio Crr:tndc r.lo S11 L en,'flntron um p:~quete 
n;t<!ÍOll(l.l. ao qual pediu o Sr. comml1.ndante 
as c;oot·r len~vla~. etc .. cte. 

Tcndo-,;c ouvido os depoimentos do eníer
mcit•o na \':tl José C01·r<ia. i\-1;~-gno. marinheiro 
n:r.c:ional de !" c:!;L.~:;e Antonio CorrG:~ tlD Nas
timcnt.(l, ma.rinllcir·o nacional J.llguistÃ\. de 
2" cl:1.~sc .Tose L11 iz th1 Silva. mar·inhciro de 
:1" ci:\S..::e Ago5t.inho de ' i\f;\tto~ e grnm~te 
Porfit·o Fran(;iS<.'O Bit1;encourt, cocerr-J.-se o 
presente inqucrito. 

Qu:J.rte\ Cent.rn.l do corpo tlc ma.rinheiros 
naciono.e~ em Ville~.;-alg noa. 18 de junho de 
IS9Z.- 8 il.•>io Pc/lico llclr;hi.nl·, I" tenente,prc· 
sidento.-D!Jom:,i·• J.r:mos Ba . .<to.<, I • tenente. 
iuterrogante.- Raul Atlfl<~..-to l"enwndc~. 1° te
nente, vogal. 

Tr:•.tlne<,:ão - Exm . Sr. "íin·i~tt'O dos Est.1.
do~ Unidos <lo Br:>.zit.- )'Iootividéo . 

bem; que na altura. do Rio Grande o ~-om
. mandante chamou :i. fhlla um pl1.qnete nu
. cional, pedin as coordeunrl::~s; que ntí.o sabe 
; qual o l'umo em que na.-vegon qua.ndo foi 
: v isto o pharol ; que tem cet-teí'~1. quo to elos os 
' compartimentos estanque.~ estava.m :J.bertos 
. •lcsde que &\hiu do Rir, de .Tt\nch·o, etc., etc. 

5• testemunha-Jose COr rêa. i\Iagno, enfcr- Exm. Sr.- Como V. Ex, jiL teri\ ~ô\bido por 
meiro n:tvalpel•'tencentc á. gu,t.rnio;ão tlo Soli- c:ommunica•;ilo ofiicia.L depois do meu ultimo 

; miics, diz o seguinte: 'J'·'e o )1hcwo/. (oi ""i-<t<JrJo telcgmmma. viet·:•.m a cosl::l. ll1i~Í~ tr·e~ c:ulave
. pelo. bochecha r.lc B. B. ,;_, li fw1·a., e .";() mi· res, ~endo dou~ de pc>'~Oa5 r:l.c c1h· c outro 
' nulos da tem/e tlo dia irJ rle lrutio; 'lw; a S1·. hrallCO.este appMeceu ;\ oito Lcgu:J.S e quanclo 
· cammand<tntc ~;1ancú>u fh;er rwoa sr>ln-•: n fui t'Cc:on he<~l-o j:i. :t policilt 11 havi:L enter
p/u~rot a qnc ds ~ lrm·«~ r;rito>.!-sc lcnr.t pcln rallo. Pude ol,tcr as ~uintc.-; i nful'ffi:t{,.->eS: 
llru"; 'JU« o Sr . ca'''·mawll.lnle ,u~>~do~< l ocr•r c.~t;lVt4 lu:rn calQa.clo; tt·,\j :LVIL e<Llr;ti.S p!'et:.1s c 
tttrr.;:; e que com o sr.gHiment.o que leva v'~ o 11Lu~:1. a.w l. Dent.r~.: ns ent.en·a(los ~nt.eriot·· 
n:1.vio lõi b:.tldado este meio, b:Ltendo assim l!Wn l.c havia nm rruc se ach:~..-a 11:1.;; me::nna$ 
sobre um:J.S pedras e fieantlo :thi c•nca.llt;t< IO; cont.l.ir;iiCS I'Jll:\uto ao vo~tu:LriO. alem disso 
que continuando a tocar n.tr:tl. p:~t·a s;~f;t.f-n r! I'- t.L'a.z i:~. uma...; !li vis:•s prct.'\~ no;: punhos. O 
senc:.tlhou por fim. mns b:ttendo de no,·o ú t·c, tobrl do~ Li>J·p·~ que vict·:tm :~ pr-.1h\ foi <lc 
f<1.1.endo entro rombo; que então o St·. com -~1 G. e si nii.o tclc;.rt·;tpltci ''· V. Ex. foi :i esper-o~ 

: m:md<1.nte mnndott arria.r os c~c;,,\eres, o que rle outt·as inliwmar;iJes. . 
; não foi posslvet, pai' êst•trem nos picadeiros, Hontem communiquei :1. V. Ex. que canse
i conseguindo-se l:l]Jena.s lanQ<l.r :10 mar o gul il" ;i, ilhot(l, com :\ p;trte d:t guarnkJo cn
: sexto esca.ler Orqua.l mandou ln.rgar em rle- C3-rr-egada da f;úo:t n que. r);),ra a.hi -~c d-irigi" 
~ m:tnda. do ph;1. ol a.lim rle :peclir soccorro: q ne pont c~wniu?'. Procummlo entre 3S pedras en
; qut•mlo esta.va o esC:J.ler o. uns :30 metros, contret tres calhweres, dous de fiomens de 
, ouviu o;·it~s de xocco1·ro e o cstamJlido p 1·adt1· cC.r, e um de pe.'iSOO. ht'i\llCi1, tn,mhem este ves
' ~ido peta cxplog;7.o das caldci,•a.s; que não vol- ti't C:J.\c;:a.os pret:\S, c bluz:J. azul c-om vivos :pre
: teu logo tt bordo, por est:tro escaler tom<tndo tos nos c:.tnhõe.~ , w1n tendo IJols« e nem qual: 
i muita. agua; que embarcou voluntl.I'i<tmeute quer insígnia. -Ao htdo il~ corpos deparei 
' no mesmo eSC:J.ier , por não querer a g11arni- com um;~.lJCquena. chuvc e não mui distante 

s.ão seguir; que11:~occa.siüo do sinistro r cin,.,a um banco de páo. Quir. ir m;ti;; longe porem 
bom tempo, -cento (,-,;se" rJo no,-te , cf!t; cst.·ella- o cap:ttaz me o impediu dizendo q~e nes;:;e ~o
do c 1n.r.t?' Ct.tlmo; q ne chegando á terr'll. não gar a/ti o~~tm c~rneaçr.'lo, e alem d1sso la na o 
obteve o soccorre pedido, pOL'> sú havi<~ lima. poderia. ir sem que mmla..c:sc o tempo.- Com 
emb:trcação grande que não podia ser posta. alguma uifficuldu.<le pude obter dessa. gente 

C:un:w~ A, , so 
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que h·ailsportasse os cadavei•es para logar • 
onde nfio chegasse a preamar; esperando or·-
ens c . x. 

SESSÃO DE 15 DE Jffi\11-IO DE 1892 

(\"ide p:~g. ii2 r1o 20 vol.) 
Estas ~s informações CJUC tenlw até l10je e 

esperare1 q1lC termine a fa.inn. na. Illtoto. p:1ra 
t:a • .. - •• , _ • • .. ... . 

tidamente na pa.rte Norte que se' me ::L!igur<1j dente, não pretemlin. ot;cup<.1r tt attenção da 
se~·.~ lo_gar onde devé-se n. catastrophe e tras- c:ts:.t solJr(~ os u.contecH:ne!ltos de _Mat!o~ 
mttt1re1 a V. Ex. o resultado de meus es1or- 1 G1·osso, antes cb. c:ommt~sao de leg1slac:;ao; 
P.OS. constitui<;ão e justiÇi1 dar o seu p:u:·ecer 
• Suppondo ser agrada ver a. V. Ex. atrevo- ~obre . a indicação <lo meu ilL ustrado com· 
me a remetter-lhe a planta mal a.ca.ba.da. des- ]Xtnlleu·o de bancada, o Sr·. deputado Caet<tno 
tas paragens, com as dist;.~ncias n.proximaclas de Albuquerque. . _ 
por falta de dados certos, sufiiciente entre- Entr~tanto, Sr. lJres:dente, Íi.tO expl?I~ad() 
tanto i~ara que V. Ex:. 1brme idéa. do ponto tecm Sido. esses acontect.mentos que VCJO-m~ 

· e·- 1 · t · · 0'. na necessHlade de a.ntr.c1 Jar al_n-umn. co usa <i 
direi quanto sei n respeito. . · · . 1·esp:-ico d~lles, afim de tranquili:::ar_o _esl)Ír;i .< 
. «Na nout~ de 19 de maio,as 11 horas,quan- 1mbllco, mo preocupado co~.~ secllça.o mtll; 

do os cincos na.ut'!·<.l.gos bi.tteram á minha por- mr do meu Es~ado pe_las notiC_tas sem ~unda· 
, o n que n vs r~ts~em o pon o em ~ 

que haviam des~·mhn,ecado, e depois de ex- tr·;1mlo, entretanto. nn. discussão d '· parte re
a~inal-o e por n~e :1fi~rmare.m nii.o ~er~m ellcs lativ<unentepoliticn. que leva.ra.m os povos ele 

O' • t _r, ' ;::s : ..,,v r:=:- • :- · 
1ncnto que o encm.u:aç~t~lo tivesse batido no acb<.t completamente terminada., mas qúe 
banco que flea :.t S. S. O. mais ou menos elo denüo em poucos dias deve se concluir pel:.i 
pharol; nc .. :La supv•sir;ao para a.hi me clcJ·i!Ji entrada d:.ts Jorças patrioticn.s; ao mando dç 
com uma balieira nfto podendo obter gipte, bravo coronel Ponce. na. cid<1.cle d.e Corumbá! 
porém nacht se encontrou nessas immediaç·ões. unico refugio dos revoltosos. 
na l:.1. se descobriu no e5paço qu~ a \·ista. po- O meu illustrado colleo·;.t de bãnca.da fazen· 
düt _alc~n<::ar; s6mente trou:ce <.la.quellas im- elo a :.tpt·ecittção dos tl.cohtecimenws d~ MaW 
me(!mçues a.!a.nch:.1. em que tm!1:unse sn1vaclo 1 Grosso, levou o seu espírito partida rio a( 
os ctnco e que alxmdon:t~<.1.ll1. _, olcando ~ pro-! mais alto gráo de cxa.g;ero, referindo-s( 

l· · · •ef : > • • • · :-

um mastro qt~asi. em. posi<;ã.o perpendiculat~ tinha notic:ías rea.es oU: informaçGcs vérda: 
no lo ,!.!·ar que mchq2-tet n~1. plO:nb. e observei . deit·as. Deixa.ndo-se guiar unic:unente pele 
que com os vngalhues se movm, o que me fez ue se lm mlJlict\do no Rio dé Janeiro, uer 
SUl Jor u · • < t:. \ "' te. ac , mz aproxt- , em elegmmma.s l e 1i)nte c un O$a quer em 
n~u·-me mas a _t{ente que me n.c:ompa.n hn:va I ca.ttas diri;.ddt1.S à i mpt·ensa fluminense, o 
mw sendo mn.rmrr.tt. recusou-se a.hsolut:t· 1 meu . i1lustre colle•r:.t rcreriu-se de modo 
men~e dizendo temct· que outr-n. pon~1. ~.lo j pouco lisongdro. pouco digno mesmo em 
mastro ou qualguer _outra. cou5a.poc.lcs.::e 1u· 1 rel:11,ii.o aos 11ossos dbtiuctos patrícios. 
rar a embarcar:ao; nao houve meiOS de cnn·: . , ·-
venf;el-a e tive que contenta.r-mc com sua l O_ Sl'. CAETA:'\0 DE Ar.m;ç~uERQUE - Nao 
vista apenas sem ter meio de <:onYencer-me apOiado. 
si esta. V:1 ou não a. penso no llttViO. o SR. A. Ar.EP..EDO __.:. Conhecedor como e 

Do lagar do sinistro não ha pois outro dado da altivez e do civismo do povo mattü-'-gros· 
senão o mastro e este desa.pp:.trcceu com o ~ense, que tã.o brilhantemente s~ houve clittntE 
temporal (te S. 0, mas pelu. cleclaração dos da. sedic~ã.o militn.r, ao meu illustre colleg~ 
cirico sobreviventes de que o Solimües tocou nü.o ficava. ))em vir· a. esta. casa dizer, come 
pela prôa e recu:.tndo tocou de pôpa, penso dis~:e, que n.quelhL gente havia commettidc 
que v fúéto deu-se rw. pe;1.rte mor·ta. Lla ilhota, os ttctos mn.ís selvagens, mais ba.rbaros qui 

· e si eu tivesse tt minha disposição 11m:.t em- se pode imaginar; e e por essa razão, Sr. pre 
bai:·cação apropriada. empregaria todos os es- sidente. que venho hoje com provas, cori 

IÇ,::, · " < ::i • • < < t. 

Peço vehia por me ter alongado e pelo de- pa.iz que os acontecimentos (le Matto Gross~ 
salinha v o dest<.t cart<1. espemndo que nella V. não }Jodem se1· considerados, como teem sido 
Ex. verá apenas o empenho que tenho em <'tté hoje, de acontecimentos clesgrac;ados. üe: 
prestar algum serviço, e crêa V. Ex. que sou actos de selva.~·eria, de canibalismo. como 
com o maior respeito .-Pcclro GrutJpi~lo. a.ffirmam os igriorantes,porq uanto se lia n~·lles 

Polonio, _ 16 de juhho de 1892. alguma <:ousa de lamentavei, eu posso affir
mar a V. Ex. quetambem ha muita cousa de 
civismo, ha muita cousa de independencia; 
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ha muita c~usn. de patr~otismo e de nobreza. li ta. r e n. perseguir;ü.ó dos repul)licanos,que nté 
' • · • • ~ 1· ·.- . • .tfr •• .,. ' 

.. 0 SR.. CAETANO DE ALilCQüERQUE-NÜ.o l1:1 
duvida que e uma li~.ft.o ::.:oberbn. que fic:'u n:.t 

.. . ·. ' . ~ ' . . . . . . .- . 
por um Estado tão fraco. D,par·te. 

O Sr. A~ AzEREDo_:J.=>erfeitamente. V. Ex. O Su. A . .AzEREno- Os m:ltto-gros:::~nses• 
estit de acc:":rdo commigo nesse ponto. :Mas Sr. pr·e~:idcnte. dentro dos ~eu~ dil'eito~:, 
si o nosso Esti.ldo é fraco-a ~-randezn. do::; I querendo 1·epem1· o goveh10 illegitimo do 
acontecim~ntos e o civismo de seus filhos o coronel Luiz Benedicto Pet·l'il'a Leite. qne 
torni1m fcn·te, grande e extraordinar·io corno n. lt:v:i:1u::ut·p:tdo o pod<·r ú somla·,1, de um:t r·e-
Yttst.idü.o elo seu territorio. ( .:lpc,iau,(Js.) Yolta mi Litw, trn.taram lle r·er.imr-se tl:1 c:a-

0 SR. SEYERI~O VIEIRA-1Iuito b:?m. JJÍI.alo ÍOI'tltn l'CUllir-se COll~ C!utl'O:'> repn~lli
cano.;, acampando na:-: Jll'O:XlmHla.tles da. nlln. 

O SR.. A. ÀZEREDo-:Mas o c ue admira. e ue ) .,. .· 
o ineú honrado. coUeg<.t de r(~presenta(;üo atnr
ináss~ o t1ué o.m~·rnou em seu di~cmso quando 
se réfed~ ~ Ma.tto Gros::;o, não n.pplautlindo o 

nacion:il que~ OS deSYairadOS SOnharam Ulll dia 
sepàmr! 

Porque razü.o se lm de vir dizer· t"tqlli no'Pn.r
lo.mento; nn. itnpl'ensa., em toda. i1 parte. q 11e 
esses actos são mdignos, siio lxtt·bc.u·os. silo sel-

. vagens, !:Ó porque enr.r<: elles porven tm·:.t. 
li ou v e nlgumtt cousD. de e:xagger·:~do c \'ÍO
lento. mas si assim é. algumtt cou~:.t. tn.mb:::m 
houve de nobre, d~ digno e pat~iotico como 

.. ' 
Esta.uo de Matto Gros:::o ! 

O St~. ~u:tlo DE MES<~t:l1'A- E' que não co-

dadc do povo matto-g:ros.'e~~c .que deve e~ar 
ê.Ldm~L de quae~quer violçncias por parte 
dG ftttem quc-1· que ~E'jtt, qu::ulto mais üe 
urna autoridade rH0gal. camo eta o coronel 
Luiz Benedicto, repelliu dignamente c~sa. 
l'ot·t;a .. rcsbtindo·n .. dt:'~:tr·mando-a e mi1tanuú . 
na !uda alguu;'; desses soltl:.Hios n.Utwiua.dos, 
vidim:_l.~ das <tmhic;cic~ ptl.t'titla.rhts dos polí
ticos sem in(Jucach de minh::. t~~er:t! 

:::>' ' 
- como l'or·. ntt gum·t·:t como 11a. !.!uerra .•. ta.1Ú.o O Sn.. A. AZEREDo-Empregou o meu iHu::t - " 

tre cJllegn. a. llttl:wr:t di:.c 111 , não atli 1•11ou. m;~.i~ quo lm v in. cle:sig-uultla.de de tilrç:i. pel:J. 
· :"li!Jel'iorid:tde do armanwnto dtt expedir~:i.o. por·ta.nto, e certo. unic:.unen te as noticias Htlsas .. 

que correm por a.l~i, a!g·ure . .-. dPi~amlo de pa.r- O St~. C,\.El'.\~0 DE AT.BUQt"El~QUl:~- E' bnr-
te uquellu.~ que _sao reacs. que ::;ao veJ·dn.dei- IJaro. · 
ras, c alguma:; llas quues !i:>mecidas 1)úi' mlm o ~ \. • "' J'I o ,.-o I · 1 'f · t . _ r~ . .: . .:lZI!.R ~ J -.:sa ta ta . .!.'' '~ ·' se e, 
a S. Ex. e com a. maxima. lPahlade. quem o cull)auo ·~ 

Fn.llou o m~u iUustt·e collega, em seu dis- v. Ex:. mais on n1eno~, concol'reu pal'a i:'80, 
cnrsu, em represalio.. porque 1oi V. Ex. o autnr d:t dC)Josic,:~.o do 

E' verd<tde, Sr·; presidente, mas essas 1•0 • pre::id::·nte de ).Iatto Gros:;o. pcr·ante a 1bt'(;:~ 
presalias nã-o pôdcm ser levadas em conta dos arnw.da, ú h·emc d<t f1Ual se <.tclw.vtt o meu 
meus amigos JlOliticos naquella. pa.rte da União: hom·:.ulo contcstailte. 
essas repres:.tlhts vcem .)ustu.mente dos iimigos o SR. CAETA:-.:o rm .ALBCQVERQu"E- v. Ex. 
políticos d.e S. Ex. cnú me attrilJuindo unw. m:.üerüt. em que 

O SR: 9AETANO ~E ~:r-nuQUERQUE-:-Digú. an- não tenho re~pons:.thiliuade. 

Õ SR. Á. AzEJiEoo-Antcs desso. moJ·tandar.l~ 
barbara de que fulln. o nobre deputado, jà ti
nha havido o cnstigo di1 palmatorh:dnventaclo 
pelo ::uhigo d.e S Ex;, o coronel Barbosa. CJlle 
se tornou um clcspo~'t e um · per·turbador da 
Ordem ; antes deSStt mor·to.ndot!e bm·t•art.t jti, Sé! 

hi1vi~m ~ado a$ nrrua\~$ <l,e Col'umbú. e a (le
posiçã.õ do presidente do Estàdo, a. revolta. mi, 

:\.• • l. . 44 \.. • c. 

r~ponsi1bilidtt~!e, muito menos ••u. :Mas pe1·· 
gunto : Nü.o 1'oi V. Ex. oue ú. frente de 
dou~ b:.'tütllti'íes.clepoz o hcüeinel'ito presideqte 
1ie Ma.tto-Gro3só, que. ~t;l.\'tt lll'esta.ndo rele
vantos servi~:os ao nos~o Esttulo ? 

0 SR. CAETANO üE ALI~UQUERQUE -Não, 
senhor ; fui convillatlo pdo })OVO~ (Trocam
se di oersos apw·tes.) 
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0 SR. A. AZERED0-0. so e O 21° l)atnlhão 
de iniú.ntar1a. reunidos e formados-em 1hmte 
a casa de residencia do presidente a quem 

E muita razão tinha o : honrado Sr. Amaro 
ca,va.léanti. quando perguntava, hontem no 
Sena.do quacs . as medidas tomadas pelo go-

. x. pre .en eu m tmn.r e que mto reSIStllt, 
V. Ex.. . o sabe. porque na occa.sião ni'io ti is· 

·punha .de elementos que mais titrde r·euni-

vet·no em r·e a.çao ao - '. ·:t t r · , 

• ~ - 7 • 

E" que ellas não podiam ser tomadas imme
tli<1t~t.n~e~te, _p_orquanto ninguem acreditn;~a 

~ • •• 'O 

para restabl-'lecer sórnente; lei 1~a:-> :t inte-
gridade da patria tambem. ·· 

Amigos meus. esses matto!!rossense5 clis
tinctos, bravos, que se acha,~'tm na villa do 
Rosario e aos quaes se relere o meu hom·ado 

. collega. repellira.m como deviam a forÇa, n.r-

. mada que lá foi batel-os e não ha ni:::to. Sr. 
presidente, represali:1. de ordem alg:nma. por-
quanto elles pr~curaram cumprir· unicamente 

mitte-me uma perguntt1. ? 
O SR. A. AzEREDO -Pois não. 

gov< ·rn~ penst"I.V<\ que, á simples noticià de se
guirem ntpores de guerra para. Matto Grosso, 
os revoltosos n.ba.ndonar!a.m as suas posições, 
resbrbelecendo a. ordem e a tranquilid.ade na 
RepLtblica T1·ansatl(mlica. (Riso.) _ 

O meu illustre colleg<.~. de bancada fallou 
tambem em provocaç~ão de urama sa.nguino
lento q ne lamentamos. lVI~1.s donde partiu essa 
provoc:\çilo sinã.o da parte tlos co-relip:ionarios 
· " .. 1 u á levn.ntat·am ti. for ·a ar-
mada. que é 'justa.mente dirigida pelos seus 
amig-os, 1)elos r·epresenümtes do pn.r·tiuo na
eiona.L do qual S . Ex.. e digno membro~ -

. a ve a a.mar, 1 a c 

elo p•wtido republicano ; houve energia na 
r·~ pulsa, no cumprimen~o d_e um de:er ci vico. 

Republica castigou" a !orça. ar1i1acht ~Jue inter:- tl"iotismo ba:::tante para so:1Iocar o elemento 
veiu contra a autonomia do e~taclo de :vratto- militar. i\Ias ttl.mbemcom estea.cto não se deve 
Gro::so '? explorar aqui, nem vir dizer-se no Rio de .Ta· 

o SR. A. AzEREDO _ 0 Presitlente tlt\ neit·o que lC:t se J?retendeu dar palmatoadas 
Republica -não tez . nada :lind<~. d(~ l)Ositi:w"\ em offi.cia,es do exercito, quando é cer·to que 

1 - tt -r- alguns destes é que infligiram, em pessoas 
em re aç:<~.O a. Ma o-Grosso. E' preciso que o concr.ituada.s de :Matto Grosso, castigo tão 
paiz conheç:a esta ver·dade: o governo não fez 
nada aindtt de positivo em relaç-.ão á revolta. aviltu.nte! ~ 
militar do estado de :\Iatto-Grosso e as tmica.s Ha. em Mn.tto Grosso militares tlistinctis-m cla.s:::e e c ue são 

• , • , - -~ • J 111 ,·cnc:n,o o JO 
:tpotando, e certo, a. n.ttitude digna. e pa.t.r·io- bosa.. c aos seus sect::wios. Elle de fh .. cto não 
tic:.t dos repuhlica.nos de minha. terr·a, q uc son-
beram Se le\·a111 .... 1, el'l pc~o p . 1 r· t maudou ma.tar :dnd<•·· mn.:=: nii.o dispensa cor-. · .. • , ~ . ;u·u 1 ro .e:-: .n.r 

- contr·a. um a.cto de indisciplina e uma tenta- ri;.!'ir o~ ~cus ad,·ers:n·ios a l)o!os, (Riso) quer 
tiva. de sepn.rnção ! ~ej:L ellü .i tliz ou tahelli5.o. a!!cntcs do correio 

011 collectot' (le rendas elo Estado. 
VozEs- :0-Iuito bem. muito .hem ! A h! mas '" ren.cc;ão não se fez cspet•ar. e 
O SR. A. AzEr-:.1::oo ~ Mn.s o qne posse n.ffir- em vn.rios pontos do mtmidpio de ~Vliranda., 

mar a v. Ex. é que o governo do bene- onde o juiz Joi C<l.st.igado por officiacs do exer
merito Marechal Floria.no Peixoto su.berà cito. sem que se soul)esse do movimento da 
cumprir o seu dever, punindo os delinquen- Cupital, o povo armou-se indignado, confo_r
tes da sedição militar ele :Ma.tto-Grosso. · me cartas que tenho do Paraguay, e reagm 

0 SR .. JULIO DE MESQUITA E Ou"TROS-Apoiaclo. 
0 SR. A AZEREDO - 0 que lá se )_)assou, 

o que lá se fez, foi devido principalmente, 
ou unicamente, ao civismo e bravur·a do povo 

· mattogrossense, que nao se ( e1xou )CS Ltt 1sar 
deante da dupla dictu.dura dos coroneis Bi.tr
bosu. e Luiz Benedicto, tendo-se maniiestn.do 
em franca hostilidade ao governo da União, 
contra cujos caprichos juravam c.ler ra.mar o 
:proprio sangue, conicn·me consta do m~tnifesto 
d.e 16 de abr il, 1•uNica.do em Corumbá e do 
qual estou de posse. 

contr:.'l. u. tl.1Iront t recebida, desarmando as 
pra<;as que compunham · diversos destaca
mentos c se!ruindo em direcção de Nioac ond. 
se ach:t o gro:::so do 7° regimento de ca. vallar 
r ia, que ba de suhmetter-se ou confraterni-
sar-se com o povo 1e i , . . 
a liberdade revoltando-se contra a tmwmaa 
(.11Hilo bem., m utto bem.) 

Sr·. presidente, em resposta, ao aparte ~o 
meu di:;;tincto . amigo deputi.tdo pela . Balua, 
Sr . Severino Vieira, disse o meu lllustre 
companheiro (le l)a.nc•tda: «O nobre deputado 
peh~ Bahia diz que é o povo; mas e o povo de-
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baixo da invocação do nome do Presidente da.! ver·no, que tinha, entretanto o dever de. in- . . 
Repuhl!c~t .. E' o })OVO, ·.mas e? povo que lltt~) tervir, no sentidll de l'úpl'imi~· <.t se(liç:ão mili
sa.be du·1.~1r-se por s1 prO}H'IO, c q tw esta t<J.r. 
promp o <1 segUtr os ac:cenos ' aque es })ar·a 
os lados dos quaes sopra · o vento c.lo poder.>> 

·Mas_ senhores, si isto ê ver:da.dc, todo o povo 
. . ..., 

ga, pois o pü(lerest.tva na. mão dos revotto~:os. 
do dictador de CoL'Umbá, do famoso cot'onel 
Barbosa,e como vem dizer-se aqui que o povo 
obedece os accenos elo poder'? Quem tinha o 
poder ent."i.o era o coronel -Bn.rl,osa. que impe
diu as communic<1çi)es rlo centro c-om o Estado 
de l\1n,tto-Grosso, chegando a insubor·dínaç:íi, 
ate o ponto· de fazer soldados armado~. tendo 
á frente um capitão, 1·cpcllir·em <LO distincto 

só e ar·rependido ::.ta! vez do que pra tiet.tr;;, le
vado por insinuaçües elo Rio ele .Janeiro e peht 
]_)erver·sidade de amigos que nã.o conhecem as 
cir·cmnst..'l.ncias do Estado. 

O SR. 1Ior:.EIRA DA SILVA-Neste ponto V. 
Ex, tem documentos tambem? · 

0 SR. A. AZEREDO- Em relação a, :Yiatto 
Gr·osso tenho todas estas provas. (lia wn 
a arl~. 

Isto é umtt Sllllp cs enomm;.v;ao, mn.s umt1, 
llenomina<;ií.o justtt, porque as 1'orc,:a:5 patl'ioticas 
d~ l\f~tto-Gro.::so, 11iio trt.l.ttwam sr!mente (lerei-

0 Sr:.. CAETAi:\'0 DE ALBTJQUERQllE-Contesta. 
que tenha ido ordem part.t 1hzer toda.s as des
pezas ? 

O SR. A. AzEr:.ET.lO - Entendamo-nos. 
I~to_ c~u niio po::;so con~e"tc.~r, lll<.LS afiirmo que 
smlt_lhanl;e orcletn su !<JL dad:.t depois rl<.t vi
ctoJ·m dos :Ma.l.to-Gt·o:;sensr,s. 

Entü? o meu n?bre c.olleg:.t quer que aquel
lespar,rlOta.s c·ste.Jam as expensas de::;te ou 
tla.q uellc ]Jal'titlo, rrtumdo elles iam garantir a 
ot·de!n, re::_tu.bel~ccr o imperio da lei e prestar 
set·Y1r;os nao ma1;:; ao nosso estado. mas it pro-

ria, Cniü.o ? · 
E' impossível sustent.tr-se :3 ou 4.000 ho

mens em pé de guerra e necessa,riamente 
essas. cl~~pezas devimn ser feitas p~los cofres 

Não 1~úde .. haver !naior in,juria nem maior . . . . . ... . .. . ':"" 

ln·a v o c tão Itero i co como o de Matto Grosso ! 
Isto. perdt:íc-me, o meu collcga., é uma indi
:::midade,nito direi de V. Ex., mas ó uma.~indi-

seaurar .. ~ inteu-Í•ichuÍe dtt Uniiio, . ;~meaçad:.t gnlc <J.l e os que mvent<Lm, dos que adulte-
~ ·- ~·am 0:3 _la~ tos. para. H..tzer echo nesta capital ; 

})elê1loncura tios revoltosos.Se invoc::H,:~o honvc e urn~t mdr
0
••·mdttde, r)ortanto, dos inl:eres:::ados 

dando-se n nome do ma1·eclwl Floriano Peixo- clc l:L que m<•.nd:.tm communicações 1ulsas, 
to tL divisão pttti"iotic;.t, lbi mais éomo um lWO· noticia.s que não merecem credito c á sombra 
texto de respeito tL intr.gridade cht l):Ül·ia, uma das q uaes querem se :.tcolher os revoltosos ha-
clemonstra<;ão üc obediencia, a.os la(;us que ·d 1 prendem :lvlatto-Grosso ú. Republica. Brazileím. ti os pe 0 civi:'mo m<l.ttogrossense. 
(Muito vem, ntttilo IHml..) o SR. MoREm.,\. DA SILVA- DtL um <l.parte. 

Em· :Ma.tto-G1•osso nüo houve a intervenr·ã.o O Sr:. . .A?\TOi:\'ro AzEREDo-Sr. presidente, ·a 
durante a luct..'l., nem podia havel-o porque pl'ova que tenho aqui é palpavel, i'undamen- · 
não havüt communicaçilo, e desafio a quem tal e esmag-adora em relação a esta. phrase do 
quer que se,ja que prove o contrario do que meu lllustre collegi.l .. 
affirmo. As posições estavam tomadas pelos Em 11atto Grosso não houve tal, esses actos 
revoltosos; o coronel Barboza estava c,le posse de selva.gerht a, que :.;e referiu S. Ex. bem 
da chave do Est<tdo pelo rio Paraguay e como o honrado representante do meu Es
iorte de Coimbra. e o telegr<J.pho entregue tado na outra C<tsa do Co?gresso, e ta~be~ 
ás ãos · - · · · o < ' • 

Lá nós nos arranjamos como pudemos, nos simplesmente unm inverdude, uma 11llsidade 
servimos sómente da pr;.üa que tínhamos em revoltante, como ~e pôde vcrificttr pelo tele
casa. gramma que vou lêr, pedindo desculpa a um 

Portanto,esta. intervenç~ão a que se retere o velho illustre e respeitttvel, que neste mo
meu nobre colleg<t não tem razüo de ser, é mento soffre a perda de um filho; mas ê em 
uma pura invenção dos interessados, mais deJe:5a de meus amigos, ·e em cumprimento 
uma arma de guerra levantada contra o go- 1de um dever e creio que tenho o ' direito de o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1429- PÃjgina 28 de 31 

-238-

fazer, eml)orn. "ViL ferir, talvez,. o coração de 
um pa.e, embora. Yá ferir, tal YCZ, o COL'ação 
de ::unüw:;. 

A Cama!'<1. vne ver, por 111 or·m<tç{íes exac as 
e Yerdadeirn.:::, cuja. contestaçilo nuo r2ccio' 
porque é tlc fonte a. ma.is lim:pn. po::sivcL o 

' -·- . . (. (. . 

Já vê V. Ex. Sr. presidente que o infeliz 
tenente 1vfamede não f.>i n.ssa.do, nem ca.rneado, 
como miseravel e indigna.mente se tem dito 
aqm .. ontrnuct a er.) 

Estú. aqui, no final do telegramma, um 
topico que tem uma ref'erencia directa a . . . 

~· um teleg·rammti. de 12, em resposta ao o SR. CAETAXO jm -_~_LBUQUE ___ !l~"L"E-:-Pois não! 
qu:c aa.qui pa.ssei, pergnntand0 mirmciOS<L-
mente p::los acontecimentos de ?IIatto Gros~o O SR. A. .A.zEREDO ~ (lê): « Os no-
( lê): mcs dos mortos e feridos ma.qdqi-os hoje~ 

.« cuyabá. l2-6-n2. _ Deputado Antonio O m:.\ior· Caetano comma"Qcl.ou a guat·nt
.Azereclo .-Yf~mcde Yeio iL e:~t::t cidade com- ção <l.té 24 de março, mandou o éfrs~na~ de 
mandando umn. fiJrçn. do 2 . 1J:1.ta.lhã.o de arti- gucrea da.r :3 000 n.rmas munici:tdas, 2 000 

cê1rtuc:hos e 6.000 espoletas aos revpltosos. 
lharb. e em via.:.!·em bomb~u·ueoa o engenho Ot·denou que seguissem pam l{os~rio 40 p~~ 
do. comm•~ndndor Pae::; _de Ba.rr·?s· _Aqui .. 1~ doS" bata.lhilo. sob 0 c:omrnando do mn.."or 

Coruml>ú.. Não sendo ~ttteri.di~l9. capitulou a 
13. . . . 

<(O seu procedimento de fera. indignou o povo 
de l\f~tto-Gro .-:so,que p::diê1 unanime a applica.
ç~o du. pena. de Tu.liiio. 

~< Dei todu.s as ordens precisas exhortn.ndo o 
o pOYO · a poupa.t· vidas. 

~< Sa.ltirê1m com ~In.mecle elo qu~~rtel do 21 o:: 
mnjorcs Tupy. Bcmfica c o:; c::.Lpit[e::; Petroni
lho e tenente Silveim Sa.nto::. 
··<(Quando Mam~de pa.ssou pó! lo Campo (lq Ipy

rang\1. os gritps de vingança. partin.m de totlo:: 
os ládos, porem, a disCiplina da. 1orç~t pn.tr~-:
otica, sal vou-:QS ê1té alli ; mli.s, ç:heg:mrlo i~ ru<l 
13 de .Junliq,pouco alem (1q merca~do. immensa 
o~dt~ de J?O~~ precipitOU-:Se sobi·i! ~lle, UÚl tiro 

I • - "t 

· » 1\'I:.Únedê cr·n. al \.-o dos odios de to~lo o poYo; 
o seu cadn.ver Joi Ievaclo para o ltospitü.l mi
litê1l" e lá Cl1terra.do em Jogar-decente. Si o povo 
de :Matto~Grosso se lP.vantou em ·massa ptwa. 
esma~.1r a ê111<1rehia. mostrando seu valor, 
tàmbem não deixa. de. ter.<1lma nobre e gene-

. -ro~ -para; nã.o insultar um câu.aver. Tal espe.~ 
cql~ção ca1Jirá por ~~ m~~mo;(Cot.tti;~w~ a Z~l· ~) .. - ..... ···- - .. .... . . . ' .... .. -. .'. ~ :.· -. ·- •. . . . . 

( t'' 
com elle. Quu.ndo viu q resultado qe' suas 
fil.ltLls, s2guiu ptW<t a C<1pita.l Fecl.er<l.l. » 

~ '• .:. ....... 1. "' ~ • ·~ 

prec:so dizer o seguir.tte: 'não mandei ·dar 
munições aos r·evoltosos. ella.s íorn.m-me 
requisitadas como al'mu.mento pa.r~ a policia~ 
requisição e~ta · que jú ha.via sido :feita. ante-: 
riormente pelo proprio Dr·. l\iurtinho. . 

0 SR. A. AZEREDO-( contim!anclo a ler): 
« O goYerno que mu.nrle uma commissão 

SYntliC:tLr dos·fac:tOS :.1.qui pas~àrlós e reconhe-. . : · · · ·o P nce 
presidente do estaqo . » 

Ahi estú.. Sr. presidente, co~o se escreve a 
bistoria. 

O Sr... PEor:.o A)rERico -:- Cqmo a. })Olitica. 
estr:.~~·a. o lXLiz. 

0 SR. A. AZEREDO-NÜ.o sei si é assim. 
O. S::. PEDRO A:\IERico-Pois que á isso senão 

um quadro de lJadJaros? · · · · · · · 

O S1t. A. At.E:P..EDO- Esquecia~mc que 
V. Ex. crn. poet~t e artista .. Pcsa-m.e. Sr. l)re
sidente, ter tido occasiüo de ler est~ telcg:rn.m~ 
m<t. porque s ·i que Ytte 1~rir a.o pae, que 
ainda chor·á o seu filho morto. ·- · · · · · · . . . \ . . . -. -' ~ -_ : ~ 

1J)I Sl't. DEPl.JTADo -}{Ias em todo caso. con: 
sola porque :fica sabendo qv.e elle nã.o f9i c~r: 
nea.do nem ussado. 

O SR. A. A~EREDO~ E t~~ ra,zão v-. Ex., 
· · . . s o énen: e Mainéde têni. tieih 

Ó cho.re, emqrta.lÚÓ (JUe o··seu COÚ"Í:panheiro d~ 
revoltn., capitão Nçn•be~·to, tamb'éi~ ]yncll~do, 
HÜO teve t~iildn. quem Cql. . seu' 1avor . dissesse 
uma só pala:vra. ! .. . · , " · · · · · · 

Agor·n., Sr. president~, t~1;1do rcspondidq á 
parte· r~lativa ao ·àssassitmto; _ou· árit'es· ·ao 
lynchamento i~o, t~J;l~~te M~rrie4~~ ·pa,sSoa: dé: 
monstra. r· a; v~ E:x::.. 'a: falSidade que· 'éril relà.;_ 

•.·' ~ , . ;., ... ~- · -~~- - ;_ ,,.. : ,-:-. ~.~-.. ·' . -~ ~·- .. .. ._ ... .... ,.. 
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ção ao nu;nero U.e mortes se tem avançado, 
com o maJOr c1esemb:1ra.ço, nt sla <:idade. 

Conrado Corrêa Ribeiro, Luiz Domingos da. 
CJ'nz Pet·eír·a,. musico Vicente Damasio · sol-. . ' Possou aqui c:omo certo, em virtude d<1 in

forma .~o ue nos transmit;tiram os no~sos 
da.dos Antonio Pereir~t de OliYeira Vicente e 
.Jose da Cost<\ Enwn·dio .lose elos Santos e 

lJons amigos do Rio ela Pr~1.t.:1., que em .MMto 
Grosso, nos fJU<1tro dias que durou o comha.te. 
7, 8, 9 e 10, morrer:1m mais de 1500 pesso<l:s; 

Th0otonio Ferreira. Coelho, 1lo S" clt! inian
tnri<t; o anspcc;ada :\In.uod Fc~rrcim Coelho. 
soldado Luiz Gom_es, do bn.tn.lilão 2.1 o, anspe-

.~ .. .~. 
_,''· " f. .. \. ~ 

de um correspondente que rli; t.er assist,ido ás 
luctas de CuyaLú.. clcda1·a que no lH'imciro 
combate Ponce 1tavi<1 11erdido 4.00 homens. 
no· segundo 2.00 e qüe rio terceiro tinh<1 per
dido tocl<.\ a gente que estil. \'<~ tlentro do mct·cil.
do, o que quer dizer que q ua.si todas as ror·c;as 
patrioti<:as tinham desâppa,r.· c:ido. com m<ti~ 
algum acllêgo de gente que por vcnturu, lú se 
fosse esconder-isto, Sr. presidente, segundo 

dado .Luiz f;Ja.rcellino ele Al varcug·a,, do 10" de 
inü~l1tttl'Ít1, . · 

. . 

l o < 

Entretmlto uq ui se tlisse, Sr. presidente. o 
tal corresponclentc,quc tudo viu, que este olli
.-· · .:- · · dcn tro 
do quartel do 8". no dia. 12. qtmnuo a. YCl'daue 
e que cllc cu.hiu mt nm ferido por umu. bu,l<1 
no dia 7, quando ú, frente de um piquete de 
cavnllaria insensa.ta.mcntc tentou. destroç~r a.s 
forças pa.triotica.s, U.ed:u·a.nüo-se em fil.Yor dos 
re ''olucionarios o ::;·· l.nün.lbão. 

(Cont:-rwa. (! ler) : 

«:'llol'reu t:.11nlJem o p:.:~.i~ano .ro::e .Augusto lle 
J ... imu, e 1bi feriuo o alleres honor·ario Antonio 
Herminio Duarté tle O li v eira. 

<? Sr:.. :\.. Azmu~no-D~ts 1br,~tts patriotic:as 
VC?;]~',mos :·gora qu;tntos morreram (lê): 

.. ~Da, íbr•~<1 patrioticJ mo rreriLm: o ~tlferes rc
for·nutdo üo exercit .J· 1 r1 i 1· Costu, c os 
patriotas Benedicto Va.z de Ctúnpos, Francisco 
de Souz<.t Pontes .. kronymo Ramos. Luiz Soa
res Ll:t A~;s~unpc:ão, .lose Gre::;orio de. C~u·va.-

e . . . • 
<lido L'•gc, .rose Chl'ispim. ela Silvu,, .Joti,o B<l, 
ptist~ Nepomuceno, Martin1w .Tose d<1 Silv<L, 
:Mn,noel 1íalaquias. Eugenio Bispo de Toledo, 
Manoe Bern<ti'( mo opes. ' u genc10 i n omo 
(le Paiva, .Jose M•tria., Antonio .Jose Ferreira, 
.Jo3e Cl<n·o Ribeiro, Scveriu,uo .Jose da. Silra.. 
Antonio Rodrigues Nune~ . .Joã.o Fre1nciscQ de 
Souza Neves, Luiz :\'lar ti nho, .Jos~ Vicente de 
Sant'Anna., .Joaquiri1 :Mnrtins ele Franr;a, Be
nedicto .Jose Marütno, Le:.ullli·o Reis de· Sevi
lha. . .Jorge Pcreim. Padillm e Máriano Mar':' 
q ues da Silva .. -(Assignt'l.·.lo) O coronel, Gene-
~-oso Ponce. )> · 

Portanto. Se. :presidente. por estes tclogr~rn
mus pude V. Ex. verifica1· que não morreram 
1.500 homens em Mu,tto Grosso; fomm feridos 
80 e ütntos e o numero dê mot;tos não ~hegp'll 
a 40. · · · · · · · 

O Sr... BET.T.An:\11:'\0 DE ~JE~DOXÇA dú um 

«Ca.pitão Norlm·to lldc1onso Muniz,do 21'' de 
infimt:wiu, (lynchaclo) ; suldado F'null:isc:o :Nlar
cellino de C<tmpos, do 2" de a.t·tilb<tl'in. ; ans
peç<t·Ja Antonio de 1-Iorac;:; ; soldados .João c 
SeY~riano, musicp Ccsari u .J os.é ~~artins, do 8", 
feridos ; soldados .Joã~ Este~ão Çanhcte, Ce
lestino Cprreu,, Joaquim Leop~:lldo Dantas~ 1-Ia
nc)el José At·arilià~· 'Pe<lfo Mtúioél de Jesus, 
OcloriCo F. Al,·e;:; i.lo~ Santo:; e_Pedl'o <lo Nu,s-
cunen o, o ... ,.. ca J mo r_ e ar lt r:,; t '· :s 
Pedro Guilherme, Sa.hino Lope.:' de Oliveira., 
Joã.o Pedro de Lima, Gel'•düo Xttvier du.s 
Cht\gas~ JoaqUim Satyro Leite .. Jose Bt·igido e 
Antonio Bueno de ·souza.; do 7" regiinento de 
cà vâ.llârit\. ; tenente · '.Manoel Duu,rte Bcllo, fe-

. rido, alferes Pedro Cavalcanti. ferido ; cal)os . . . . , . . . . 

O Sn.. A . .AzEIU~Do -M<Ls o que qucP V. Ex.? 
O Sr:.. DELLAiou~o DI·: ?\lE~l,u:\r;A-0 tele: 

gramma pódc u~.:culktr ;tq ucll!'s que túram lyn· 
chados e os que 1omm ruzilatlo:;. 

o s~. A • ./l..ZEREDO-:-V.Ex. tem proras disso 1 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1429- PÃjgina 30 de 31 

-240-

O SR. BELLARl\nxo DE ME~Doxç.A.-Hão de estação, até que conseguem meios'!de infor-
vir, porque assim o queremos. mttr·me do que alli se passa. -

. . "' ' 
dito firmemente em tudo que se relata. neste 
telegramma; mas, si 0 que estú. aqui escripto 
não é verdade si o meu illustre colJeo·a en-
tende que este telegramma é falso, eu propo
nho a S. Ex. uma cousa- eu deixo a. minha 
cadeira. de deputado si isto que está aqui 
escripto não for verdadeiro; e ~i for, V. Ex. 
deixarú. a sua. 

(T•·ocam-se diversos apa1·tes.) 
0 SR.. BELLA.R:MI.:\'0 DE :ME!\"DO:\ÇA pede a 

palavra. 
U!11 SR. DEPUTADO-A questão ibi muito 

O Sn.. A. AzEREDO- Acredito naquillo 
q~e es!á aqui esc:ripto; a.s il~torm:cw9es pa~:.t 

' ( ' deviam illudir-me e, a dignidade do povo mat-
togrossoose mandava que me dissessem a ver-

O meu illustre collega deputado por :Matto 
Grosso, o Sr. Caetano de Albuquerque, ouviu 
calado esperando os factos. 

Não veio inventar .perante a _ Camara, nem 
procurou contestar aquillo de cuja veracidade 
est-i convencido hoje pelas proYas que trago à 
considera~:ão da casa. 

? 
9 SR. BELLAR:\IlNO DE :MENDONÇA- Figu-

O SR. Jmro DE MESQUITA-V. Ex. affirmou. 
0 SR. BELL,\l't)IlNO DE ME?-."DONÇA.- He~ lle 

O SR. A. AzEREDO - Desa.fio n. V. Ex. 
a contestal-os. a destruil-os com outro~ do· 
cumentos e não com palavras como insisten
temente V. Ex. està: fazendo. 

Um outro Sr. deputatlo fl.tllou. em aparte. 
em espingnrdeamento; mas quem poder-ia. es
ping-ardeiar senão a io~·ça revo~tosa, mas es~n. 
foi completamente batlda, espmgu.r·cleamento 
que foi nobremente repellido, para honra 
nossa, pelo heroismo do povo mattogrossense. 

Vou ler o telegramma, 
0 SR. BELLAR:\lli~O DE MENDONÇA-V .Ex. e O 

uni co que tem informações. 
O SR. JrJLIO DE MESQUITA. - E' po1• conse

O""uinte o unico ue óde faTiar. 

gente como V. Ex. diz, Matto Grosso estaria 
deserto. 

O SR.. A. AzER.EDÕ -Mas, SR .. presidente, 
a. Camara vae ver como se bateram os meus 
patricios. 

Vou Iêr outro telegramma. 
Este telegramma foi dirigido ao senador 

~Iurtinho e a mim. 

tem informações dos seus amigos. 
O SR. A. AzEREDo- Quereria V. Ex. . . 

:::i' • --rr--·--
p<tra o Sr. deputado Caet<tno de Albuquerque 
afim de confirmar a lealdade dos meus ami-

voc:o n. V. Ex., como a quem querque seja, 
a · que, em qualquer:. tempo, os conteste 
com fitctos, com documentos e não com 
palav-ras e phrases impertinentes, quando 
V. Ex. deve ter razões para ttcredita.r no _que 
estou dizendo porque conhec~ per1eitamente 
o brio do meu estado, o }Xttriotbsmo do povo 
ma.ttogrossense (Lê): 

(<GLl"AllA, 25 d~ maio.- De_pu~tdo Azel'edo 

«Tres mil republicanos, sol) o commando' de 
Ponce, arma.do3 de espingardas de cnça, 
azagajas, facas, mais de quinhentos com ca
cetes, victoriosos ... 

0 SR. BELLARi.\ri1~0 DE MENDONÇA- Como 
està desmoralisa.do o exerci to brazileiro ! 

O SR. AN"TONro AzEREDO- V. Ex. não 
queira enve~enar, não leve a .di,~cuss!io por 
~ , 

O SR. A. AzEREDo- Sabe V. Ex. por- os meus amigos e patricios acompanhando os 
que tenho melhores informações do que o que teem especulado bastante jà deante do ci· 
proprio governo 1 porque os meus amigos são· vismo e do patriotismo do !)OVO de Matto 
muito dedicados. Appello para o nobre depu- Grosso. Essa exploração não deve continuar, 
. tado, meu illustre collega de . bancada. não fica bem para os espíritos superiores desta 

Os meus amigos são tão dedicados que não casa, pois não se luctou com o exercito mas 
J)o.dendo passar tel~o-ramma da estação de somente com uma facção sediciosa, havendo 
Cuyabã. anda,m 28 l~ouas em busca de outra entre os patriotas distinctissimos offi.ciaes do 
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muit~s outros'. Sr. presidente, antes de concluir, )?eço li-
. O sitio foi de 7 a 13. cença. para. responder, em duas pala.vras, a 
«A 11 chegaram a Mendes os recursos e ou- um discurso do meu illmtraclo pa.tl'icio, repre

tros de Caceres com Yoluutarios; Norherto, sentante da. outr-a. casa do pn.1·Iamento que 
Mamede, martyrisa.ram dous republic1..no::~~ mais uma vez prot::urou s:·rvit· a. (lous rlis
assnssinaram barbarament3 um; trcs dias tinc·issimos cn.valheiros. 
bombardea.ram ca~as t·epublica.nos Corumbá, Disse o Sr. Aquilino do Amaral. 
que so:ff.t·eram hot·ror·es pela demora. na::; pro- O De. !\Ianuel l\!nrtinho ft•i o unico presidente 
videncias do governo fedeeal.-Costa RiiJe,;·o. que, no limitn<lo espaço (le seis mezes, purle 

• " • • • r' f ' 

Joseli.- C~ce,·o de Sà.» os pt·ofessor·es publicas e empregados e:~ttuioa.es, 
sempre atr·asados,32:000$.Nunca. houve exem

s.r ·, presidente, acredito ter dem.on~trado ú. plo de tal dura.ntc o tempo thl. monarc:hia, 

lucta~ em Cuya.bá, dirigidas tL redacção Je I:.tdo ~om gene~os a.limení.icios ., mt' guerra 
uma folha que a:' publicou sem res~rvas. do Paraguay, como se disse no Senado, 

Está bGm provado que o tenente Mamede porque esse benemerito bra.zileiro não conto. 
foi lynchado, e verdade, e o que lamento. ma.is de :38 <1nnos . de íd<i.de. A guerm 
profundamente, ma.s que não foi assado, nem terminou ha 22 annos, e aos 16 não podia 

. carnea.do. nem seu cada v-er f,,i insultado, elle ter especuhtdo com fornecimentos e ne-
como aqui se propaJou ca.lumniosamente. gociatas; alem de que, pouco tempo depois 

E:; te facto mesmo se deu em relação a.o te- da. gueri~a, do Par<J.gnay, em elle sar~ento da 
nente Mam.érle porque V .. Ex: viu. S. pr2~i- guard:.1. nacional! Nü.o P?dia. poi::>, t~r cspe-

• .. .. • • r • • • • n• ~ .•• . . í. ..;::,• e . - lll 

lencias foram praticadas por este moço, meu honrado senadnr, que n~o perue ocrosião pa.ra 
collega. outr'ora, na escoüt milita.r e a quem, nggredir aquelle seu illustre e chorado de
affirmo a V. Ex., nunc:tt su uz ca )az de s;.tifecto. 
levantar ao menos a mü.o contr··~ o ma.is.feroz l
dos seus inimigos, e que no entretanto tor- cio, creio t ::>r cumprido n. minha. missü.o, de-· 
nou~se o mu.is cruel ent.1:e .os seus eompa.- chtr:mdo a V. Ex. simplesmente que o qu~ se 
nhe1ros ness3S dr:plorave1s acontecimentos de deu em Mattos Grüsso foi devido ao patrio
que M;.ttto Gro3so loi theatro. Eu conheci-o: tismo de seus filhost e que o acto dos matto
na es:·ola militar; era um moço calado, ponco grossen::;es é tii.o exteam·d iuario, tão grande, 
expansivo para com os seus propPios collega .. -;. tão nobre e tii.o tiigno, que eu me orgulho de 

o SR. B. EYILAQUA _ Tambem 0 conheci ·, . dizer neste momento que sou filho daqm'lla. 
terru,; e mais porque si houve estado entre 

V. Ex. tem raz,io. os vinte da, União que mai:; dignamente pro-
O Sn.. A. AzEREDO -Esta e a reulida.de, cedcss~ em rela.<;.ão a sua autonomia., em rela

Sr. presidente, 'a usando-me extraulteza .os çü.o á sua incli3solu1Jilidn.de com a União foi, 
seus instinctos sanguinarios nas lutas de minha inquestiona.v~imen~e, Sr. presidente, o E.::tado 
ter1·a. · de Matto Grosso. (Apoiod os; mui'o l,e.n.) 

Não houve em Matto Grosso mortici- Ellc reivindicou, pa.sso a passo. os seus di·. 
nio, como.se tem affirmaclo nest.1. capital e reitos ; assegurou tt integriüade da. Pi1tria ; 
como se tem propalado nesta e na. outra. ea.sa. sufl.'Ocou a !'e volta. milit:.u· e restabeleceu o im-

o po.r ameno. ouv t • u , ~ 
paração abortada, uma. revolt..1. milit::tt· suifo- centml. sem intervenção diL•oeta d!l União. 
cada pelo brio e civismo do povo Matto Gros- Reconhecidos o br·io e o ci\"ismo do po,·o · 
sen5e. (r1p .i .. a,.~~ ... uito 11e•1t .) matto-grosense, a dignidade c ::t nobreza de 

COmo era. o meu int~nto esclarecer os factos minha terra, a sua. autonomia., não serl'i eu 
que se deram em Matto Grosso, o que acre- quem deixe de a.cceita.l' o appeUo do meu illus· 
dito ter .feito levantando as injurias attribur- tre collega ele deputação, em relação á pa.z e á 
das aos x;n.eus bravos patricios que, ã cust..,; de concordia. Nem outra c.oLtsa posso de...~ja.r~ 

. C::1.1U::tr:t A. 31. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:04 - Pêgina 23 ae 50 

- 242:..... 

uniâ -vez que não empane o brilbo daquelle 
m.ovb·ento patriotico, a altivez e patriotismo 
do povo matto-grossense, que soube por seus 
propt•ios e.~for'Ç(ls. por sua dignidade feticla; 
reconquistar aquillo que havia pet·<.l:do- a 
sua autonomia, rrstaueleC~>ndo a int<>gddade 
da patria am~çada. por um momento de lv~
cura. Tenho concluído. (:lf1,!ito ú.:m. ,,.u:tu 
be.n, ~nuito bem; O orad..,,• i com1wii1Le,u"dn 
pelo~ dep~.<tados pre$entes-) 

SESSÃO DE S DE AGOSTO DE 189-Z 

(?ide p:ig- 162 do ~o \"OI.) 

. o Sr. Antonio .... '\.:r.eredo- Sr. 
presidente, não pretendia tomar a. p:lllw ra 
bQje porque sinto-me l.Jastante incommodn.do; 
entret:mto, precisando fa;r.er alguns reparos 
ás o~ervações do meu illus:re c<:lle~. de
putado p~lo Par'~. direi alguma.s pala>ras em 
_resposta ao seu discurso e justificarei a. minha. 
emenda apresentada no ultimo dia de sessão. 

Sr. -presidente, o illustre represent:Jnte. do 
Para, no seti discurso sobre o orçamento do 
exterior e em deres:t de seus collegM dijllo
mata.s, fez referencia.s aos or;;dores que no 
a.nno }laS':<I.do tomaram a palavra e censu
ra·ram os representantes hrazileiro~ que não 
teem sabido cumprir o seu dever. 

0 SR. AUGUSTO MONT&'\'Et,;RO - Não fallei 
~omo collega. 

O SR. ANTO~'to Azmu;:no - Y. Ex. ha de 
perdoar-m!'. Eu creio queelle& não teern, nesta 
casa., detensores, m~ das apreciações de de
fesa. que o il!ustre colle,t?S. fez, reconhece-se 
ter respondido á censura. daquelles que, como 
o orador, - se referiram a(IS nos;;os r epresen
tantes no estrangeiro. 

· · Nito vá. o1fensa. n~nhuma. a. e.<s~ dignos 
compatriotas, mas em <J. ue pese ao illustre col
lega, poucos são aquelles quE< ml!recem uma. 
diotinrção especial do Congresso Bl'azlleiro 
RepubliC!llo. 

: , . 

o si. AUGUSTO MO~iTEN'Er.Ro~ Não apoiado. 
O .SR. A!iTO!\"IO AZE.aEDo ·-Não quero razer 

l'eférencia.s, como fiz, no a.nno passado, in di
cando os nomes daquelles que meuos serviços 
teem prestado ao Brazil no estran"'eíro, sen
do-me licito, entretanto, dentre eiles distirt
~uir o nosso representante em Pariz, pelos 
ilnporta.ntes serviços que tem prestado á 
Republica. . 

O SR. AUGvsro Mo:o.'TENF.GRÓ dà u:n apa.rte. 
() sa .. \f\'TQ},'lO A2EREOO-v. EX. ha de des
~~e;llo ~eU di.scurso,o a_nnO passadO ex· 

ceptuei nominalmente o Sr. Piza. e A.lmeid~ e 
é preci•o que V. Ex. S<\ib..-1., Sr.presidt>nte. não 
receio que s·· me conte~te. d~cla,•ei na.quella 
oc-casião que tínhamos rcpresetit1.11tes di.;tin
ctus pelo $CU r.a'ento,c;:!.pacidat.le intelh•ctual e 
moral, mn.s que nenhum serviço prestam no 
es tro.ngeir·o. prindp .!mente depoi5 de 15 de 
noYemoro de JSS9. (lia 'tNJ-i'•s aparlas.; 

Disse mais que alguns delles parecia m an
tes repre~entantes de Sua Magestade o irupe· 
rador . do que do Brazil,como aqui supponba
m bs que deViam sel-o, como a nação tinha o 
direito de esperar. _ • 

(Os S•·s •• lfmtLnegt·o .-';.. Eltis e Costa Ma· 
c/uylo tl·ocar,~ apartes_} 

O SR • • ~;-.'I'ONIO AzERF:DO-Demonstro lltcil· 
mente. 

Um dos nossos representantes mais illustres, 
distiuguuoain<la. ngora. pelo governo da Repu
blic:~., o Sr. barão de Aguiar de Andrade •. • 

O SR. At:Gusro Mo"'T~EGRO- Um dos or
namentos do cot'pO diplom;;.tico br-aziteiro. 

O Sn.. A!\roxro AzEn.e:no-E,tou a.ffirmando. 
Um llos rept-e~entantes mais distinctos, o 

Sr. b~rão de Aguiat: de Andrade,11lr,imamente 
distínguíd<> pelo go>erno da RepulJiica, que o 
nomeou para o imttQrt.-mte cargo de ministro 
junto :to governo do Sr•_ Harris3on para tra
tar das q nesr.ões das Missões. dependente~ do 
ar·bitramento do Presidente da RepubUca dos 
Estados · Unido$; o Sr. Agui..·w <le .-\ndrade 
foi rereber o ex-imp~rador quando b<mh1o 
daqui partiu para. Europa. ' 

0 Sr.. . AUGUSTO ?I!O:'\"TE.'\'EGRo-Qual a CO!l• 
clus;"lo que V. E;e. tiro 1 

O SR.. A~TO~!O Azsm:oo-Elle não de;ia
('Omo rcpres ·n ·a.nte do Brozil. republic.'tuo, 
recehel~ Sua }Iagestade sem autorisae<io do go• 
vemo de que ct-a. delegado. · 

O Sn.. A 'CG'I:STo Mo~-rE:>Eo;n.o-E' um exll.on-ero 
de republitanismo que não comprehemlo. 

O Sn. A:-'1'oxro Az:m.~Eu não sou al.Jso
lutamente faccio;.o, repnblie&no iutransi!!i
vel: nunca \'im, desta tribuna. dizer qu~ sou 
republicano hi<:tor·ico, ao contrario , tenho 
Stmpre occnltil<lo e.~ta qualidade, que pos
suo •los bancos n.cademicos, porque nii.o J'a.ço 
questão de titulos de ser republicano histo
x·lco nem de ser reputlícano de agora .. , 

{Os Srs. A-u(J'!.sta . Ho;Jtcneg;·o e .4J{J•edo 
E/tis trocam opu1·Les )_ 

O Sa. AXTOl\10 AzÉar:oo-Eu só trato dos 
representantes da R~jJUblica no estrangeiro, 
que não t inham nada. que >er com o impera
dO!'. drsd~ o mom~nto em que aceitaram a 
R.,publica. . 

O SR.. AuGUSTo Mo~~'EG&o-V. Ex. està. 
$.Ünal procurando indiYidull.lidadcs. 
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o" S~. b!0:\1.0 AZERF.oo-Nomeio o Si'. b&
l~;io de Arinos e out ros barü·:s :LS~i::;-n:l.lMlos . .. 
· 0 P.P.. AUGUSTO MO:'>:TB;>;l:!GRO-ESt.i em clis

ponibilidade. 
O SR. A:\l'ONIO AzEr.Et>o- Esta.va. ser·viodo 

ao paiz então quando o anuo lXtssad> eu dis
cuti o orçamento elo e:~<tet•ior. 

centar: o Sr. Arinos estava. no seu deireitO, 
cont!l.m!o, que uma ve"t posto em disponibili· 
dade, uilo soliclta.s>e do governo republicano. 
a. smt nomeaçii.·; pam o Vaticano ou outra. 
lega~-.ão. (.'1p.,ic<clo.,.) 

O Sr.. Acc.t:sro ~Io::-.l'E~Ecr..o-V. Ex. citil. 
um facto, e en, sol) sua 11al;:.vra. acce\to-o. 
Ell esta:•;~ na Eut'op<t, c sei como o facto foi 
recebido pot· todos com a lll:J.ior increduli
tlmle. 

Ma.s parece-me que V. Ex:. jà. vae concor· 
d:mdo commi;o. Or;t diga-me V. Ex. : o Sr. 
bar-:io de Arino!' procedeu bem quando se 
prvcla.mou a. Republio.:;1? . O SR. Ax~xro AZER!:DO -0 Sr. ~r-;io de I ta.-

. · . d' .d 
1
.d . JUba. qne cltzem, pt·estou-nos se1·VJços por oc-

St trago 10 LVI ua 1 aaes e para mostrar n. .::asiüo do l'ecouhecimentco da Republica bt•azi.. 
V. Ex., dest<t maneira. que eu tilth:t. roziio teir·a. pela. Franç:a, esse, ainda 1!;.1. pouco, 
como os meus collegas ctue nt<tco.t~tm o corpo seguntlo dis~er;tm-me. deixou" su~. legao;::iio, 
diplom;~tico o :wno p~ss:cdo ; porque 0sses ~em crmsentimento do goYerno da Republica., 
no~os represenbnt:s no estl·ang~::i ro não teem e lú. foi á He;;panha. acompanhar 0 corpo do 
pre$tado serviços rttte o paizca.rece e que tem imperador. 
diL·aito de e:dgi!· delles. "'iio acho criminalid:tde =neste procedi-

O SR. ALFil.EDO Eu.ts-E u. prov<.~o ~ true não mento; é. até certt) ponto, lionrow, ma.s oão ê 
hou ve um~ rapresent.1.nte brazileiro que de- cot-rccto. principalmente d~:cntedas potencias 
1enllesse o BrH.zil nos Est:ul.o;;-Uniuos quando europeas. 
eu lá. C:>'t'l.va.. ; Ou outro diplomata., seguindo do Rio da. 

O Sa. Auovsro ?.ío:\-rtt!\EG<'.o-0.;; ministros Protn.J?<lra. a Europa, ao passa.r por aqui, de- · 
brazite!ros não são alJrig<l(los a. fazer conhecer clm·ou que os que tl>es::lem rorlunas gal'an
o pa.i7. no estrangeiro, porque não siio jot·na- tidas deviam transpot•ta.l-a;, p:1.ra. a Europa. 
listas. Ora, o nobre deputado não o 1ez; nós não 

O SR.. ALFREDO Er.Lts-Si.i.o >"el'dacleirns si- fizemos injut'ia t:tm<~nh;o â.s noYas institui-
necuras. ções! (Tt·OJcWil·se diffci'eiltes apartes.) 

Este;: f;J.Ctos demonstt·am q:ue os nossos l'e-0 SR . AUGUSTO MO~'TEXEGno-Não apoiauo. 
Então a representação nacional e uma slne- pre.;entantes. no tempo do imperio, não eram 
cura~ represent.ante3 do Brazil, mas sim de Sua ?.Ia

ge.;t."l.de o imper-,\dor; e como aqui !>e disse 
que se fa.úa injus,lça. a esses nosso.> repre5en
t<tntes diz~ndo que eU~~ não conheciam o Bra· 
zil, peço licença. i V. Ex. parn. · dizel-o, repe
til-o, affi1·m<~l-o e demonstrai-o. 

· O SR. Cosr.>,. ~r.....cuA!Jo-Nâo é uma couse
quencia Iogic01.. 

O SR. Auct:sro Mo:->TFl.'\J::v:w-0.; nossos di
lllomatas nã:o são articulist:t~ de.jomaes. 

O StL. -'\.LP.muo Er.us-M:1s devem defen
del· o p~\iz ata~atlo. 

O S1: . AvGvno Mo:->1'BXEoRo-Derendem-no 
b!Yez melhor do que uõs o t:tzemo3 ne~ta. c;\~a . 

O S :t. Co;TA MACH . .a.oo -V. Ex. e:>tô. :.\1la.i
xonado. (1'1·acan1-se· CJut,·os apa;·tcs.) 

o· Sr.. Ai\'T0:'-:10 A •E REDO-llf<t S eu esb\·a 
me refel'intlo ao Sr. bariio ele Arino~. que 
tleL'tOU o passe; o que fazi<.~o, <~o .sua. r~idencia 
em P<trit., onde goz:wa de tre.s meze;; de li
cença, para. retomat• o 8eu posto em Londres 
qua.ndo 1oi pt·oclttm"tb "RepubHcu; e S. Ex., 
ao entt':J.l' na. Ieg:.~.çiio , foi dando ordens ao se
cretal'io. que <J.S não t\cceiton, e rep~liu o 
Sr. Pedro Beltrii.o, }mrtt declu.t·1u· q ne u. le
gaç>to do Bro.zil em Lo:-Jclt·e.s niio acceita. va a 
Jll'Ochm:•ç.ão ela. Republicn. no Bt·azil, que 3. 
Republica. nã.o e 1~ ... YerdadeirJ. e que rleYi;~m 
ac·ceít:u·-~edo impeto;ulc•L· as orLlens que dtului 
tossem enviad:J.s pM'(l. a. Europa. 
· Parece-me qne o nobre deputt.d~.' não }X•de 

contestar este ft\cto. Entretanto, elevo accrl.'s· 

O SR. A"l'GUSTO :1'[0:-iTE~EGRo-E eu peço li
cençn. par<~ contestaL·o. 

O SR. A:-."T0:\10 AzEREDo-Agora resta saber 
qual ue nus olous tem rnzão. 

Digo que so:1 cu; amrmo, e o nobre depu
tados nflo poderá conte;;tar, porque se· nós 
mesmos: que aqui esttmo.>. que somos l"epre
sentantes du. nação, de...<:conhecemos os factos 
que se {k'1.ssam entre nós. junto de nÓ!>, quanto 
m:tis o5 llOS$OS rept•esent.antes no estrangeiro. 
alguns elos quaes não vêm ~o Brazil a dezenas 
de annos ~ 

O Sn.. _.\.TJ(lti.STO "i\foNrE:XEGno-Esse :.wgu
mento pro\·a. de mais. 

0 SR. ANTONIO A:I.EREOO-Se V. E.x:. já. <:OU· 
cot·d;~ commigo, em.ãu e.u deixo este lXInto. 

O Sa. At\~ui.ro ?-ro:->tE::-<J::c.Ro-Pois Y~ ~. 
admitte a. n05S<~ i;,'llOl':lllCi:t ! 

O Sn.. A~l'oxro .~7.EREoo-Nós, que somos 
intet·es::ados, queob:;en'a.mos os factos,. de3-
conbecemos muito dellcs, quanto mais os · 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 11:04 - Página 25 de 50 

nosgos Ullnistl'os, que não pensam no Jlrazil, 
qu!! não conhecem as no>Sa.s cousas. que não 
conhecem os n03$0~llomens, qne não estud:un 
nem a nos~a.Ungua! (.lp·Ji,Ldo•, mt~iro ben?.}_ 

EllP.s, q_ ue est<:i.o la lôra lO e 12 annos, n<~:o 
conh•·cem a lin:.:-ua portugueza. qu11nto ma1s 
a. no~.,_ geographi.a, para. dizerem.no estra~
geiro,o que S· ·mos e o que valemos ; clles m.to 
conhecem o nosso clima, a ubmlade <le no:>SO 
ISOlO, a. tJ.)pogra;ph\a, 3. geographia, nada a.l>:;o
lllta.mente, com acepção de um ou outro que 
tem mo.iõ ou menO:; dedic:ulo seui! esror ços. 
em I>rol do;; i.nteresse5 do Bro.zil. 

o Sa. <\uG't'.sTO ilfo;o..7E1'-'EGR.o diL um aparte. 
O Sn. Puu:s F.ERl'tEIRA.-0 nobre deputado 

esta falla.ndo muito bem e com patriotismo ; 
como falla. em geral. 

U)t Sn..DEPvTmo-Diz-se mesmo que alguns 
·são exploradores. 

0 SR. PIRES FERREIRA-ESse negocio de 
· explo!'ador precisa. de explomç-.lo. 

· - O SR. CoSTA :M.\CHADo..-E' neces5arío mes
mo ~~plorar-se. 

O SR.;: AuGusro MoN1'E"-"EGRO da um a.par fe. 
o sa. AJ.'\TON10 Â.ZEREDO-V. Ex. diz bem! 

eu não nomen.ria. · 
O SR.. AuGCSTO .Mo:·.-TSNE:GR.O- Procede 

muito bem. (Ha O\IUos ap~l'tes.) · 
o sa. Amo~ro AzErtin~Porta.uto,Sr. pre

sidente, não ê de admirar que se dig-.l. que os 
nosso.; r epre.;entanteo não conhecem no.;sas 
cou~s e nem se interessam pelo Braz";!. 

O meu illu~t.re collega. IMlou no livro a.ma· 
rello. Nós inrenzmente não temos este livro 
amarello, e $i ti vessemos algum li>ro pa.l';J. 
nossa. diploma.cia., acredito que serio. ne;.;ro ; 
os rela.torios que >em p:1ra a. .$ecretarlu. do~ 
eitrangeiros são insignificantes e dcüicientes. 

O SR. Atx:USTO Mo~-n:r.'"EGRo-V . Ex: . j:í. os 
le11 f · . . . 

O SR.. A."'.'l'Ol'iiO AZEREOO-Tetlho infor
maÇÕeS de pe$Soas competentes da. secreta.riCl. 

· . repediva., unica. fonte onde poder;a colher 
dados. . 

N&o ha. nad:. absolutamente que ,iustitlque o 
que no~sos ministros estão fazendo na Eur·opa.; 
elles cingem-se a offi.cios, como o nobre de
]Ut2.do mesmo j a. disse. 

O nobre deputado ta.mbe~ja opinou ctue 
os consul.a.do;; podem. s~r exttnctos e que a.s 
legac6es podem;.se euca.rrega.r des5es trnlnl.

- lbos, v~to serem estes in~ignifi.ca.utes. 
. - O SR . .AUGVSTil M011'l'EXEGI'O-E' preclso que 

. ,!Se interprete as minha.s pa.lwras do modo por 
. •. , ~<!~~ el.laS furam pron:tociadas. O que eu disst 
: . folo~uinte~ qt\e na.scapitaes on,te houvesse 
.. · l~g~~. o ~l'VÍ':() con~t' l)cid\~ ~llt'1."~1' \101." 

sUa e<Jnta. V. Ex. julgtHle um caso 113-1'tieillat 
e genera.lis;J.. 

O Sn. AI\'TO:>Io AzEl'I.Eoo-São serviço;; dis· 
tínct-'8: o da legação. que representa a pa.rte 
politica. de um paiz. e o servi~o commerc!al, 
que e exercido pelos consule$. 

Acllo que ba>íu. incompatibilidade mani· 
festa. entre estas duas fllncçães. 

O SR. AiiGUSTO MoNTEl.\'J:GRO-Nâo ha. nem 
uma.. O pes.."'al da· legação e numeroso e póde 
distribuir perreitamentc as funcções. 

O Sa • .!1\"'ro:-\to AzER<:oo- Mas o tempo não 
r: !lega para. u~ sa.H~. E, "Si act11a.lmente naila 
fazem. quanto mnis se accumularem a~ func· 
ç·:e.'! con;ulares i\s diplomatica~ . 

o SR. AUGU~TO Mo;.o;:rEXEGRo-Não se vac 
aos salões ao meio-dia; 

o Sn.. A l-iTO:'ilO AZEREoo-i>Ias S1•. presidente, 
uma vez que chegamos á questão dos consuli~o· 
dos e legações, quero ju~tillcar a minha emen
da.,o que o meu distincto collega. pelo estado 
de Minas j a o fizera tambem. 

Sá que delfu. disoorda. o meu iilustre col· · 
le.,"CC.. . ' ' ~ .. 

0 Sn.. A UG"USTO MOXTE:-.'EGRO-Em p~rte. 
o sa"! ANTONIO AzE:REoo-Ma.~ nTI.o tem l'll.· 

zão. 
Sr. presidente, lJeço, com diversos outl'os 

colle,rras. direito de concurrencia aos cárgos 
d\ptoma.ticos .par"' os CO\~ules gera.es de pri· 
me ira. classe. : 

Ha ministt-os de terceira ordem. >egunllo a 
proposta. apresentada pelo meu illustre CQ[~ 
lega. . 

0 Sn.. AUGUSTO MONTE~'EGIW-Aindn. l\1i ma.l 
comprr.hend!<lo neste ponto 'de representar ; 
não estabt·leci tres t b.sses de ministros. · 

O SR. A.-.;ro;);to A;;~R.Eno-Pois bem, minis
tros de Z• Ol'ílem. 

O Sa. MoR..\.ES B.\RRC~s-Esta. . classitlc;J.~o 
pótle sed~it.a no orç:.unento. · 

O SR. A:o."N:-.:ro AZER.EOO-V. Ex. iell a m i· 
nha emenda.? Pois eu vo~ 12r. (La), 

Portanto, é simplesmente questão regula.~ 
mentar e nada tem com de3pezas . · 

o SR. MoRAES B.Utn.os dá. tun aparte. 
0 SR. A.-<TO~lO AZERE'Do-Sr. presi.uente; 

acho isto da maiot• convenienc:a, porque bo. 
no nosso OOI'PO consular homens disclnctissi
mos que,se ~sti "~"~;em Jazendo pat·te das nossas 
legilç<:~, honm•·ia.m a nosstL diplom.acia: como 
tecm honrado o paiz com os ~us S;.;rvaços • 

Quero, por exemplo, Sr. preshtente, lll9 
referir ao no~~ consul em Genova. •.. 

U>tA. Vcz-tste i:n::.rece tudo. · 
O su.. A.~'I:O'l-\'lo AZERE~ • • • ~. sobretudo, 
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ao Sr•. barão do Rio Bra.nc-o, nooso consul em porto commel'Cial muitíssimo maS; impo1•· 
Uver·pool. ta.nte do que o de ~t, rselha.. . . 

· A minha. emenda. faz pas<ar pa.ra. a·catego-
O Sn.. Prwao Alif:RICO- O bar-J.o do Rio ria d t' consul:ldo !!etal o consulado simples de 

Branco e o <:ommend:vlor Rodr-í!!ues Martins Pa.riz on do Ha.vre, fazendo passar pa.ra. a. ca· 
são (lous funcciona.rios que muito:> serviços tegoria. de simples 0 consulado de Marselha, 
teem prestado a. o nosso pai.;.. como e 0 consul<tdo de Bordea.ux:, ultimamente 

O SR. A:>."TO:"i"IO AzEREOO - Qualquer lega- crea.do. 
ção da Europa ou da America.que lhe !bssecon- Alem· disto, Sr. presidente, aceresce a. cir· 
fiad<t. o íllnstre representante do corpo con- cumstar:cia especial da. condição de tida. entre 
.sular em Liverpool sõ pOO.er·ia hom•·.J..r, hon- a.s capit.aes e outras cidades, entre Paris e 
rando o no.•so paiz, como $incero bril.zileil'o, Lonrlres, onde tudo é mais caro, e Marselha. e 
come'\ um<~ itl~dli::;enci<J. noW:vel. emfim como outros consulados, onde a v-ida é muito mais 
um homem capaz de fazer· conhecido o nosso tacil. ("1"oi,,dos.) 
nome, o que nenhum ontro dos nOS)'os mi - o.s consulados estão ma.l distribuidosem sua. 
uistros, com excepçiio do Sr. Piza. ou um · ou c!~tssificação, quer em rela.I(ií.o ás suas sedes, 
outt·o que pQr ventura. uiio !lle occorre á me- quet' em rehtçâ.o á.s suas rendas. O consulado 
moria, t?.m procul'ado fazer . de Ba.ltimore rende muito mais, incompara-

Ainda poder·iu. cit.:"lr o nosso consul em Mon- velmente mais, do que o de Genebra. ; eotre-:
tividéo, o Sr. Domingos de Aze;·edo, que sabe tanto, este é ger·al e aquel!e simples. sendo 
:z:ela.r o nome do Br-a?.iL honrado â. classe a que inversa.mente remuner~dos, e nü.o se atten
pertence. dendo nem ao tra.ba.tho, nem ás condições de 

De mais, St·. Pl'esidente, porque razão não vida eott·e os dous pai~es . (.4pniarlo· .) 
se lia. de fa:mr entre nós o que se pl"atica em A modificaçlio que entendi dever pPdir á 
outros p:\lze.~. em que os consu les são <~-PL'O· r:amat·a..na classiftca~o dec~nstllados~ ~justa 
veitados para as lega<:ões 1 ·e simples, como se veda. ra.p1da. expostçao que 

O nobre deputado pelo Pari u.ch:.t que o> a. respeito acabo de fil.Ur. (.-!poia·IO$, ) 
secretario· de legaÇão podem exercer o> ca.r- Sr. presidente, terift. de justificar o meu 
gos de consules e que est~.s a.té pod"m ser eli- , 0 t0 em relação á lega~o do Vatica.no, se por 
minados. mas não quer admittir que os consu- mim niio o tivessem r~ito tão brilhantemente 
les po~a.m concorrer taxa.ü>;).rnente, pcu'll. os os meus dístinctos coll~as, representantes do 
cargos de ministr-o ? · Rio de Janeiro, o Sr. N\lo Peçnnh:l., e dn Rio 

·Não teni razão o meu illu3tre col!eg:t. Este Grande do Sul, o :3r. Demetrio Ribeiro. 
acto serã. de equidade e de justiça. (:ipr.iCII.Io$.) Ne!!ando o meu voto ao restab~lectrnento 

O Sa. Nrw PEçA::->u,\. - Mtüto bem. dn. lega1·ão do Vaticano. sustento as minl.las 
ideas ennunciadus. nesW. ca.sa,o l\nno Jla'Sado. 

O SR. AI\"TONtO A~EREDO - Na. sP.gundu. Quizer:t ta.mbem !a.lla.r sobre o tratado de 
pnl'te 1ln. mesma. emenda refiro-me t\ (:las- commer ·io com Portugal, que reprovo in li· 
sitica.ç~o do:. consulados. Es~ cl:l.ssificac;"io, •ni.te e que. não foi feito pelo governo actual, 
feita pelo cx·mini:stro do extel'ior, o Sr. ma.s pelo ministerio ~ss~•do que o pt·cparon. 
Justo Cliermout. não attendeu nem a E:, al.,tmdando nas mesrnas consiclentcõe~ do 
convellicncío. do serviço, nem <i. impor·tan- Sr. Alcindo Gua.nab:tra., n5.o vejo razão para 
cia <los logn.res. Nii.o l1<1. mesmo razuo })tl.t'a. a.ppro...-<tr-~e um tratado que só no! traz pre
que. na. phr-a.~ do re~ulamento <h>s~e minis- juizos. que nos e tão e~ra.ordiru:.riamente 
tro,niio se p<>S<>-:1. crear dous consul<tdos ger-.1es lesivo como esse que tão de parto contraria. os 
no mesmo paiz. uesde que a con veni11nch do int ·resscs da Republica.. (Jluito bem.) 
servi('.o o exiia: quando muito, emenclo. po- Sr. presid"nte, acha.ndo-me muito encom-
der·se-Jtia. modilica.t· a denomina~o. modl\do e não podendo continuar o meu dis-

Em st13. cbssíficação o que se d<i. é que hn. cur.so. vou terminar; antes, porero, de fazel-o 
con~ulados gemes, '·llleliiOl' renumerados. e como est:unos tratando do projecto do Mi
muito meno~ importantes do que consulado~ nisterio das Relações Exteriot·es e, portanto, 
simples. com renumeração menor; (apui .. do$) de diplomacia externa, seria. bom que tratas
assim como !la classificados na mesma ca.tll~ sem os de cuid:l.r da diplomacia interna.. 
goda consulado~ de importa.ncia. maior e me- EstA diplomacia é a. que me parece mais 
nor, cla.ssiftcações inteiramente desigua.es. ditncil. 

As3im, por exemplo, são conside,·a.dos con- Rita diplomacia e que me parece ma.is di!-
sula.dos simples o de Franl·kfort e o de Lon- tlcil, princip•tlmen~e se não :.e encontrar da 
-pres. sendo qtt" o. importanci;\.daquelte não se parte, não sã dos represent..1.ntes 1la. nação, 
compar•l. com a. deste; assim. por exemplo, I como de totloa os pa.t1'iotas nrdadeiramente · 
é considerado consuludo gero.t · o de :Marselha., l ,.ince'-o~. de todos os republicanos -;erdadeira
estando, entret.\nto, ~sificados em categuna. mente pa.tdot:lS.a. mais decidida. boa vontade; 
inferia!' o. consulado de Pariz e o do Ha.vre, será. inquestionavelmente mais difficil,p0rque 
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a diplomacia. externa nt)s a fi.l.zemos !)elos nos· 
sos representa.nt,:;s que cuidam do Brazil ou 
não, mas qae não deixam de ser os encJ.rr·e· 
gados da politica e da. paz ext ernas. 

Pr·€cisamos,porto.nto, faze1• a diplomacia in
terna. e creio que não IH1 occasifio mais oppor
tnnn. do qne e.sta, porqu3 est~.mos em uma 
situa<;oãu inteiramente 110stHisadorn., ao mesmo 
tempo maisRpropriadapel<t amnistia.que aca
bamos de votar. (!l-I,tila bem .. ) 

E' cont!•a esta hostilidade que quero (lizer 
duas palavras : 

O Congresso Nacional,dividido em duas lXl.r· 
w, fôra do Congre :so Nn.cío1utl os }mrtidos 
ainda não organísados,degladiando-se;é contra. 
est..1. deglar:\iacã.o. i]lle nii.o póde eY.:i:;tir aindn .. 
contra. esta. separaç;'io, que existe drntr-o do 

' proprio parlamento, que venho falhtr. Nus 
preci:>a.mos, S1•. presidente. neste momento, a 
eoncilio.ção, Foi não a conciliação, pelo meno:;; 
um intersticio ; estabeleçamos uma tregóa., 
em nome dos altos interesses da m~o ... 

O SR. L"\1>10 no BR.AZIL dá um aparte. 

0 SR.. fu'\'TOXIO AZEREOo-E' assim, Sr. pt·e
sidente, qu~ eu quiza•a. levantar, neote in
stante, a bantleira do pa-triotismo, appe1!a.nd·1 
para os represeútantes da opp05ição e p:m\ os 
opposicioni~tas que se degladiam lá fóra, p.,ra 

·que fizessem comnosco. os que defendem o go
verno, um tratado ·de at•misticio, um tratado 
de paz. (AJJOiado,). 

teresse paro.· t1. patl'ia e com graves }lr:-jnizos 
po.I':l. as no•·a3 instituições. (,t,,oi,_,tJ,,,.~.) 

Em nome da Republic-a., pois, em nome d:~. 
}J:\tria., e~tenda.rnos a bttndeira. brn.n~ da con
cillaçit:o. (.-Jpo•111los.) 

VozEs- ~!uito bem. 

SESSÃO DE i4 DE SETEli!Bl:W DE lB92 

O Eh-. 1\'.Iartinh.o Rodrigue .. 
- S1·. presidente, tenlw. necessidade, ne51e 
momento, de tod~L i\ att(!onç.ão d:\ c~mara., rle 
tod;t a bcnevoleucb tios H'eus illustres <."Ol
ie"ttS 

l:mà gt•avc quesliío que entende, dirP.cta e 
prorunrhunente, co1n os interes<es políticos e 
S'lciaes do mais elevado alc<mce, é tntzi !a ao 
sciorlo p~u·lamcuto. r;ue, I.'SlOil certo, saberá., 
com a i ode penr!on ci:t CJ ue o caracte!'is·t , e q ae 
tanto o tem ele~·ado n~t opil1ião do p;Ü;~ e 
per.,nte a sua p1·or•ria. consciencia, re5olvel-a 
;le modo n. -q u~ sejam sal vngu~rdados esses 
mesmos interesses. 

E' assim, S1·. presidente, que o 
milde representante d:1 camara ..• 

N;1o ó um:t qnestão de campa.nario que está 
em litígio ; não é nm:~. cau,~ cle p·~~ueninos 
illtei·esses P''l'iühn•íos que s,~ pleitci•t; não e 
uma. qnestii.o pe;soal q11e está em jog-n : é n. 
mol'<~rlade r!a Repub!ict\ e n sn.utid<Lde dlls 

mais lm- leis q ne periclitam. 
Qne imp:Jrt;\ par<t ll m~ioria ou para mino

rin. do Congr·es~o um voto m:ds ou um Yoto 
menos? Que imp~rto. p:u·,, acon5olid:,~o;.i.o da 

modesto, R~pu1Jl ic:t mai:; nm cu m~no3 nm b:ltal!J<vlor! 
VozEs -Não :1poiado, 

O SR.. Cat..t..\S L~•l'l.'-TO - O mais 
póde ser. 

O SR. AN1'0:-1ro A7EREDO-••• em nome u:t. 
Republica, em 110me.da pltria. levtmto a. 
bandeira da conciliação, a ba.n de ira. da. paz. 
pedindo que os illu~tres l'Cpresentantes da 
opposição. que O! opposicionistas lá tle fóra. 

-1Jassem um véo >obre o passado.'· • 

ln1por-tn. muito por·em, pitraa mntN..l!idüde 
u:~s inst!tuiçUc~, pRr<t o Cl'e~ito lh Rc
P\lblic~, fiUC t\ hon execuç.lo d"s lei;; s:'.i~ umo. 
realirlade, e, ~ollrctudo, Sl'. pre~i lente, que 
ns eJekües nio Sl>jnm uma btll'h, nêm nm>t 
fmude >crgonhoso. o indigna., por·que ó da 
verdade e da pureza. da:> m•nas que se arcre o 
grilo de lib~rdade e de moralí.!ade politica. de 
que temos nec~sirl:tda, princirJalmente ag-ora 

. . nest;t t'epublic<~ incipiente, que tanto precioa 
O SR. Al'TONl_Q Ar.e:r:-e;no- .•. ehmmem tudo consolirl:\r-sc. ( Apnitt::los.) 

VozEs- ?.fuito bem. 

o que lla de odtos e Y~nganças, e Yenham tra- Sr. prl!sident•). ô nec:essnrio, imprescindi
balhar comnosco, n~o ~m nome de um go- · \'el, que o. lei eleitoral, votatltl. lla menos de 
verno que eu aqm nao represento, nem! um anno, 11or c~te Congres;o, seja respeit:J.da 
r~fend~ neste IDOJ?-ento, :porque nest2-s quEs- c que na sua execnçào n~.o se empregnem os 
toes nao sou am1go . do go>erno, nao ,quero meios indeccr:tes partl. triumplurem ttquelles 
sel·o mesmo; so~ S1mples~1ente bl'ilZI~et!'O, que não contam cum a 1mioría dll. opinião. 
fallo como republtcano. E e como. bt'aziletro E' preciso trnbalhar com esrorço p:ll'lt a pu
que eu peço, ~anta da parte dosa~~go~, como rificnção d:1s m•nas, porque e emcon~eqlwn
dos adYersartOs .• a pa.z e <\ conc1baçao. Ce- cia do falsr-mnento do voto pela corrnpç5.o on 
damos todos nos U!U pouco_; mas o façlmo~ peh. ::lme~ç,l por· p<<rte do roc!et· pt:blico ; rla 
em nom~ da Republte~ (':P'•<·•d··s). em. nome falsitlcaçiio da "flur·ução do.s elei~õ~;~s por 

. da patrm, que ·~Je muts d? que nos. q.ue J pcwtl! co> ~gent·"s do govel'no, qu3 se tem 
estamos todoo O! <llas a degladmr-nos. sem 111· gerado 110 animo do povo esta indi!Terenç:\ 
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pelo cumprimento do seu mais importante 
âaver Ci\'iCO, pelo e:tercici•J do sou mais sa
grado,- Jireito o de eleget• o~ ~eus represcn· 
tnnte:>. 

E' por i$to, Sr. vresidcnte, pela ra ttn. de 
confiança O<IS autoridades, uos funccioua.rios 
incambitlos de apumr os voto~ dos ckh.!.d:i.os, 
que todos s~ abstem de cump~recer ás Ut'O'l S, 
po~ que tecm cet·teza. d~ que o:> votos dados 

~ nos ~<Ju:> candidatos hão de s~r apur,~dos 
~ .• Pt>r meio da f r" u•le e 1.hL violencia; pn.r!l. o~ 

'cándiuatos il. tiJiçüo dns mesas em maioria ou 
e[h,._uoanim irlade . 

Tr,~ta-se tla uma. questão gr:•vis=-itm. tl tt 
mrj s ·~I ta tt•ans~ndencia para a a c tu \lLlu.de, e 
cuja soltu,:ão ti rmarit U!D:J doutriuu, de·accordo 
com o ·:pens.'l.mento do le.;:islador·, ou SlL!l~cio· 
n•,l'à urj1 e;;c:r.nrl;).lo, uma immor;tlid tde uuica 
DOS f;1sto~ ele i tol':tes. 
TraU~>e <lit v<~li•htle ou inva.Jida.de <la elei

ção pt'C.:~er!irh a 16 de lever·eit-n, uo Esta•ln do 
Cea.rà,:qul! l!u tenilo a. honra de representar. 

.1\lli; Sr. presidente, por m<Lis que affirmem 
nt~nelles que se acham na posse das po3'çõe$ 
otllciaes, a el eiç;:i.o de qne a C:omara vai tom •r 
conhecimento correu t umultuariamente, ir
reg-ularmente, com o ITens;\ às leis e ao dl
rerto, ã. .i li:itiço. e á mOL' llid:ule. 

A quasi totalidade rlos eleitores não con
correram lis urnas, para não sancciooat·em 
com o seu voto netos illegaes, nullos, coo
tra.rios às his, praticados cl'imiuo:S>uneutc 
pelo go'lle l'mtclor, que se <liz em po:;sado em 
nome dtL ,·coolt,çcio rle r() d.c Í<.:\·er·eiro, 

O modo por que, para triumphar ó canrlidato 
official foi post:t em execução, pela primeir·a 
vez, no Cc;u·A, a lei de 2·l •te j:weit•o, por um 
govern::~_dor intruso, e mpcs:;a ,lo, n:io pl)r uma 
r.Jvoluç:.to rroJmhtr, mas pelo levantamento 
das fOI\lõl S fecler:le:S, qus bomharde:u··.lm a ci
dade d11. Port:tlez:t e depuzer·a.m o s~u go ~er
n:uior (egitirno, esta exig-inrlo da mnm.lhlad•! 
desta Ca.mo.ra totln severida·1e no julga.mP.oto 
dn. can:;a. ~ue lh e é a.fC~ct:L 

Sr. presiueote, é ueC<JS:>trio dizer, ain~a 
qne isto muito me constranj;~ : no Ceara e:r 
tito <letnrpo.d,ts to·ln.s ns b,1as normas admi
nistr.•tivas, esqnecida.s tl)tl,~s as no;;ões •la 
,i n~tica. todos os princirios de morcJ.Iiuarle, 
que atê nos t<Jmpos colonínes não er•a.:n des
prezttdos. A !li ~ô ha um dii·eito- · a rorç;\ ; 
só ha uma regra - o arbitrio. As garantin.s 
que a nossa Constituição otrere:e a todó ci
da·li::o brazileiro estã'J suspensas, o !oi no 
meio do horror cn us·11\o por toda. sorte do 
compres-ih qun o go~enw r.lo C<Jarà mandou 
fazer eleiçües livres p.rr;\ o Congres~o e8t:t
rlo:ol, visto teJ• si·fo dissolvido, ern r:ome d:, 
Ze;;a.Udn.de, o primeiro t:ong!·a:;so const ituinte, 
11ara camaras muuicipaos, e tinalmeute P••r•t 
O· pl'eeochimento de duas vagas. uma u.> 
S&n:t.do c outra n~ Camar(l. dos Srs. Daputad~s. 

E, par(!. que n. <lasf1. taca. uma idéa. da lega
lidu.ue e moralidade desta. ultima eleição, 
SOll obrigado a explic•tr, emhor .• r~sumi, la
rnente, a. ·chicana. ~rosseira e indigna posta. 
ern pratic-a. pelo ch •m .• do governador do 
Cearã, para. excluir do pleito a maioria do 
eleitorado cearense. 

St• _ presi•ieute, no dia 12 de al:rril !i\lleceu 
na ca,,oit<tl do Estado o senador federal Ma
noel Bezerra de Albuquerque, e no dia 25 do 
mes•no mez a mesa desta Camttra communi
cou , por t<!leg•-amrnn, ao governo do Cea.rà a. 
existenci:J. de uma vaga na represellt<•ç1io 
daqnelle E~tao:lo, em consequenclu. de t r:r sitio 
ebito "Overnador de Ptlrnambuoo o Jepu
tn.do Aíexa.n•.lt•e Jose Be1rbosa Litn;t . 

Nos termos do art . 17 § 3° da Constituiçã:o 
da ~epllblicn, o governa.olor devi • mandar 
imrne~lia.tamell!e proceder Í\ eleição pa.r;J. pre
enchilllenlo das duas referida::> vagas. l!.ntre· 
tanto o que aconteceu! 

Nilo estando •'inda organizado o governo 
municipal no E:;ta•lo, competia às cam·Lras 
municipees do ultimo qu .• triennio a. a~tri
buição de dividir em secçOes os respectivos 
mun~o::i pios e uornea.r as mesas incumbidas de 
presidir os trabalho~ eleit.>t•aes. (Art. 59 da. 
lei de 2:) de-j•meiro deste a.nno.) Mas o que 
fez o governador~ Não cont<tndo com a. nna
oimirlade das antigas C.ma.ra..o, nem siqner 
co:n a m<\ior ia deltas. impossível lhe seria. · 
fazer triumphar os c.on•lid:t.tos officiaes, y~sto 
como o governo, pela SU<\ destestavel pohtrea,· 
tern contra si a mí.l.ioria. da população, de sorte. 
flUe m<ti5 tle dous terços do eleitorado lhe são 
inresos. 

Ne35a difficíl conjunctura. o governado 
Ce ,ffi,quo não recúa deante de nenhum 
atteo tado, em vez de dP.signar din. para a 
eleição, baixou um decreto exdrc.::mlo, ma f!• 
da.,•do or.:mnizar proll iso.-iamtmle os muol
cipios, e determinando que ns eleiçi:>~s muni
ciiJaP.s se the~~In no di;t29 de m~io_ 

Convém notar que es5a'decreto é de 26 de 
abr·il e o telecrramm·.~ da mesa, communica.odo 
a exi.;teoch da Vllg•\ nesLa Camara é de 25 do 
mMmo mez Esse acto do go,-ernador tinha 
por tim as~egtu'ltr o triumpho dos seus candi
!latos, pol' meio tle camn.ras unanimes, urna. 
vez qne <1. opposição, uã.o reconhecendo a lega.
lida.Je do decreto do po:ier dictatorial, nem 
contando com as necessar1as garantias para o 
ex:ercicio do votú, não compureceria â. eleição. 
Te:~do sido derogada. a Constituição pro

mulgada o anuo passado e con ''ocado novo 
Coug-resso Con,tituiute para lO de maio, não 
h:weudo, pm• conse~11inte , lei de organiza
çào municip;tl votada pelo poder competente, 
é cl:wo que o governo municipal eleito· em 
"irtnrle do rlocreto Jo pol.ler e:xecutiYO não 
prell.enchia os li os que teve em vista o legi>la
dor, qna.ndo deterroinon que-«. p:~.ra prehen-
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.chimeuto das 'l'<lgàS actun.lmente existentes 
no. repl'esen t'lção naciou:tl pl'OCI!rler-se-llitt. à 
eleiçi.i.o Jepa._~ rlt ~'dros os memb-,·os rio !]0-
verno mun;cipal 'le accol"!lo com as leis qHe 
'ltOs E;ttrdo~ f~nlu:<fl1 sido dec-,·e~arla.~. » Or~. 
quem e compet~nte para dec~etar leis? O go
vernador~ não. E' o Congi·esso, e esse, pro
ximo a l'eunir-se, ainrla tinha de Yotar a 
Constituição, e, subse:Juenteme•lte, as lei;; 
complementares de organização municipal, 
judiciaria, etc., etc. (Aparfe..ç.) .. 

Si não havia lei de orgMis:•çiio mun!Clpal 
decreta(hl pelo poder competente, como podia 
o govet•na.!or mandar pl'oceder á eleição de 
camnras ~ (Ha um t'p<wte.) 

Nem se diga que o governador, empossado 
pela. revolnção. tendo -poderes dictator·laes, 
reunia em si todos os poderes. Isto se poderia 
:lllega.r ante~ da Coo:stituiçã.o federal, e não 
depois della, ma:dme de[JOi~ da promulgação 
U.a lei eleitot•t\1, que é expressa a re~peito do 
modo por qu~; devem serorgauisadas as mesa~ 
destinnk1s a receber e apm'M' os votos dos 
eleitores. (Apm·tes.) 

os louv<weis intuitos do legislador estão 
])atentes ous diversas disposições da lei dffl!:i 
de janeiro. · 

O que elle que;·ia era evitar a intervenção 
do governo nas eleições. E tanto isto e certo, 
q11e està. determinado ua lei, qt~e pa;Yt p;·c
enchirnmto das Wlgas a;clUa&mcnte.c:cistentes m; 
-,·epn::,eataçüo tlaciona! se Jli'OCedel·d ci eleiçeio 
depois ele eleitas os membros do go.~rn.o mtl

nicipal, de accorrlo com as leis q'IJe 11os estados 
tivel'em sido decretadas. Si o pe!lsamento cons
tao te do legislador não fosse evitar a inter
venção directa ou indirecta do go\·erno nos 
pleitos eleituraes; si 1•lle quizesse que a e lei
cão corresse soh a.rbitt·io do tJ<1der puhlico, 
escus:lrlo sel'i:t sernelha.ute disnosição. M~lS o 
leg-islado r roi além. ~ 

Prevendo a hypothese de ncro poderem 
alguns ,est.'t•los ou municipios ter governo 
muoicip.tl ele.ito pot• o~casião ·a~ ser execnta
aa <\ le_1 elr~It.ural, à1~poz saummente (]Ue 
. neste caso competi•·ia aos >Jlemb;-os das ultima~ 
camarczs municipa~s eleitos, o desempenlto de 
todas a~ at!'!"ibuiç<Jes gue na mesma tei 'l)uO 
especificadas(§ l 0 do ill't- 59). · 

O legisl•~dor não p1·eviu, uam podia prever, 
que os governadores, antes de oegauisado o 

· est:1do, antes de votad:\ a Constituição, man
dassem dictatorlalmcnte proceder á orgaoi
saç;i.o provisoria. dos municípios e eleger os 
membros do govemo municipal, sem leis 
decretadas pelo poder competente. 

Si o legislador previsse essa pos~ibilidade, 
tornat>-se-hium e;;cmsndas, int1teis e ()(!Í03as as 
clisposições que acabei de Citur. (T1·ocam-se 

. a. partes.) 
l"ão ê·difficil comprehender os motivos que 

_teve o . governador do Cearâ lla.ra mandar 

or!l'auisar p;·ovisol'iamente os muuicipio i"e 
pr~~ler r.ssodadamente ã, eleição de camata!> 
munícipaes. 

Pela disposição do art. 59 da lei eleitoral, 
que cu ha pouco cit€.í, competia ás unti,!;as ec1.- · 
mnras a nomeação das mesas inc11mbld<lS de 
pre;;idir a. eleição. Ness•'tS camaras estão repre
sentados todos o:; partidos, todos osgrupos po
líticos ela Cenrá. Eleitos sub o salutal' l'egim<>U 
dr~ lei Sarai-v-a, as mioori :s tivet·am repre
sentant"'3 em todas as munici[Jalidades, e isto, 
que devia. ser um:1- garautia pam a verd~de 
da eleiçfio, causava o ;lssombro e o des;,mruo 
tl.a gente do govet•no, visto como uma eleição 
legal, na qual a vontade popular fosse livre
mente ma.uii'estad(l. darh1. em resultad0 a der
rota. vergonhosa ·dos candidatos offici<LeS, 
como aconteceu em 1 5 de a.gosto do a uno pas
s:tuo. quando, pela citada lei Saraiva, se 
procedeu no Ceará. :1 eleição àe senadores 
estado:tes, onde os actuaes governistas, con
t•<ndo já naquelle tempo corn o bafejo orlicial, 
obtiveram apenns cerca de nove qul votes, 
emquanto os actnaes opp()sicionistas foram 
suffr,gados com mais de quinze mil. .. 

Para esmagar essa. maioria. nctunlmente 
muito superior, o governador do CeariL sõ 
tinha um meio a emprega r.-a. fr>1ude. E não 
r<lcuou deaote flelln. (:lpartes.) Era preciso 
illtvlir a lei, detul'pat• o pensamento do le
g-islai.lor, sn.ltar por cima de todas <tS consi
deraoões, ···e elle o fez, porqne assim o exi
g-i;tm os interesses d•t peQuenina e b~starda 
politie<\ que no ceara fõtz as delici~s de meia. 
ü11zia. de homens sem apoio na opinião pu
bli~a. 

Foi assim que o dec..'tntarlo [IO('emcvlo;· do 
Ceara,, recebendo n. 25 de n,nril o telefrram
m::~. da mesa da C<tmar.l. communicando t'l. 
vag11. aberta na representn~,rro da qnelle 
estado, baixou no üh\ S'lguinte o decreto 
mnnd:mdo organisar prov0$otiamente os mu
nicípios e designou o dia 29 de m3io para 
a eleiçii.o de camaras municipaes, as quaes 
deviam tomar posse doze dias depois . 

No dia 10 de junho foram empossadas ns 
novas caman1s e no dia 11 !oi então lavrado 
o acto qu·e mand:Lva proceder a 16 de junho ã 
eleição de um deputado e um senarlor. 

Tudo isto é de uma sini<uhridade pasmosa. 
(Cnua,)l-se mwtos a.partés.) 

A opposiGi[o, como era de seu dev-r não, 
compareceu á. eleição municipal e fez 
muito bem, -porque n'u:na localidade do iute
I'ior, onde os meus amigos, a despeito da ab
atenç:ã.o aconselhada, pretenderam exercer o 
direito do vDto, nao só encontraram fechadas 
todas as c.1sas destinadas ao trabalho das 
m~s·1s eleitora.es, como foi assassinado um 
eleitor pelos ~overnist:1s. . . 

Como, pois, à oposição podia pleitear ess11s 
eleições, si Dão tinha. .. direitos nem garantias t 
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Como faz~l~o, si ate a. imprens(). foi obrigada. Foi. pat'rt. isto quo o governador do Ceará, 
a. su;:pen•!er 11 sua pY1bliCllção, e as vida:> Je e:n V·"~ tle mand•w rnet' ímmerliatmnent~ a 
muitos ciJa'liios e . .;tavam a.meuçad ,;; 1 eleição de u:n sen<J.rlor e de um dep•1 t:,do, 

Quer a oppo:;h;ão se abbii\·es..-e, quer não, o como et':l. do s1u tlevel·, mandou ehger cama-
·re;;ultado seria o mesmo. r;ts um\nimes; foi p.1.r.~ i:sto fJUe, e:11 vez de 

Jâ tinbamos o e:lifiaante ex.emplo d~• eleição sel'elll as camu.ras do ultbno qa~triennio ·US 
pro~edidu. a lO de abril pa1·a o novo Oon- orgaui:;atlot'>.IS tlt;s me;;a;; eleitoraf:js, qne teriam 
gresso Constituintr. AS mesas eleitoraes, na repres~ntantes de todos os parti do:;, fnl'ltm 
presença dos meus :\migo::;, que fi:>C;!lísavam elles nomeados pela;; novas c •maras, eleitas, 
essa eleit;ão, tiveram o revolt:tnte cynismCI .i e, não de accót•do com as Lei~ dccretwlas n~.~ es
recolhendo cinco ou seis cedulas. la r" rem as t••dos, mo~;; em coo~e 1 uanci~ de lllll:• portarla. 
actas dando nos seus c<tDdi<lat ·S no vent:.., r.ern do J<ol·eraador em plen· ~ uictadut-a. 
e mui to voto;;. Toda 3. c•dade da Forta!eza Houvesse justi~t ne~t·~ p:liz e esse gov.er-
tbi testemuolla dhto. nnrtor s-.ria punido, por ha•er infringido a 

(Dive-I'Sos S1·s. deputmlos dito apllrtes.) dis~osição coo~titucion;tl e a lei de 26 de j à-
Si oii.o é ~ómeote no Cellril •1ue se dão :1eiro. 

esses esr..lndalos, mais tJma razão para que a Entretanto. di;o; a illustre Mmmis:;ão de 
0:\mar,l tome medidas en~:>rgicas, a;im de qne ;>oder!!s, que, 'tendo a Cons títuiç::"10 do C~ar:i , 
e1les nãosereprodnr.nm.por·que 1sto tleSmora- J.>romulgada uo dia 12 de julho, qu<•ti·ll dias 
lisa. a Republ ica e as instituli:Des. (.4poiad.os.) >tJltes da eleiçito IJUe se db.;ute, e dou;; mezes 

Sr, p,resilleute uru, dos capital os de accus:t- a tnl!io depoi:; do decreto que mau•lou drga
ção cont ra o antigo reg-imen e 1~~o fi,L:;eamento niZ1\r provisorituneute o:; muúiCiJ.>ios, vali
da. opinião oas ornas eleitoroes. Entretauto o d;tndo as elei~-ões muuiaip •es, o acto do go
que é qne esta R.epublíc:t est:i. fuzando a.c- vern:tdm· p rorluzia todo> os eJ! ,itos legaes . 
t ualmente ? Está seguiu do :.s mesnm. pl'lltieots Mas, pert!oe-me a illu>trllda com missão. 
condemoadus do r~gimeo decJJ.hido. e que Por força tbs miohas convicçõ··s, SOl< ·abri
tanto concorreram P''r.t o seu apo·lrecimeato. g>~.do a. divel'tir da sua respeitabilis:;imn opi~ 

0 Sa. ARISTIDES ?>iAU.- A Republic;t, não nião. . . 
spoiado .. · Em primei!·o log-ar, p01'q110 sen•lo nullo o 

O Sa. ;\l.i,.aTil\HO RoDRIGUES - Para que aoto do gr)\'ernado~r, visto ser contrario iL lei, 
l1a.vemos de commetter os mesmos er,·M, o~ a Constitui.;üo não podi:1. valid<d-o; t;lllto 
mesmos desvios rlo tempo do imperin? Re·d- mabs quaudo é corrente em dil'eito, que actos 
~ente, ent1·istcce os espíri tos verrh;rlei r~•- •nteriores, que rlevia:n ter lo::ar po~terior
me·•te republicanos ver q11c no regimen de- meu te, não se valio.l•.~m por modo sullse•1ueute. 
mocr;\tico se estão pr:ltica.nr:!o em màis larg<\ t~m se.:;umlo logat•, porque ainda qnaudo a 
esc:\.!(1. os me~mos e;;c.'l.n•falos dos tempos tia npprova~"í.o d;t eleição pela. Coostitui.;iio ti
monttrchin.. ( C11t:a;; l·Se muilos ap~c,tes.) · ve~~e for·ça. de validar o t\Cto •lo Go verno, 

Sr. p•·e~i•lerlte, en não r·eceio tanto <1 op- e~te sô podia ti,zer ob!'<\ como lei do l~st;\olo 
pressão exeraid.;~ pelo po•ier nos ptei to.s elei- e uunc• ter ctTeito de \lerog;u· ou " 'ortidcnr 
toraes. co,no a detul'p.rçii.o d:1s urlla~ e a fal- :L lei elettoral, que por :l!!l' ftlf'leral não póde 
sitlr:aç;to dos votos n<t OCC<)Siiio da a(.ur>IÇi~o. ~stat• :>ubot-dinw.la <\05 pr')•.leres estatio>Ms . 
.A cm•t•upc.'io prntica<i<t pelo ,!>O\·erno, por m~io Da:u<tis. Sr. llresicl ·tlt<~, aiod:l. quando 
de promessas ou de ame IÇ<~S . pód~ influir nos :·os;e 'Verdnd~ira a rlontt•inl\ pet•ic-osa su~ten
espiritos fr~;:os. tllas ttio póc[., arrai'tu· uma t,,,J,t pela, i lltt~li'e commios.io, alia não po,lia 
grande parte do eleitori\dO que se :rg~r·e!!"t pt"eYalecer pa1·a o c.tso presente, J.ICirquanto"' 
em toroo de um:~. b;;ndei ra, •le um rwin·~ipio Coostituiçii.o est:vloal não esta v:. niu.ln em 
ou mesmo de um indivíduo. Um p:u·tido forte cxecucão no ditt em que se pt·ocedeu ir. e!eir;ão. 
pelo nuu1ero e pelas convicções niío receia. (Ha wn apm·t~ .) . . 
enft·Anta.r o poder, des.ie que se pns~a mani- A. Constituição fr')i ])romulg'<Vla no ·lia 12 
festar, teodo pot· garaotía· a sinceridade e de j ullto, puulicada. vo jorua.l olficial a 13, por 
imparcialidade das meslS eleitorn.es. conse~uinte no dia. 1 ~ nüo podiam os po•os 
. ~ão temo, pois, a co1·rupç:ã.o do govf!rno. d.tquelle> E:;t:tdo ter della conhecimento. 
A rraude é qtte é difficll vencer , é que não E' sttbíúoqne ns leis ~ó começam ater e:c
póde ser evita.dn, potque dia tem muitos c~uçtiu depois de su:' ]JUillicar;~"to, isto e, depois 
meios de triumphar pela flllsiticaçú.o C:\ apu- que os povos tiverem sci~ncia. riellas pela. di- . 
1-ação e d~s actas. vu lg-açáo o!1lciltl. E' assim que nas c.1.pit~es, 

No Ceará não é a violenaht do poder qne ou nos lag-ares onde . ellas são ])romulgarias, 
nos arr :(la das urnas, e :t fr·ands; é a f<tlsiô.. começ;tm a: te:• e:s:ecuÇ<"to d~dt: o mom•'nto da 
cação que nos a. fu~en ta. dos plt:~itos . sua pu blicacão, e uo:; demrâs l op;nt·~ de1l-is 

Comp<trecer e depo.:;itar na ur:n a cedula. é de um certo prazo surftclente para a Stta. 
concorrer p<tra au!:l·ruentur o numero de votos j uotici!\, conCot•me as d.ist.ll.)cias. Em Goyaz. 
apurados para o adversario. ·. por . exemplo, a,s lois teem execução muito 

c~m:ll':l. _ .... ~ 
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t~m-po uepoi:; que em outl·as Estados, em· guma A lllt'l .ser as que sü:o JH'escriptn.s pelo~ 
razão de ~ó muito t:<rile tt:l'em o:s povo:; tbHi et~rnos principio$ da moral o d<J. justiça. 
conhecimento das leis promulg:ldas nr1 Capitd (ilpoiados.) 

Feder•a!. l!:leito o Congresso Coustituintc e entrando-
O SR. B.'.D!I.rró di um aparte. o p.:iz n:~ posse Jc si mes111o. pela. promnl-
O SR. MARTrxno [{.·-·N~WUilS- Tendn ~uo 1;:lçlío do nos;o estatuto _politico, torna-v•t-se 

pronmlp--ad,t a Const;tuiç.ão no .tia 12de jnlh_n.,I?d!;peu~:~~-':.-·1 :J._ '-'P?I'OVaça<) ~~s act~>S do go
uão podia no dia I 6 ter- sido -.ot:vla lei nl- ~~r no pr o~-J~orw; . ~l~é ~ ue ro~~en; _-votadas as 
gum<J. 'Na falta, porém, •h lei est<uloal solJre I;ls _complemc~t~~~~-~ d.t Con~hturçao, que por 
o tempo em que eomeç~m :\ter a:~:c?cuç~n il.s \ \encur,\ os de.uo.<ssem. 
lei~ do E~t<1.do, deve prevalecer o pdncipio N(l caso oc:currcnte n:to se di :t m~sma 
e;,;t.1ildecido p;u·n. :1s ~l;L L:nião. · , rn.zito e flOr con~~g-ninte a- me~ma d!sposJçio. 

Nos termos \lo d0ereto n. 572, t]e 12 <le' O~ e~tados organisàclos ou não, ''ntr:\ram 
julho tle 1890, as I<JÍ:i •hl Uniiic e os d~creto;,; no re;;itnen le;;al, vi;to estar promnlgada. a 
do g"O\"é: no retle!':"tl co:neQ:t m :\ t~r o .ri~a- Con~tJtui,:ão !"e• lera!, e, I')) mo p~lrtes inte
toriarhde desde o <lia- em que deter·min>•J·jm. g-r<ultes •h União, OU!'igadosa obs~rvãnda. d:;.s 
e nn falta de.>s·• detennina<;ii<'l:-l. no Di~triet•3l ~nas leis. 
Ferler:ll no tuc·!:',"J dia rlepoi~ dei i?wJr~tfc; 110 . Ot·a, estando em "~"igor a lei eleitoral ~ 
Diar-oú Of!ic'a~; 11. 11 ' CO !li -r:::t rl:t c' p't,tl de 

1 claro qne os gov~roae!ot·es devem observ:'lr 
<'~"lrL-, l~ota·lo. ao tc.·cci•·o dia dep,;.~ da ~·.:prr.- 1ielrneute ~s ~uas determioaçu3.,, e toúos os 
d~cç·úo na s·~a {o!h·• offici«l .• ··tn., êtC. lii, em actc·s !JOr elles p!·atice~., los com otreos:t a:> dis
to:las a~ out1• s comal'C•lS, ~'o !c;·ce'•·o dia de- pcsiçiies daq11elh ou de I'JU dq uer outt•a lei 
pois da pu~licaçao {dta )Jcio .i•ú~ rir: di;-eito f•~der.1l, siio in•itos e nollos. 
em a:1diencia, Ot!, na {ar.w, (ht•fo o meú1o I O aclo, pois, co ~o;oernador do Ceará 
p>·a,o do_ 1tWl1Cl"O a>~~ce'l.eaté. m•gmcmado de I !~andando ot'g"niS:I.l' p>·o~Lço,-iamente os muni
tarll.os dzas ·q••antos ,,Q ldom-.t~os media;·wz Cl]l'OS e fa'l:er eh!çOes •le camaras, quaorlo 
en!re a capital e a .•·id e d•l co inate<J. . não 1~:1 vi<c no 8s ta do leis decre t;td n s pelo 

Ora, Sr. pr·esitlente. não h·~\·endo dísposi-J ~:de': comp!lter, te, _que é o leg-islati~o, in
ção lcg-i:>latl v;, .n·o est:1do. ftx.a nilo 0 m. o menta I (•I•.•!it·u· ;\. c1t3:•h letJ pnr q•te o r~~. evt.de.nte-
em qna as suas leis começam ~ter ouri""- Jn<~nte, ]}:•ra nnped1.r q!l~ as a.nt1gas camara~ 
tor-ied;ule, chwe e6te n~sumpto ser reguJ;1rlo <':t:er·ces,;em ns attt•Jbmçues que ame,;ma 1eL 
l)elas leis fecteraes, por')uc nfLo é pO$SLI'el lhes co'!re;-~ na nrt. 59 .. 
qne os decretos promnlg-ndos pelo po,l,Jr Cl)ll\- l\~1 e ~o 1sto, Sr._ p!·e,;tdente . - . _ 
petente teuh,,m cxccnçào en\ touo 0 vasto ter· Um;~ outr:~ qnestao_ ~ue merilce ~ atten~~o 
ritoriiJ do Estado no me_;mo mo1nento em d·• Camrtr<t e a seguwte, Na proprt:l. Constt
que forem expe•lidos ou pnhlic:ldos. tniçiio que f,p~n·ovou a.:; ele~c~e.s mu!Jicipt_!;S-

No Ce •ra. cujo territ,rio 6 l!lais e·denso ost,\ '\ JlrOV<\ tte que os mumeJpiO> nao estao 
tlo fjUC muitLJS p:lizes ela. Eutnp:l, não porlia. a. Ol'g'>llll~atl~s. . . . . 
su:t popul .. ção te~· conh,·ciment o, no di: L IG do· U a;·t .. 1'? •lt.s d1sp?s'~.õ~s tr:tnsttor~:ts dess:z. 
junho, qnauolo ~e JWOc:l'leu à elei<)'lo de (jtle Con~tLtuJçao tl_1z. (L_~.) 
me O~CUf'O' di\ CO:lstitniç:1o rn·omnlg-atla 0 a1·t. 18 drz · (L~.) 
qu .. tro dias ~u;t,-,s. _isto é. no rli:t 12, ni-ío h:L- Ao lJ'lSSO quo :t ConstltniQÜO appr,:rva. o~ . 
ven1ln. co;n~ o ~n.btdo, telegr·ap_ho8 ~ e:tr~\rl:ts ~ctos llo g-ovei'IW.'lor r<:!rereotes :~ oJ•gan[sação 
u01 íet·ro ~mao pam JlOlltos ntlllt? llmlt .. do.;. 1 uos rnmüeipios. e marc:~ a dur<~Càll di1s Ca-

Por con;:;equencm,_'lue ::::_lor po le te1:, ~~ra maras, :Lntot·i~l\ o m9smo g-ovm·narior a 
O ~n.so ~ertent~. a c\l~[tO~l~'l0 cl·_t Co;tsl!ttliÇ~I) <llltll?::.::ti' QS 1l1110icipio~ que nifo estejam nas 
d<t ?eara, app;~v::z-ndo 3. orgamsar;ao r•·o•a- condiçü ·s do a.r·t. ~~ qne dil.. (Lé.) 
sana do~ mumc! ['lOS, rlecretada. pelo g-o~e:·- or,1, :;[os municípios estão Ol'!!:llliS~dos, as 
nadm;, e a.s eleiÇões-de ca~11:n~\~ Jll'ocedltl:ls Cam•u·ns eleitas e crnpo~sa·la.s, funccion;tndo 
em Vl~tu_de d:~qu•,hD_ org:1.tl1St\Çad reg-ularmente, ;t qlle vem' essa. autoriS'<Ção ao 

Ou':L'~L~r a um Itlustt•o dep11tarlo que a govel·nndor ptLra. aunexar u outro~, os mtuoi
Constrtulçao Fedel'l\l . ta~b:m npprovou os ci pios q1;e não estejam nas condiçõ~s do artigo 
actos do governo provl,;ono. ncimn. citndo ? 

Mas, Sr. presidente, não_ lla-p1ri~n•~e eotre Então -o g-overnador mnndoufazer eleição 
_uma e entra_ (\lle~t:ío. (JfuLtoS npm!!•l.ns:) pat':l munidpio5 que, nã.otcmdo,:elementos de 

A rel'olthlt·J que •leu com ' rnonar·clna c:n viela, rle1·cm sct' anne,;;JJ!os a. outros~ 
terra e m_ud~a por co•Jseguin te a fó1·nu de .-'1 r,ue · Jh\m rarluzidas: as camaras desses 
g~v'lrno. mnst1u de poder.>s. cnlyaord!nuios municipios? Isto não r. Sf<rio. (kpm·tes.) 
o~ t:n~mbros •io go:·<:_rno pr·o•nsor·tn, qu'l i'l'O- Tn !o isto P''l'(l.· prew1rar o tr·iumJ.lhO que 
c. ~dl.:t)~· nü~ con.Jlçoes em que se acb.wanJJ esc. apaya aos gcveroi~tas, ua eleiç:io ue lô d~ 
d1scrtciDnarramente, sem obedecer n lei ~1- julho. _ · ·· . · 
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Tenho ainda mui! os outros 3\r;nmentos r Para se ~ouheMr o espir·ito de uma. lei, o 
par:~ demoJ:~traJ• •rl~ n.s L•.;~ elel~,i,~s <.logo-~ pen~a1~10nto rk legisladvr:' que a decreto~. ~ 
>'rrno mun~ctp:d n~~o il<lSS<tmm de twla ru.r-rp, l essenr:1al o couliecllnenlü e o zX;<!Il" da sua 
ile uma chJCana, a, qu:;_l :> Camam náu d"vc I hi~tOl'it\. 
pre5t•lr a ~m~ ''.Jlprov<>Ç<V\ (fltJ. u.n ~pa':~~.) ! 0 sn. B~D\" · _ ·\ 1 ': 0 E' o pi'OJW!OJOl'n>ll o!flctal, p<~steriO~ a 1n·o- · · · ' ·0 - t Oll O. 
n:nlgo~o da Conslitu\ç:l.o,_ qu~ di~ 1'\UC, tlos 1. O Sr... ~Iy~:~r:«Ho RonR!GUE:s-S :t historia. 
e~.ncoent:t e tantos muuicip;o~ e:n qu~ se de- tladJ:Sjli'ISI~o U<1 que m: o~c~t po cor·rol,ora em 
vtde o Coará, ~p9oas tres Qll qu:;tro t~~m t~Jo "s nnnl!as asservues; l~to é, que o le
condicões de 'Vid8, ; os outros de~·em -;;c1· gr~bdor nunc<t suppo:z. que os goYern<tdores 
Sttpprimit!os, reduzidos t()llog elles a. !7. i~to eill[lOS:s<ldos fiúl' meio 'tas revolu~;ões, 011 elei
C·, a menos de nm t~ro~ do~ e:~:isteutes. E e 0 tos leg;~ln:eule, organís~ssem pro"borin.
qae va~ rnzer o Cong-resso do E~ta<to. m~nte _<ll:i fl!lr:liêipalidild'-'" r: mandusoem pro-

Admrrfl, pois, Se. presiúMte, qu~, <~m vista, c~ l_el' a els•ç;lO il<;S memhros ;!o g<wel·no nlll
d~ tudo isto, n. HJnstmrla, comnli8siio de po.le- 'j U!clJKtl, ~i.ules de hn.v~t· noi; e~tados lei~ de
res p!lg"!le peh• vo.lidr.rle da el.;içào. prollncto crr:t<ltla~ pelo porJ,,r competente, de uccoruo 
tle •Fn:t crimino;;a rr·:1ude, (jUe ll~!n sic1uet cotn.-~ Qll~lCS. sflmente, devi:<m ser eleit:;~:lS 
ho:.crlil o seu :m to r; (T;·~cttm-se ''íittl'!es.) canmra~, HltO~léi~<tt<>l>~S <•U c~ns~lhos mull!CI-

Toclas (>Stns condusli,,s úecurrem tlo _pro- paPs_, 11 quem 11 loi de 2G ~!e janeiro iuvestío. 
prÍO dect·~lO cio frOVern~dOt', . rl~s llllport•JIItPS rtJttC<;:Ü6~ de ui\·j;lil' OS nlUUÍ-

Yej:lU!QS o_ que di~ <lSte tlecreto: (Lê). cip:,:s "m secr;o._..~," !lómeur tH:\ mesas destl-
« Decreto n. 23. •l!!_ 2() de :1bdl d:3 189Z ào n;ttbs a prestdn· c; tr~l·alllV~ tlas elek;ões fe-

01':.,'1\.lliZ<\ tJ•·oviso;·iament~ os runniduios -j der::<es. 
Estr.do. · O prc>j~;cto cln lei .:.l~ilúl'<\1 foi, como to:los 

c Cnnsidet·.'ln•lo CJUe o d~ toda conveniencí:\ I sabe~n, elaLorndo por uma. commbsão mí:üa. 
que os mnnicípios ndqn!ram, no m<:not• pr:>zo lu·::td!l. do seio tia. Cam::l':l. e do SenarJo, e di~-
TJOSsivel, a sua. autonomia. p:wa o que deYe- pnrilln, no ;u·t. 5D o S~f:tlinto (lé): . 
:rilo desdejà ser estuu:ld;\S :1:;; b:1~es ;"\;4 o~· .. a- <~ P~tra prw•n(:l;lwento d;1:; va.g-:)S actua1-
niz:tç.ão <!e c•Hl:\ 11m. Mim •I e rwP, "',10 mente e1-:btente~ na rP[m:l::wlllaçho nuci o na 
se,· adop1ada 1l'lo Coaq1·csso do f<;<t.

1
ido, 'q11~ rm:c.~der-sc-!1" i~ elei~,ão sci,,e·nle depoi~ d~ 

1:ae rew1i1·-se, a d~fitdtiva ('o -~tit 1•iç<7n. d1e. c/~:Los os mcmbrrH do gO\ICl'ilO m<micipal. de 
,quem promptamen-tea a.'.l?p~·llo da. ,·c.,po:di,;cdr.i acC0/'1/r) com a~ ld~ 2l't rws e<lado.- {arr:m 

· organica ; • • . • . . • . . • . . . ••.• decretada.,, ~(mdo úb:er·vnrl:ts quunto uo mai~ 
I>eereta : a~ rlt~púslçüe~ rl;l prcs~nta lei.)> 
Art. 1.• c~<la . rnunieipio <:ncet~r.-i. " ~~lH~ Sulnnc>U(ilo á • 1\oCil~~ão llO Senadú, a illu,;-

110 d~ sllu m•gani:nçt1o, sob a di'I'C:C~lío de nma t:~vlo· S<.!tHld<>l' Sr. Yirgilio Dumasio apre5e:l
camnl'll mnni()ipn.J, campos h de ]l) l11ClW· tot: nm ~~!•.•!>titnU \'O, o qual dbpunh~t o s~
br·os. no mnnicif'l" rh .. ,,pita! e ,~;-' 1?0-< d~- g:mnt' (lê!: 
mais, eleitos p•)l' sniTr:<gi" üirecto Llos clci- <s: :\rt. 00. P~:·<t pr::cncllimento das vngo.s 
tot·cs l'l.!ista•los no munícqti'l.» actnalmcntí! cxJ-.;t .~n!es na rcpl'«Sellt:IÇ<:io t\l~-

PP.rf,'U[]tn ngnr:t. :·, illn~trad3. rnnunhisiio tl1\ r:w_nal J'l'OC€Fler-~t]-ln\ à eleição sóme11te de
poüf're.;: 111'- no Comí. g-ovorno 1unnid!'al [llliS d<: org<tni,.:arlo o g-oYe!'!JD n;,cion;)l no;; 
elP-itu de accordo com :ts leis que tcnlwm s'/.l'l eAt~do•. de ([Cco··d:' com, u.t ~''a• ron•lifuiç.;es 
decJ•et~l•h1s 1 <:l~ot:l'Y;\tla:; no lll<t~S a~ LltsposH;ües ll.: pre~tmte 

A ttendl~ lJcm n Cnmnm p~r·:c os tet•mo;; do l~H.l 
deet•eto do governnrlor. ~l;tndn c!eg·er cama- E:;te ~rtígo continh~ , :1inda deus pnrn"'ra
ms muuicip:1es sAm 1t /~: D1'1Jflllic't dos lrlll· phos qne a1i~s t1ã0 nltertttn o peu~<J-ment~ áo 
nicipios que t~m aind:1 de am· 'nü<>piMla p<!lo legis!arlor. 
C~ng_I'C:<$0, (!opoi5 th !Jl'Ornulg-u~.ão d:t Con- o ar~. 60 do $1lllotllllth·o do Sl'- l'irgilio 
stlt~Tcilo! Dama~~o, conesponrleuto ~~· n~t. 59 do JWOje-

Sa.o cs termos do t:ll decreto. cloJol approvnd•J em ~,,gunda ditcll~siio e ~em 
Compare :.got':1 :-~ Camar<t a disposicão con- :t5Eirn um;t cm<:nd>\ tlo:; hoora.•lo; seoador·c:; 

s~itucional que ~e diz ter llom(llogado· o 1•ere- Dr. Amaro Cav;ilc::nti c José BBmartlo, nos 
ri·1o deereto. Dr~. ~ste em scn nrt. 1•>, que, seg-tuntes termos (/c): 
a~ camn.ras t~um_mpa.es constar;'i.?- a da c;L· , (!; ~mend<t na pa.r:w1·,1pllo unico tlo art. 59: 
p t~l, ?~ ~~ '._Cl'C<idOle~ 13 fle $e!S 3S dem:ll~. ~rlS •'.slados Otlllll1i1ÍCipio$ em que 11>\0 tauh~\ 
·'\ <;o~~tllUlQilO deter:nmo._ qne <~ c ~ mr.· a du lt{l.vido elei~ô~~ p :r:• <L collotitdçii.o do govel'
c. ;111!:J.l tenha dez· >o·l:eauores e o:lo as de- uo munhi;.nl, por occ:osi.'\o de se!' execvt<•da 
m,!~:;.- (T··acar'!·s:. mr.~tos aparte;.) n. p1'esentc lcl. con:petír:'t :\O.; meml;.-os üus 

1 e~~ l.1oenç:•· 9 _Cll:n.al·a_ P;~~· .eon!Hln:H' r,or I u.ltim<t., cn:w1r"s muni::ipa~_.s elc'ttas 0 llesem
a\g~.a~ momeuto~ u,b ols~en ,,çi)~ que tcunu peullo tlc to:Jas "~ <<Hl"!l!uiç-õe.> que n<t me;:;mn. 
n. f<t?.er. \"Ü.o e~ peci fica das. , 
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<!P:wa ~s ;agns ou Jmpei.Umentos existelltes, J mesns serii:o OJ'ganlsaLlus de accordo com o 
poderiio ser ch~maélos rlepoí~ dos suppJ.-,ntes [trt. -il, § 1", e caso nã.o estejam, então de 
d•)S Yere.,dot·e~ 05 jai7.eS rl,; pa:.: •.la :iéde <lo <•C~anlo co:n O at·t. uO. 
ntlln:ci[·ÍO e do~ distr·ictos m ·b vblullo:;. Ets" ~ttH~n•l•t (tê): . 
·•u;u·tluJa a .na ordem succ."siv:.. » « A~·L 60. ::iullSLltll:L-Se p13lo segumte : 
" Eta :~· clisr!uss:i.o, porém, (,li arlprov:vl;J.1.U:r:w. Art. 6.). P<n:«]'r·.·ond1imeuto d<tS v.•g~·s ac-
emeuda do St•. ~ell;tuor l'oeJito e C<tilljJOS as- tuniiiiC!lte e:ttskute.; 11a J'i!preseutaçao na· 
sim co~celJida rlé): cion«L, proceuer·-se-tJa a eleiçao d'*u_is_ üc 

.o: Art. Nas elciçõr:s P"l'(L d>!putados c se- eleitos os membros do govorao mUJiJClpal 
na;lore5 <h~ proxitn:t Iegi;lattml e o jH'<3r>JlCili- de uc!·ordu C11m trsleis q!!e r>os eslmlo~ {ore'!~ 
menta •las VH":l~ que :tté enUo se •lt:l'em. :t~ dec•···carla.<, s•:ndo o:,~enadas qUttnto t~O malS 
mesasd"s se.-Ço~~ <:leitot·a~:5 'ern cad:1 mnni- a; db[JO<içoe.> •La JW<'Sente 1ei. 
cil,io ser1lo nutlll'mdas pot· urwt c~rmni~->ii':' d<J _.: O_g-1>V<!l'llat1ur rlo e~tado e111 que ~:tl OJ'ga.
seis m~mbros. Cllffif!O:it.\ : -dos d011S c1da· lllS<LCao se Lton~·r;r reahsado commuutcal-o-lm 
dãos que exbtirem mais vot:t':lo3 p:n::\ Vilf:·:t· a Ulll~L da CattWNl. a qua perten~er a v"ga. ou 
dor~s, e rios dous 'l'Je !1•1 ltll'lll:, do~ tm:ne1.lta- v .. g,.~. fazendo ao m~.>lllo temjJo proceder <' 
tos exbtirlllll mais vota• los na eleioáO mnm- ele:<,:;lo n;\ conf•lr·m tda·;e dest<t le1. 
cip:\] 1!0 qu •tri;..nnio tiwlo; do citLidiio que «Pilr,,gr~1['L\o unlt:o. Na$ e•lados ou mtmici
existil' maí; vntado 1nra juir. de p-t7. e do que pi''-'' eot rp.<e 11110 Witlru lu.<vulo el.:içrJes para a 
e:tistir mais votado fi'• t11rrna dos snpplen- co<••·lirviçtZu tl.o fJ(J~GrM HHmic:pat, pm· occa
te~ na eleição •lo dito quatdeDnio no distri- si,7o 1lc ôet· e:::ec,uul·• « pr.: .• enl•< t~i, co,,·,;:,-tirú 
cto ua ~~~~do nlrtnicipíu, oos melltilro< ria.< uldmas. crwwras >mmici;mcs 

§ 1." Cada melfi'·l·o Ja çommissão seriL suL- rl .. itas o desem,,e.tho de torlas "~ (!ltriu«il"jes 
st1tuido pelo cidadão ()U!l sncce~sivumente S!l '1"C )'la mr;.~rlla. f.:n·ur;, c.<pecificac/,"s. 
il1e S(<guir em voto~ nâ re~pectiv1L turuJ;•, e «Pat'it pre~::ucfwr us va.~·:b oll iiH[J!l<limentos 
niio lm.vt>ndo nestn. suiJstttutr., ser·à a ~niJ:;ti- exi:-tente~ po•Let·ão ser clmmatlos, dejJois tios 

,tuição por nm e!eitot· uo·~t<;iLÚO p.,la maio su 1• pleutesrlo~ vcn·eador.~s, o~ juize~ de paz 
ria dns membt•os p1·esentes da commis~ão ern d:t se-.le du murlicijJiu r; dr1~ •listr-icto~ utais viw 
cada falt;L ou \·aga que se det·. ~inllos, :ruardada a su:L nrrlent :itlCCessiva.,. 

§ 2." Na nomeu~ã•> ·c func;·iona.menlo das SolH·c: o asstmlplo o illu~tr·;ulo :--õr. ,[,,ptlt•1-
mesas ~eccio""es se oltservará o gue uispa., o do :\ugust•' rtr; ~'t·cita.s 11 a n<lou tarnlJetn uma. 
tit. l•, ca[l. z .. 'e lit. 2". Cli!J. 3". » etncn'hL que e a. sogniute (I~) : 

Es:>a emenda. COibtitue o art. 60 tlo pr·o- «Aos :\l·t~. 60 u til, ~nhslilua-sn : 
jecto remettido pelo Sew~•lo a esta Cu- ~f'am [m!Lllli.:ltirrtr!ltto das \·a~ras cxisteotcs 
mara. na l'C!Iw~scnt:r•;::i.c.. ou que Sd derem uo período 

Aber-to nqui o doloate, os Srs. Lnnro ~lullcr •h acttml lcgi~ktttll':t, ~~r~o \ll':;' •lll~:td"~ :•s 
e F. :5dtmitlt apres~nta.r..un tL seguiu to emuu- mesa:; e!Luilllt',"'s, no ~~sl:tillt Olli.J•, nil,J c,tive
d(l (/G) : I'UIIl clr•it<~s os lll•JIIliJI'dS do !.'OV<!I'IlO JlllllliCi-

« ~nbslitnu-s~ o :1rl. GO palv~il~uinto: Nas !'ai, pulo l'l'•C:•·~:o<J du. \t:i •I•• {) ti•: j ,u,,:J•u de 
elciçõe• 1•ara. depuhlllos e sen:uh•r•as rl:L pro- !S\ll. pr·ocode:tdo-~é tl 1•! ir,.:to put· ust •d•l, 
xiw" lcg-isl:i l1lra o 'l pl'éenchimaulo .Ja.; \'; •g- .;; tbs •JT;nla. fJUilutu au ulai~, ;r~ <li~posíçü~:s du. 
que :.tli Cl\t:\o so ll•.\l'etn, :•,; nF:>itlf •la,; ~··cçií•~:>~JI!'•'Iit!lll<t LL!'t. · 
eleitoraes uos r,~tad"s Pm qtw "Ín•la nii.u so ~ Pat\t:;•·:qrllo nuicn, Po.r:\ t·d llm ser,·idi:o 

.ltottl'Cl' renli~"do a cle;,:ii" uJUttiaip;.!, :;r·r·iio os n:r<!"d"n·~ c .iui:;t;.s de par. el•;itus no 
nom~;adas 0111 ca·la município l!Ol' 111n<1. com- ulliuro qunt•·i··nnio, !icant.lo unnexos na:; 
missão composta : (O mais como e~tiL no [•t·o- amigo~ m•m•.,ip!os rs 'JIIC r .. r:i.m itltitnn.mente 
jeçto.)» . c1·eadn;. :v (1',·tica•l<·.<c apw·!e,,) , 

O Sr. A•lolpho GoJ•do, em lull1ino;;o d!S•.:ur- l~tl sei ~1w c:t-Ju almsa:1do tht beuevolencia 
so, no rJnal ftpreciou detid:rm(:nte a;; cliver;;as d;< C<\sa. (Nao a.Jloiado,;.) 
disposir;õcs do pr1~e- 'to, disse, uepryi~ rle lér Teobo, piJrám, necessihde de demonstrn.r, 
a disposição do art. 60, o seg•1rntc (li!): . pelo l_lbVH·ico da lei, qtwes for~1.m os intuitos 

-l Comrrehenr1o I[UC O S~n~do no patnollco do lP.g-IShcUQI', qual '' ~Utl. preocup'\~Ü.O uuía,~; 
intuito, ~e evitar por rru:.tlquer f(a·m~ a. in-1 exc!nsivtt a reti.peito u~ questão de que mo 
t":_rferepct;L d•.1 ~overno uo p1:ocesso eleJtoral, accupo. · 
nao qmzesse qne os actuaes mtendente~ no- '-'i o legislador previsse a hypothese de 
me:l~<JS pelos eovernc:dores dos E~to.dos in- porJe!'em os governrrs municipaes ser or
tervl·~~sem na fol·m:•Ç<I.O · ~~~_meSl\-" 1 maso que ~an1sado5 provisor·hmr.mte sem leis decreta
é provavel é ~ne em 1.8.9.1 ;a esteywt clettos rins nos e::it,dos, do modo por· que n ror,;m no 
as rw11o~ .1~vemos '•"tmicipacs. Ce••l'ti.. <1ltrl neces,idaJe linha elle de creu r as 

Oíi,,re1;0 uma emenda. determinando que si di>r•osiçties que C•Jill•ecemos ~ Si elle prt:vi~se 
ao ~em]10 de .~er axecnta.dr~ :\ pt·e~e~l~e l.:i ja [a. hypotlte~e rle podet'OI!I o~ g'overuo~ munici
eshverem eleitos os governos IDUlllClpaes, as l paes ser org•misados pelo pOLler dii:t<~toriul, 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 11:40- Página 37 de 39 

a que vinha. dizer que ate 1893 c~ses mesmos vem da.r a. razão das emendas que foram 
governos por!iam est:tr el~itns? Si hm17C.'-Sa· por elle :~presen tarlns. 
taut:t faci\H:,,!e n:t or;.;"ni"''Ç•i•) d n,; municip:os, <Com{'Ç::\ por ueclar .. r flllfl :;;Ln prOCP.dent~;s , 
ta o tos cuida•los seriam eo;t>\U·Irlos. em clive:•,;o).; ponto,;_"·" co:Mirl.; :tçGP.s do uohre 

1 •leputa.Jo IJne o pre·;eüeu , cnmo em r·•:l :.çü.n i1 
A OT'!!:\ni~twão manicip•d. pois, dop~n· e 0111enda rererente ao Jll'eonchillleBto 1le vu.;;as 

de ~.curaÜ•J5 etituúos, não ~ó cn111 reb·çilo il esbteote;; na c. 1m~u·a do~ o~, 11 , 1 t;" !o,. 
rnrJnhoç:'i.o de carl1L nmnicipio, como ao rencli- « i\cc~o:itt nesb P•tde as cousi•leruçõns olo 
meu to ncoos&'l.I'ÍO, inúi;;pensa.\'cl :i. .su:~ m::- nohre depnta,Jo, por se rumhr<Jm em 111otivos 
nuteocão,. Sem essas l~es nã.o pódc h.t .. cr iue:.pug:Ja\·eis. 
municipio organisw!o e o govet'Oil;.lor do ,ucerc•t da emenda nprescot:v:ia no art. 60 
Ceará nilo s~ ttjJOiou em nen h •mn. dell:~ s p:tr:~ do projecto da Cam:n-a., de r :lpi•la ldtur.t quu 
procerler à or·!ani2a c.i.o prn>isori L <le que !~z aeh:t qno 0 nobre dejmt:~., lo nii•J coupre-
me occupo. (T,·ocam-se apa,·les .J hen<lr;u b , 111 ., seu P•)OS!I.mcnto. 

A emenoht rlo Sr . Aclul(>ho Gor(lO roi l 'C- .. lbl:ttivamente á Ol'gllUÍF.aÇão da~ m CS'.IS 
jeilatl:\ em 2• discn;são, m::t~ o seu autor :1. el<:itnrae~ par<\ a pri 111~ira eHçiio, il.nte;; de 
restabe!ece11 em :i•, assi;n,l(ht en t:1o por· eleito o no•·o ~rovc:·no mtmicip:l !, di$ pua o 
quasi to' h~ ~• bancr~la pl.t1llista, roi appro vnda, pr•l.iecto ~UIJ •1eve ser p1·omovhla pe los \·e
e constit uo o.nrt . 59th\ lei. l'rwlor·es do ul timo qnatrícnnio 1lc eleição 

O Sr. Cnssiano Nn.scimen to. combatendo :1.5 (l:'I,IUhu· ; o nobr'< orador quP. o pz·eccolou prc
emen• l::.s ;t(Jre>ent:lclas pelo· Sr. :\llol pi1o fet·c que es~:\ iuic:tl.tiv" C·Jirlpita á; intenclen
G,•rd<~ di:;;;e _ ( tfJ ): chs nom«:l'l:~ p trl\ substitui rem ns :tntig>ts 

c:.tlll•• t';I.S munidp;~e:' • . \miJa.,; e.;s,ls i•lé•l3 en-
«0 orador nã.o põJe compr••hcni!cr como cont1~··m gr:tve:; o i ·j~cçõ,;~. As i n t~nrle t tcias 

runc.:iomtnolo (\ Camar:t COill di!Ticuld trlc. Jl·: !O sii.:o olo llO!lle:u,"tn •to g-overno; '[lOI'l,onto as 
crescido tlll, lero de vag:J;; qne lz:t, d~vi•l;~s a eleições se:·ia ru viciad:ts em sn:~ o:·igP-m por 
perda tle ·d~nns Srs. oli;pat:Hlo~. por ·m'>r"tc, es;;a. intervenção f]o !?OV·~rno ll:\ norne;tçito 
reounch ou incompalibili•bde~. não pódo Culll· do ; ir1tenolentes. As~int co1110 os vet·e<t,Jol'e,; 
TJrehanrler cnntO pretendam :dgur.s l'epr~se/1- das cam:.rrl~ muuki r•aes for<Hn disso[ ··i·lOS 
tanles •la il:tne<l(h [ll ulistn. protr·,hir in11Ciini- ·pn r-~ ne Ü'aJ.iam I\ pecha da situ -<;fio p:os:>arh; 
damcnte ou ao menos ptw tempo rnnito longo 01ssint cromo . as i nt.wdell<:it•s jJOd•~ll! tr•:u~f:'\r o 
O ('li'COl)Chi!nento tlc;>~as vngas,' poii; em t:ooto Cll llhO ;lo; um peni<.ttll<;Ulo p \l' tid;triO e não 
importa :t [lfÍtnt•if'lL tl:IS lllllenc);l,.< que <\Ct ham rh in\·e:;tirllll';\ popnJar; )lOl' tanto I C;tml>Ctn 
de Sllr liclas. Os P.St~H.los, na qnasi tc~L."'.Iid:"le . IU \'Ílt motil·o sntnc:cntc r:~ ra que o leg-,,;1 odor 
,.11., l~cm lei i!l~ílot· l C•Jl -ciy?•".;.. l"-'\ 1':1. Sll (11'0~ repn~n >s.-;c ac(;itar a intcrveu~·i\o Ja~ atl~ 
CJ~1lcr· ú el.·iç;1o :las mnuicip;\Jlo.l;J.d~. c al9'·'"·' tit'll.~ cam;lr;IS nllrn icipMS. 
CO'I\fi•"CSt;os •Jsl(•dor1::s jri. fara•lt (L is<olll id l)s ; por·- ~< Nc;;tas conol ~,õas o ,1,1t,)r d:c emenda 
bLnto f.Ó d'u~IIÍ :~ 'Jito ou d~z mc:e< fiO~er-iL a1lr•'S!Jnta uma iúé:o, que par·ecc Cl'itt•t· es~o 
l'>t:u· úl'!!~tlli.>n.cJ, o ~~~,-~l'IIO mnnicip~tl a ~ó cs··ólhll. 
en Uo pod,!r:t pruceolar-se il. eloiy;1o par:~ r~r~- "' Ellc n'io prnpõe. cn1110 1v1n"' o noht··~ rlo
enchiuumlo l1 ;1 g V;l.gas existente~. C:ISI) S<•j;L put•vlo. '11lO se a,1ua,·o/~ a rle·~l'clar.•:o dn~ lcú 
:opprovaola. a omen•la a rp:e s! ml'e1•e. r:h:iln1·al r; mu>~icirK!I. r; ... torlf).< o< E.<tw lo.< e 
~A Cam:lr~• nf'1.0 cle:;coulwco r1ne r.linlMld:vll$ qtw ~ó d,.Jwis rlc o•·w•11i: •r.• lo.<. de co•t(4,,.i·l<vlc 

porl-;m rc~u\ tor •li~o part1. a stt~ proxima co"' C~<$1J. lei, "_qllocr·:v> "'' " "ici1ml, p•do,: .a~m
reunião em maio. lu'"' rk<rc ~~~·•c··rw, .<•jrw: coilstitui•la.• as m.csrt< 

c Comh:1te i:rnalmcnte o par:l.J!r:lflhO da tlcilorac.<; porl)n~ seri:t col:ocar-no5 rleaule 
emcnrla, porr;ue :;oli l<lrio com o movimen to d.1 ú;.~taculos insu)J(:r:tvj>is, por•]U~ •. corno •lir. 
revol ucil1fnlrin úe 15 rle no~·emiJro. não pr)(le o nobro~ cleputacl", " Po•t"r Legisloli·:o em a!· 
appr·ovnr a r~surreiçã(, dos conselhos II)UI\ii:Í - r;<'J1.s cstarios cst'i. rli~solci•l.o. 
paes, o quo serit um prolongam·~o to de reg·i- "" A em"o,la. d:s[lll•l n:t prim~>ir ; l pnr· te, ~UI'!, 
meo rlelJOSIO nnquolle dLL. eot ,·etaçr!o fiM e~tr:<d"·' anel!: c:cistc ""'·!llci 

« O or,vlot' niio pôde :tclmittir a resurreicii.n elci~o,•nl decl·et,<da e onrle existe uma: lei cut 
aas CJl,IYl>l.tllS mUU•ci[rJ\.'jS f.lepOStl\31 :~ e l~i~:tO -,·dtlÇr./0 (Í. Oi'{f(l.>tÍSIIÇIÍ.U tltL• mn>tici)Ytlir/•.v/e~, SC 

do:l destroços U<L monarchia p:~I'<\ vir.•m arp.!.étrde a execttçrrJ d~ssos lei.v !Xfi'(!,, cl.: coa
e~ecutar-ld$ rCp!!bJiC; tll :l~, )JI'illd(l:t lnl~nto1 fliill f T•llirbu/l) Cnm C /rz.~, se Clhi.~!Ílt!Íl'<~"'· ct~ m·•s•rs 
se sattendo ,.; loJrla. e"-'1·• ;;fjn te ;td h e !'i U siuc-1-a.- c cito.·•es; c 'JL!II~<lr, 't<>.< o••tr '·' esta In.< IJ'!IJ llioo<k 
ffit'trte a l{elJUI>Jil!:l. » 'I<L<J LC>lluz.,. (leC>"CliJ.-10 es.<a.< t~i~, {if.(!.rÜO Se r•· 

-~ os ta!; [lOnrleraçõ 'S dD lllnst rc dP-put:t;lo f/JWI"' pdos tli~fl"'·iç ;e_; do JW·J~ctv . 
. pe!<J H.io Gr~\1\< le rlo Sul .• l'CSJK~ll~l~n o :)L' . ~~\" . 1 «. i : ~t ::>!t. n .:l'trr.\ll~> : - :5l';·i~ o IU~Sl:l'l ca:>o 
/l.lm~l'h No~tlc:ra nos ~e~UHhc~ t er uH.:; ( 11: ) rt':_:eudo-;~ r' '"' l••1s tll ,·erS'!S. 

4: o s,~. Al.~IqOA. Xola:mu,\ il i~ IJlle na ;,: OSP.. ,\.J.~lt::lllA : :uGUE!R,\.:-.\ccre;cc que 
a!IS'Õllcia da sem coliega, o St'. A'.lolpho Gorao, as municipali(ladesjide recente creação mio 
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provisoriamente em virtude de decreto uo I ~e lt'.'\te rle. ?lltTm. úi&·eit_os, havia_ no ternpo 
.Po-ler Exer:utn:o. •m l:l ,lll:\f'C!! &:r mm.o 111>1lS !!;>lmntut,; rlo que 

Todos t inhíl rn e:-ta. lOtl\.-;~ vel pr·coc~up:o.~!j?:O; ~ uc:uai n r':~ntt:: rJO rn j;:a:tn ~t;.l. Jn~r-a democracia , 
evi t:•r que o,; g-0v~r~lOS int~r·viess~r:1 de_ qu,.l·j N~ tocan_te :;,n _livre ex<:rci ~i.') ,;o \'oto, os 
quer mo~o na e,e1çao e poaessom ruflun· no. M8<110s r~llo5 rlt:r•nt() ,._ cnr-tt Yi.la d.1. 
~eu rr~sull:!<lo . ~- R·t·1l Ji-lt pu:l«m d:\r- tHn :; id•l•• tlo qne bto 

Nil_lg'U~·mcogitou <ie mnnicip~os org-:miS:l.llos [l;t a"."'"' _t.l"<!'li ,, :dgnn~ a.n:1o6. ,\s p~·imr,irn5 
provrsonamr.ute. Todos ref<!l'lam-~e l\ org'i<- ll:tperle!lca"s d.w:•m J·..,su:tach desananHtdot'. 
nisação definitiva dos e~tallos; ás leis muuí- 1 .~ eleh;ii.o rei t:t em IS'JO, sob o l'eg-im.m á:t 
cipnes promulg-an:ls pelo pode~ compet<'o!nto. lei Alvim, t odo o mundo sabe o !)IIC !'oi. As 
E como quer o. il!l<str;.ula. com missão que sejam que se t em r:, i to n:c •iwmch\ do <\c to. I svs
r-nlidas elciçõe.:; feitas perantcmes.1s uomca•.lns tema tecmantes cotJco•·ritln para (]csmor;\li::ar 
por Camnras eleitas em virtude de ot•g-au;. o. Rt•publica do que para consolidal-a. 
sação~ Tl~·ovi~oria. do.;;, municipios. de~r·'"_tad;l 1~ qnnndo o po•o n:t sua :ldmir:Lvel intuiÇ"ão 
~~~::.o~ern.J~or ~o, e.--;:auo, antes u,\ promul-, •lo bem e da verdade. pergunt,, em ,-ista •.las 
, . çu.o ri ,\ 9<Jo~tJtut?~ - . . . ._ I :1ctn::.es elei<;õP-s ·~dos :~ct.Js do acl •I:l l ;..-o\·erno, 

Que m:nor e m .ll::> perOJcJOS.'l. ~oterr~renct.i t ~i i::;to ê :)UC ~ R•!pt<blica. os re"nbli<'.anos :::in
de gue esta. do goYern;~~or no pleltoeletto!_al - cerns não lhe pôt!etu réspondet'. (T1·ocam-•~ 

St? g?"ern:•dor poda<~. maarl;lr o;-gan_ts~r ,. )ftrte.-). 
-provt:;oranmente os m1m1mp•os, faz~r a e le;ç;~o 1 
tle s-overno mun:ci !•al ;ltim de qne csto nc· E•r sei, pcl,,_ min1l~ já long:~. pr~1tica. dn. Yi•la 
measse ~s m<.>S>í:s eldto:-aes, podia rla ml?.~rn" pnhlic;•, qn<?. 11 0 tellt[.O do imp~!·io. J••·inci
mn.neira rl<"terminnr. com o poder IJU•l a Com- ptl illnd1l•~ a.te lSB 1. :.s eif<Íçik.os nfiú ro1·am 
missão lhe r ·co11hece, !)nO a.-> i:Jtem1encia ltlais do f!Uél mn:\ SHÍlmml, u:na farç.'l. ridícu la, 
fical'i:tm ~endo os governos municipaes, cs qnc tlen~m log-J.t' a qtte u:n i lln~trc pnrla
éstes c:mrcet·iam ns attribuiçüe;; cousia-n:t•lus uu:nt:• r· d:u]Ucllo tampo, rpmliti~a:;sc de t/P.-

. Da lei eleitor•• L ( .:!pa;·tes.) ~ s:'g;wr.lu~ os ent:io rqmlsdlbntes !1;\ nnçií.o; 
Nã.o foi e•irlent>·m.·nte, tlil(:'t'antemc\1te tllas !'orçit éco:tfe~-~'''' Q:tt~ :15 <-licçoes lhbd

deturpado o pensamcrllo do leg-l'sltvJor, 1:.1- c:11las :1~ora D:.J. RevublicA nii.o Siio til.!pe
seado o espirito dn. 1ei pelo governador do . r·•or ·s n'luelln:;. 
Ceará., no intuito de rnzer trinmpll:tr candi- ~lept>ls rle ISSl, qu~nclo p:<ra l&onr:t de;te 
dr.tur:IS que abortariam si a lei fus::~Cl resp«i-l P;•tz s•J execnton ~ lo·i_tJ., \J de .í:nJ.-iro, _con!JQ
tlt<la ~ , _ c1rtc I•Cl::l dt!nomm:~~'Lo rle let Sar::lVa, a 

E' claro que sim. (T,·ocam-se ?nuito< mo&·a!i-l:,ue eki~or:1 l ~·~ elevo11 coa~ider:l-
aporte~.) ,·clnwnt.;, do m n:l batxo C!lll qne esta~·a 

.t'i bem que aíurla tives~e muitns con~itl •!- r.o\lo.~a-1:>... . 
rncües :1 fli7.CJ', von terminm·. ~r- prllsi•lcnt.,, ~·~l;L t • r·•mc:~·:r >é~- o !-"O~'c;·no percl0u a 
por<JUCl conheço qne tenho :~bn:'nrlo r!C/1/a,in- ~ l •:;~a-: . (fJ., ,Jt~c .·sos ccp.-;;•tes.) 
dameole d:t a llen,ão U:t casa. r:.-ao O]lOiqcirH ;\no ~·uk-t? •plt: n .. ~ clet,:uH.< sn!LS'C)Ilen tes 
ge,-nes.) h•~IH'e \'I•JI · ·~e>J:t,;. f>er ·tnr-l~açõc5 .ta or•lem pn-

Ouvi oo li nlg11res, Sr . presidente, q11o :1 hi ;c: ~ e111 • ltl' ~! t':'O$ L~·~ ': riu>., pret-·riç-:io rl•JS 
R·•pnhlicn não ;;e f,.z ,umente f'l'lo pr:•ze;• rle uw.-1t"s r:c •!t,·e•-,.o.s ct<i:vlii<•::. !;,:rs. em twlo 
ddtnr auaixo do throno o Sr. O. J>e lr·o 11 ; ·~ • S•) . ~ .-.:•posaçii.o nu,·c-• rlc•i:wu tle man.lar ao 
qttc a ltcpathlic."l n:lo f•li PT'ocl:~mad;l , unir~~- l ';~r·lam~n !o I!C1llrda_n:rm~ r·r• · I~ reJH'PS~n t:tn: 
mente p:n~~ mwl:u·-se o rot ulo •In. fo r·rna de L··~. c o l•"O p:·J • p:n•tl.ro J'cpnbhc."lno r .. t :•<JUl 
governo, m:t~ Jlf\1':1. tran~rorm·•rt'm- se r:11li- n!]JI'OSP.nfa•lo p o1· nmii•'S •h;-;:i~et•H c:~v:dhci
calmente as in:;tilni-·ü··~. p:tm :~rr.tncat'lllll·>~ rn:;, :ll;;••lls Jus qttae;; t~cm lti)JC <t>~e;Jto uesll\ 
as V(·lilas e c:1rcomidas r<tizes do :oy:>t~ma casa. 
dec<lh:do. 

Entretanto a nov::t. instituição, forc:~. é 
confe~sal-o, em n:Jdn. t'~lll mud:1do :t5 11n!íg-;JS 
pt'aticas coudeumadas 'lllC tanto com promet
temm a monarchia. Ao contr:1rio tem 
observado toüns e inventaao outras mnis 

.4L :rln. no tluminio cons-~r·;·;:rlor, em ! .~85, .1. 
lljlposkii.o lítJ~T~t I ele!!ett c·•·:J:t•le numero !la 
partidar-ios seu~, e ~ó-em 'iss9. no doruiuio do 
n;in i:,terio Ottro Preto. o g-overno conseg-uiu 
eleger uma. Cumít:'tt quasi noanime. 

O Sa. CAXl'Ão- Quasi, ni'1.0. perniciosas. (Apa1·te~ .) 
Sr. pre~idente, é duro, é talvez mesmo O SR. ~I.utTIXHo RoDRIGuEs - F.ntretr&.nt n 

cruel dizer-se. mas ~ verd:v.le é e$11l : não se d&t':om no p ,jz exemp!n;; de t:io ~.:ran ,ie 
Qnando se cotejom os netos do re!:imen irnmor«lidn•le politica como actm•lme:\te. 
dec:lltido com os qne s1 lJl~itíc:~m na 1:'ig-encia Si na ultima. elciÇlio r.-it~ sd• o reg-i meu 
d;'l. Repoblica, este:; não podem . sot!rer cou- t moni~_;·d1 õco o go>em•• pratico~ "iolencia~, es
frontfJ. tas nao foram t:r.es que exchu:;:;em da.:; urnas 

Quer sa trote de liberdade imlividu~I, quer todos os e<Llldid:ttos d;~ opposiç.;1o. 
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Dentre outros posso citar o seguinte facto: 
o m•u prezn.do nmigo e nossr) rlistincto C(ll

leg,-,, D•·. fhstos d'> Na~caneuto, tlbp•ltOu, 
no· 5° ,Ji,trido .Jo Cea!'i\, um log:w llt·~b Ca
mat·;1, contr:t o C<Hldi,l:.lto o!Ikbl, recommcn
d>ldo co:11 ;.:-ran. L e eru pen lto, [!C lo c h~ f<j de ;.r;•
biuete e p1·otegiJo pelo presidente e chefe,; 
rla cat•ital. 

Nào obstnnte, foi eteito e ton1ou ass.;ll to 
ne>te Parlamrnt•\ o tJUe talvez não acoute
ce:>~e ll''· <\ctu:l.lidoulc. (:CJ·ocam-re aparte<.) 

Vou concluir, mas per:JJitta <I (':•~a q•te en 
cite :~rrui 11s pal~tvms de nm dus m"is lllltavei~ 
horoetJs elo t empo •.lo imp.,l'io, nntig-o $en>~.JOi' 
que occnpou tun•llem, colll muita lton!''L p:.m 
si e 'll'<!veito r:•r:: i l lliií'ào, um:~ carleim no 
sena~lo r·epnhtienno. 

Eo:s~ g-cc.n•le l.n•,zileiro, dísculintlo na. mltra 
casn. do Pal'lamentn n projecto th lei eleito
r;.[ üisse que~ «Si o Congre~so n:io :lStiCllbr ,, 
Repul•li<'~\ nascente ll<\ mai~ plP.nu, liiJe1·dade 
de eleições e n<' m~iül' toler·:1ut:i:-t politic(•, o.> 
60 annos •le mon:ltchh <:ouõtituíráo [)ac·:\ n 
po\'O <t P<l gíniL mais bl'illl<\n te diL nossa !lis
taria». 

Pnrodi~utlo o i !lustre c$tauista, en dir~í: 
Si a Ci'nl<1.r<L dos Srs. Deputados não Üf~t· um 
gr~ nde e:cen,plo <la mor•ali,,!;uJe, con•lemnando 
todas as deiç<i<'S ')U~ para a~uí vierem P"tt·o
CJnad:\::> pel~\ fraude ou p~la ''Íolencla, elltito é 
meHror r"~g"r :l ld vota.~·la 110 pl'incipio rJe-t 
s~ss:i.o e tntLtldar· dcsigtu;:J- os reprcsent>\nte~ 
dQS !li ~-er~os E~t:.do~. 

VozES - :l!uito bem; muito bem. 

SEsS;\0 DE 24 DE AG03TO DE 1892 

( Vido p:cg. il(3 <lo~' I'Ol.j 

O Sr. L::t.uJ.•o })f.ü.lhH•- O tPistis-
simo acontedmento que hontccn cobriu ele 
luto os corações brazileil'os obrigou-me hoje 
ao cumprimento de um doloro;;o de\'er, qual o 
de acompan!to.r ate no jazig-o o' restos mortaes 
do glorio>o ~oldndo e s:mdoso cirla.clão que 
se chamou Manoel Deodoro cl:l. Fons~c:\·. 

Long~ e.~va eu, Sr. Pl'e;;idente, de suppor 
que me coubes~e a palavra êm condiçõc•s ta~s, 
quando nem me act10 apparelharlo com a ne
cessctria calma, nem renho present~s os apou
tamenros tomndos durame cst-..1. discns:;;'(o e 
os dados iudispensaveis i~ í:Xpllmação do as
S:_J.mpto. Desistiria, pois, da. pahvra que 
V. Ex. me :tcn.b:J. de cunceder, si nü:; fUt~..L a 
honnl&t incumbencitt. que ncceit<:i, 1le_ apr?
sent<U' a esta C:unara mn documento, · q u~ (! 
um pr·otesto .~ opcl"J-Çii.o que se di..ocute e ao 
qu8J. terei occasião de refel'ir-me, 

Quando me insc1'evi para discutir este pro
jecto. til-o mio grado •• minha incompetencia 
(,,.;o ap .. iad,s). porque ar·receei-me de que elle 
n.trave~s:t~se ~~ttt tel'C~>ira di~cus;;i\· ; ;'l.mp:J.I'C\do 
pelo ~ilcncio 6 pelos voto;; que o vicroria.ram 
nas duas pl'imeiro..<> discus>õe; ; vexou-me, 
Sr. presidente, ver ;tpprovado, sem pt•otesto, 
um prQ!ecto que reputo infeliz.~; pr~judici::ll 
ao çredHo publico, como procm-arei provar 
no decurw das considerações que tenho a 
fttzcr. 

Tem-se, Sr. presidente, annunciaclo 1~esta. 
casa, em nome. d:1 respectiva. commis;:ã.o, que 
vamo~ ter um orçamento equilibrado. O equi
li!H·io orÇ<1.menr.ario é de ,, uito longe. entr·e 
nós, met'it aspira1,':io do, nossos parlamentos ; 
e tanta~ vezes tem eUc sido a.nnuncio.do 
quantas d8smemído. (Ap~iodos.) 

Sabe a C;tml\ra ::t alta. imporw.ne:ía que para 
o noS<'o credito teria ::t ren.li~ação E·:ITectiV<\ do 
eqnílibrio entre a despezs. e a receita ••• 

O SP .. LEITE E OrrrcicA-Apohdo. 
0 SR. LAURO Mt:LLER-.-. pl'incipalmente 

agoea. que a. con,olidn<:ão do credito publico é, 
a meu v~r. o meio mnis efficaz de consolidar 
d~tiniti >um ente a fórma republiC<l.na entre 
nos. 
,aço esW.~ considet'ações, Sr. pt•esitlente, 
para. patentear o grande dese,jo que tenho, e 
ar·red!to terão todos os meus colle;!as. de 
apoia:- com c meu voto toda!! as p1'0posto.s da 
commissào, acompanhando-<\ em todas as me
dülas com que nos promette conduzir-nos á 
Terra da Promiõsão. · 

lnfdízmeute nadtt aínd.(l. conhecemos da 
plano que no; tem sido annuncindo parcimo
nio.,amente, ora ern ligeiras dechw<wões, or:t 
em :~p:1rte.~ que pouco ac.leaut,tm e menos satís
fazrm ú, noo:~<t ll<tLura.l curiosidade. 

Re;;n~ta desr;.\ inc~rteza_cet·to desanimo :pat'<l. 
todo~ no~. c. quanto a mcm, <:On!esso que me 
tlo.ret por comp!etam:·nte de;animado si o 
pt·o.iecto Cll\ discus,-ão for um uos elementos 
da. economia com que a maioria da commi:lsão 
de or~·amcnt•J, que o ~ulr.sct•eve, pt•etende ni· 
velar o. dt~p:'z(l. e recei tn. pu hlicns. 

Sem quer·er pa.ssar por pt·op\1eta, creio IJO· 
der assegurar que. com medidas d~sta. na.tu
leza, não teremos o almejarlo equllibrlo 01'
ça.ment<nio, que se lirnitarit, como sempre 
tem acontecido. a ~er uma. e~uemnça a. menos 
e uma de.'lillusw a mais. • 

O Hlustre r~li\to[' lia comm~ssão,talento bem 
conl1ecido desta c·asa., tem em v5o procurado 
defender o seu pt·ojec·.o, cuja critica. tem sido 
cab:ümente feita pelos dignos oradores que 
me precederam nesta Lli~cussão. 

S. Ex. dec:laron. em um tlo:; seus discur~os, 
qlle_ não ençontmv"" em todo. a exposição de 
womo.s que <l.Comp:!Jlbou o decr,êtO Lle 6 de 
outubro uma só :pala.vm q11e antodsas:re a 
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,;upposi~;Io do ca.pifal pagavel em especie me- 1 plano ~:ado no dect·~io segue de :perto os 
ta.Uic:~.. vesUgios da. União Americann.)) '? 

Penso, S1·. presidente, que o illustre depu- .Já v~ o Ulustt·e deput.:ul.o que o sell argu-
tado andou er!·ado nesta assevera.ç--.l.o, porque. mentb prova. em m2u lavot· . 
a meu vet·. o dcct•cto, quo estabeleceu a con
versão em rererancia, traz, em sm~ exposição 
de motivos, o pen~a.m<>nto dare. ·filiaclo ao 
:plano do seu illustre signatario, de c:1eg-u.t· ;;.o 
pttgam:>n co em especie, niio ~~j dos juros como 

O SR. LEo?oLoo DE Rm.w::>Es-)eías 1<1 existia 
uma. ;wtorisa.;;ão do Congr·e.~so, de 1862, m<\n· 
ui,l.mlo ~n·~c~wlr o p:.:,;;-..tmeuto em ouro. 

do capital. 
O illustrado Sr. Dr. H.uy B<1-rbosa. dizia. 

naqudle documento: «O pl;).no ti"J\r.ldO no 
decreto ~egue dr. perto os vestígios da. União 
Americana.• Oro, p<1ra. quem ~..-onhece, '-orno 
o illustre deputado por Goyaz, tt h1stot•ia fi
ll:J.u:,eira da Vniii.o' Americana; p:J.rtt qul:!m 
sabe quanto aquclle povo julgott lle1•er de 
honra u. realis:wão, em e..,:pecie metu.llie<t. dos 

. seus compromiAAos. não express:.~mente de
clarados pagu~·eisempapel-moeda; p~t'tHlUCm 
:~~abe do:s benefrcos resultados que IJ<\-r,~ o ct•c
dito americano _nascP.mm da.quell;J. resoluç-ão 
que os economista.S cla...;;sifica.m de hon•·osv. ; 
~rn. um homem. emfim, dr~ illusi.ração do 
digno deputo.do --< ••• seguir de parto o;; ves
t ígios d3. União Americana» não e, cert<.t· 
mente, o1ferecer aos merC<J.dos estrangeiros 
titules cujo ·reembolso se hom·e~se de Jazer 

O Sr.. L,\URO ;'.1üLLE& - St. presidente, o 
digno rel:uot· disse n.qui. mais ue uma vez, 
que n. exposi~.ão de motivo.> só fal<~. em juros 
em ouro. sem se re!~r-ir jü.mais ao ca.pila.l ; 
no emtmto. lerei a S. E~ . o seguinte to· 
pico daq uclb exposiçü.o : « Semelha.ntemcnte, 
cnm. a:; CtHi."isr'j~.-; r/,c tittr.l OS ~ül fJ,WO , aO -por~ 
ta.tlor oa nominativos, :i. vontade do adq.ui
r·ente, '!'·' e o aos.<o rücretn contc>ílpla 110 se•t 
pümo. ú · go.-crno il{~ buscar 110 mercado, em 
ampla ~cala. os meios de substituir as apolices 
actuaes rle 5 •! ""· · 

em papel depreciado. 
O SR. LEot>otuo DE l3utuGEs-Y. Ex. per

mltte um ap<\rt~? 
O Sa. L:~.uno 1lt;LLER-Pois n;:'~o. 

0 Sn. LEOPOLDO DE Bur.uÜE.~- Xa. er.iilo 
Amct·icant\ se fez a con \'er&io em ouro. por
~;.ue assim o determinou uma lei YO~<'Id~l pelo 
l"";mgresso em 1862. 

O SP.. LAURO :\iuLLER- Perdoe-me\'. Ex.; 
n. situaç-ão rl:l. di vida americana não era tão 
liquida como a 'Luar Y. E~. ver. llOl'que. no 
contrario. não se tcri(l. Ü'3'tado o.qudle ca
loroso debate em que o pli.r-tido republicn.uo 
representot1 papel t il(• !!:Lliente q ua11to pro
,·citoso ao credito da t"nião :~mcricaua, 

V. Ex. sai.Je pel'feit..1.mcntc que :1. t;nião 
.àmer-icam tinlm ires especie.~ ue di\'idas e 
(lUe o a.cto rle lSGZ fui amplhttlo pelo Con· 
gresso em lS6!l, pela declal"..t.<:ão de que ;Lté 
:he terfal-ta,IClcr··~tott:s, os chamados rvqc,•!Jach<, 
isto e, o papel-moeda americano seria pu.go 
em esp~cie ou seu equiYalente. 

t-Ias deixo de parto esta discussão e vou 
~occorrer-me doproprio argumento do illU$tre 
ueputad.o, po.m cb.egar á demonstra~.ii.o de que 
o pensamento do deci·eto de 6 de outubro era 
o pagamento em metal. 

De facto, si. contbrme S. Ex. , a lei nos Es· 
tados Unidos determiu:wa. a. amortiso.tJ.o em 
ouro. como poderi'l. qu~>t·er amorti,;ar em 
'Papel quem, corno o illustre mini:;tro da 
fa:zl:oda. do guverno provisorio, dtziu. : « O 

Cmn:~r:1 . A 33 

Ach:mi. S. 1:."1\. 'tue aincla "istu não ti ba..i· 
tan te claro ·? 

O Sa. L-:::oPO!.Do DE BTJLl!ÕBS- Ma.s isso náo 
e o decreto, é a. ex:po.>ição de motivos. 

O SR. L.~uRo 1>Iür,LElt-E' o penSJ.mento do 
ministro, esposaclo pelo clwre do Estado. 
qu:~.ndo elle po3suia todo> o:> podere;:, inclusive 
o de legishw; ti o petlsamento do legisladot·, 
como ê o pensn.menw do executi·;o •. concen
trado~ . por 10l'i?L do. situa.(iio revolucionada , 
em as m\!;;ma.s p~oas. 

Demais. o illtutt-e deputado tem argumen
tado ;;emJ.lre aqui com a e..-..::posiç-.io de motivos, 
e só a r epull.ia. <~.gora., qua.ndü venho mostrar 
que S. Ex. a.t·gumentou mal com el\a. 

Ainda tn~is. Sr. pre~idente: o illnstre de
puta.do. quo u.tê hoje o.rgumenhm com :t. ex
po;;içã.o de motl\'o~. tirando dell(1. um po.rtido 
que niio :pocli:t tira.-:-. doc!arnsa, no emtanto. 
que para S. Ex:. nenhum Yalor tem u. decla
ração fda pelo governo no l)iario Official 
em no•·e:tlhro de 1890, porque uiz S.Ex. ques& 
acce~t(l, como valirlo5 os actos do go>erno que 
:;e r.} vestem das foa•malidttde~ l<'-!-.>:1.~. ::\Ias, Sr. 
p1·esideate, si nenhum Y:t.lor têm a dedttro.
ção citadi\. porque ella. não vem ~ob a fót•m:l. 
de um decreto, t.tmbem n(io devia S. Ex. o.r
gmnentAJ.t com a ~posição de motivos, que 
n5.o e dect·eto. 
P<~.m·mim, Sr. pre~idente, a declaração pu

blic<~.da no Dí~uio O(f.cia.t é: u. pala-vra. 
do governo empenh:J.da em um compromisso. 
e ~õ dirh\ qu~ ella, n[ o tem valor no dio. em 
que pll.l':l mim não t i ves."<l valor a palavra. do 
governo brazileiro; isto é, no di<J. em que 
consid2rasse que a. honra. ua.cional não devesse 
ser u ma tradi~.ão $1!-!p'ad:l, sejam qua.es forem · 
<lS sacrificios que ella n03 im:ponha.(k!~ito bem.) 

Nem sci, Sr. prJSidente. co. mo podemos nó;;, 
homens politicos que a.cceii;amos. nas que.stiies 
il.S m~is t.rL'll;vru, t.:omu ssjam, 11t!l' ~pro, as 
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de caracter di]llomatico, as decW.~·ações do 
.l)ial"io orr ci~l, como a pa.ta.vrn. do go\·erno, 
•·ir agor·a decluror a.o pa.iz e ao estran~eiro 
que as eolumn;ts editoriaes daqu~lln tbllla 
são uma. especie de "· pe:li '"~, o nu e atki!> sem
:PI'e se põde apura1· um responsave.[, 

Ogoverno deumpaizque pre.~~ a sua.l'epu
ta~.ão não pôde a.mlar ·~ f<\ZCL' d~d~r:.t.Qi~s levi;~
na.s; e, si por ventura as illZ,<~ mção & obrlgada 
a. encampal-as; porque a lll.lt:\ de cumpt·imcnto 
de ·um:,1. promess:.\. do govcL·no n5.o tle;;mom
lisa o cidadão qlte a Jbz qu<tnuo ministro; 
desmoralísa. sim, e desprest1!;'l<t a nação qne 
re: uilia o compi·omisso qLte o~ seus legítimos 
orgiios assumiram, lJem ou mal, nu o importa. 

Si os ministros que su<.-cedem aos rninistr.,~. 
si os p1.I'l.1mentos q\le succ:edem ao> pal'l<l.· 
mentos nii.o zelarem estes priuciplo$, si '' so
lhh\ríedade governamenta.l niiít lb!' unw. re:Jli
daLle, rer·emos, Sr. pi'eshleflte, a :\ni:t.rc\üo. 
administ::ativa, ;1, wlW. ele lionorohUi~ade do 
governo nacion<>J, ~. em l:on;;equc•.í~ia, ;-:. •.l<::s
cr~dito inevit:.rvu. 

O iHu~'·!"C r-el<.t~or da commi:lsito de orr;a· 
mento f€: , u p~·ouosito ·ua opiníii.o, que ~m: 
tentamv~,CC' S~!' O ropihÜ U<IS apoJice> COnVel'
tidas pelo d·••::reto de G de outubrú p<th<;J.Vcl 
em ouro, uma gr:wc ínjusliç~l., n[o só.ao 
illustrado mlní~fr·o que referendou aquelte 
decreto. como aos que aflui delew.iem os 
interesses.,, 

O SR. LEo!'or.oo DE Br;urür..s-Do> I.Joõsui
dores. 

O SP.. LA'Ult•l 1!ULLEtt-Pc;t·d•le·m(! V. Ex., 
nií.o tlelen(leml'l' :.~qui ~inii.o o c,.eJ.iio u:J· 

c:ion l, que 6 <~. M!lSa JH'eoccup;~. :iio, e, si cüm 
i.ss•\ filZemo• :1 tl!!lb<J. u(l~ inV)'"CS·t:; ~l··s po~· 
:midCJt'e.S, & porque o crcditJ do E>Wtlü ~0 SQ 
pód~ mantct· c l'•n:dec~;:r· lld•> mais <Lh-oluto 
respeito aos seus C<lmpromb:so~ c p••l••· tn;t'~ 
escmpulos:t kuldatle em tllll:ts u;; stw.s rcla
c;.üe.~. de qualrtner t.t•dem que cll ,~ ~cj:t,.:. 

Mu.~ i (L ü zeml1, Sr, pt·e.~ileute, q n~ o 
illu,;tre deptttw:la fe;r., quet· IW mizll•tr•.l d1> 
c:overno }lt'OI'i,;oriu, quct· !LC>~ qut, :L_ ora l:om
batem est' p1·oj ·cto, uma. ilüu,\,iç;~ rpze pc· 
ço licença aS. Ex. pat·o. le1·;•r·á 1.:ouW. t.l:J 1111· 
ta. de a.rgtuaetltOs. 

O nosso ui~nl) collcg·a: di:•>'e quo: n"io em 
pensam~nto do ·l-ereto de ú t1e out•tl•t•o opa
gam ~nto do ca.pita.L em e;pecie rneta.lli~a.. e 
nccre>centou, mais ou meno~.o ~eg-uinte (cito 
d~ mem •ria): «que só mais tude; P"l' m ti· 
vos sup~rvenientes e, talveol. para ct•eat· m11is 
um embaraç) ao g .vern:) actu '1, se lHvii:a 
levnnti).dO a opinião que aqui ::ustenr.amus.» 

:to:a.z-nos S. E;:. a injustiça da suppor que 
ser1amos C."~pll.ZeS de sobreca.rregal' as cles
pezas pn bllo:as pelo supposto prazer de CL'eilr 
diffi.culdades ao govet·no. como si não nos 
fusse da:d.o pa:ssuir, não dir-ei sómente o IJa-

tl'iotlsmo, mas o ])om scnw neces;:ario pa1·a. 
niio confundir opposi~E.o ao governo cC>m op
llOSi~.;Io á. Repu~Jlica, 

O Sr.. LEOPOLDo 1m Bur.ni:iEs- Releri-me ao 
arLigo de hoje no Pai=. 

O SIL LAül·:O Mu1.u:r·~- !,f:ls não trato da 
relerencia que V.Hx. fe;o: hQj&, porq11e, tendo, 
pelas ruziies que dei a prineipio, che~udo de
pois do discnr'$o de V, Ex., nem siquer ~bia. 
delta. Rc•firo-mc :i.s TJahVl'·•S que OU\'i hn. dias. 
pronunci<tdas p:·lo i\lustre deput,;tdo, e direi a 
S. Ex., com fr-anmteza., que não resiste {L 
menor analyse n. irguiçiio por S. Ex. feita 
contra o tlistíudo ministro do governo pro
visorio. 

K ~i niin, V(\j:tmos : si o digno ministro, 
smtent~.ndo ~• opir1lo que aqui detendo, pu
desse fazel-o com intuitos de oppo;:i~J:o, ba.s
tt.u-ia rep~t ··;u· que S. Ex. susten tn. va a mes
ffi1~ o;>iniiio rdo n:(~rio O!Jic;at em 26 de no
vemhl'O, quando aindn. er·a gonrno, pam che
g•w :'t cottdusiio ab,mda de que S. Ex. luzi:~ 
opposi~.iLo a ~i pt·oprio. (1\fttito bc.;t.j 

0 Sr .. LEOPor.oo DE BULHÕES-A dechu-aç-J:o 
1üi em nome do ministro ; elle niio a ;,~.~
signou. 

O SR+.,I.nw ).Juu.u~-Nem preci>:ava <tS
sígnat. Si em mateda da ordem desta. 
começarmos a l'ugir por estas t.;J.ngent.es, por 
ell:L5 me.~ mas fngir:i ~. confhn~\'l., que ê: o clc
m~nto pl'imordlal rio credito. 

·O SR. Lllol'owo n~ BuuJÕB~-Sõ o Congresso 
)lacionnl pó!le contt':\llir compromissos que 
:~uto;·isem '' pod~t· publico a exigir im
p(lstos. 

o ~R- Ft,~:nJ·:t·:tco BoRGJ;s-XaqueHe tempo 
exi~tia :L tlict:.ulut"J., q lLC podia C:JY.e!-o. (lia 
iJ1Ili"OS 11iJ/11•1v.<.) 

O St~- LA1;r:o JlüLLEI~-0 ar:;umento dll 
V. Ex:. (•li;·i'Ji"cl'•·-<< •co S.·. L-:''lJ~/drt ~lc Bu
lA ·<c<) e:; f.;'~ T'e.<pon•l ido 1Jelo a.pa.rtc do no~so 
disí.incw cc,Lcg:~ pelo Ce:~t':'L. 

Dc•ix:~rnos, r•or·~m, <lc parte "' legitimidn.de 
ol:J. opcr·:u.~i.o c ('Xamincmr•l·a em si mesma.. 
Qm<l 1\ a pr·cüecu[Xl.(~!o !los autore_~ do pro
jedú? StLbemos que é cvitat· os pt·ejuizos que 
ao Tl!C,üur·o No.ciomü c:.msa o pa~"mento, em 
ont·o, llos juro;da.)apolicc~ convertidas. Qnal 
é ::t C<tu;:,, tloprejuilo? O preço Jo ca.mbio no 
momento actual. 

!vias este argumento não e pe!'manentc. 
IJorquc o cambio é v;J.ria"el, e n<~.s suas va
rÜt\'Ões e a. primeira. V 0Z que o Brazil o YG 
ta.....:ado ao pl'eço em que est:t.. 

Logo, não po:!emos t·aciocinar deste ruo
do :p11ra o futuro, porque o cambio futuro 
não póde ser o c..tmbio o.ctual, mesmo porque 
a na.ç,,.j_o ni'i.o resistir-ia aos pt'e.uizos prolon-
gados de semelhante mo. cambia.L ' 
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Passada. a crise em que nos debatemos, a como as actuaes, e basta, para. ver que isso 
subid:J. do <:<1.mbio é inevitn.vel ; subindo o nlo é possível, o ultimo emprestimo feito 
co.mbio, tle<ce o valor do U.I"gumento que 1à.- [leio dig110 Sr. ministro actull.l da fll.Z?.nda, 
vorcce a. opel"..L\~"io projectad:J..-E, ai!ltlamesmo em condições tass, l}UC jU. o vi qualificado 
que a taxa norma.! do camhill hou~·esse de de 1·ep•wt. 
pi"cjudicat" ao Thesouro,toruando mai~ onero:;o Recorrerit o governo, então, a um empres~ 
o p._"l.g;Lm;~nto do.~ 4 •j. em ouro, compara•los &imo interno ? Poüet·<i f>J.ZC!-o. embot'a.lbe es
aos 5 ° /u em tJapel, de solm;~. seria. e:-..Se pre- tejam a. rl•wet· não pequena gu:J.ntia os maiores 
juizo compemado peln.s vantagens do plano a bancos desta prar,ã, mas sero conveniente e~
flUe se flli;t o pagamento em ouro. gotar· este recur.ro de que o governo tera, 

Coo.veru not3or que, esta.h ·lecida. <L ta.x\1. quem sn.be ~ de carecer, e muito, p<Lra. outros 
normal, pequeno seriu. o prej uízo po~sivel e fins . 
mesmo S!l annulla.ria si a. inteireza. <1aqucU2 D(<h i viri que, não sendo p~ssivel durante 
plano ro~sa. como eleve c ha de f<~otalmente '" crise, e não sendo vantajosa depoi!l della, "' 
sel·o, restabelecida. p~la r~inte~raçiio , em conversão autorisa.r.h~ Otl se rea.li:>ara sem 
tempo oppoJ·tuno,_do imposto em ouro, que vant:tgem ou, o que me pa.recemais possivel, 
!oi su ppr·imído contra. o meu ... .-oto, devo ficará. em mem. autorisa.ção. 
dizel-o. Que lucrará, poi~. o p<\ÍZ com a approva· 

Creio, Sr. pre.>identc, tet· clei:-.:a.do claro que çüo de;te pr·ojecto? Nadu.,a nlio ser o a.baio que 
o pr·o.jecto dos illusteês deputados (le;itlmi- elle trn.r.i. ao nosso credito pelo não cumpri· 
dade ápa.rte) só poderia ter va.nta~eus no mo· mento da. palavra do governo. 
mento, cousa. que aliãs creio qtte a.commlssão Demais, Sr. presidente, nü.o podemos ou, 
niio contesta. ao menos. não devemos dar o nosso voto a. 

Mostr:J.rei u~ora que, mesmo no presente, um pro.jecto que diga respeito á questão fi-
ella. nü.o pt'orluzir·á beneficio algum. uanceira, sem exami na.r <>i elle se coaduna. 

De facto, tod<~. a convet·siio dev-e ser feita com o conjunto das medid<J.S capazes de re
com <L certeza. de poder o Est<1.do reembolsar ~tabelecer o ctedito publico. 
os títulos ~ujos po~suidores não a.cceita.rem a Do illustre mini~tro du. 1i\Zenda. do governo 
operac;ão. . provisorio henlámos um plano, que tenho 

Sedu. loucura proceder de outro modo,e dali i visto sempre combatido, mas nltnca. vi substi
vcm que a um:t conl'ersã.o precede sempre tuido. 
um estudo dos etreitos r1ue a. or>er<lçúo ~ausariL Da. critica não me admiro eu, r>orque r>a.
nos lllcrcados possuidores dos titulos eonver- receser de ri~or cood.emuar t \lllo quanto o 
tidos. governo provisodo fl!:r., no meio tios <J.ppla.usos 

O mais ut\s ...-ezes o> governos cheg<Lm de muitos e do silencio dos discretos ; mns 
mesmo a. comhi nar com os possuidores tia. aomi1•a.-me ver que a competencia d~\ ct•itic.1. 
ma.ior som ma. dos •-itulos, como. por exemplo, và-~e limi:..U.ndo a. destruir sem c::onstruir. 
1ez nos El;t<J.dos Unillos o feliz minisl.t·o \V in- Estas considet•açües, apresso-me em dizel-o, 
üom, a. cuja.sconç-er.<,)es os bt\ncos o.mc1·icu.nos, nilo se :rpplicnm á illustl'c commiss:i.o. ma;; 
os maiores po~uhlorcs dos titulas a convcr- c:leseja.ria sa.oor si este projecto e um simples 
ter. prcstamm prévio apoio. racm'So p:~.ra <J.UXi!ia.r o equilíbrio orçnmcn-

No no;;so Ctl.$0 não sai si o tc,·,·en.o foi estu· ta.do ou si a operação pro,jcct;~c:lu. se fi lia ao 
dado, ma.s creio podet··sea."SCvera.r que a ope- pla.no ~nnunc:iado da commíssão. Si este ê o 
r.1eão é m~ recebida, a..inlgar pelos protestos inicio das pt·o1•idenciu.s quen commissão pre-
quc o pro.1ccto leva.ntou fórn dt:Stn. casa. temle. <tcredito que vamos mal. 

Pa.m 03 porta.tlores e..'lt.r~~n:!eiros , o reem- A;; opera.c;:õcs dest:t n:ttu re7A'1. esu1o M>ndem-
bol::o scri~ pr~Ji~ri vel. porque. embora preju- mulas. e ainda ha. pouco o nosso distlncto col
dicia 1, é umn. liquiuac;:ã.o desde logo; p<J.m os Leg-a por Alagu:~s lemur:wrt n. olJ~ervaçio de 
nacioun.c.~ <\ l\l.lta de nnmet•t\l'ÍO e o ,juro actual B~a.ulicn. quando e;;te C$Ct•iptnr condemna a 
V<l-l'eccm iollica.l' o reeml10lso oomo prelet·i vel denominaç-d.o de ccm;!·r.<,ics, si applicadas tt 
<~o acceita.ção (te 11m juro de 5 "f, P<l.pel, medidttS semelh:mtes ;1, cst:t.. 
m.aximc pas~:1dn. a. d~sconfiança act\ml. . Para não desgo~t:l.t• os signatàrios do pro-

Pergunto: o governo póde f<~.zer fu.ee o.o jecto chama.l~-hei de convcrs<<o para tn~:::. 
pagamento clliS n.polices, não direi na. sua. porque, em ver·dade, este :prqjecto ê, a meu 
r.otalidade, o que serio. absurdo suppo1·, mas ver, uma. especie de arriba.d;~. financeira . 
em pt·oporção notavel ~ Vejamos, Sl'. presidente. qua.l tbi o pen~-

0 Tllesoul'o. sabem-no os illustres depu- mento do ex-ministl'o dn. fazenda e o que se 
ta.dos, não tem recur;;o para isso, de onde a. tem feito depois de S. Ex. 
nece:<Sidade do emprestiruo. Mas que especie Publicando o deet•eto de 6 de outubt•o, seu 
de empre!.i.imo: enerno ou interno 1 signata.rio i.e>e, segundo parece. em vista. 

Não creio que o governo se abalance a pro· transformar o emprestimo interno em e::t· 
curor dJnheiro no exterior em condiç6es. terno. ·· 
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Títulos em om•o ou nominativo~ ;'1 vonf.:.,tle Como se diz em linguagem marítima., ca-
do ;J.dqnir!lntc, clles. deviam tel' íacil collo· minharemos i1 m:l.troca. ; para. o sul, ~i os 
caç{io no$ nu~•·cados eur·opeus. em considel'a· ventos vierem do nol'te. e M conteario, si do 
';ã.o :i. t:1xa. elevau<~ <le seu j uro, de modo que sul st•pr:tl'em. -
o capital nacional nelle$ cmprc;!•tdo 5e:·ht m;~i; Ei5 llOt'Nt.e , Sr. presidec.t~. me l'elio ltei 
\ll1l elemento (lt\ tecundtt•'i'lo indu ~trial. ' 

Demais, :t meditla que' o n.lludido decl·r-.to contt•a 't sup[>l'e~são do impostD em ouro, e 
conii nh<1 tlevi:1 actunr ltl.vora,velmenie sobre ho.,e opponho o meu voto ao pt·ojectú qu~ <\ 
,, noss\ t.;u:(l. e;,~mhktl, tleHlc que a. sua. c-on- commis~ã.o de at'(,:aroento tlCis apre~r:ntu. como 
:>el!UCncia. <:orno deixei dito. -sed:l. um:J. ex.- pr-etenso meio do ftiZer e~onomio.s . 
porta\<to da titulas . que, como u, Ct•mnm ~::1,be, O Sr.. LBOPOLllO Dte BuJ~I!éítes-Tod;\s ôlS na
t,em uo momento dado ;t mesmu. irlflt~encla.. (;ões l(lzcm convorS'ôe~ no intui~o de la~er 
em reh1<:ã.o ao cambio; que qtmlquer expor: econoaüa.s. 
1.a~:i.o de mn•<üdor·ias. O SR. L.lvlW 1\'luJ,LEa-Da perleito ;tccot'do; 

~Ias o tlecreto d;J. conve;·são niio J>OL!.i<t vlr mas mio nu:em corn·e;:·~ües pn,r•:t traz, <'O :no 
isolado. IJO!'que e.Ue impor·tav;l. <' J'espons•tbi- c.,;h• q11<: não :;e;·,·iri\, estou con,•enciuo, ~inão 
lldnde de ll<~gament.os em especie que n pa:·:~. nos üesconceit.u;u·. 
União não J?OS:>Uiu. uelll pode l'ia ir ao mel'-
cado coropra1·, ::;em ,.,·u tt..'l.dissimo prl'jnizo O SR. LEOPOT,DO JJr; Bt:LuõJ::s-~iio u.poia.do. 
e gt•.J.ves per·turba\:Ões c;.~.mbiu.es. O Sr:.. LAuRO MuLLt:r~--como não uo~ des-

.Oahi <~ vt1.ntagem do imposto em om·o, que conceitua1·á 1.m:m. operaç-.lo que é uma v~rda· 
outras t<m~ide!·-<:Ces jã j ustificavam. deir"J. sur,prez.1. :to;; possuidores~ 

Que se tem leito dep)iS de S. E:d Pondo de pil'l't.e o dir·cito em que el!es se 
_.._ primeit-:t medida tom().da por esi;:.J. <:u.- suppunh:J.m do l'er~mholso em om·o, pergunto: 

ruam foi a ~uppre5~ão do im)105to em om·o, poder·ia <~lguem prever· semelb<l.Jite opt:
scb u pressüo <le umu. ;rtita levant;tda pelos r:.tçã.o ? 
intere..<se; (lc :U~un~ e pelo. incomprehensão 
d::t. maioria. Acredito que nin~t~m: ma .. .: o que nfw p;L· 

Defender :~quelle imllOSto chegott :.~.ser mo- rece uifficil prever- ~1o os e:tr~ito~ que est:t 
tive po.m expor·5e um depnto.do is odiosi- opetw;ilo proüuziú no ~:e<pirito do~ po.~~~.ü
d;t.íles, j~ que era entiio -~orrentc ser a. co· tlo:·es. 
lJrança em ouro d~ direitos aduaneiros a. Imagiucm05 um po.;sniuor cstl'Mtgeit-o q ue · 
causa de todos os nos5o~ mal~, desde a. de- tenhu. l'Cmcttido o seu Olli'O par:1. comnl·~~1· 
pres...:ão caaHbia! uté i~ c.·westii dos ;;enero5. apolices de juro ouro. ~ 

Cile~ u~e uest:t C<ll':l.;:, dechtr .. rextl'aviado Enco n tt' Ol H l.s .. o vcrd~tlc, um pouco n.hixu 
dn:l 1\oui;r iuM !'epublic."ln:lS um pl·OIX\~amlist.~ do p~n·. cornpt·;.~.ndo-:ls a. 000 c t<>nws mit reis, 
.fa RepubliC'J., só vor·que solicilm'U de colle· COtll o e<unbio supcri01· ;t 21. Appt•ora.dc este 
;;us o apoio par~~. a. cons!ll'l7:tçüo tle 50 ''/v em J:wojcdo. o pns::ui<lor· e~tl':onge t·o, sí JWeferil• 
ilm·o daqueHe imposto! . o tcemhol$0. I'Ccobct•ú 1 :000.~ . i.c;to ~~. o V;.J.!or 

T:unbem na. Uniüo Amcr·icana c.;;Le iml)osto ao p~tL·. Q\l(l.tldo, porém. elte qltizm· lXt~S<\1' I• 
sotrrera const:1.nies in'l"ecti va.s; mas J~ a te- seu ,Jinhch·o P."ll\\ n. Europa. P..;lla.J'J<l.rít.. com 
Jt:>.cidade d()!; ~tadis\as ~oubc conserl'"a.l·o um c<~.tnbi{• in[<'l'iüt· ::t 11 •L : 
~onira todos o~ ataques. B1:llu. p~;r.::pect. i\':t ;!(: um pt•~:ju izo que:. •L 

Nós o suppr.mimo-; com um açO<lam;;nio c rc::.li.-ar-:;c. ntLo scra jãlllai~ I::'{J UCchlu ant.€s, 
::i.li!gl'~:J. de quem ~uppUÍllla. que :;uppt·itnil·O c:re:u·;'~ i(w:~ do (J:Jlz ma.is tltn pt•opag:mclis!.;l. 
er<t pt~r termo :J. touos o3 nOS&>:; m;~lc.~. do no:;so do,;cl"<.!llito. 

COmo em 1ilcil de ll tC\'Cr, os :lcontccimcn- o Sr... Ll-:OPOLIJO l>E Bur.uu~-0 t<;;Ü"J.ll!rciro 
tos devem ter· c t·ealiO muito:; arrependi- · ,. 111 - ,. ''/ .. mentos. , .'lqlll , .1 l:t o c ' '" ~.o p:u;so que nn. su:1 

tCtT:l. ;tpemts g~oha. 2 c 3 "/n . 
D~poi; de w ppritnir o itnpvstocm ouro, re· 

Yoga.mos o dt>cret-o de 6 OUt\lhro. ]_);J.!"J. que o sn. LAUI:O :11-lULLEtt-·Sim: lll<l.S l;i. o. W· 
dlo não continuasse a. produzil'.Cis s~us cm~i· pital cot·1·e muito menor-:!S t•i;cÜ3, o luct•o •! 
~os: e. n.gor[l. q~eremos destntir· os que elle muito m:l.i~ se,g·mo; o <:<\pit:.tl ten\ muito 
<t lHl.na. produztdo. Fazemos tudo isto, por· maior contl:tnç.~ ; não está su,jcito ú.s oscil!a· 
que o cambio esti múo; am~~uhã, quando eUe ções <:ambi<1.eS t;lo a.ggravadttS no; paizes em 
melhoril.r. voltaremos ao que hoje desfa· r1ue circula o papel-moeda c t\ outra.s muita~ 
zemos. E a. pro"n· de que volta.rcmo.>, a pre- C<tu~as que tornam Sllspeitos os mer~dos da 

. v:Ueoel' a. doutrina do illustre deputado por America. do SuL · 
C-oyaz, esta. no c.:p~rte que deu S.Ex. a.o nosso O SR. JcsE' BE'VI!.AQUA.-V. Ex. dà. licença. 
collega pot' .b,!agoas, t~parte em que deel~·l'OU :pa.r(l. um aparte~ Desejam que V. EJ.:. me 
:).:ue. mcl~~radas as condições ~o n(E;o ca.zn· eYplieassG o meio de !!:l.tantil' o Thesouro dil. 
'Qro, poder1a.moo raxova,1' a d'Jn'Yarmu. , srupr~ de que :tbi 'Vi~tlina. com aquelle da· 
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él;t,l':l.(:Íi.O do n;,;r;o Officic.!, (1\lando uevin, s~r • Como :1 c~\\UILJ:<t podet~b ~u,bel', estií.o :thi as
por um decreto. . sigmu.los ci'l:tdflos llistinctos. entl'o o~ quaes o 

O Se. LAl.ii'O :\IuLLEl~ -Não vejo em C[lle Sr. l?arã.o de .lar·áo, c~~alheii'O que. segundo· 
~~ia surpr'~7~\ umt\ dcclarru;:ão do g·overno sou mforma~o. m~.ntcm. com o ~o vemo do 
no Diado Ot(ici->1., explic.o.ndo o sen pensa- c.,tado l~ü Rw Gt·antlc Import:tntes reia~õ::s 
me·•to. quo.ndo duvirl~; Jnwia.m sur·gido; nem e<:onomiru.~. e o represe~un!e 1.ht Companhia 
:po550 admii.tir que filss~ surprcza pn,!'O. 0~ llc· Rio Gt·:tn~l~nsc de Ill~umnar;<J.o o. Gaz. 
mais rnemhro.; do gorerno provisorío, de.~de Tü!'n') J.<to _hem su.lH'n~e. _p;lt"J.deixar chro 
f1UC nenhum protesto app:u·cceu, c ante~ ti\'C· qtlc ~s c.Idlld~os e;:~~cJaçoe>, capa~e~ de ~lis
mos em mais de umu. oc~a~i;lo :\ õJ.!fLt'motb·a. cerm~· .c,se~ lffil)OS~'J ' dest<J. m1.tueez,t. hn.-n:'l.ru 
de rp~ ePa.m todos o> membros daqucl!r; go- ~.dqumdo as (l,~Oiw•s c~nverüdas on accei
Yerno soUd"'rio,:. o:ld.o ~. convcrs:w .tc<t fe do pagamento em 

Si todos os mernbrvs tl~t dict.aclur~ eram m:r?. 
responSO.\'eis por n.quellc como p~lo~ uemais :>:e.rn se rlign. que o _proc.urn.m. Jà.zer ~cre<li· 
::tetos, si clies to!'tl.m mi:.os, ser·.:.. rcmedio unieo t.w :1f!:Ol'<~. llOrCJ.ue nao_ su O$ J~Lctos &co con
evítar· q ne nov;~,s dict:\duras sejam JlOSslveis. tr·~.l'l05 n.Jsso, c_omo c::e1o ter de1xado pt·ova<lo, 
já que dlas &io pr·ov;J.rl:trn(ln t.e propensn$ n.o tomo. t:l.ll~l~em 13SO nM s~ COJJipadectl com a 
aiJuso em todos o5 pniz1>.s e épocas. · resptntabJlula.rlc~ dos que lwo reclamado. 

Crcio. Sr. pre,idente, tet' cumprido o meu 
üevet' combatendo este projecto. u~r SR. DE:PL-rA!lO- o~ netos do govel'llo 

:provi~orio estão sujeitos ao Congre:>so; ibi r-c
jeit..'l.(\0 o n.rt, 2' da.~ (Hsposiç:r·e~ transit?rü•s 
que os :1ppromva .. 

O SR. Lu;n.') 'viuLtF:u-Sim, estão sujeitos 
i;odos os o.ctos do governo llro,·isol'io ú. revisão 
r!o Cong't'esso. 

!\Ias que acleanb isso'! 
Quando S': disclttiu a Constituiçi'io,tivc occ;t· 

~iã.o de combater 11:1 tribuna, em f::wm' do :wt 
~~··- que ap·pr·ovn.'\":t o~ ~\etos do governo. 

Ftz Yer que era o unico ca.minho, p01-que. 
~i o~ a.pvrovassemos, nem por i:;so elles úei
:-;:o.vam de $t~w ~ltjeito;; ã noss:t r·evisilo. como 
estã,o as leis dos parlo.mentos anteriore5; si os 
nílo o.pprovassemos d2scle logo. elles fic:niam 
em vigor da mr.3mo modo ati! nlteri01· re
visão. ("l7Joia lo~.) 

Nado. :l<le;J.ntamos com o voto dn. Con~tituinte, 
a nrio s~l' '" u~confi:wça peh4 ameaça de insta
hiliJaue 1la que furo. feito. 

0 SR. Tl!O)lt\Z D~;:r;n1\0-AllOiado. 
O S!".. LAURO Mr:r,LER- No G1lso Yertentc· 

qne ilnpOl'tane::üt tem o argnment{)? Queret•:i. 
;~l::uem itwo n.l-o p:l.e.'l n.nnull:~r· a operação ~ 
~ão ct·eio qne 11:-.,i<t ;:.lguem c;tpar. de seme
lh~.nte loucura, nem mesmo ell:~. seriu. mais 
pO~$ive!. O CorqTcsso ,jiL se pronu<-iou ~ re
~pelto. Yotarulo o anno \)<t.!'...<:.\do :1 re\·og<t~.;Io 
d:L lel de G de ouw hl'o. t•econhecernoB :1. snu. 
existe ncio. : nilo $C 1·evogn. o que nii.o existe. 

Tet'tninareí, Sr. pre~\dente, <J.S ohscrmç:ões 
que tinh:t a. faz~r. embor•a üespt'evmürto lJoje 
p:1r:~o est-e delK•te contro o projecto em dis
cussâ.o. 

Antes, porem, de termin:tr, permitto. V. Ex. 
que me de:;emp~nhe de uma incumhenüia. 
com que fui. lm <.lias. hum·..1.do. 

1,;• elh. Sr. presidente. a de apresent"r u. 
esta ru.s:1. uma. repre.,(\nt:\<:.âo de possuidores 
de apolices convertitla:i, em m1mero superior 
a 2.400. • 

E~tou convencido de que a sua. <J.(lopçiio seriL 
um ma1 para. o p:üz, c que ao ;-el-o npprovarlo. 
sl h>ll'or possi-:.-el, no interlot-, como no ex
reríor, suppüt·:i.o que o Brazil ·vi \'C já como . 
individues pouco honestos que. qu~.ndo n:í.o 
podem &1.tistil.%C!' uos seus compromisws ... 
huscnJm ·J·e(~m-.sw;:_ (!lf~dto bc·m, ·1it.4.~ 1·fc. () l)tn

d/Jr- t] ('f>mp,·ir/tC»fa~lo.) 

Os :lbaix:o lJ.:-:signarlos. :possuidor-es tle mal~ 
de 2AOO n.]Jolice;; d:l. dh·id:~ pub'ica interna.. 
ele juros de 4% ouro. a 1Jem de seus direitos, 
p1·ot~stam c(ltltra o resgate dns mesmas. pcD, 
:-.'::H ·t;{C/'Ji' jll'h"á:H,Id r~ m, pi?.pcl-JiiOIJ la, COlnO quer 
o projecto n. Ti, deste :tnno. apresentado pela 
commbslo de orçamemo iÍ. C-'\mam dos Srs. 
Depuinrlos, visto como sob~c t.aes apoliccs con
vertítl:J.s i), j Ul'O d~ 'i 'f., ouro. pelo clGcreto 
n. 8:?:3 A. de 1800, õ.eclarou o gove1•no pro\·iso·· 
J:ÍO. -pelo Di.aJ·io o ffic:"lll, q tlC tn.m uem o sou c~.
pital scri:1, p•1go em omo, e pol't~.nto o rc
sg:1.te de!h1.~ não pútle cleb:ar de ser feito _slnfío 
P.m ouro. c .nunca. em papel. solJ peiln. dr· 
nfio cnmprír· a mv:iío um cont,rocto por clh~ 
1it·mado. 

Pelol-.s, '27 uc julho . de 18'J2. - DMr7o ri~ 
.lrwti.a. - F;·r.w.ci,·r:-J de .Sdle~ L'•íle~. por pro
cumç::ío de minha senhora. Therez;t A. Rezen
de Lope~. - Po~· pmcm·:tç5o de minh3, miíc. 
D. Vicencí:t L. d" Fontoura. Pr:d,·o d,L Fo;;. 
tol!-.'ll Lopes.-Peh Companhi:t Rio Gr<ln<lense 
de muminaç;1o <t Ga.z:. "lntwio Sinli;c., 1-op~-'
-A,.Ion:o Cfu:t1,e$. - Anlonio fJ.,•r3 fie ri.':el'edo 
"lioclu.Flo .- Po1· minha filha .. Cor[n~. 1Iot'eir:t. 
Jm·fi ][((F ~«. j[i'Jí'C!. .. ;·,t. 
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SESSAO DE 26 DE SETEMBRO DE 1892 

( Vide vag. C26 do r, o o:ol.) 

car minh11 opposiçiio ao projccto, <{ue eu 
con tintio a, cttpitu lm· de projecto de encatnpação 
das CJJJÍs:;ues. ( ilpoiarlo.>.} 

S. l~x. :,c]n que o projecto tem por fim 
r()s;:atru· o papel-moeua ; eu d~c!u.ro que o 
prujcclo tem J_JOL' lim encampar ns emis::ões 
lJ;1 llC..\L'htS. 

O Sr. Francisco Glicerio
Sr. pre>iuente, ma1t0 pouco teuho cu ~uc 
accreoceot<ir uo que jit expuz :i. Camnra., n" 
ultima ses~ão, em re lução ao proj ccto apl·e
sentado pela comrnis~ão de OI'ç~mento. 

Antes, porém, de proseguir· M ultimnção 
das minhas oiJservaçü ·s, devo declarai' a 
V. Ex. que de nenhum mo•lo me oppo. 
nho no reque1·imento api·esent:.ulo pelo ho~
mdo deput~do L'or· Pernamlmco. 

O Stt. PmE~ FERREIRA.- Si fosse só isto, 
:>ari<~ bom. 

Sr. pr·eside!ote, cu havia ficado, ~n:mrlo 
bateu a hora, na ultima sessão, n:~. po~siltili
dade do Bunr'o da Republic<t desempenhar-se! 
do seu mamlato d() bauco emissor, attentas as 
condiçOeti aa sua solva~ilidade. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - De~de que O 
nobre deputado apr<::sentou os fundttlllCHtQS 
tia s1m pro[tOSla, eu vi desde logo qne Q pt•o
jccto se o.lir!;;ht a ulili::m.r <~S rc:ôel'Va~ do ouro 
existente no Tl1esouro !.IQ re;;gate de parte do 
papcl-uto~da. Mas, alti est.~ o el'ro priocil_lal 
da conuni~sào de orçament.o. 

O nobre deputado por Alag6as, porém, 
l10uve vor bem contestar est<> minha aflit·
rnação. 

O SR.. PIREs FER.r.Em.A -Erro de ca.lculo. 
O Srt. Fl!ANcrsco Gl.lCElUO - S. Ex. entra 

em rluvida qu,;oto il verdade do facto que por
'Ventura encerra esta minha uffirmt;çii.o. 

Direi a S. Ex que, tl"Jt.,ndq-se ua reorga
nisuÇti.o uo mciu circulante, tratando-se da 
reor·gunis"çiio bl\ncaria, tondo pot• base n 
reorg;.nis;;çfío do Banco do Re[Jublica, é con
veniente que a. solvaiJilidade desse banco 
fique perfeita e liquidu.mento discutida 
(Apoiados.) 

0 SR.. SEVERINO VIEIRA - Isso não se 
discute, demonstru.-se com o inventario do 
a.ctivo e I"t!ish·o. 

o SR. FRANcLSco GucERlo- Sempre en
tendi que nno se devia exp•·r i .critica mono:; 
preparada rh opinião publica do no>so ('niz 
os crcrlitos de um estab()lecimcnlo bailcariu 
d<~qudl:l ordem. sinão quilmlo o rmrlamento 
se clbr,uzesse n. tomar a si a rerorma l.~;wc:u·ia 
e lev<>l·a ao tlm d~oj;)dfl, ou se procedesse it 
líquiunçiio do Banco da Republíc<t. · 

0 SR. PIRES FElmEIR.A- 0 que seria um 
crime. 

O SR. FltANctsco GLICEI\IO - Si concor
dam em reorg~ubul-o com sel'ierlade e perse 
ver.,nça, ent:lo nenlturn inconvenie11te encon
tro em tt·atar com a mai('f franqueza, com n 
mnior ~ccentunçlio d~s condições de solvaiJili
dade deste bat1co. 

O noi.Jre deputado por Alagôas se compro
metteu a tomilr em consideraçi.io as obser·va
çües que eu havia feito em contra.r·io ao 
projecto apresentado por S. Ex. na qualidade 
de relator ri.., commis~ão de orcDmento. 

Eu não me j•tlgo ourigado a adeantar mlris 
nenhuma consideração, no interes~e de justifi-

U)IA Voz- PerfeiW.mente. 
0 S1~. FRANCISCO GLICERIO - A commissão 

de orc;;amento se d1rige a contb!1ter o cambio 
intemacional na ~u<~. depreciaçiio actu•Ü; o 
que vale o ll:esmo que coml!atet· um ~ympto
lll:t úo uH\1. em vez de combatel-o tlirecta
meote em SllàS ol'i~ens. 

O SR.. Ot'l'ICICA- Qual é o mal 1 
o si. FL:ANcrsco GLrcERro - As suas ori

gens são rli n·ercll te.:;. 
l~u ja d1s:;e ao nobre deputado que não 

e~tou ole t>ceot·~o em que a cir~ul:Jçii.o lidu
cinl'ia ÍllCOlli'Cl'tiÍ\'el sej,,a CiJ.U~a _pducipal da 
uept·echu;üo do cambio. 

0 Slt. ALfl'.I>DO ELLIS- Apoiado. 

O S~t. Ftuxcrsco Gr.rcBRIO - Disse a 
S. Ex:. que :• circulação !hluciat'ia era uma 
ola~; cau,;as coucurreutes e S. Ex. contes
LPu-rnc d1zentlo .l]ue em caus>l efiiciente, 
i•t•irtclpa.l. 

O St·. OmctcA- Sem duviut\. 
o St~. FttA:->crsco GLIC1~1<1o-De modo que 

o fJlt<: t\ couuui.-;~i\o de or·çamento tenl em 
1•ista ~ cornbaler o m•d por uma de suas in
numeras nmnílt!st:tções: 

O SI~. OITICICA.- Q1.1ad pro/laJ1(lum. 
O Stt. CuAGAS LoBATO - E a prova. é que 

a emis~ão toado suuido, o camLio. eu tão foi 
~cmpr·c o mc:;mo. 

O Sr~. l'n.Axcrsco Gr.rcEmo- Dundo de 
tm.r<t.tv qnn a etubsil.o juig>«.la exce~SÍ\'<1. s~ja 
'' cansa d:~ depreci<lção do C<tllluio interua
cion:.tl, nüo set·a. utili:;ando-se das reserva~ de 
nur-o exbtentes no Thc~ouro que S. Ex. h:~. 
de combuter originari;·mente o mal; é valo
ris:~.ndo o meio circulanta. 

O SR. OITtciCA - Poi~ si o resgate e a 
va.lorisaçilo. . . · 

0 SR. Fl~ANCI~O GLICERIO- 0 resgate e 
um dúS modos de valoris<lr. . 
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ll!as. S. Ex., snppüe quo o rasga te com o mGdios no merca•lo ger:1 l do mundo, torna. 
ouro do Thcsonro do uma p"rte rlo papel impossível o. compe"S•'I<iio pel[l, lroea. dos pro
m,.>e<h, ô sut!Hcnte paro. va.lcw i ~a.<..iio cht duetos; e que occ.'lsronu. um;t depre::;~ão na. 
ci rx:nlaçi~o riúucial'it~, o prov;tvelm ~nto S() circutação das letr·as do cambio que só póde 
íllurle. Snppomlo, porém, (jllC S. Ex. conse- ;;er preenchida pelo credito. Poi o qua se 
guisse resg;d.ar com critel"ill SI'Zlll'O t odo o I ol!servou em no~o l alz, ~:como nos acha
Ó~cesso do p:t l'el buncu!'io, cu ihe< 'pe:·gunt~r·i:t vumos envolvido~ ern ~r·aYes commocões in
qu•mto havia adcautado paro. a cl.:vDçào do t esli n;IS de caracter politi~o e re\'Olucioo:ll'io, 
c:rmbio, SG <:oo tit\uasscmos na posi~Jo de •leve- o cr,,tlito nfto veio pr·eencht.!l' :L SUtl runc<;ão 
dor·es tto estt<ur,z~ir·o por somm:•s snper iores snpplc1 ncn tar . E peço lkeno:1 para reriCtir o 
:1o valor elas expor'tao,:ões e á cxte1tS~tO do qu•) aqui mesmo clis~c hi\ poucos ditts: qu·:ouo 
credito p:l.rt icu!ar, que em condir;õe., nonno.cs rest·IIJelecer-~e a ordem p11blic:~o ~ ~·altar a 
costuma cobl'i r a difiõ.!rcnça. !las trocas c d:'l. I contlnn.;~ o camhio melllorai'Í\., l<~oto m:liS 
l'erness<t de valore;. quanto é ele Pl'llSumir que es;e li1eto coinci•la 

D•Jsdc muito ~ ue se ll[o pó:ie :l.ccusar ex- com o entl'uda das r.olh~it:.~.s do Sul c do 
cas,o de ernbs~ o de r•apc l l)r,s loancos em Not•te. 
Fr<~.nç:~ e na lJ\!{hLllll'!'a : entretanto tenhc Por estas rnzoes cu peço licença ao nohre 
ohs~rva•lo acd l<! lllC~ as.;ign;\(;tndo c:om!,ios deputado ! ':l.!':\ pondc:r;rr·llle que ha talvez de 
desl\t vor·a vei~ C<Jlloi la o las r·cserv:1s metalic:1s. sua parte conf'n:;ão, que C•Jtl viri1 dissipar. 
A c;tnsa, poi~, re~id <J em out:·o,; pot1tos; si o En confesso ~ue o~ Mrsos do cnml,io medem, 
m:ti não c;;l;\ no cxccs.~o ..tos uancos, deve na. \'cr·da•le, os excessos tln. circula(;ão fi.ducia.
e.;tar l'oJ 'ÇllSI!ll<!rtl•! n;~ Ih lia ú~ cornpenS<l Ç:<:io;s riu.; mas oO:;ervo que uclla se incluem não 
JlOr p;trlc do pulolico na:,; telar;ões cornrncr- sómf'nte as emissões dos I:J:.mcos, como princi
ci::tes com o cxt•)I'ÍOI'; pm'•]U:Lnto na. cil'cula" palmento ns cmís;ões ~os particu lares, letras 
ç:>'Lo se inolu•!lll. cc,mn s:doe S. lü:. . tanto os d,, r:ami.Jio c o!1'citos r!o commetcio, Clljil. limi
billretc:: etniltidos po:lns b:wcns, como os quB tação e.>capn iJ. orbita tlo poder publico. E 
o commercio cmil tc p;Lra. o gyro dns negocios tanto isso é verdade, que os economi:-tas ad
io tcrllos e ex ler·nos . \'ertern qoe casos h:J. que nem a limit~çfw das 

Demais, s-c!'almentc se entende rtne o ex- emlssõHs, nem mesmo o reembolso á vtsta. e 
cesso tle ellli~su s pt·ounz <l ;\Jt:\ rios preços ; e ao portador determinam que o papel fl<lucin
que :t :~!ta dos (H-eços re:'t o;-<J :dlnnl sobre os 1·io circule ao p:w com os metaes precío:::.os. 
cambias Pootlo •!e parte cont!'Qver-:;ins scico- Ahi f' im, zó os cut•.:;os tio c:l.mloio podem indicar 
ti lic;rs, me rer:or()o qno n:t ln.!rlat(!rr·u so veri- preci~a.m•1n tc a.s diiTe1'ijnças do valllr tio papel 
Hcott qtte :ti'JUel!e conceito é nntc~ precoPceito; I emil.tiüo não só pe!os b.'l.oco~ como pelos neg-o
prn·ftnauto "lli se tem ob~rvar.lo os m.•Í> .. ssi- ciantcs sohl'c os tliverEos mer~<ldos do mundo. 
g-nalados exemplos de rpe :l. al ta e :.1. l.J<IÍX::t O nobre rlcputa•.fo me perdo:•r:i. si m"'nos 
uos pre<,;os t<Jetn si·!o, em su:\ origem, imlepen- l'•'!Speítos..'\.rnGu te consirlcrc pn~conceitnosa ess-1. 
dentes da~ cr:Jissvcs do B:;nco ri;\ lng!aterrn; c:Htst' <l:• q•Jed:l. do o;:.•mbio lig•vh etflciente
que tnes phenorneuos toem até precedido ou ment<:l ao oxc~sso d~ pa pel dos bancos, ou á 
seguido allet·na Li vantentc a nm•t cmisW.o, c, circu!rl~t:l.llci :\ de SIH' c:;te p·•pcl ior:.onvet·ti vel. 
em al~uns e<•sos, a alta c :.1. baix•• dos preços O mercado de <:~:.mhio se fa.z orrlm:\l'iamente 
toem ti•lo to;r:lr no mes:nc tem po com la1·.:ra pe\;\ procnt""t c oiTed:l de letras sobre o 
emi:>silo ne \,ilhr:t~~. Os mttis conceilt::vlos exte 1·i~r. Os negociantes que sii·• ct•edores uo 
economisl;\S fazem not:tr que de todos os. ele- cstt'ttn;.rciro, esforçam-se pm· vcn•tct· os seus 
mento;; do valor· do c..tmhio, o mais funda- i;:•ques pelo tn:lis alto desconto possh·el ; assnn 
ment;~r se cncon lr:t u:~ situaç;1o dos compro- corno •I e SC'n ln•lo os que toem compromi;sos 
missas intcl'naeiooac; recip!'('COS, en tond idos oo estl~·,ng-ciro, ~e esforç:~m por obtel-os pelo 
no selltiolo o m:Li ~ g-eral, situnç:ào cnj:l. iofln- m:tis medico d~sconto q11e pó !em en~ontr:w. 
~ncia :;o i'a;r. selllit· c:n grão mais otl menos Como em g-eral acontece, o cur·so do cam bio, 
fol'te em totlos os uc:;ocio:; quo o intcre>sa. E' qt:e nà.o é outr·:t cou;a mais do que o pr·eço do 
pot· isso 'lUil oscnrso~ dn.sf .. vomveis doc.1.mbio descontl1 tios s:tqne~ ~obre o axt~rior, ser:\ re
iurlic-tm or•lin>~l'i:nncnte que as le lt'àS de gnlado pe\:1 lei da. r-O'er·t:t e rhL procm·:1. em es
cam!tio e elfeito~ rlo commercio ralt:tm soill'C O trcita. rel tt<:-..lo com o estado geral de debito a 
exte6or . A~':iÍtn & que o otu·o omi gr:~ olt pelu. cretlito entre :t prac;:b em que o:>s,,ques se dão e 
alta. tl.os preços, impe<liudo a C•cil vcnd:~ dn~ se tom,,m G :t']uellas parn onrl..'!C lle~sc dirigem_ 
pt'<Klttl!tos, ou mesmo pel:~ falt;t ou demora ria Ora , tlilo me •ll r~i o nobr·e deputado em qne 
chegad<\ dc llcs :;o mct·cado, cir·cu.nst:Jnchs influe nc~te f>~cto vur,.mente commercial o 
cstu.s que impedem de se crearem eiTeitos papel ,los baõlcos ~ Supponlm S. Ex. a circu
novos e novos Slques, quevirium e:xtiuguir os lação conversível em époc.1.S de di.ll'Gren.ç.a. dos 
prece.:entes. ba l:.•nços commer·cíaes em desfa. vorua. prnça do 

Demais. o nobrs deput(\do rlevc attender a P.io de Janeiro. H:J.veo•1o fp•:mde procura. de 
que a elevação dos preços n.cima dos pr~ços saques e o!rerta inferior à procura,.seguir.:.. 
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sc-lla a elsva.ç:ão do pPeço J.os eJrl)itos, r1ue · Assim ó que o c:1mbio, rpe li. commi~s>Io, de 
não e oulra consa mais t.lo quo o curso cio prel"et·encia, pretende at1c.1.r, lt>\ do olJ~dccct· 
c:unhio. Qn, inversamente, supponlta S. ~;x. momentaneamente :1 cosa inter-vcnçii.rJ do 
que até o lim lleste anuo, coineiuindo :1 ~n- ouro no merctvlo. :.rus, como as condi,r1es rh 
tt·ada dos pl·oducto;; nas mercados de expor- circubt~:ii.o contitmam ns mesmas, isto é, JJ;í.o 
taçilo com <t J·educçã.o tla llll[JOI't.."ll;:Io c a s[1o i<1.VO!Wl<liS, pot> isso qne os hil.l:~t(JS· elo 
liquidação dos debitas no <Jxtet·io~·, o !Jahnço Thesollro e dos b:J.!lcos s5.o iuconYcrti v eis, e :• 
commerci~J se m:~nif~st<> e1n M!iSo Jil.vOL': bv.lanç:~ dos comm•omissos exteriur•.·s nos é 
por que pr·eço s~rão veu1litlos os saqnc~ ~o!Jre cclltrar·in., n pequên:J. 1·es:)rva de ouro entta 
o cstl'"".Ingeh•o, 1Jadu a o1l'orta maim· do f!IIB a no merendo e emigt•a P<lr:L o estr:w.g-ei:·o. 
pl'ocrH·a.'! Ern que D. quanlid:1rle o <t rtuü.ltda•le 0 SP.. OiT!CJC.\-0 ~uc lícn. r;tí:~~r)o no 
do papel hanc,•rio pói.lc ir;!lulr p:u·a obstai· Thc:;om•v? 
qt~e o phcnorneno ~e renlizo'! 

Attenda o nobre de jlutarlo por Aln~ô<t> pn.r~. O SR. GLlc~:R:o-Mas attenda-me o nol!J·o 
est;~ ouservação: o Jfll~rcar!o de c:tm~iu :-;e re,::e dcrmta.do, emigrando MSim o om·o p;tr:l. J'óta 
pelus mesmas lei.> que regulam o we:·r~t<.lo i.le do paiz, o que l\contr;ce '! E' que e>~a ]WJnen;L 
titules na B~l~:t. Aosim como tH,~t:\ se p•1hli- gariLlltÍ<~ em ouro desa[lp~l'e -:e, e contiona
cam as cot.tçiJe$ tlo~ ti lu i os que são nc;;o- mos ~om a mesma der,rossi'io cD.mbial, com :1 
ciados, assim tamliem rlíariamentc se :cfiíxam mesm;\ desva!ol·i~;ll)i.•J •lo meio c:ircnla.ntc. 
as tabellas do C<tmbio sobre ;LS outr:ts pt·:u~a.~; males esses ~Lg"f;mvarlos polo vazio rÃei~ 
de tal moJo quo, si os cur-sos üo ca:llh!o imli· xndo pelo e;;ç(•~mcnto dossn. poq •. ona 1•cserv:L 
cam.quvoto se tem que desembolsar de olínheil·o de om·o, assim in~onvcnieutemcnte n\ili~;rdn. 
nucinual para comprar· uma quatltid:ulc de- o Sr:. On•rcrcA~~I:\5, ou:ü o fim qn() tem, 
terminada. p~la moeda estr .. n.:.:dr·a, tia<.lo nm est:1ndo no Tlie;;ouro '! · 
estado d~sfavot·aYel, por outro h:do ollcs. in-
tlieam quanto p[tSS~t a Yalet· 0 diolu~lro nu- O SI~. Frt.-.:-ocrsco Gr.rtP.P.TO -O nobt•e dc
c\oual çom 0 r11utl se ~ompra.til :lo p,•u· Oll· putac.!o p~rg-tJn!iL ']O:d o Jírn d:; r~~r:rvu. r]!"l 
pPo:>.:imo do par as letras sobre o estr:;ng&il'O. •H~t·o n:t Thesouro · 

Vt, t'Ois, o nohr~ depu lado Qt1e pon•lo ~~ui ltesponrlo, per:;antanüo: 
termo êc estas c.llsernt~ues, permitto-me :1. Qun.l 0 lim da rcserv~ dn ont·c <!l'\1 l'P.Iaçiío 
lJberdade de dcciurtr.r qtiC. :\ dept•t;ti:t(;ÜO rio aos l.J:~.ncos d·~ ~mi~são? 
papel dos bancos é ante3 nf!erlo do ~ue c:..us::~ . 
da. uepresstlo elo eo.mhio. E, ]"ll':L qn" IIHl não o SR. Ü!TT~tc~- Resg.1l:ü-os, quando chrl-
p~rer;n. que plw.ntasio, lenJIJro a s. E:-:. qne gat· n._depL'ecH,Ç>IO. 
jà ew l_SG3, a Sociecla.le ele. Eeonornia Pol.itica j O SP... Fl~!\:<:Gtsco Guc"R(O - ~:1o lta tal, 
d& Pn.rtz assenta v.,, como 1,;enla de. i\tn'lrhtg, 1 ~s not::s não :-e com·<JrteHt sóro.ente quU.iulo 
n. thesa rlo l]lle ~lilo é o r~xce~so 1:!-~ ~wi~são J o;stão dept'eciadas- o q•w set'in eontrn.•licto
qne produz a qnr;d:t. ~;1. l'~serv:l_mel:~l hc:J.; t:or ~rio, -porqn:\nto a :l~esm;l. cer·teza da conYcr
quanto, :10 cout1·ar·to dt~"o, Si\~ o;; e:unL10s 1. ;;ibi~iol:~rle m:rnté'm o valor par dos IJi!hctes, 
estr<tng-eJros >lesran>ravel~ IJ!l~ 1:!/.'::tn <li'['Olln I ot·rlinari:rmonte. 
a~starescrvameta.llic;,.:üéoponlooli.ll'-•ZCl·al s· . , : .. ... , .· 
h~nxar com enor·me I'tlpideJ., até flue,,~ hrcixa ~ ~ ~~~, mo~ento, do Cibe,_tl,td[\ a re.c~sst
dos preços. pcrmi t ta a voHa •.lo ctn·ôo rcgtll:u· d . .rle c.u rem~~~a ~o n~merarto, por rlefc:~o nn. 
das permutas. b:d1lor;<l, commet'Cl;\!, e que o troco dos IJJI!le-

A r~ti!:'<llla parei:\! do pn.pel existente ,por- t~s s'' :.volum~ .. ~,o nobre o.!e~utudo st:bc 
. tan to,_mt? deter·mina a completa volori;;:•.;iio qu~ s~ tem :onot,tt,\uo que n~s P_'7~7:e~ d~ cn·
do mc1o ca·culan_l.c: isso so se. conse!íne tot·- c~.,~Ç·l~ met.l!liC.-t e de con~ e_r,t,Jtlttin~~ rl?s 
nando-o conver:;Jvd em espectes e rJadi\S con- !,Jl,_eto,._m~srno nos momentos de p.lntc?, as; 
dições :::ormac5, mais ou menos C()nsist.;ntes nol~:s_ uao correm ao troco, ao_ co_ntrar;o, o· 
no meio ecooomico. ouro 'J que eOl'l'e aos il<\ncos; a.n1qmllaudo-s~ 

o nobre rlcr.utudo està convencido ·li~to tt~sim :: ct·enç:.t ~l.ntig<t. Lle q~E! ."111 tttl mo
Í<1.nto Qlle 1ws rlbcus5lies quê ~e tr·:r.vú.r:rm 11 ~ mcn.to o ot;ro fugta •.üt ctrcul:J.•:o:\o wtorn11. p:1.r;\ 
anno pnssado, S. Ex. com a lirrn~z:c de stta~ 0 e:;.l'<!ngcn·o · 
convict;ões e com fl prorumlidat!e de s~;u~ co- O S;:. ÜJT!CiCA -Si não tem, o qile ützem 
nl!ecímcntos manteve-se né!'t!ls id"a~. ;lS rc.>crva.<; ol~; ouro no Tbéso:u·o ~ 

M>lS, suprontlo que o "t"esgate pani;tl •lo 
pa-pel-moeda inconvlo!r~ivel pcia nti!iS\<:v•) rlo 
<lUro ex,slente uo Thesolll·o em ;::onta rlu,; 
lastro~ dos bnuco~, lletormin~ ·a. Stl:i valot·i
s~ção, peço licença par:t ouse1·v:•.r Huo e.;sa 
u.lteral;ilo para. meihor n-.t circulaç:'Io "se<•fl de 
e1Ieitos passageiros. 

0 SR. FRJ.XClSCO GLICF.R!O- S. Ex. per
g-untou-me final é o tim d:.~ manutHnção t.h 
reserva do ouro no Tltesoul'o, segundo o meu 
p~usamento. ' 

O Sr •. OrTrcrcA d:i. um a.parte. 
o Sl~. FRANClSCO Gr-rcE~IO- Não e de ri-
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gor s~ienlilico que o ouro estej~ no hanco e 
nilo no Tbc.>o•lro. 

r,t Srt. OnrclCA - No regimett <.b convet•
sihiliuatlo r:. 

O SP.. Frt.\:-:CLSCO Gr,ICBRTO - 1-:iin .b ; c en. 
nii.o vot~tr~i por nenh llltJi,~ J·egnl:it !'lf)J1t~l <:n.o 
que con~;inta ao5 banco~ Clru~sot·(:S ~ll••J•rf:.l.l'f:HlJ 
as sn~s r·e,;en·.1s d .\ 01\l'<l. Corno cond i<;:ii<l < lc 
meu voto cu decl:tro fllt~ :t ;;u:~:-.ltl do O!H'O 
fJ llC sOJ·ve do ;:;at•:mtia ás notas c:nitti•la;; [ll! 
~o.~ ha ucos tl~ve ser conHatl:~ :1.0 T lkt.<ll.li'Q, 
lJ'li'IJU:mto, t:-at:\n<l<l·Se de funda!· I' cr·c<lilo 
úa cil·cul~ção dos hi! h~tcs, todas ~s g~H~llllia~ 
<la :nai;; it•J·~preh~n~h·cl Hrlclid:ul•3 n:t ~11:u·<.kt 
e no clcstino da be; d!lpo~1to:>, ,:,, nito uos cs
'Jneçamo.:; di:;to, COfltlir;iiO r!11 S:H:CeS:>O rl :'.\':t a 
completa v:tlorisaçilo tlo.s bilhetes (\os ban
nos. 

Demais, o qne conr;orl·e p:rrn a Jescon
ll:mça lli!S emissÕI'-' bJ.nc..rif\s d:t Amcric~L do 
Sul c prcci~tl!Mnte :1. saspeit;~. <.le qne se r!i< 
destioo d iverso ao fundo ole ~:.:.m.ntia. 

Sl quet•e:uos :td'lttii'Ír cr·cJilo par.\ :~s nos..<:.1.s 
emissõos, nii.o reg:\tP.e:mos provn.:-; Me satierJade 
l: tlis::I·~ção. 

O SP.. Orrtc!CA - E' então o ~·e!!imM •.lo 
curso lor('ado . · · 

O Se.. FlU~ClSO:·t) Gr.rr::~mo- Pot• que 'I O 
qu~ custa :~o ll:Lnco maaú;tt' busco\\' O!ll'l} :1.0 
ThP.SOtll'•) oar:t oeco:Tel' ao l.rocü de suns no 
t;;;; em mômell t.o do r;l' i ~e '! 

0 Sr... 011.'lCICA - No r êg"imcn <.lc COll\'el'i>Í
bilid:l:.l<! cu~t.a rnuiro. r::nt:i.o ô quo V. Ex. 
nfi.a conhece o n:~i r!l<~o de r.onyc;·$ibili•lacle . 

O Sr~. l?rtA:s"C!sCo Gr,l~muo - Pl'O'laVel
mcnte. Pot• i~o é qttc S:tll ~emrH'e solici to e1n 
:1tteut!er ás obsen·açc;~s de \1 , l~x. . tantr:• 
muis qnrnJto i;,;o ~c •::;plica pelo l'at:lo •lt• 
h:wo~r o 111(11! r.li~tín~to cxplic·•dnt· "i:l:tJliiOII;ctlo. 
in.!)mlan1cntc, o 1·c;rim :n •l:l. cOLLI'C!t'~ii,Uiolu<l<' 
p:li·:.t.vat[•O(;tOi.H 1

, eorn () IH't.•sti.~ i o da 5tl:L p•da
vr;~ c C<Hll r• va(Oi' d~ ~':us conlt::d:tl~nlos, ;:~ 
inCO!l\' (; l':;ihili•h\dt\ lia f! mi,;c;;Lo po:• tn•·tc dr• 
Est:vJo, pois ~~ue ontr"• cou~~ uiLo {:o p!>•j :!f:to 
de enca.•n p rt~oto. 

O not11'e < l~put<H!o. na. ltllim:). ~ns.~ií"J 'Jm 
que cu lit.Hr,i, suppoz fJ H!: en cn lcn<li:t. <)llf': 
to<la. ;~ nl~et'\'<1 t!e ( lltt'O d·~rh. csl:a· uo Tl t•3 -
sour·o, lod:L :di~olttt.un,.;:lte. E.n •:xr.tiqn<ú :t 
S. Ex. qu .. :. o rneu pcus:HH(tnto n:i.~J '.: l'.l. (J~,c; 
en exp!iqnr:t qll r~ n banco :.cJ·i:t n:l.li.ll';\lnJent•: 
p:1r:t o t1·oco •li<1. rin nm:\. ]'nrçãr' $1lln~ic :nc, 
:V) cl'ilcl'ío tl.t su:.t nJmi nistr·~<•:ão. P:n·.:cea-lllt: 
•we S. Ex. aHnui:t cntiio :1. cst:t minlm r.;eti
ti C:• \~io ; entretanto S. Ex. vult;1. :>g"ol~l il 
IJUe.:;tilo. <: nch,1, q1re torh ·~ J·escrva t.le om·o 
deve <::St<~r, n:i.o no fl:c=-ouro. tn>l no b:lnCc•. 
Ora, a no~s; ., tr:uH(~c:.!.o ~ tl~ (] 1te n. rC'S:"!~·vn. de 
om·o :!Stá sompre guat•dada r•o T!lc;;ouro f' u
IJlico. C: Cil clh·ci uil:lsmo <\() nuh.re depUúltlO 

0"-:n:nn. A ', 3.~ 

que, si a. politic.1. do S1-. ,\taripo ~ tlla.ntivesse 
eom :nais (11-:n~ r.·J., o P<li7. ni't.O est:~ri:\ 
Jwjc :;ssi;;tillllo aos symr•toma.-> de <lesc;:·edilo 
(p:!! se ..-~h::;i·~rva. (.·lrJo:~.~~tr,.-:.) 

Qnam!o ::; . r::x. rii:>.,;e : - I~stc ouro é S:l.
!:'r:tdu- c~s;.~ pb1•:.rs•~ <::.:híu no r i• licu!o ; poís, 
:Sen!wrcs, e~t>qliH':< Sc,, i!lui,::..v'~"· mcn "''I' tanb 
pt ur.lr-.md:l,., tanto C:ritf:l·in, fLU 1nta. Si\hcdol"in.. 

ms ~~ !'r.!SjM;t:~ rp.w en I"',;,;o 1hr a.r> nniJt·o 
dl)ptil:!do .. 'J!l":! se corr,p,.az c1n t;luC;!thtr urna 
'Jil •::>tãn de doutr;;.;), a propositn da~ C:tlVa P;rn 
' l 'IC •leve cst:u· o.leposit::;J ;) <' hLo;tro •las cmi;;
s•i•~: ,;i no Tl!e5vuro. ou si nos b.1.ncos. (.ifu;lo 
bc;a, ) · 

O Sl~. Ornc:tCA. - E!: e"plic:arei i;;so. 
o ~P..- Pl~A:-:-r:rsco - Gr,tcJ.:rtln - Nilo tenho 

é~pcra.llc,,a de qne o uoht·e deputa.d<J explique 
cous:L a1g·:w1a , pot·qno a com;nis.~i:io ue Ol't;a· 
rneuto estú ..... 

Ulr SR.. D!~r't:T.\ LIO - :\moit:td::t 
O S1~. Fr.Ax•;r$(;1) Gr.wEr~ro - ••. :tmoi lada. 

como •:i1. o oolJre ct~pata(lo (R.!so .) 

O Sr... OrTrc!c.\-E' uma in.in~ t.iça. qne V. Ex. 
nos f:tz. 

o Sr .. J.-:::orot,oo nt: l:lur,rrií~:;;- O orador I! 
' lUO dccl:tron o (J~t\clo de s!tío 110. qae~tão. 

O SB . Ft~A.:'\Cr>co Gw:mr..to - l\f~s. Sr. p•·e. 
,;itlcnt•~. cn \'u!to :Lo polüt' em IJUC estavc .. Ea 
:Hr,i;~ <pt: a l'Cf:m·:•:J. rle ouro, cmlJrH<l. em par·t 1~ 
roini:w•.. nwrr.en t:• u,,:~m~u le , i:J ( ia~rir~ solír·a o 
cowt.io •I•: modo a :o•mcorrcr par·ã :.\ S\1<).. ele· 
v,,(;;W ; m:l.ii, em sc~uid:t, e;ontinu.-. n,lo ;lS 
mesma;; <::w~. os mesmo;; eiT.~it•),; retomr>
t'ia:ll o seu <:m'.'\0 .•. 

o St~. c().~T.\ M.\CHA!lO - ;\ltlito apoi:J.rlo · 
O S. r;. Fl~A;\'C~"Ct) G r.~o::l"uo- ... e enti\o nó<; 

•·oll;t;·i:t!llu~ ;·\ mes1W~ de!'cítno:;a ci!'culaçito, 
~om tet·nlo~ a. \~i.l.Oh~~m du. pcrtuena. re:=sce·nt. · 
•.l·.> o•u·o no T\i ~~l'lii'O. );;tcional. 

O noiwll d:~p:.tt;v1o hn. d~ !lmnom;trar que 
!S:o;(l ni'i.o so 1.!nt·;.L . 

H:t,; ~n JÜ. di,;,;(' no noht•a rlepu !:11lo por
.\la~;•:l:>'}nC: :;oa p·l!'l.i.!:\:'Ío deciditlo, 011 aute;; 
'!'w · é!l mr:~: rv > Slll! p:tt•tioJ::..rio venciJo <h\ 
H<:cc,;s-;i<hth •t:, I'Cthtzir o méio éh·cul::l.lltl! . . . . 

o s:~. Co:;rA :II.ICl!:\[)0 i~ OUTrt<);; Sr.s. DI·:
PI;'l',\To')' - 1\pOi<LUiJ. 

o Sr~. !?t,A~r;t~co (}r.rctt;:ro - . .. atten<lcnr.lo 
(is cú:ldí:;V·~:-; ,(o 11 ('1 . :$0 p;tiz-

0 S1t. Lt-:or·M.oo n1-: BüJ,HÜE~ - ~.1<1S cedeu 
ue:;to [r~nt" iuw.~r-!anti::;;;i: :; r, . 

o sn.. (".J .tt;E:~T tl - Cedi. 

0 SR. LJ;I'Of.D·'> l•P. Bt; r.Hiíl'S - As;;im CO:l\0 
bit rJe ceclcr e~n outr•)S. 

O SR. Fru:-:ctoco Gr.<cEtuo - ~I;\s .i~ decla
rei que~ujeita. \'H-me ;'~ opinii.i,o formarJ.a doutro 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:51 +Página 51 de 58 

-266-

e fóra do p~i.z ; e dentro e fóm do paiz se for- tendcr:"t :J. converter de prefe1'encia as notas 
mou." opinião no sentido de considernr cxce~- l;ano,,ri<1.s ~noS. Ex. reputa meno~ vn.lorisa-
sivo o m~io circulante... Jas, e eu acho q1~e ni:io •.• 

O Sr •. OITIClCA- E' porque realmcotc é O S~t. OmcrcA- E' umn- originalidade. 
exce:::sivo. O Si~. t<J~Axct~co G!.lCEI~ro- ••• por nm:t 

O Sr •. Cos-r,\ MACllAno - E' ate defici- r«z:lo : é q~r.: o re$<;:alc do papel-moeJa do 
ente. Est~r!o por :l.poiices é o p tgamenlo de uma 

O Sr.. ARISTJDESllhrA - E' de m:~ qualí- 'Ji~·i·b Huctu.,nte. 
dade. · O SR. OiTJCJCA- E' o que eu dig-o, é un1a. 

0 Si!. FRRP.P.!P..A Pm.E.> - De· pe5síma (ll·i:;im\lidutJ,:. 
qu!l.lidude. O SR. ~l:Axcrsco GLICP..IliO - l\ã.o 0 uma 

O Sr.. FRAKcrsco GucF.P.TO -... cmborà 
S"j~, j)I'Cf•.·l'Í\'CI :t!\l'f;<]it;n· ' ]IIC O defcitC' priiici
p:tl não & da ~11nntí adc, mas 'b qn:did"cle 
(,tpoiadn-'): porf)lle j:1 é lo~:< r C()mrnum dizer·
se 'lucgr"nd<J p11rlc dC:iSu papel !oi np[lli~<Hlt\ 
ás c.~pcculn<;ücs do jogo •h•. Rob:t. 

Mas, repito, nii.o srrn tontr·;;rio â rerlnN;iio 
<lo meio cn·culante, ll:cr!i,[u qne o nobt·e depu
tudo reputa de um v:~Jor inestir:~avet p:1ra a. 
sun. \'alt~ri7~1Qiio comG([rten t@ ; mas Jn(l p:t:·oce 
(!llC ma i~ dbcrctamcutc an•lari:uno; l'esg •
t:<o•lo 11ma pa.l'te do paptJI pe):\ on"- con\·<.lrslu 
em apolices da. di vida l'unda.:l<t ... 

O SR. Eraco co~Lno - Si o governo a.cliar 
tonwiot·cs. 

O SR. fRAi:\CISco Gucr.r:.ro -... do q11e 
utili;~'tt·mo~ e>S<t perp,enu rcsern1. de ouro 
existente no Tllesuuro. 
. Diz o nohre deputado pelo Rio de .Ta.neirc: 

St o g-o~·erno aclmr tonmr!or·cs. 

O Stt. LEoPor.no 1m Bur.auro;:s- Sobro isso 
nã.o hn. duvlüa. 

originalidi1'1<!, e uma. lwue;;tídade. 
0Sr•. 0JTlCICA- Qll!l!ll]o O papel dos bnncos 

e5tit rl'J5V~dor·bado, va!orisar-~e sulr~tituindo 
o p:tr•el moe,ht rio Tllesouro, que ~slit valo
t'iS;(tlo, por "(!OI ice,; ~ 

O S1:. FRA~cl:;co Gl.YCR.RlO - Vr,ja V. Ex. 
crn 'l''e liC<J.; C<JIUD V. l!;x. qu(!r cheg-ar ã. 
coo\·er·~ibili •h1de '~ Ltesgat«llt!o o papel-moeda 
rlo E.t:~do ?- ~1:ls re~gat .. nJo, por Que meio '{ 
Nilo pe~.;;ando ? 

A cu:J ver·sü.o tíeve dirig-ir-se de. preferencia 
:'•s notas do The~ouro, po,·qul?. estas Cf\osti
tucm n~a divid•t I!uctrmnte dt1. União, que 
e<trece sm• resga tadn. 

O :;r.,. OmCl.\- E as notas dos b:tncos oão 
conslituc:n, mesmo :l(jllella5 que nU.o teom 
iaott·o, llil'id:t ll.H:tu"nte !h União l 

O SR. FRAXO!SCO GLicrmro- H a um:t rlíS· 
tiocç;lo ~~ razer· ..• 

O Sn. Br·:r.r,AR~Hxo CAttxELRO - Todos 
teern ht:;tro. 

O S1t. 01TtCtC:A - ~f10, senhor, li::t nma 
O EP.rco Çor-:LJ!IJ- Aclw.rá ~ paJ·te que nã•J te!n ; cu pr<)Y;\rei. 
O Srt. LEOPOLDO nr. Bm.Hür,s- :-;im, senhor. O Si!. F"AXCI><Co r;ucl'r~ro- \[as :Lth;n-

0 SR. FH,\XCISCO Gr.lcEruo- :>i <l:Hlri. ;; da-me o tJnhJ'C d'!flll~lllO : por dua5 l'(L7.Õe~ a. 
P.missii.o rlc :>pÕ[i,·es p:u•.t cOn\•er-,;i'lo rlep:: 1·!c C:Oil\'C!'Sà<J d~VC ttit•igir-:m de ]li'Ctl'f,!flel;L as 
do Jl~pd-:noerl 1 , essa crois~::io não th•ct· liJm"- nota~ da Cníiio: I", por~ne a divi,la rj d:J, 
dor·es. e>tá feita :t pr·om real ele qae ni'to ha Uni~.", c porcon!>~qnc:Jcb lle~·c :\ consolitl:tçfto 
e~CDSSo na cir·culnr;iio liduc::trin. Cr~<io 'J'l" 0 rcfr~rit·-~e :1s notas mte r.<>n~titucm a su•t di
nabr·c dcputadrJ por 1\l;\g6c\S pr;:·:uitte ,1ue 011 ví1h ll<ICt1J:lnte; c eiu 2° 1ogar, pu r fjtle ns 
cnun<:ie este conceito 3 tlotas IJ"nc;~.rü" dc1·em set· l'"g-as por 'Lucm 

te111 ohrig~u;:'lo rlc ]'lagat-as. 
O SR. OlTICICA- V. Ex tem totlo o r! irei to; o r.,, ~i on ~n~t•mlu 0 rel!imen rle cCJnvcrsi-

não precisa. de me pedir• licelll,'l!. bilidal[c, c~ti c:bro (JI!C .~ União p:t.nlrit ots 
0 SR. FRANC["CO r~r.JCI'RJO - Emittin•JO-SC Sll<tS riCil:i~ CO!t!0 tmde!', C O UtlllCO _ful-o-ha 

11m:1. certa ~!lanti•l:~d,o d,~ ''polices ria divida pch conv~r·sil.Jilidadc:... I 
ymblicn, títulos rcpul:~.lo:; 1•m no~so l'aiz. e 0 Sn. OiTI~Ic.\ _ i~stou de accordo que o 
JIÜO cn<~Oilll';!Drlo !::;S:t3 apolicrs l<Hnador~>, b:tUCO ue<·c pag-al' inlln&dí>~1:11l'l•~ll t~; lllfi.S 
d:tr-se-ha. n. prova real, inecu;;nvel, inconw d 1 d · Ll 
teot,wet de que nii.o ha excesso no m •io cít- V. Ex. fJllf:t' pas-o.r r.s o T Jesouro, <'axau o 
culante_ as do IJ,tnco ~ 

0 SR. FRANCECO GLICERIO- 0 nobr!l de
O Sa. 0ITICIC.\ - Qu<tt ê o p:tpel rtue put:vlo diz que cst::t o.Je ;v~cm·do em qu~ os 

V. Ex:. quer- resg;ttar colll e;)t:l.S npolices? t.a11 cos cl~vem pag<•r innnedi:lt:nnentc, e eu 
O SR. FRA:>crsco GLrcEruo - l~u digo ao uecb,l'O :\V. Ex. (Jile.estou de accardo em que 

nobre deput;vJo. S. E.~. vai, provavelmP.nte, a União deve tambem fa:.o;cl-o -immedi<\ta~ 
~nppox- que a convBrsão po~ mim proposta meute. 
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O SR.. OITIC:ICA - Entl'eguamos os làStros 
dos bt\.neos e t.lect'etemo; •• cvn vet·siloill<.lade. 

O Sn.. Fa.D:c!sco GLtCER!O - Mas, si f• 
nobre deputadu qu·~r !]He os lnncos pn.g-<teTll 
rco portador e i~ vbt:l, eu per~unlo: A Cn\ã.•• 
pa.gttrú. us suas notas ao portador• e ã. v!stu. ~ 

o SR. ÚlTrCICA.-0 Esta.do tem o direito ue 
ulto pa g:w. 

o SR. rP.ANCtSCO GLtcEmll-Niog-uem tem 
o direito de emitlir tilulo sdo clivilht que n::i:n 
vencem juro:;, sin5.o p..v:t collVet·tel-os em cs
pccics á su•~ t•pre:;cntao:;ão. 

O ~R. OlTtctcA-V. Ex:. ' I:Wl"J. :\ conde
mn;;tção tlos baocw o.le emissã.o. 

O Sr.. FR.A:-:c1sco Guc:l':R.to- Não, eu não 
lavrei o. condemnaç:1o dm; l:.:tncns de cmi;;
sã.o; sustentou. emis<::."i•1 convertivel. Os no
bt·cs rl cputndos ~que (}11e!'Cffi r:lZ!Jl' <\ encarn
poc:l.o <üt.:; notas, p:or:L a continuação c porpe
tuiua.de do cu<·so rorç:tdo. 

0 Sn.. 0ITICIC,\-Qllem foi qnc d iSS() isso? 
O Sa. GucP.aro-Nac:la mais c naua menns 

.. do ·()ue is~o. SS. gsx. I]Uer·em ::1 conlinua~:1o 
do Cltrso f~rç·1d~; !'Oi$ eu compr.·hrm1o
que a União, encampando as emis~ües banca 
rias. póde convertei-~<s. 

0 S1~. All.lSTlOF.S MA1A.-0S bancos é que 
po(lem. 

(lia outros ·apqrtes .) 

lJ;;r SR.. DFPUTADO-V. Ex. vai-no:;; pwwnr 
IJUil o 8anco da Rer,ublic:1 estiL em melh(ll'CS 
coodiçõe~ d,, que o Tht!::>Ouro •. . 

O SR. FRANCI~co GI.ICERio-Nã.o rli:!'" rp,, 
o b:J.oci), no (]UC respeita à convertihilirl:ule 
da:; not::s, ,.gt;ti ~ melhor tlo que a Uuiiio . 

~cre<lito que o cretlito do Estado ê superior, 
cst;l clal'O .•. 

O Sn. OJTIC!CA- Nã.o sei como fmr.em esta 
concessão! 

O SR.. Ft~,\XCiliCO Gr,zc~<uo-0 nobre dc
put:~rle h:t de pem1ittil·- mc qne eu l'aça a 
Sel!'ninte ohser,·açii.o amig,,el: S. E:. . em
presr.~ a mim um;~ t er1denda que eu não 
tenho. 

O SR.. Orrrcrc:~.-Tiro a conclusão ~ren ns. 

O Sa. F'RA:->Crsco Guc"Rro-~iio sou :u'lvo
r:ndo dos interesses do BtliJCO da. Republica . . . 
(Apoiado.• . ) 

O SR. OrTIC!CA-Não estou dizendo isto. 
·: O Sa. FRANCISCO Gr.Icn:ato-. .. sou patrono. 
no. pequen" pade qlle mccn.be, naqnali•l:tde •ie 

.repre~cutante ti:~ naçiio, <los tlir·eiws vincll
l:trlos l1D Ba.uco da t<.epubhca, dos l?l':tn<les ill
teresses vinca lado~ àquella cst<~oolecimen to 
de emissiio. · 

o SP •• SevERINO Vmnv.-Nós todos est<t
mo3 convencidos dis~o. (il.poiado$ .) 

O Sn.. Ftt,\7>Crsco GL!CERto-0 nobre depu
t:ulo peht 81 hí::, qu:lfl ,)(), n:t ultim:.• sessão, eu 
fi:lla,·a. sol,r0 e:; te ussnmpto, disse-me até: 
i! isso é ;trgumento de ::ccioni:>ta. > 

O SR. SF.~-i~P.rxo Ymm.\-Perdii.o ; cu disse 
« pareco. »Salvei a intcn~to de V . Ex. 

O Sn.. FRANC:l5CO GI,ICERio- Bem; disse
ra"~c~. 

O SR. PmEil Fm~RímlA-0 banco tem sido 
aqui utucatlo capr·ichosamc:nte. 

O Sr .. 01T1ClO:I.-C::prichosotroente, ·n:Lo se~ 
nhor. 

(!I i: out>·os aparte.~.) 

O Sn. 'FR,\XCl:iCO Gr,TçE:Rto (rliriginrlo-se ao 
S;·.úilicica)- il1as o oobre deputado onça
me nesto particul,w: S. E:r. nii.o pt·aot:t o 
;noim• culto, o maximo respeito, ;:~.ma ior at
tendi.n passi n:t uo qr1e se cham;l. o capi ta I de 
nm b:w~o represou tado por• uma cifr:1. de 
200.úOO:U00$1lQO . 

O St<. OtTrcrcA dt~ um ap:.>rte . 
O SR. LEoror.no DE B~;r.úor;:s- Ex-capital. 
O S 1• • . Fll..~:>-.:r-:co GLtCER!O - O nobre depu-

tado por Goyo1z diz. com ar Je desalento: tem 
o !Jaaco esse capital? Re:;pontlo: tem 

O Sll.. OrncrcA- Não tem. 
O Sr... Fl~·~:>cr<co Gr.tcF.:nro - Ni1o tem ou. -

teve, tliz o ooht·c 1leplltauo por Alag-oas; 
mas. per·;.mnto, ou de est:i.o as :t~.!S do Banco 
oltL H.epnbliC<l ~ . 

O Sn.. OtrJcrcA. - P;u;sarom o.os mai~ in
gonuos. 

o SR.. FRA:>cls:o Guc~o:aJo - Então os 
mais in~P.ll\WS nuo [IOS<!Ucm o capital de 200 
mil Cllnto,;? 

(H·< muitos aptn·le.~ ; o S1·. Jl!'esitleil tc ·,-ccla-
Jilf'~ « t·cnçrêo). · 

P•·co uos nnbres úcput..1.dos que não per
turbem :t discussii.o. 

1\ste pont() ó mnito interessr~.nte pa.m :1 
I'JU~sbi.o, é um ponto •le vista l]lle in teressn. a 
prni't'ie<.ht•!c p:n·tk ,t!ar e nós n:i.o r•o·iemos 
tc·r :1. p:·ctenç:ão ·li> c:~ptar o respeito d:~ opl
ni:io puhlic,. se 1n. ~ue re~peitemo~. antes de 
tndo. e>Scti interesses, ou que no.; diriiamo~ no 
setttiuo tio S:tl mc;uarllal-o;. (Apoiados; muita 
óem). 

O St~. 01TIClCA- De accorio com os inte
l'esses do Eota.clo. 

O Sn.. l"RA.NCISCo Guc~:nro - Attenda o 
nohrc t.leputatlo pa.ra. :\. :;egnínte quP.stito: ou•le 
esti1. o C<tp' t:ü t!o ij;tn··o d;\ Re,•ublic.\1 Onde 
e;;tflf) :~s n.c<:õ•~s !Jtte constituem o capital de 
200.000;00~J00 ~ 
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O noô1•e deputado diz - eslilo em poder dos 
mnis ingei)UflS. Lo;::-o, diA"o e~, gra.nde r.:trte 
cli.\ on{:ão possue 200. 00():0:)0.-; em aci;ueS do 
B:l.uco ·h~ R.epnblic:a_ E, c:ouw no pe n~:: t' d<l 
nobre cleput:ldo ess:\ pnrto elo. nnvil<) se c<1m
põe de in~enuo;::, por dupla mzão rleVé' o po
der l'Ubhco ~utelar interés~es de tam;:nlt<• 
:i.lCitOM. 

O Sr •. OtTtCICA.- Grande parto, ·não. 
O SR. Fr..A~C!SCo GLrCER;o - As accõe;; 

do B.'lll<'.O d:t Republic:a r ·~jll'l!.>on t;:m !)a:-:• 
seus actUI\es rl.eten tores a somm<t de 
200.000:00~'000. 

O SR.Omcrc.\ - ReJH'es~n tnmi50.000:0008000. 
O Sr.. F'1~.\xcrsco GLIC!llt!O -O nobrfl 

deput;J.rJo ID.bor;t em eqnivo~o. 

como homeus ele gov~~·no, como. homens dil'i
~entes rh\ opiniãl) ·L .. 
·- t,;to rlenot:.\ lnsttl.lliliüade qua r; nm~- mMi
r.est.tçii.o contr.: ri:, ao hom sen~o co,1'lmPr:~i:ll . 
-'em 03 l'equi~ito:; d:t pt.ci.,r:ciil e do espiri to 
de tt·n.ns~u~~ucin, não se pô~!e c~)u:;tn:ir nada, 
neste ler;.: .'fi'•. (> n.:ob ro~ cJ,,jiUf.a,lo, li, lo C0!1JO e 
na histori.L lin:tnceit·<t do mando civilis:u:lo, 
lm. de ~oncortl;;r commil!:o qu J o banco th 
l!!~hihtrl'~. n:io tét'e i!1ida lm~mte :-:. cor
t'(Jeçt"Lo do um instituto de emi-;s:'io, e ten~ 
' IJC3:no nru:t viu~ do ng-it::u:;ues rtue · o o!J[·i
z,,u a ~nsl)enclel' oor 1:1:• is de nma. Tez sem; 
Po.ga.mento:;, sendo que nm:t d:%S:L> suspensões 
a.l.H·.m~etl O fJIJ:-iOciO [O:l;{Ui.;simo tiC 24 <UlllO~ · 
O banco cie Fr•an\::1., f[tlalld•) fui c1•e:.\'ln, 11ll.O 
obe,hlen ús fõt·mn.:; corrcctus qote e doutri.:t~\ 
e:'i:jA"e, e t~ve tambam snos époc.ls de sus

Par!\ os ;Jccionist:l;l ori~in;n·ios a rrcçUo do peus:Io de pag:<•nentos. Eutretlllto, esses 
Banco d:t Republicn. valin.~l50$. m:IS Jlll'!l. o;, dons gr::~.nJcs bancoõ sli.il hoje dous ~rn.ml~s 
actune.> e dr:1 200), pois roi nestn, impot·tt.:lcill org•lnismos que res:stem c:•m :>eret)-ld<~de _::s 
que ella 1'ói traosfel'ida. aos iagcmws :n:tis encoa tl'itdr.s exigeucws da cu·calaçao 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕfS di\ um apm•te. europea.. 
Isto :si:;rniíicn. quo e melho:· r e::onstt·uh·, 

O Sn.. F RANCisco Gr,IcF:!\10 - O nobr~ i10!' :.vi~Lt:pr;Ues. do que de:;truir pat':\. recc
olepubdopor Goynzd.ir, que ell:l.s valião SQS'DOO. m.eçar. 

O SP.. Ot'I'IClCA - Agor;4 0 11 pergunto :1 ~iio (; preciso i!· long-e. . 
V. Ex. onde estií.o <r.> 271 mil. cont.os de emis~iiC' Um est>tbe!ecim.;nto bancario, que l'eslStc 
tlo ba.nco e que hoje Y:l.lem m9hi<Je <.li$IC\ ? ~\ crili~~cnjo credito no Br<~.zU e no. pt~t{l l 
, o Sr... FP.A~CI~Co ;;ucER.lO --· Ett l'€Sf•Onrlo d() Rio de .h1.neil·o ti.S.'>ume n~ proporçves .;,, 

:to nobre deputado, lll:lS antes.lju P- 1~0 toi'D/\J' pt•ecnuceito, poeqne l'eallnen!ú t: tuimimveJ. 
bem accentuudo este meu resn~ito qlwsi e f.:n·te, o Btt::co t.io Hr::tz1l nilo teve con- · 
supersticioso ao c.\pü~l niheio. •. . stntc~;} o) cor·recta, entrehnto r., tlstabeleci-

meuto tl A l'rim~i l'<l. ordem. 
O Sr. . SEVE!ltxo VIuP-,1. dá um nparte. o s~. Orrrcrc.~ - Qu:~ntas crise; atm-
0 SR. FnAxcrsco GLtCEP..TO- Ea t h·e :1. ve::son 1 

cautela de· decla.rat• .Q~le ni\o havi:t a.llusiio 
alguma. O St;. F:u :--crsco Gr.rc:::r.ro- :Hl':t'f'e.>sou 

Não se pôde coust1·uir n:t•'a de set·io se:n var·i:ts crbes. d·~ll:ts se "''h f a bem, ~!'t\():ts tt<1~ 
este r espeito quasi ~mpllr;;tic1oso ,10 C<tr.!taL ~ens · csf'ciz·cos e elcnHnto; ole ctplt'.tl c con
(Apoiados). • ri:wc;:\., nm~ :,p•u;:;tiS tt~mh::Ql á~ in t•.:rt·en<:lle" 

Em m:1terin. de inslitlli!)ões d~ credito não •lo E:>tado. eatre ns r;n:tes s~ <.l·~ >bC\ n cnroo 
s~ compt·eheude:~ esb .. ~ cre:~oç:õ~s idca~s " fo!'çtdo. E>S<J. ó il k1t!i~iio <le: to, los o.:; ~ !':lntles 
~bst1·,1ctils, i:omv!:t.S oie um :l!Jtll' O scien ti ti~o. banCr}S c rlo t1)dos os !).'oVCI·nn:; . Qnan•lo o 
que podem fazer <l'> delicias Je um;\ sodedarle In oco 11:1. bgb\l:<!rr:t p \;~on pel<l Sll t~ deílni
cle homens illu~tres. i i\"•1 reoi',Z·toi3oçii.o e:n lSH, leia o nob!'C 

:\-l:ls, onde existem as acções do Ba.nco da .leputmlo ó fl UO ~J o!i;;>;e :1:L C:t onar·:L do::; Com-
RepuhliC<t? mra-.s em :-elaçii.o :i fi:;~a1i:s:,:;.1o que o go>erno 

Como qnerem os uol)<'r>S (\eptth•los m:tlb<J.- de •·e e:tlll'CCl' ll<t ''ith do 13aac."Q. de par com 
mt:tr inte.t·esse~ t.iio profnn•.los, Jig;tdils ú f•)r- :t assistcoch\ de conselttos c reetl t'SOS~~cm · 
tuua pnrt!Cnlat· estreihmt:'a te, se:u abalat' 0 momen tos cl<3 cris~ . 
meio social ?. B po r m!l.i~ seri:ts nue po55a,m ser ;J.S"o.litll-

Notem os nobres oleputad.o;;. o B<'lur.o dos I cnlrhdes em qtle s~ .;ÍJcoutre o l:nnco d:\ lu
Est::dos Ul_lidos fof instituido f)lll seg-ui·l:t :to '"l:1terra, n nnc1. os hornens ;mblicos daquelll) 
Banco Namonal . . A\juelle s :1g-uiu-se o Ban~o o;,iz rug-irib :\. c'>nthlrench da eit'ecti\'id~tr.lll 
tht Re;1t11Jl!ca dos Est:ulo;, Uniolo.:;, a est ·.~ Yni r Lh restJOn~l·ilhhul>t do .. Esktllo. : 
se!!uir a. eoc\l.mpação das emis$iJ:!S, i:: to é, o Si do senso urA tico se [HSS3. parl. os hahi-
aniqnihl.mento da.-. institnictíes ·!e emis~i.o . los do p:dt. visinho, se apreci:L o respeito 

Chamo 3. :~.ttcnçii.o do.> noht·es ,Je!>u t:v!oo quasi rcli :,rioso IJUS os !lomeu:; publicos da 
para. este aspecto d~\ qoest:io: e:1t:1o que F'mnr;,'\ t·~m pelo seu gr"anrle bM~'O, fun
llt'OV!l-5 damos elo n os;m critet·io, dn nos:;.1 pru- tb.•lo ;tliás par;t que o Jll'i<nei ro im?2l.'itrlor · 
denc1a. e do nosso tino como llornens politico.>, belut'isse r ac<Irsos P<\ra a.s S".lns guerr:ts. Mas 
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S. Ex. v~e aos \lait·ros mai~ domin!l.dos -por 
à']Uellc espil'ito sochdi~t(L, tl cnconti·a. nhi n:n 
Mtor :>Uper~ticio~o prdo banco •le Fmuc:t ; 
p,)d~~~s;:-\ü,. tne~rno diwr ~ne ha t.;Jnto amot· 
e tus;;eito pelo B.mco •.le l~ranç •· '[U'lOto <Un'-'1' 
e respeito [Jeb;s c(we.:; 1.h~ Leiulett"<l. 

a d!v1su. e : a. volta dos pagamentos em es
pectes. 

Po:s So::n h ores., ::. commissão de orçamen
to [it·..,te,ul~a.lo o.; m<!~mDs intttitos, ouer a 
razer <1. volta ao curso l'oi·ç<i.clo. (Apo!ados.) 

Os SlVS. Si::Yi:m~o Vnmtá, LTcOl'DJ.uo ·DB 
OS&. Orrrcic,\.- E' e:mcto. 1 Bur.rrõEs E OJnnc,\- Não é:poiilüo. 
0 SR. FRAXC!SCO L'iUCERIO- Diz O nohr~ l 0 Stt. LEOYIGILD·l Fif.G(;i•:IItAS - QUCl'CUl 

de~utado qne 6 e},;acto; tutretauto S. ~x. fazet· ;t 1·e~t!U!';q;;âD em matel'í<t linanceit·a. 
não quer· cou<:orr-(•r com o y:-e~tigio tl~ ~t\:~ l j))r S:ç. DE~o.·noo _Mas nó- jil e·t.t\m . 
p.<l<tvra_ e_ dos scas couhcclmento$, ::1-"e~ sr com 0 ctn•·o rort,;.tuo. "' · " O$ 
~on·~g-.umos q11e ,;e i'.-:CCtl5tttUit o pPJJtctpal ~ • 
ÍI1Stltuto úe úmi;,t(o do r. oSSO pu.\z. (.-l.po'«dt)s) j Çl SR. LE:O~OLDO DE BULU~E:;- ;~\)elo que 
P(trece JOe~mo qn~ o tlobre depnh>uo, pr·ov:.-1 WJO o nobr-e rlepl!tu.do acJ~rta a ler de li>SS. 
ver mente i!n?Bllido pelo seu ~~1Hl'lut~~mo, P?r-l O SP .. Or1'rclc.l - gstnmos ,jit com o curso 
que eu n:.to MnbeçL' outN C:l.U~ ua; ~c,,oe~ I fot'~<Ek', ma-; com o curso ror·çado do; b<tn
do nob!'e J.:lj!tttu·lo ; m~s jl(l.l"c:ce que S. b:.. ! co~. 
te~:;.nimo deliberado ~<:.d.;::;tl'üil' aqa .. iicl o::: ••• ,.., .•.. ,, ,, -,, .• ; • 
prlUClpal inStituto de enn~;:to do uo;;so •J:t\z. O v( •• L•:0 • w,t.DO l_'~ UULill\E~- QU6 u o U<l 

. _~ ' pe1or e~p~cte. tApo,ado:;,) 
O SR. Orrrc:cA- Pürque ell~ ;\l'nt:no, (I ! " _ 

Tbe~o!ll·O t>ublico. (Na o tnaiadQs.) I o s~. ,. ~A;:\CiSCO Gr.-tcERiO - 1:\<tO ha CUl'~O 
. 1 i forpco pewr nem meilto:·: 

0 ~R. F:?.,\:XÇtSCO G_r,1~1lRlO - 0 llGOI'0 Üe-j s-, , , ... ,, . . ,. _- , ,.,,_ , . 
pubu:j. hu. _de p~:·rntttlr-me C[tl~ ea pon:utj' _O~"· ~,o,,~~::-;r:c;r.~' Ha;_c,,~.u.ul<:: o cre-
tetmo :lS rutahl,::; ob&~rv:Jções Ue>Jnterc~se de d!lo J.e quem 'esponue peLt .,o ta. 
ouvil·o. l O SR. ARtSTlDo:,; :'o.I.\I.\ - Ao menos 1m 

o sr... OtTi~IC.\ - En uescjo qne v' Ex. I um:~ .:--l~.n.tng-~~IJ ~-0 ?l\:8<1 rorçado do B~t<\~:o, 6 
couchw. 0 phtno qn.: or<~t'e<.:eu. J que ::.u •• ~ uo ... s ,ao ucce1tas em torlo o p:uz. 

O SR. !:"!Ú~crsco GLicF.RIO ~ E11 oito ofr~-l Os,~~ .. L;:or'D~uo uJ;: I:l1.iLHÕi(5 -E o curso 
reei pl<ono Dd1lmm ; oO:erect i<.lert'> geraos, 1 :ot·r;<~.<:.v e .• ~8,t~.;~~~-e~ ~~n'!0 .. : é~~e re~~~s~u~a 
sobre ~~s quac.;; lll'' pat·e~e po~~ivel r·e.::ousti~ 1 '1 con. CJJl".J"1"' .• c u.n.• ~s~o..,.aç.,\o p::utLc:nlai. 
t:1ir o 8<tlli;J) th [t')pub!ica. ;\:lo apN<•Jn!&i I O S:t. Ft:xx.:rsco GtlcERXo- O nobre tle
n~nt.wn: sutsti~ntiv•),. th!l1l ~ou ar:1ip-o dc; k- P.1It:t~o pol' Goy<ll. e~t<•.belece «. s•lguiote di$· 
g1sb•r <1S C<H'I'etr· .. s. E.:o:puz as l'O.lt1 ~<tS J<.!éas 11lllC~'.t\O : qn;tntlo !1:1 cur5v ftlrçatlo em nome 
e ao :n.1_8smo tet~f.to d;c·brel-Z'..'l~ ~fn f.t. .. UD!.:::. ~ lls 1rltere:;~t~S g'f~!·:..'l.-2!:5 .•• 

vp~OSIÇ'.tc :to p<·ojecto úu c nC>to.!!papc.. l O SR. LEO!'Of.Do DE BuulõEs -- Totera·Se . 
. ~ SH.. Lr·:orm.oo jo1·: Bn.H<7iE5- d:'~ nm )' (\ s:~. f(:.~xc;scw GL!ÇRJ{!() ••• \llO.S qLw.urlo 
.\p,wte. , G em nome 1lo nm[l. c0mpuollia :1nonyma. 

O SP.. F>:~o.c-;,;r:;co Gu·~I::P.to - Et\ l\'~tü e~~ l não-
:.a·;,l ua Illo , :~ •. O nol;r..:l ue~·llt:'!do ~;:be .:p1~ ·~n i) Sr:. LEt~~·OLDo lJE: BCLHLír:s- E' detcsttl· 
<:'J~ttuno poucas Vt>Z% o~CLl!l<:l' <t att0n~no •los 1 .. 1 · 

11 . \'e ~rm~(\ue $<!C~tn.c~ t l!IJ!:lmeutc os mterr:~ses 
mcuseo. ~gi!s, emUito mf!nO~ t:'fil a~>;~n:npto da ~'<•Ç:Lo, 
de~b nlll!;'llÍI!ltle. D~c!:J.r·,') lll()'l)]'J C()n: t'o'lll)· 
'lnez~L q_ur.. teu h o l'ec.:ío de c::~nnchu--mc cin O Sr: · Fr:.A c-;ct,coJ GL!<:I::r:.ro - Peço que 
maleri:• des;a nntm·,·za : e teti1L in.-euch·c{ me ~Hl<mdn.m. Eu comprcheutlo qns unm in
cscr·upulo cle apt·e~ent;;t· um'~ :rw:ii<hl ,Jc r~· sl itni(ilo b;\t~cat·i::t. s~j<t um instr11meoto pelo 
co:;~tituil;ào do H~nt:o J:: ltep1 tblk<, ~i a p.·;. qual ~e outrmiH\ um emp!'Ct;timo lorç ulo d:t 
•J>"i me conveoce~,;c do que c..ss::. mctlirLt ~e- ,:\n~~rJ, CJIIO ~c cham,~ meio ciJ•c•1l:mte incou
ri<\a.ppt·o\":.th• pnh C:u:l<tJ'a~ t:;.l t\ o ocniim· ntr> vet;>t ~·:l_; e ''~W.t;Jrellclldo ~arque .tt•ata.udo-se 
rht miulvt J"esp·tn;>:lbtlidade <c<t!l :1>5Umr.•to do tle lll~l\'ic!tl<tl:d,vle:;, tt conttUI!:CUC:H1. de faltar 
tfLO grande impol'Vtncia e magnitntl<:'.' 1 ao p1·;n~:!pJo {lo respei_to i~ propricdttr1e, yóle 

Ponim di~i:t eu ao nour" detmtndo r1ue r1e- ser at~ certo ponto .1ustmc:>.ve!. Mas o que 
YÍét pên· te1·mo üs minhas observaç:ü.:s, dc:cb-! üão <:omprdJ.eU•\o é que o Podet' Publico dl: 
l'::mdo 1']\le em h:,·pothesEl nenhnlll:c dlWht 0 j e?:;". pr~v•• tlc fmqu~~.,~ mol'al, mant~ndo ~(1. 
meti voto e o meu :.hsentimou!o ;'.volta do 1 ctrculaçi.lO promes~as de pJ,g:.meuto que nao 
cu1'so forç-.,do pelo &:ta.do. (Ntlí~lí:l'aws <Z!Joi!!· s" rea\i:~:mt e q~:e n~nt ao !1!()Uos·compeosaJU 
dos.) · ~~1. demora ou c.rlaçuo pelo pagamento dos 

Geralmente qnancio ém qualquer' rmi;,: ~& JUL'OS. 

trata de m~lhorar llS <",cn<l:çG~·:nla circula- lS$0 que é nm desvio das normns re.,.ula.
çii.o yalo l'St:it·"'-L"elm:im~uw fu\ convel'l:li!.litidatla doras úa p!'incipit."ll !'2Spaitaveia, [r.Jdl3 $S; ~up 
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portado numa instituiç;.io particular, mn~ 
nu11c:• por -parto do Pode~· Pul,lica. V•roicl
do~.i 

Neste ponto p~rmittu-me t~ Camaraque en 
Seja.intmosigeute; O imperio repu·JÍOil O cur~o 
forç;.vlo lto E~t:.~.tlo, u. l~epL!bli.:u. não pole 
acct:i tal-o. 

O fi~. FREDEmco Bom~Es E OUTlt03 Sns. 
DEPUTAI>OS- Apoiado. 

O S1t. FRaxcr;;co Gr.rct:ruo - AcJ·e,lito 
que a minlta (latria não merece cs~e ca;;tigo, .• 

O SR. St~v~::an;o Vmm.'l- Pois vamos li
IJet'tal-a di~so. 

0 SR. FRANCI~CO GLIC~luo-Scnl!ore5, pelo 
que vejo1 e$ta.mos a J?erúer tempo ... 

O SR. SEYEr.I~n Vnmu - Vou propo!· 
um alvitre que V. Ex. vae lD.lvez acceilar. 

O Stt. FltAXCliiCO GLicrw.1o - • . • não 
quero curso for~'ado pelo ll<lrlCO da Repu'ollca 
nem por outl"<l. quctlquer instítaiçáo de 
credita. 

Si comecei por d!!clar<tr que sou purti
d,Jrio decidido eintr:oOSI!!'Cnto da coo\·ur-siiJ!· 
lid;tde d:c nota ao pol'ttvlor e á vi~ta, como 
:pôJe suppor o noiJre ueputtldo que. eu queil'a 
o curso forçado do b::tnco? 

0 SR. CASSlAXO DO )/ASCD!EXTO-A questão 
é saber qual o meio m<~is simples tle chcgm· 
á. coa ver $:lo. (Apoiaclo~.) 

O SP... FRAXcrsco Gr.ICERra- Sem tlu\'lda, 
mas niio como e~htue a co nmissão d~ or~::t
meuto m::11·c~md" o pr:~zo ue seis mezcs ]H\.r:. 
que os bancos de crni:;s'to convertam :ts SllrtS 
!lotas, sob pena de serem :~s su;ls c:n'i;;sues 
encampao.! as. 

No estado actual do m<-io br:nileiro, isso 
lli.i:o ó leal, porque é claro rp1e o~ JJ:uwo~ mio 
poclet·J.o S<\llir~e d:t i.lífficul<tarlo. ::;ori:t mai:; 
correcto que a. ccmrni~ô;.LO propum~~c. dir•:cla 
mente a enc;.untmç:t.o d<tS c•nís~õcs, em vc1. •l•· 
fazel-:1. depender· c.la illthOI'i:\ l1ypothosc de 
conversi' ilidatle em seis rncr.•:S. Accrc:;cc (jU~. 
pelo projecto tht commi,;sii.o, o l~st:•do niiu se 
com promette a cl)ovcrter as sua~ cmissOc~ 

actuacs c menos us que encump·1r. 
O E~tado Cllns~otíu (•Jttcrlcl;~ o nobre 

deputaria) que ~s emissGrs lossem feitas soll!·e 
:1 base dn. não CODvcr~ibilidadc. lsto e, nm 
~acto que se rcalisou pot• disposic,uo legaL por
tntervençã.o elo Estado e sob este raeto 
ueu-se n.emissõ:o de acçõcs, fundoJt-se o capital 
do ba oco ; portanto foi legali~ado com a 
saucçfi.o nacional. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO- Não apoiado. 
O SR.. Ftwl..\'crsco GLICER!O -Como não~ 

A Camara attendil. par·:~. e~ta circumstaocia e 
Yetá que tenho 1'3.7lid em· chamar a sut~. 

atteor;ão parn. o pensamento rcs~rvado do3 
autores do pr(Jjecto. 

O meu illustt·' collega rleputaJlo pelo Rio 
G:r'alldl:' 1lll Sul acabou de levanta~• um<t pon
tinlt'• do veo, dizenrlo; Si\llCÇ;iO JlaCiOilill, não. 
:5~ c~tá. poud.ll em litigio Ulll~ lei, emanatl'.\ ou 
decretos leg-islativo~ emamtdo~ do Governo 
Provi~o!'io, jtvis ontt'o. cnus« nii.o ó negu.l'-SO <t 
t·1~;~ acto~ leg-i~latí•os a S<\ncção nacional? Os 
uec::retos lc:;,"Í,,l:lti ~·o3 do Governo Provi~orlo 
tiãO lei~ da Uniã.o Clllt'Jtianto nii.o l'evog-J.·los, e 
~nando revoga.• los, sel-o-hão sob o ]Jrec~í to 
constitrJcíon;ü d<~ não retroacti v idade das 
lei.:;. Par·cce pois qllo} 03 noores deputados 
entendem rJUe pod!!m annullar as iàculd<\\{cs 
emi~~ot·as dus l.mncos, chamando a si as emis
~Gc~ jã fuitàs e com ell::tS os la.$lros. Si as~im 
pensam, muito se eng;\nam. TOI.l::ts as re
i'ól'ma;; lnncnti:L~ quo com t:.es intuitos se 
íi:.:el't~m, dopandem, pttra a sua ex~cuçii", de 
accordo prevlo, com os b:\ocos, aos quacs cabe 
:lC<,,ão reran te as .i u~ti('~ts f e í er;~ es JltU'<~ a 
m:~is completa der<:s;t rle seu;; direito;;. 

E' por isso que tenho rtito : nada so póde 
ful!dar em maléi'Í<'I de crei.lito, sem pl'tl<len,.:ia, 
sem espir~ eonser>•vlor, sem !"espeito às 
lei::; e ao::; contr:tctos. N.vla se põ le con~tÁ·uir 
~t!mtal impulso de e~lah1lidad~;~. 

O Sa. Ourc1c"~- No erro. 
O Sa. Fl~,\XCt~co GLICI'êt:to- Sim, 110 el'l'o. 
E' prefel'iv~J !ll;tnter·-se o poder publico no 

crr·o, sob :t· preoc:cllpa('iio de rep:u·:d-o com 
prurlencia e di;<n·Eç:io, do que essa <lisposi0io 
trc!'e;;a de legislar illilOI':tndo, <lo v;\rrer o 
solo tmm. con;;tn1il· •le n•rvo, C<ltnO ~c o~ mo
nnmentos <lc creu i to purle~>l.!m · sur~ir rh 
t.:rm como os p;;lacio~ dos ca,,it•dht<IS. 

O Srt. Lr:oPot.Do D" BULHÕES c.lá um :<p:n•tc. 
o s[~. L~r.A~ClôCO GLlCSlWl - :>/;io il nssim 

'Jlle se pôde cliegar a con~tituir um povo 
eapar. de I'~:p:tr:u· os m:tles Jl!'o\·cnicnte;; tle 
utl!l\ mi• or;,"Uui:>a-;:i.o lJ <Mnria. 

O Sr:. SKvr.r:.rxo YmlltA- Eu acc~ito o.; 
•lecrctus ccmo leis. 

o Sr:. F'!UXC!SCO GLJCERlO- s.~m rl!lVi ri<t, 
t:u,s decreto~ ~ão lei~. ;\fas outros illu:;lre~ 
m~;mbr,)s •b commis~:i.o de orç,unento põem 
~m d:n'i<.la a lcg-:Jlid:tdo r los dccJ•dos q1te :w
tat"i;cu·am u. [t\l1d(\C):.Lo elo lhnca ,[~\ l.t~publié:-1. 

O S1~. LEJPOLDCJ nr:: B1rcHüES- Isso ,1é se
cundaria_ 

O sz,, FR.AXC!sco Gr.tcERTo- Niio ê secrw
d~rio, e ess·~ncialissirno. Que di !TerGnÇ(I. en
contm o nobre tlcputarlo ]Hl!' Goyuz entr·e os 
<lctos legislativos emanados do Go<'.:!rno l?ro
visorio. c (IS q ne cro.·.m~IUl do Congresso Nlt
cton<tl? .A não ser que ~ ultimos Sll l'C$ÍD· 
t•~m de mni;; s:thedoria, são actos do mesmo 
Po~J~r Legi~hlli>o. 

(Varios Sr•. · di?P~.Uizdos dao apa.;-tes.) 
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o Stt. LEOTlGlLDO FILGVEIRAS- Sem du- 1 slveis ou n5.c. Considero caduc..'t a doutrina 
viua algum:t. dtis Q!Hl sustentum 'tue ,~ crnil3:;ã.o úP- bill1etes 

\'olto :.t occurar-me do JWOjecto d:t commis- ao P••l't:,dor ~ejn um~\ l'uucç;.~o Jo E,;tu<.lo, u:n 
são, já que <1 hora esta tonge d~ lincl<n·, e1n altrilmto r!a ~olJerallia, fJllC: sú JIÓüe ~er de
segu!l.!a direi co1uo me paro8e possível fazer- Ie;:·alla p~::la r·euunci1t (!o i~sta<i(). 
se a reibrllla peh~ rcot'g<.tuis~~ào Jo Banco Ja f O di!-J.it.l reg:diano que (tltl ihub ao sobe
H.epulJlic;t. I rano o podet· ti~ lix<n· o v;tlnr d:~ moe•.la, por.ler 

ü pro.iedo d·t commissão tem r.or lim p,1s-l ([lle a levou :tte á moeu:> fal::ia o!Ucial, ap<t
s~l'U. fuuc~'iio ele ernittit· i.Jilhet~s ao por•llttlor, gon-se dr;linitiv:tmenle das lHi~ po~iliv:.~s do 
úos IJ:lllcos fl<\m o Est<tdo. Os bilhet~;;, porém, muurlo CÍ\'ilbado, pela gei"<•l ccu_dennKIÇ1lo 
continuam itJconvc::rsivcís, e bto induz-me a dlt constienci;1 pui;lica. N<~ opinião vonccuor;.~. 
rep!ldin.r o pl·Djecto. dos ocono:lli:;tus Diio se pr'lrJe dit.c;r l)tt~ o 

E' ccr·to Que ü. commissão propü~ o resgate E:::;t;trlo tem o direito exclusivo ~c; bater 
uo po.r'tc do 11a pel circulante, uti lisando P"J·a. moeria, me~ mo tt-:.ttanr!o-:;e de moeda me
isso :~s r·~s~rvas do ouro e ~\S apoliccs-ouro re- ttlli<'à.. A mo"rh <:m su"s origens não t<ra. 
collliuil.S no Thes<;lH'O il conta dos lnstt·os rio~ Ilha i~ do que mmt contra-met•c;u!ot·ía cht~!J. em 
b~ncos. tJ·OCtt de q_ua!•ruer oatra m :rc<Hlorh\, cnjo 

Mas em primeiro log-a1· esse resg-:1 te sere- valor re~tl er" V{Jt·i!leado p ,lo propr·io vende
fere <1 unm p<trle e aliá~ pcqucu<\1 do papel rlor pel:l pesagem D 0XJ>el'irn~nt::çii.o. P.n-;\ 
CXÍôtente. õ\\ltltl<ntiC~tl' C~l« Jll'OCC:!SO UC V0l'iJicaçâo ê qUC 

SuppoUI.Io ~u~ mesmo em p:wtc, o re;g-atc se atl'&ctou ao E;tado o poder ri()Í l'l j>l'ÍiuiP ús 
V<J.!Ctrise o r·esto da cit·culaçt\o, e certo fJt\c p~ç"s rle <1uro c pr:d" o cuolw pnlllico que 
ct.nlínll~mto' com o cur:;o rorç,;1r!o. Si a e~~•• dispensa o ll<H'ticular dc:~se cuid:.tuo e as:;~
phase de valol'is<tÇiio tl() meio cil·cnlantc, po- gum a esse~ tlbtiéos mcta!licos a cil'cnhlção 
ré111, seguir-se tt menor pertttd.JõLÇ<.l.o no ;;era!. D:~do lllC~mo r[tm ao E~tadu e;_lilm o 
c:;miJiO, l'or (jnalquet· raz;Jo conhecida, é cl:\- direito excln~lvo de lr:Jter moeda rnct<rlicu, 
ro qne voltamo:; <i. me:Wl<t sit.u~ç-iio de hoje, ist•• niiojustilic:c tle Jjénhum modo a teudcmtia 
n;.;;;mv:llln com t~ ch·cum~tnnci:L uc lmvcrmo~ de ~c lhe attribo.h· o tJt·ivilc!{iu Jn 1':~\}J'ic:ar 
alienado as re~el·Y:•s tniJta.!licasque g"õll'à!lli:om c enlittír· bilhete:; ao port:1uor. O bllhdc 
a enrissiio :lllt~rlor·. Dizem [l{l]'é:a o;; noiwe;; de banco n5.o ~ubsti tr.1c mocd<~, J~as sul;:;titue 
de1,11hrlos d~t c:omi;;siio 'l'll~ '' esse resg-,, to do a letr<~ dP. c:nnuío"' dleitos r!.; commercío qt~c o 
p:l[Jd ~iwh que em purte, seg-uit·-s~-lta tt va- i!anco dcsconltt. l~' um titulo ntai~ commorlo, 
lori~:1çito uo t·est::wt(l .h cit'ollk1ç:'ko, :t sJtiJida venc:Jvel ;1 qiJ<llrJlHH' nwrncnto e cuj;\ i'acil cir
con~ei)Ul!IJ!e ·'o callliJio, <} pre:mmiYel!núnte a cu!ar;ão o tvt·n;l stüo~tituto do p<lpcl tlcscont.•do 
sua pet·nmncncia. em tax:t elC\'<Hla, rror isso, que lhi:: d!t O!'i~em. Ao i~stnrlo cabe, iodi~pll
fJUe, S:t!lea<.I.t a drcular:ão, o omo "s.~im lan- W.l'elmente, o tlcvel' de liscali~al' a circubçiío 
~~ar!o n'ella, em vc1. •lu ellli;n~u· p::ra o l'X- cle~tes hil11e!CS, pe!:t sua. untnn:zn. de qu:~si 
terior-, ülli ~e intet·l1<1l~t pot· to•l••S c~~es c::~- mor,;rlu. e po1· scl' mais i'Cl' , 1 qac a tle qu:tcs
mtes ah~rlos peh pr·odut:r.'àl) e pe!o conSillllO. 1J1lCt' ontr·os titulo~ !lducitn•io>:>. l<: tnDto m.ds 

!\iio ci impo,;~í;•e! ~ rw as,[m ~ej:l. ::~~im pensu, qnauto a..:ceito o llil'eitorcf!:t
l>las cntü.o [JO!'f[lle Hilo •lecr·eta~:;jú : ~ con- Ji:•no siníg-tkando tt r::!pre~cnt:1<:iiodo dir•·ito 

YCI'~iuilí·laÜ() ,[~\S uillretes do:; lêtl1C051 COIH •le lodo~, O rlirdlo ~r>ei:d, !c:,;biillldO 110 intc
I}S$1S 1m:sma~ rr~~crvas de orn·o que :o. c! te~ l'C·-~c de ~nlvagu:tr;lat• nm pe.>o, nmn. modi,l:l, 
pcrl,~IH:Cl, e cuj:t somtna .[u l g'di~ S:JI!ir;icnt'.' utna mo::d:t, 0111 :<t!lttllJ:l.; pr,is qne ú nwu v.,to 
IJ<•t';l. rdir<u· o <.:XC'·~~o uo l'<l[lo:l t'i!·cul<tnLe c 1Jll'l a nnirl;lde d<L ~il·cu[a.,ão lir!ncial'i<L p!'c· 
v.tlori::li\1' o l't!Stantc ~ c<~U<L <L Ulihla:l'l rl:t ~ir·cnl:11;·w mel!ll:ir~l. 

Enliío procct!J.:z·i··i~ com t:tnto mni~ tlC~r·lo, I Qnr:1'0 o bilhnlo IJ~IIc;,rit> drcnlaado unifor
qmmto: .. _l'> puucl'ieio ordcoar ao:> IJaiJCos ~t met~ltnl•!._,J:c me~nn el;t:"llP 1 e ,Je um ban~o 
co:lVCl'~iiJ!It•bu!u rlo seus lnlhutc~ •. lllOt':d:-

1
nn1cu, nao den_t!:od~ l'al;- let~ct·nl rlo~ llau,;os 

sando es:;e acto nppat·cnleulc;:te r!t:: !or\''1. pohL :u·wados do p•·1 nlü:.nrH lt•:tccwnarln~, rua.,; no 
re th-a.l<L pat·:tllcl<~ do P"Pel-mocrh dn c:~tatlo, i\llt]llo ~eio da 1-'atl'ia Rl\tr.ileil'a, 1:0n~t:tuindr.• 
pela sntt l:ofi\'CI'~iio [~<tt·cbl em conStJ!id:tdo~ :1 pod•:l'O~tt uni-Jade n:tdonal da dr·culução. 
<.la di virln put,lic<\ inte1·n:.~; ~". as,;im con- B<~lll sei r; no ''" loil het,>.s c0111 o curso ror~ 
vertenrio e retirando o papel-moed<~ do ~stat!o, çado tvnlo pout'm ser emitlhlos pelo Estado, 
a~segur·arieí.,; a sulfi~iencht Ja6 l''-':itJn·a~ como pot· um gt·;a\.!e IJ;HICO ou ror mai:; ue 
-m~t" llic:~s paru. o r~gímcu_d~ <.:Oil>'e! ~ibiií.!a·le., utn 8allco. i\la.;;, 11:t opiuiii:o mais ger·;d, 
Se i:itonii.o c pr::tico, :;e l>to n:lo é conclu- j:•emissiio ncsteea~oc meuo~l.lamnosa quando 
dente, entúo e>tOtl muito lou~-ll <le com- é Jeit<1. por um b:uwo unico, do que qu;mdo é 
prehender· a rel\Jt•:n:L qne S<ldi::;cute. \"eja-1 feita. dit·cc!:tm <nte l'c!o E>t o do. Economistas 
mos, pot•ém, si :t eomnú~são con~()guc con-1 de no1n. olo;;erV<\l1l fJu C o cut·so fut'Ç<IUO foi 
venc~~-nos da prímMía que ao E$tarlo caba [ m:tis funesto em F1·atJçl!-, nos Estados Unidos 
p:ll'::t a emissão de notas ao pol'tador, convcr- . o n:.t Austria, do que na lngh.ttorrJ., prcciS(\~ 
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mente porque neste ultimo pa.::~; eite ot'ft. reito 
polo . J3MlCO tl:t !ng-la.tern1.. Umu. ;;t'auue 
autoric.lnrll:l zw~te a:i>umpto oi,~rH·Y:.l , •r•:e a> 
ac.l11:iubtra~·ües dos ba.t ll·a~ a!-:·c!il jnnlo r.lcs 
!!'ovcrnos como ntn freio. :t~o UHÜ:: tntCi~c::~ ... 
;;mlttS ntt m:HJut •• uçiio ·~o v:alor· dos LLlae: la·~ 
<lo que os g·o\'enw~, qne p~J,, 11 atul'e~r• IJ<•l :
tí<::L cJe ~ua. or~a·em ~~o 111;.\hi iu~t(~v,·is: l~ 
accreSCG!l t; , O,t!C UàO kt i!XCllJ plo o. lo tlll';,O Jí:Íl'
ÇadO pt·:üic:.l(IO [K•l' nm k r~<•O qur~ coucluza ú 
um;a IJaDC<II'Ota to ta.! 011 llae;mo <~ um:1 dc:p:·r~· 
ciaçiio exe<;<lr;J!te rJc 5U "/ .. ; em fJti'l~i tr •dns •'~ 
e:;tados no contt·arío. •:uc tccm cmrttido <.l ire
ctamcutc bi!he_td, co!n cu1·:::o forÇ<,üo, a IJ:•u
c:.trrot:l t em :::itlo iuevibve!. 

Eu não dc::cj:·l'i~L !~tt<dment<: ruuual' b;tn
cos e;mi'*0!~5 com <:ur~o l'ol\'tdo, •Jnae:; O$ 
<[IH.l \h'liistlil:lo.•, JoOÍS ta nto ya_Je :l oiJt·i;ac;il<• 
üe CüiiWrl :!t• OS ,;eu:; uill:etes ~ÚIIICllte IJ IW.tl
do o c~mbio estive!· ao J'al' um-:-rntc ma <llll10. 
Ma~, llllliL vez que cll:<s exi!'tem, ao Cnn

··t'esso cabe n!"ovitlonci:cl' pürmc:io lc!.:bi:1Livo 
~o sentido li:) $Ct· n.>cti ri c:ltirL c T·r.;.:·u i;lí·i~~ul:t ;1 
o:il·c::~ bçã:J clcos l:a::>.m:cs c ;tS:;clltar· !'eSoiula· 
lll<iillla, lo;l]ll1cnte :!S p:·cr•:u-,\çcGo~ p;lr·~t o 
t•e_!,'!lllell da COO\'<Jr:>iiJilitl,<Je. l~;ll SI:CillUU ; 
a situ;v;:io monet:.trh da VJ:iüo c:dgc imp~:
;·io;;umcnlc · um;; solllçfio, é a ~!Jcumpa(;Do 
JÍ((o Ó ll!llr\ ~OI UÇfiO, e :liJ!•.'S <I )Jl'COCH!)l\Çi'i.O de 
atnC;J.i· r.lir-ectarueatc a cJepr·.~•~ã.o do c:amllio, 
p~la snb~títui~,:~1o da. ~11torid;vle do ii:shvlo, 
COiniJ si o ras:;ado <la nlOlWC:mbsilo pelo Estauo 
não adv•~l't i~se q1;e <<s~e int<:nto 0 t:io l.l'el'e!-'<' 
qn:o.nto illusrdo. Dcm;ais, tor!:1 " ml!<litkt !c
;ô~l:llh•:t não deve L01· por lilll me!horu r u 
carnhio ÍO l<ll'UiiCÍIJ U~tl, Jll;\' QU;t n to :t ui ta 1!0 
cnmliio l~m Ítilpnr-t:ancía :·<~hti\·~~. r,;.mo um 
sit!'ual de rilruez:t fl p:·o:;r•eriahtle :1!1tcrio!· tlu 
ymiz ; da sortr, quo todo o c..for<;o 11'-'-~~~: seu
t itio flUe ufo.o tenha ;;or b::o.~·' a ecouc.m!:!," 
tlcscnvolvin•anto •.!as in•!n:;l l'ias, o :: llt!nlC!IIO 
d:o. Jll'Otlucç-lo uacioc:~. l , :t t·:lduc•;ir, t!os ~:l!>!05 
impr·oductho.; c u ;tovoa tnr:~tn •!o ~v!o n:.•· 
d o.H::tl. sm~-~ mro ,:;r:wc cno. 

Diroi :1~ora, Si·. flt\·~i-i!J:Itc . qur. e~ ~iio :1~ 
:mi!Jhas ii.lúas crn relnç;lo à rcfo:·n1a 1>1 nc::n·i..,, 

. pel:t reorg-:111isaçào r lo IJ:•nco 1h~ l{i:pnb! \ca. 
Devo, :mtes de pr·o:::~~uit·, · 1es~llt[•Cn lmr~HI'< 

r.ll: llm dever- uc lc;ddade, J'az,,ndn !lllblic:\ aiP.· 
<:lnr·açi.io de que, a rss;< insli:uir.:ão de crcrlitl' 
emis~or, me pt·er:d,. solid::~.J·~<·dn.tlo politicn , 
po:r tf.!r sico crcnr;ão <la Kevolu~.Go. Nem T~JI' 
.lsso dciKo de pesa1• :1s condi(·ões tin::n e,•:l':l.~ 
üo bancll 1l:>r:t contiar-l!Jc o pr·i d l(!3'ÍO tb 
circuh>cãO na~ion:cl, 111~!\1 ti:io pouco n:J:I• to 
lncoocilht~·t?is u. lWtrl!'I~Z;: c:la in~tituic5u con1 
o p9nsa.mento polit ko a qu~ a!ludi·,desdo que 
este se fil ie ás fundnçO:;s Lia nov<t !'óri'.l<l de 
governo . 
. O Banco da In!!l:ltcrra foi t:lml>cm crr·nt;iio 

tle uma rcvolu,.:J.o politic.•, e dcreu priuci· 
pnlm!J!!ta á ~~• circum:::l.\\m:i~ •~ '1C'ltil:.:.ç;'.o . . . . 

dos goveroos rJue se seg-uiram;~ quedrt do:; 
..,tmu·ts . Durante longos annos o Bànco da. 
l11í)l>•ter·ra Yivett excl:1~ivnmcntc n::..s mãos 
,los i i J.er·i•~S O rll:s:>itlonte:;. 
. Os ~il'ect~·r·es Lia> banco cr;1m l!Cllll ClXcepçiio 

hberues, nao <.!os qu13 ern 1710 :lllt:aJ·Hm-s;;, 
:.os ~eu:; ul.h·e··~,;ri("' para co"~"rvar·em Oli sem; 
log<~l'e~. au dai)U<:llc:;_qlle ,~ [Jartír t.l& liJO 
t~zeram ~;utb oppo::>i<;fLo '' seus antigo~ che
ks, m:1s '-<e lrll~l"ae::> coJJY~ncitlo~, adllerentes 
· r,m r eset·vas ao.< Jll illci r•io-; ria R;,volucii.o. 
de lGSN. E um :1ot:L vet hL;toriaclor olr.;cr \'<l 
r1uo ~•s r-ct.lr;ÕL'S politiC<J.s exbteutes entre o 
bmt:o e o !!OYr~rno, e111 vírtut! J d:J. se;:-uoda 
":t!·t~L fJ u2 I !r c confer ia o monopolio , ;(r tua! 
elo corumc·rcio Viwca<·io, exel'C<Jr:un i<JcCrl;tes
~avt:l :níiucnc:ia sobre o desr,nvelvímeuto do 
r_c:;irncn _r;;.nlanlfmtm• inghn., to! fJU;Ü foi e!le 
lcmnni:HJO em lt:i88. A l(wtuua do lx•nco es
tava io:lis,oluvelmeute Hg-~dn. :1 d•L dynasti<L 
e!!:\madu. <lO llrrono p~lo Ae>to de liOU, ·a j:t
maís se en.::ontrou no ,c-::llincte dit·ecto:·i:ü do 
ha nco um em1ss~u·io dos Stum·ts. 

St·. preaideu le, \'O \I dal' as i .e: ,~ ;:;·el'<t<:S que 
eu supr•onlro poder-em ::;ervir de bas~ p:m.l ;\ 
reor<;"anizaçiio do B::.tH:o tia Rer•ublica.. 

Sou pel~~ unidade dll, onâ~são e me pex·~ 
Sllndo q~ nilo só:.. tlos b:tncos cxislcntes, 
l:cw como :1. do T::::;tndo, rfevem passa:· par;t o 
B:.aJJCO Ccnthal, tl'rJc:n1rlo este. pol' n otu s su:1s 
.le um;< só estamp~. lodos os 'oilhetc~ e todo o 
('a l'el· n'toeo.la que eumpüem :1. circul;\ção le"<\1 
do pai.z . "\c:lro r;ne Oô l.~HJCOS que nssim p'àr~ 
d ·~lll " l.':.tcttldade t!u cmitlir·, tc.:::m ll:>Seguratio 
•lit·dto :'L im!e11•n i~;.:r;iio, cuja. Ji~uidur;fió CJti:le 
no porict• ndminbtJ,.tn·o por· ami!hwel com
jto;;ir;:'LO . Con\·cnho tHI nece,.,s!<iade da limitr'l
•;flo 1.b:; omi:;,-õc::; ús qne actn:tlmontc eXi!i
tcm e I]U0 d<:W•riln conceotrnr-~e no h:wc,c• 
unko. 

~i fu:;.::.c po<;sivel C' !! L:~Ir-~c <!~le Í•J"O uo 
l"C!d rnet• üc C(,!lYt;~ibilhlat.f,:. eu ~<Xe~t~ria .. (• 
pt'r:ct•ucut,, da l'P. f.J~'íWL d~ 't~44, na ln<Çla
tcrl~ t •. )l<:l't:Jittinolo nO\' :\S cmb,;ôc,; J10!' i;;t:ul 
' l "~ !ltldadc mn onrr•: llPS c:;lou Cllllvencido 
'"! 11ue ,.,~,_.-~ m•\':l. fncÍ1 hbde de cmiltil'. ainda 
•ll1C: ~.:ont1·a f.li )~cies, sobJ·c n :tLh:ulc>:tut:r l'/11':1.
t ic::IIJl!:ll lr), ['ül' <'SCIIS'"'?. dt) lllOtal, aCC!'~S
Cl!ll(:tl i:c noYa~ Jlc;;cr.r.!i:. nr::•s coutr•t c excesso 
•lc Clllbsues, o:> Camar:t s:•h~ tanto como eu 
·p:;u~to a co_nlian~•:t :-a.de:mta l!nl :l.SSUmptos tlc. 
':rerhto. Se; qui} a r-.~dt:co;ãc, do !lll;):o circu-
1;:wtc t! impcrios;Jrncntc exigi·h vm· umn forte: 
'1'!"!'ento de opiniii.o, rL·ntl'o e fór:• olo p:1i:r., c; 
11:.10 111e parece pt'11llcnte J•esi~til-a, tP:ttnnào
~<: tle reoq;';l lliZ<'.l' ns cmis~ü~s, itn11rimioc.lo :1. 
c1!:1S solidez e confianç:a . 

Como, por~m, :l. rwJucç;lo feita empiricr.
mente, sern. t~m criterio seguro, p:i•le nc:ll'
t·dn t• os prC'Jti!20S J'(!:;ult:Lntes rJ;1. rctr:ocçii.o do 
uun.el'.n·io, cu lernbrada qae, em ~eg-uida. ã 
nnlllruriao dru; t!mi~!l pelo tl'J.nco unieo, pu-
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dessem os }JOrtadores de seus loilhetes t l'O.. 
cal-os por apolices da diyíoltt. ]l:tblica intern'l, 
si de facto houve3a exces:;o tb 1ao;.s bilhetes 
na cireulacilo, e que con.;cgr1in t·~ul~trte , pe lt~ 
re;n-a geral clles procut·assc:n Q tl'oco. 

1\Ias, comquonto me pare~-a q1.1e es.~'.t con
versão não se fani. em la.rga esc;tla, con rórn, 
t()llavitl.. qne ~sse direito <:onferido :tos ]lC\1'1:.'\
dores de tüllt-:tes, ao tl'oc._~ por <~polices; li<!ne 
limitado :i. somm~t d(J p:tpei-moed·~ existetlte 
actualmente, dentro, portanto, •la l'eSlJOUSU.bi
lidade actual do Thesouro. 

Assim, a reducçii.o p~ la con vel'süo fic ,wia 
submettida à condicü.o g eral ela conl\a.uç;:1 uu 
do excesso dos bilhetes n ;L circulac-3.o, quero 
clízer, propot•ciona~.h ás nH:>Il1:t8 condi
ções da coaversibilidaue, meuo;;; '' Mture7,a 
da. especie. Si, porém, as re•lltcções pat•cil\es 
dos bilhetes por ta l processo, :\C;\.1'rehll·em 
retracção de numeràrio, es::;e desvio :;e cone
girà. l_)elo. volt<\ <.las m~smas o.polices ao 
banco, no tO<lo ou em parte, segundo as sug
gestões do interesse particular, "{l:tra que so
bre ellas o b:.tuco emitt;~ novos uülretes, si a 
elle, reguh\dot• d:~, circt~lação, parecer oppor
tuno fazel-o. 

transfot·mauos em cspecies ; si até essn. 
mesma. uata. a confl:tnça. tiver voltado 
aí11tla gue lent(1.mente, si us Alfandegas d:.t 
Uniiio e:stiverem arr·e~dando em ouro os 
tiit-eito> de importa.cão, si à pt·odueçãonacional 
mio tiver br~.ixailo da posição actunl, si o 
cst.t1lo político •la H.epul;llca accusar a estabi
liolade e a orc.lem, finalmente, si o cambio 
interD<lCiooM se mantiver ~ tn.:ta média de 
20 dinheiros, dig:.l--me o nobre deputado por 
Ai:.s.gôas si o b:~neo !lÕde ou · não, va.o.tajosa
meote, entr·ar o o regimea da conver$ibilíúad~1 
Escute-me ainda S. EY- O banco lleve à conta 
d<> depositai exigíveis cerca. ile 6.000:000$, 
tendo em caix:t cerca !le 10.000:000$. Possue 
títulos publicos de primeira ordem no valor 
de Z'J.OOO:OOO~, fóra de seu lastro, portanto 
tí tulos alienà>eis. Tem em carteira, que eu 
direi titulos emliqui<laçlo, quantia. t::xcedante 
á. 250. 000:000$, d:~. qual não se1•ei exa.ggerado 
calculando que até à. m~ma. àat.'\ o b.'l.nco 
receberit lO •fo ou 25.000:000$. Sem contar 
os juros de SU<\S apolices e os lucros da sua 
cn.rteira commorci:tl, e11 me animo a pergun
tar ao noore deputado si esta [Jcrspectrva, mo
desta., porém clara a segura, pôde aft'ronto.r 
os perigos coohecido!:, palpaveis e illudi.veis 
d<L conversibilidade tl.cs oilb.etes '!E' l1em de 
ver que ou calculo !1. oxisten~in. em ouro só
mente do 50 .000:000$, sem fall:~r nas reservas 
consistentes em mais 200.000:000$ em a:po~ 
!ices recolhidas ao Thesouro. 

· E como á propot"ção que se for eff,:ctunodo 
a conversão dos bilhetes, estes se ir-:io incine
rando, e port:1.nto :J.brlndo um vnsin corres
poudeiite na cit·cula.cã.o, a r~emi.ssiio de not'os 
bilhetes, em vez de augmonta.r a circulnçfi:o, 
vem preencher nquelle vnslo aberto, sern ex
cesso de um só bilhete. 

E5te pt·ocesso ê commum nos hancos de 
circuhtçü.o metatlica, omlo o O uxo e o t·eOuxo 
dos mctaes e rlos bíl hetes g-m\l'clam :t tJropor
çiio ontrR as reservas metallica.s o a.s oxigeu
cias da circu!a.çil.o. 

Convenço-me que, reorgani1~\clo assim o 
Bllnco d:1. ltapnMic:l., e unificados toJos o~ las
tros actuahnonte existent•:s, por :•pollce!: tle 
um só typo, nii.o est:u-:i. longe a época. e1r1 que 
elle se encot1trar:í. :1.1'111(\dO do clemen tos os
taveis. pnm entrar comseguranç:\ no re~imeu 
de converslhi!id;\de. 

o SR. Omcrc.\-Como~ Dcsojo quo v. Ex. 
me demonstro isso . 

O SR. l~t~A:>crco Gr..tc~>m:o - Attentl.a-mo 
V. Ex. Pala unlll<:<wilo dos lt\stros sobro :.\ 
base ncceib geralmente por opiniões de fôr:.• 
e dentro da C;una.rn, o banco ilcarit com um 
lastro em :~.polices e:s:ceúente cte250.000:000$. 
Suppondo que· a circulação se mantem :L mes
ma., que nenhuma reducçiio se O (lera. pelotroco 
em o.polic~s, teremos que aquelles 25\l.COO:OOO.S 
garantirão a. emissão na q, nau tia. 522.0_00: 000$
Si a.té dezembt•o de l89o o ban~o ltvet' com 
per;;istencln., com diSCI'eçi'to ~ com o taeto q11e 
uma. administração prevtdeute deve ter, 
collocaodo no exterior ou vendido aqui mesmo 
a Õ" parte de seu lastro, Oll 50.GOO:OOO$ 

i'i:to creio que o nollt·e deputo.do esteja sup
pond<J que o excesso dos bilhetes é tal, que á. 
noticia de su:~. conversibilidade elles n.ft\ua.m. 
:to troco, nrn~açando us reservn.s mett\lli.cas: 
I o, porque, si h<1 ex•:esso de bilhetes, · eUes 
procural~J.o, antes dwtnall:t d;üa., a sua. con
versão pot· a polices, e esta conversão pôde 
ser reit;._ pelo Th~sout•o :J.t~ á somma de 
157.000:000.~, o que •letermi.uaria. enormissi
m:~ reducç-J.o ; 2•, porque até áquella. data, 
daü:1.s as condições ili\ vida normal do. Nação, 
os portadores ~.los uilhetes não se aprossa.1'ão a 
ir troc:\1-GS, e os economistas obserl"am que, 
salva. :t lrypothcse de revo:uções ou guerra. 
externa., o povo se ll;(bitu:J. mais facilmente 
com os bilhete;; d.o quo com o !lumerado 
metnllico. 
Accre~ que o banco, por seu capital no~ 

miua.l oxaggerado, tem gr·a.nde 11arte de suas 
aeções mal collocaclas, sendo aind:t certo que 
tal voz metade dellas sejam representadas por 
t\cçues ao porto.dor, circumstw.cia ess:l. que as 
expõe de continuo aos azares do jogo, tox-uan
do-as titulos •~le11.torios , em vez de titulos de 
collocaçü.o, titules do randa., titulos estima~ 
dos. Si portando, ú serie {le medidas que estou 
te o do <t honra de s ubmetter ao criterio da 
C.."l.ffi:tl';l., ,lnntnr n. rooução do C<\pital :1. 
100.000:000$, ver-se-ha que a.s acções se co
tarão o.cimo. da:; melhores cotações actua.es, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:45+ Pág ina 30 de 31 

- 2i4-

dando-se assim o ultimo traço il. physiono- tagem a toflla a União, sendo um grande -vi
mia. morol de uma. cnsa que deve inspirar a veiro de plantas e lagar pa.ra. estudo rla flora 
segurança., o repouso e a fecundação do capi- indip;ena. como se alie,"a; por moti>o seme
tal nacional. lllante deve ficar com o mesmo poder o 

Sr presidente, creio que posso sentar-me; Horto Viticolo e a Estação Philoxerica da. 
deixiLndo aos mais competentes o cuidado de Penha.. 
propôr o que for melhor para. a direcç.ão 1.b. O Districto Federal não tem interesses 
Achando-se a Ca.mara em presença do Banco immediatos nessa conservação ; não tem que 
reforma. da Republica, cuja reorg<tnizaçiio SG f~zer . estudos sobre a. ....-inha.; não possue 
propõe, não lhe serà indilrerente meda<tr vmhedos, o seu terreno- não se presta. -pa.:Ia 
neste conceito dtô consummada. nutoridarl~ i3So, salvo modificações muito grandes_ Nestas 
:financeira. : São adaptações, a.1tes que creaçõcs condições, se esta. intlustria nii.o está. intro
Otl filndaçoes not~as, que veem j·espomle·r a duzidano Distrícto Federal, nem póde sel-o 
novas necessides. para. q_ ue premsa. esse Districto do Horto 

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 1892 

( Yide P~S'- 40Üo 5•\"ol.) 

O Sr. Thom.a..z Del:f'i.:no- Não 
e meu intuito,a.o tomar a. pala. na sobre a dis
·tribuíção de -verbas ao departamento ministe· 
rial de Viação, lndustria e Obras Publicas, 
e:xamina.r deta.Thadamente, um a. um, todos os 
serviços iml)Ortantes que se prendem a. este 
ministerio. 

Sem duvida. e este um dos ramos superiores 
da administra.cão merecedores de mais cui
dados, tanto da. parte do Poder LegislatiYO 
eomo da. -parte do Poder Executivo. Sem du
'\'ida que to lia analyse minuciosa, feita. . com 
-vagar, e uma necessid;l.de neste departamento 
ministerial ; mas apenas fu.rei ligeiros re
:paros sobre algumas IXJUCas rubricas e sobre 

· alguns trechos do l_)a~cer da digna com.missiio 
dE! orçamento. . 

A rubrica 5' trata. de auxilies á. agri
cUltura, engenhos centra.es, etc. Na lettro D, 
diz (1~. . 

Sr. presidente, os decretos que crearam 
o Horto Viticolo e a Estação PhHoxerica da. 
Penha tiveram naturalmenre em \isto. com 
ta.l creaçã.o o desenvolvimento 'quer da indus
tria. 'Vinicola., quer de outras que. a ella. mais 
ou menos directamente se prendem. 

Ao passo que a. digne. commissão de or~.a
mento conserva debaixo das a.ttribuições do 
Poder Executivo o Jardim Botaníco, ince!"e
moniosamente passa. para o Districto Federal o 
HortoYiticolo e a Estação Philoxerica da Penha. 

Ora, Sr. :presidente, conservar o Jardim 
Botauico sob a attribuiçã.o do poder geral e 
:propôr a passagem do Horto e. da Esta-ção 
para o Districto Fedê!'al :P.arece ou é uma in· 
congruencia. ( Apoiados). 

Quaes as razões que JlOdem militat• para 
que este facto se dê 'I 

Si ftca. o Jardim Botanico com o poder fe
del'al, e porque e de utilidade. geral e de vau-

Yiticolo e da Estação Plliloxerica ~ 
Comprel!endo que a União careça, dando 

cumprimento ás disposições ds. Constituição, 
fazer estudos especiaes quanto ao bacello, 
qualidade da vinha., sua acclimação, meio de 
com bato.r essa. praga. que a. está destruin1lo 
.por toda a. parte, a philoxera. Isso é natural. 
Mas tão natural não ê o caso do ~overno ficar 
com o Jardim Botanico, que e de tempos 
immemoriaes um estabelecimento que :per
tence ao Districto Federal. .. 

O SR. BADARÓ - P1lnso que V. Ex. deve 
fa.zer passar esses deus estabelecimentos para. 
a União. 

O Sa. T!lom.:!: DELFINO-Não combato a es
tada do Jardim na União; ac110 q\1e a :passar 
o Hortopara. o Dlstricto Federal. deve passar 
tambem o Jardim Botanico. que toda a gente 
conhece como logradouro publico, como um· 
logar simplesmente destinada ao goso publico, 
como um bello jardim, que é, e não como 
esta.betecimento de estudo botanico. E'. pois, 
uma anomalia esta passagem do Horto :para 
o Di~tricto Fe·l eral. 
· Elle interessa. a União muito mais do que 

ao Districto Federal. e não e justo que o Dis
tricto Federal o mantenha, elle que para si 
nã.o :precisa do estabelecimento.( lia um apw·te) 

O meio do Distrkto Federal não ter de 
acarretar com taes despeza.s e o seguinte : 
não >atarmos a. passagem do esto:~.belecimento 
para o Districto Federa.l. (Hu- mn aparte-) . 

Ha. um gr·ande mal si passar este serviço 
Jl3.l'a. o Districto Federal: e que a municipali
dade; Yendo que o serviço não é adequado à 
necessidade da circumscriWão, despreza.l.-o·ha, 
desmantelando-o. 

Assim, Sr. presidente, penso que justifiquei 
a. emenda que vou apresentar e que se acha 
concebida nos seguintes termos (Lê) : 

A rubrica 7 trata da Sociedade Au:rilia.dora. 
da Industria. Nacional. A digna. eillustrada 
commissão supprimiu a verba de 6:000$ para. 
esta Sociedade. -

Ora, preciso dizer ã eamara o que é a So
ciedade Au:riliadora dll. lndustria Nacional. 
ta.uto m.a.is quanto não se encontra. uma. só 
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l'eíerencis. no rela.torio do ministro d'o.grj-: 1 Creio ter justificado sufficientemente a. 
cultura., nosso digno ex.-collega, o Sr. Antl-o emenda. que vou apresentar, mantendo pelo 
de F11.ria. menos temporariamente a. verba. de 6:000$ de 

subvcnç.ão à Sociedade Auxi.Iiadora da Indus· 
tria. Nacional. 

O SR. URBA..'iO DE GouvEA.-}ião se póde fa
zer idêa. do que seja.. 

O SR. THow.z DELH'io-E' exacto. E queda 
louva.r-me nas palavras do i!Lustre ex-minis· 
tro, de um nosso ex-collega tão distincto, :po.ra 
mostrar iJ. casa os grandes e relevantes ser· 
viços ·p1•estados ]lO r esta. a.ssocia.ç-.ão, que esta 
tunda.da lHt 76 annos . 

St• . presidente, e raro o assumpto impor· 
tanta que se prenda. n.os interesses da. indm: 
tria nnciono.l, que não tenha sido discutido por 
essa associação, sobre o qual eila não tenha. 
elaborn.do pt·oticientes pareceres. 

Do seu seio sahiu o a.ctuallnstituto Histo
l'ico, Geographico e Ethnogro.phico do Brazil. 
cujos serviços são grandeS para "' reconsti
t uição de nossa vida historica.; sahiu tam bem 
de seu seio o lnstituto Fluminense de Agri
cultura.; e a. ella deve-se a. iniciativa tio com
pn.recimento do Brazil á Exposição lnterna.
cional de Lond1•es. 

Aindn. agora, Sr. presidente, tratn!}uo da 
Exposic:l10 de Chicago, êHa..faz o pos2iYel para 
conse..."1ür que o Brazil a.hi se,ja bem repre
sentado dando mostra do que é a industria 
entre nós. . 

Desde o seu inicio, tratou de diffundir pelo 
paiz os conhecimentos industriaes tão neces-

. sarios a. uma na~ão como a. nossa. que vive da. 
producção estrangeira, que . vive a importar 
artefactos de toda a procedencia. ; e para isso 
creou um jornal, que agora. tenbo em mãos, 
e que já conta. nada menos de 60 a.nnos de 
e:!.istencia.. 

.Ao mesmo tempo fundava. um..'\ oibliotheca., 
o mantendo relacões com sociedM.es conge
neres de nrias naç.ões do mundo, esta. biblio
theca, no seu ponto de vista., olf~rece grande 
e poderoso elemento pe.ra. a instrucç-~. 

.Em· 1871 fundou uma. escol;). nocturna. :para 
instrucçrto primaria. e industrial de adultos. 
e nada. menos de 5.000 \l.dultos pasSM'Il.m po!' 
esse estabelecimento de>de 1871 até boje . 

A associação não vive exclusivamente do 
subsidio de G:OOO$ que lhe da o govemo ; 
tem um pa.trimonio de 54 apolíces da divida 
publica. Yê Y. Ex. que e uma a~-sociação bene· 
merita., que fum prestado notaxeis serviços ao 
paiz, e deve ser a.uxi.liada. . 

Mas, Sr. presidente, pretendo s.nclar1lar mo
nisado comigo mesmo. Quer este jornal, quer 
a bibUotheca, quer a escola devem ser sub
vencionados antes pelo Distt·icto Federal ; i 
justo, e e equít.a.tiYO entretanto que a. União 
não deb:.e perecer a. instituição, que nã.o deixe 
que os seus serviços se percam pela subiia. 
suppressão ·do recursO habitual. 

Sr. presidente, já. em relação a um estabe· 
!ecimento desta. cidade, o Lyceo de Artes e 
Officios, mostrei desta triuuna. servi~os pres
tados por elte á instt•ucção _profissional não 
se\ do Districto Federal com o do paiz in
teiro. 

Comparando os estabelecirntlntos congeneres, 
quer da Europa, quer da America, puz em 
rele;o que nenlmu1 se avantaja. ao nosso ; · 
nem a. escola. de artes e officios de Pa.ríz, 
escola que à uma. ;erdadeir& universidade, 
póde comparativamente le•ar-lhe vant1.gOm. 

Não ha na America do · Norte um esta.bele· 
cimento, cuja freq uencia. seja. tão assídua. 
como o Lyceu de Artes e Ot!icio do Rio de Ja
neiro. Pnssando em revista os i.n.stitutos. de 
educação nos di>et•sos paizes. como a França., 
Suis~a. lngla.terra e Allema.nha. notei a su
perioridade do Lyceu de Artes e Otficios e que 
a suuvenção do Estado concorre, para. manter 
um estabelecimento modelo no genero. 

O Lyceu de Artes & O.fficios deve a sua .fun
dação a um homem que tem dedicado a exis
tencia á. sua. conser-vação e desenvplvimento. 

A aooiedade Au:x:iJia.dora de Industria Na
cional de;e a sua conservação e grande. parte 
do que é a um outro l1omem cujo nome :peço 
permissão i casa para. pronunciar, o Sr. Ni· 
colã.u Moreira. · · · 
. O SR. StocKLER- Apoiado. 

O Stt. THOMU D•r.FlNO - J:' este cidadã-o 
um dos brazileiros mais distinctos (apoiado$) 
antigo e firme se<•vidor a. causa. republicana 
(ap·liodo) que redi!e • longos a.nnos o jor
nal de sociedade, onde ti lições . M mais 
abundantes, completas e variadas podem ser 
ser colhidas para todo ramo de industrill. 
(apoiados). · . 

..a. ultima rnbrict, Sr. pr~idente, que vou 
a.ne.lysar juntamente cora o pa.tecer da. dignu 
coramissi.o, é a que !le 3t«ue ao n. 24. 

DiZ ellL (Lê) • . 
Encontt•o no ~recer da. commissio o se· 

guinte (Lé) . 
A digna commissiío entende quo o 11.lmstc· 

cimento de agua dev~ p~&~.r pare. o Districto 
Federal, entretanto, no artigo ndditivo as 
rubricas orçaruentariii.S, propõe que o serYiço 
do abastecimento de agua. fique ainda a cargo 
da. Uniiio. · - · 

Ora, quaes o.s ~s pelas quaes pretende a 
digna. co1nmissão justific:u· ~sa reten~.ã.o de' 
ser;i ço que tanto como outros tão impor
ta.ntes J)ertencem e.o Di•tricto .Federal~ . . · . 

V. Ex. \·ae ;·e.r q uaes :;.ão estas 1-azões (lc} . 
Peço licen~.a. o. digna co.mmissão para achar 
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que não são ·muito fortes, nem combinam 
parfeitamente com os interesses do Districto 
Federal o que a. commissão :propõe como 
affirma. 

E' vantajoso para a União arrendar um 
serviço e ter 30.000:000$0{10. 

Exa.ctam.ente é de muita. -vantagem q_ue o 
Districto Federal tenba este 30 000:000$ pa.ra. 
empregai-os no que bem entender. 

Ainda., Sr. presidente, (lendo) arrendar ou 
não a.rrenda.r o abastecimento de a.gua. no Dis
tricto . Federal, é da unica competencia. do Dis
tricto Federal. 

Tanto é isto exa.cto que a. lei da. orga.ni~ 
eação do Districto Federal estabelece clara
mente disp<"--ições que re,.NUiam o abasteci
mento de agua.. · 

Quando passasse este additivo da. commissão 
nenhum -valor teria porque oontrari<J.va. de 
frente a organisaçã.o do Districto Federal. 

Só, Sr. presidente, o Dístricto Federal 
á. vista da lei h& pouco votada :póde resolver 
zobre a. questão. 

Preciso tambem :protest!l.l' contra a indemni-
saçã.o de que faUa a commissão. . 

si ha. alguem que deve ser indemrusado e o 
Districto Fed11ral, não de 30.000:000$ mas de 
muitos trinta mil contos, que tcdo o paiz tem. 
abiorvido. 

Em quanto a. po_pul~ do Dist1'icto Federal 
luta na época· ca.lmosa com falta de agua., 
conserva. a. cidade as ruas ma.l calçadas, 
estã. immunda, e se achem emum todos os 
seniços municipa.es mal feito~, a União se 
locupleta com os redditos do Districto Federal. 

Pre!entemente mesmo quando tcdos os es
tados estio organi.9ados. quando cada. um 
delles dispõe das suas rendas proprias, as do 
Di!tricto Federal, tem sido fechados nos coft•es 
:publicos. 

Por consequencia nenhuma indemnisacão 
se deve a União, Illas pelo contrario esta 
é que deve ao Districto. 

Vou a.presenta.r uma emend& para ser 
eliminado o artigo additivo á rubrie2. n. 24 ; 
mas quando· mesmo não seja approvada a 
emenda., o a.ddivo de nada vale ; porque por 
ma.is que faça o Congresso a. lei de organísação 
da•·mstricto Federa.L está. dependente apenas 
de sancção, e logo que for !anccionada, este 
artigo nã.o se cumpre, nio tem -v~lor algum. 

Sã.o estas as lig~iras consideraçõe~ q_ ue de· 
seja.v<~o fazer; e a.ntea de sentar-me, peço á 
V. Ex,, que mande inserir no Dic;rio do Con
gresso, para. elucidação • dos que estudarem 
este a.ssulD.pto o :parecer do il!ustre inspector 
:da.s Obras Publicas, elaborado em 1888. 

Tenho eoncluido. (Jluito b~m.) 

--

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 189-:2. 

(Vide p:\fj. 370 do ~· \'OL) 

O Sl.·. -llciudo Guanal)a.ra
{moui~1Ci1to de aaençi.lo)- Sr. presidente, não 
houvesse o meu honrado coHega Sr. L~opoldo 
de BUlllões se decla1•ado magm\do, se não 
oJiendído, com as palavras que proferi bon
tem sobre este assumpto, e provavelmente 
não voltaria it trihlllla, porque, como hon
tem disse, o meu intuito era menos procurar 
convenc~:~r do que protestar e e"Xpôr os moti
vos, em que fundo o meu Yoto, radicalmente 
contrario á medida proposta ne~te projecto. 

S. Ex. considerou o que não era talvez 
sinão aruor que o debate naturalmente pro· 
Yoca como intuito offensivo da commissão de · 
orçamento, dignamente representada por 
S. Ex. 

Mas. Sr. presidente, declaro a V. E ::r. e á. 
Camara que, toda. vez que me sinto obrigada 
a expor nesta casa as minhas opiniões, estou 
sempre longe de intuitos de magoar, por ql.lal
quer tórma, os meus honl'allos collegas ••• 

0 S:a. CHAGAS LOBA to-E todos estão certos 
disso. (.4.poiados.) 

O SR. ALcr.\'DO GUA!C'>.I1.ffi!l.- Tributo-lhes 
a. tooos, e especialmente ao meu digno amigo 
deputo.do por Goy~tz, o muito respeito e a 
maior coosidera.ç<'i.o; não pos~o. porém, levar 
esse respeito e essa. consideração, que :pessoal
menteme merecem, uoponto de, por amor de 
susceptibilidades exaggera<.Ias, sentir-me obri
gado a cal::u- opiniíies que profe>so ou deixar 
de rebater as que me não lJarc~a.m fnndadas, 
com a vehemencíaque julgar nece..<..<:al'ia, tliD:J. 
vez m~ntendo a respeitosa cortezia que devo 
aos adversarios e aos amigos. 

O noln·e deputado por Goyaz, replicando its 
ligeü·ru; observ%-ões que hontem fiz ao proje· 
cto, sustentou que elle era com·eniente e op
portuno e que eram totalmente desca.biJ<~S as 
oiJser"i'"ações que adduzi, quer em relação . á. 
moeda em que deve ser ])ago o capitnl dessas 
apolices, no cnso tle reembolso, quer em l'e
lação a CQt"íersão que a cammissiío se propõe 
fazer. 

Não dcsconlleço, Sr. l)residente, que desde 
que não esti ch.ramente . inscrípta na lei a 
obrígaçã_o de 11aga.r--se em ouro o capittl.l des· 
:>as apolices, o Estado não se acha inhibido de 
fazel-o por uma disposição,• coercitiva,. 'Mtls o 
que sustentei e <:~.inda agpm sustento, é que 
nem por isso deí::m de subsistit• uma. obt'igRção 
moral pam o Estado; porque o facto (\ que 
moralmente. e.Ue ·se comprometteu a etrectuar 
o pa.g-..1.mento nesstt especie. 

0 Sll. LEOPOLDO DE BULIIÕES-Nâo a]Oiado. 
CompL'Omisso moral em materia pecuniaria ! ... 
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O· SR. ALCPUJO G"CAN.'I.BA.R.-\.- E' especial· 
mente em ma.teria pecuniaria que entende 
com o cred\to do estado que o compromi:;so 
moral mais va.le, ma.is impõe e mais obriga. 

O Sn.. L:EOroLDO D~ BuLnõES- V. Ex, advo
gado, ::dm..itte interpretaÇ<~O desta ordem em 
mataria. de contracto 1 

E mais adiomte, de modo categorico : 
cSemelhanteme.nte, com as· emissões de titu

los em ouro, ao portador . ou nominativos á. 
vontade do adquirente, que o Msso projec/o 
de decreto contempla no se" plqno • • ,,. · 

Vê-se, pois, ã evidencia, que o pensamento 
do "'overno nito era outro senão a. emissã.o de 
títUlos de ea.piale juro p~aa.veis em ou!'?, 

O SR.- .A.r.st~oo .GIUu\AJU.RA. - Essa. inter- de titules em ouro, que pudessem den
pretaoã.o resaltlt. cra.1•a.mento dos propriO$ ter- var para. M praças estrangeiras e nella.s 
mos da q)zestüo. A obrigaç.ão do pagamento acha.r collocação; pensamento que não se 
em especie não e d1sposi~ão e:J...1Jressa. da. lei, ê de..<:cobre hoje a.travez de nevoa.s inter
certo. O Estado J.lÓ<le allegu.r isso c lega.Jmen- prelativa.s, mas que manifesto se encon-
te isentar-se delia; mas iitzendo-o - tenha · - ste · d 1! 
lla.ciencia o nobt·e deputado !-±:--.lta á sua. n.1.- wa já. não so na. declara.çao . po rlor a. o

r · lha otncia.l, mas em t.exws expres..c:os da. ex
la:vra,aos seus compromissos. <i. sua fê. E' um;1. posição que precedeu 0 deCTeto. 
quesl;i(o de [il.cto. .. d' ,, t b - d t 

O Est<'l.do està moralmente o1Jri.,"a<lo :l. fazer Mas Ja 0 lSSe .uon .em-a ro mao es e aspecto d:~. questão. Para. discutil-.'l. e conde-
o pagamento ~m especie met.a.llica. mna.l-a, outros pontos surgem nem menos di-
. Ds. e.xpo;iç-.ito de motivos do ex-ministro da tliceis, nem menos ·graves. Isto não vai. ser, 

fazenda,qu.e pretacia o decreto da. conversão, em verdade, uma conversão. A nossa. situa~ 
em mais de 11m ponto se póde inferir que o não é tão boa., que a.utorise uma. verdadeira. 
intuito de S. Ex. era etrectivamente que, conversão. Não se e:trectuam conversões quan· 
tanto o capital ccmo o~ juros fossem pltgos em do não se tem credito, ou quando se 0 tem tão 
ouro ; em mais de· um 1>0nto elle se refere á. abalado, em estado tão milindroso, como 
emissão de W•tlos em <1lcro como sendo os de ,.,,.0ra. 0 temos. A illustrada_ c.ommissão jã. 
que se tra.t.wa no projecto . · · ..., 

O ministro da. fazenda pretendia qlle os ti- conf~sou que. a. sua. opera.çao e um. recurso 
tulos que assim ~e emitt.iam tivessem facilida- de occa.sião, visa eliminar silnplesmente pe· 
de (le collocal\ão nos mercados egtran,"eiros, sada. parte de compromissos. Pagarnos cerca. 

' de doze mil contos ao cambio de lO 1'[%; a com· 
e imaginava. que desta arte :se estabeleceria. missão quer a. conversão em papel, porque a. 
um<~. ronente de capitaes . entre as nossas e " ... ~ d · 
as praças estrangeiras, exactamente porctue ~-cam~io pagaremo~ apenas IJe•w e selS 

taes títulos eram titulas ouro .{A.pal·tcs. ) De sorte que "amos declarar solelllllemente 
O SR. A.LciNno GuAN.\DAll..-1.-Na.da mais que somos impotentes para resolver a. que.s

facil que demonstral-o. Está escripto com to· tão :financeira.; que nada podemos para. reagir 
das as Iettras na exposiç.ão dos motivos do de- contra. es!e guante ferreo da. b&ixa do cambio 
ereto de 6 <lc outubro, que aqui tenho {lê) : que nos esmaga,que, ao contra.rio,aeeitam.o,.l& 
«Desta. ltrte. sem pe~der a outros respeitos os ser;ilmente como uma fatalidade e toma.mo·lt. 
~ivilegios qnc possue em commum com · os como ponto de partida par11 ill.iciar reformas 

us ue ra.!z, a apolice deixa ele ser um pe."D finan~eiras ... 
morto na circulação pa.ra g~·ro.r ll,-remente 0 Sn.. LEoPOLDO DE BvmõEs-Não apoiado. 
com os valor•es commercia..!isados entrando 
em activid:lde constante no mercado interior O Sn.. ALCL~DO GUA.NAIU.R.A.-V. J:x. con· 
e de!'Ülmlrlo i11.<en~ivei1He11tc Jl<ll'a o mercctdo testa. •. . o todavia. os factos são impla.ca.veis. 
e.•t;·an{llliro, onclc lhe vae ct·ear a. maiO!' o.ccei· Quando esta convel'Sil:o foi dec1•etada.. tinba
t:J.ção o 1Jag:tmento tlos juros em ouro. Assim, mos um cambio rasoa.vel e o ministro da fa.. 
as mesmo p:u;so que o c:"l.pit:J.l brazilciro, attra.- zenda acreditava que a. rea.lização de seu pl.a.no 
lrido pela tloz·cscenci, .. do movimento illdus- de a.dminstraçio leval-o-llüt a.o par ou pro
tl'ial que despert(l. e entra. em ebulição activa, ximo do pa.r .... s previsões fa.l.ha.ram e os 
se retirar progressivamente dos títulos do es- erros s.uccessi>os e as agitações continuas des 
tado, o e;~pital estrangeiro convidado pela ex- tes tempos produziram a· a..agustiosa situação 
cellencia desse, titulas, • qua.es elles, se vão de hoje; o regimen do papel conversivel, & 
tornar -por esta. conversão, teudet"á. cada vez extraordinaria. ha.ixa. de cambio, o desa.ppa.re
mrus, naturalmente, a. procurai-os, chamando- cimento progressivo da riq:uem publica, o 
os à. sua :posse . .Dtuts con·ente> pa1·atlelas e..~ta- abysmo enorme do deficit or~entario. A 

. belecel·-s~uw, pois, igualmente benefi.cn. ao honrada. commissão do orçamento vê-se hoje 
paiz a atfiuencie. d~ rectll"SOS naciona.es, 1iber-

1 

de frente com esta. situação; e para. alliviat.>os 
"tados da. n,po\ice para o trabalho productor e compromissos do Estado, não se soccorra de 
a. entrada cr~cente no merea.d.o ua.cional. de 1 outro alvitre senão desse, de falta.r á palavra. 
ca.pito.es e.imngeiros, ti. procnra. desses titulas j empenhada,; allega.ndo que a. ba.iXa. do cambio 
para se empregarem,• · trouxe um accrescimo deonus eom que se não 
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conb.'>"~5. rea.lizaçio do contracto. Nada indica,! porbdores desta commissão, er:1 a certeza. tle 
n:vla. suggerc, naJil, propõe que tend·'· a me- que est.:rvnm isentos d~ novas conversGes :por 
lborar ess:J. bo.ixa •. a refor·mar a nossa situa~Jo; J um cl!rto numero de a.nnos. · 
n.cceit.'l.-a musulmank~mente,-e em que pe~o o SR. LEoPOLDO DE Bt:Lnõ:s:s-0 govemo nií.o 
ao nobre deputado-c1ello. parte para concltur gar<J.nt.iu scmelh:onte cousa. · 
economias de or~runento. affirmando pela im- . , 
potencia que est:l definitivamente instaurada O SR. AL~;L.,DO Gu.t";\.!.lA.RA-Pat:a o nobre. 
como regimen normal neste paiz, o 1·egimen d~~nt~~l~ so h:J. gara.~nm em escrrptur<t pu· 
do papel-moeda. b!tc..'t 1e1t<1 em tabellw.o. 

o Sa. LEOPOI,oO' nr:: BuLllÕEs-Si tt·íum1)har O Sn. LlõOPor.Do DE l3!ii.IIÜEs-X~o ~tpoiado. 
a idea de v. E:t. Si ~e Ülterpretur os con- E po.ra V. Ex. nrc.o é preciso nada disto; b"sttt 
tractos desfa.••or:welmente ao gover110 serl a uma declaração no Diario O(ficial. 
bancarota inel'itawl. O Sn.. ALcr:\uO GuA .. 'i,~HM.tA.-Dizia o govemo 

O SR. ALCI:I'DO Gu~:ün.~RA.-Per.loe-me na expo~iç·ão de motivo~ (lê): · 
V. Ex. Esta. questiio tem mais de uma face. « Depoi~ nilo h<~ de escapar i perspícacia ,Jo 
Encarando-s~ r·el:1tív:J.mente à especie em que capital que os titulos con.-ertidos taem dewHe 
s<:l f<"ria 0 reembolso, trouxe pa.ra •~qui as du- de .<i JJr<twrat;;;e,1te mí• peJ·iodv de dw·núitid((.rle 
vidas que a eõte respeito pa.iram, duvi·las mais Qt~ >Jtenns za,.go, supcl'ior á co•t!in!JCncic~ 
que V. Ex. já não )1ode tte.~fazer, unvida.s p1·oxi<na rle no1:cts conw:rsões. ao pa.sso que as 
que existem, duvidas que teem fundamento npolic~3 1le 5 "Tu, C1Jjos :possuidores se obstina
s~rio. · rem contt';J. o. Y:\nt;ljosa kansacc;ão oilel'ecido.. 
· :Mas ainda., abrindo mão desta questiT.o, te!'ÜO impemlente so1Jre ~i. mttis diu. merw3 
admittindo que esse r;:embolso pos>a. ser feito dia, 11m:1 cow>ersão forç::tlhl.. cuja imminench\ 
em papel moeda, considero a conversão de lhes depreciará no mercado o ••a\or dess:t pro
apolices 4 • f. ouro em 5 •f. papel uma confissão priec1ade, reduzindo-the as cotações e embara· 
Yirtual de que o E5W.do nii.o tem meio ubso- ça.ndo-lhe a. tra.nsferencia. ~ 
luta.mente de determinar melhoramento do O Sn.. LEoroLDo DE BGLllÕEs- Essa segnndtt 
estado do ca.mbio, e vejo que o que se ft).z e parte tlmbem deve obrig-ar o go,erno a con
umo. declaração solemne, clara, manifestn. de vertefos 5 ·r·~ 
que o regimen normal tlo 1XLiz e o papel- o SR. ALC~DO GuA.-;ABAfu\. - A primeira 
moeda..·· ") rm.rte deste trecho envolve o compromisso que 

O S:a. LEOPOLDO DE Bur.uüEs-~ão apoiad.o. o Estado nssnmia de isent.a.r os noYos títulos, 
O Sa. S:EVERL'lO YrBm.,\.-E lia tle ser por por um certo periodo, de novo, conversii:o. :E!'n. 

mnito tempo.'. uma 1.las clausultts -deixem-me assim expri-
mir- do co n tt·:tcto a f:tzer com o portador do 

O SR. LEOPOLDO DE BuLJJÕEs-E' o meio d.e iitnlo o. cmwerter. Etrectuada u. conver'>ão, 
sah.irmos elo p:~pel-moeda. sob es~a promesso., ello. p"sa como um com· 

0 SR. ALCI:-;Do GUA:I'Al3AI'..A-Re..'\lmente. promis~O. !:\::to a5sirn, e ci<WO, O. segundo. 
não chego a perceber como ! Entretanto não parte. Ella não envolve senão um principio 
duvido desde que é V. Ex. quem o diz ; niio comesinho. E' evidente que quando a situaç;.i.o 
duvido desde que a commi~~ao tlo orç;tmento do Est.\do 6 tal, que lhe sejn. f<lcil ·obter di
tem um plano para melhorar a. situaçii.o ti- nJJeiro pltgn.ndo juro menor do que o que no 
nanceira. do pa.iz, e ue>de que esse plano nno mom~nto paga elle. procede ü. converoão de 
~ con!.tecido e que ainda me não foi dado seus titutos. Esse prlnciplo nlnguem se lem· 
sa.her que ma.ravHha será essa... bra hoje de contestar. 
. 0 SR. LEOPOlDO DE BOLHÕES-POiS uma das 0 Sn.. LEOPOLDO DE Bur.l!iJES - Applique O 
maravilhas é esta conversito. mesmo prlnci:pio ao 4 •r>. 

0 SR. ALCTh'DO GU.'>..N.\BAR,\-ESt;J, conve~&o 0 SR. ALCI':\DO GUAXABXI'..A- Pois UiiO. des- · 
e l'ealmente maravilhosa; tem V. Ex. rozã.o. de que V. Ex. me a.m:~,nce a. condiciono.l:
EUa participa. da rnlJ.t<l.vilha. de ser uma re- de ser u. situa.ç[o do Estado tão prospera, que 
trogradação e de ser ainda uma. ü1.lto. dn leal- lhe sej:l. facil obter capital a juro menor. 
dade. Si não estou la.borando no3 mais lamenta-

O Srt. LEoror,no nE: Bt:LniiEs-Da :pa.rte do veis erro$. -po~so atllrmar que não é o Estado 
possuidor que llii.O o. acl'citar. q uc pode ditn· a li!ineste particulnr. 

Qun.ndo as conYersões S3 efi'ectuã.o sob 
O Sn. At.ci:\'D!) Gl.l,\:-.'AB.\R,\- Voltemo.~ á aEJuelles <\u~pic:o~. ú ate o proprio intel'f)Sse 

quesi:<i.o. O governo obrigou-se solemncmcnte do cJ•ctlol' r1uc o move <\ acccital-a, :t traem• 
a. ])O.,"<l.l' em om·o os juros das apolices. Qna.ndo }ll!los novos os títulos CJtHl possue. 
se compromt>tteu u p:tgar em out•o. dccla.rou A'I:JUÍ Y. Ex. vcrà.-os, port.."tdorcs dól.s apo-
que uma das vantagens que· adYiriam · aos llces de 4 "[ .. n;Lo acceitarão os novos 5 "T•· 
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O SR. MORAES BA:aROs - Serilo obrigados 
n. o.cceitar o capital. 

O Sn. ALcr~mo GU.-L'1AB.~-l - Como ao es
pírito dos nobres deput1.dos a~ difilculdadcs 
se apla.inão ! . . . Onde it· buscar, nesse lu
ctuoso occaso do nosso credito, quando os 
titulas da nossa di\,ida. teem uma cota,Ç[o 
mesquinha no estra.ngciro e são pasto d0 jogo, 
qua.ndo de toda a. pa.rte nos olhão com des
confiança, quando nã.o nos resta outro re
curso senii.o a suprema <:nergia. para tirarmos 
de nós mesmos os elementos com que trium
pharemos. onde buscar o capital nece..•;s:trio 
}l;\ra. emboha.r os port;tdores de apolices e para 
consolidar a divida. fiuctuante ~ 

O nobre deputado por Goyaz rez)lica.va-me 
hontem com azedume- Mas V. Ex. julgava 
ainda l1a. poucos dias que era possi vet con
trahir-se um emprestimo pa.ra. auxiliar as 
industria.s ! 

Mn.s. senhores, eu nüo fa.co ao nobre de
puto.do a injustiça de acreditar que S. Ex. 
desconheça. quão dilferentes são as duas 
operações ! · 

Para. . a:uxiliar ás industrias, o go;errio 
seria. senllor d(l. opportunidade da inter\·ençii.o, 
do modo de intervir, (lo lf>l.rultmn a despender. 

Nada o forçava a ter em· cofres tiio ;tvultada 
quantia ; podia eírectual' a opemr;.ão por 
sedes, la.n~ar e r eceber presttl.Qões, em' uma. 
palavra, suspender, addiar, ou sustar de todo 
a. operação, como melhor lhe parecesse. 

E' o que se dá neste c:LSO ~ 
Não tem o Tllesouro olJriga.Qão de estar 

apercebido para. s:ttisfazer de prompto, imme
diata.ii::tente, a exigenciado credo e! 

Ou a nOi'"Jo do credito do Estado e5ta.1·.i. ti'lo 
subvertida., que se a.dmitta. que o Thesouro 
póde ta.mbem impôr pt'êl.ZOS p.'U'a os seus 
:paga.meuws em ta.es condições 1 

Além disso, cumpre não esquecer quo até 
a,"''ro. o ct·edito do Bmzil foi sempre m:tntido 
escrupulosamente. No meio de torln.s as n.gi
tações que temos atravessado, ainda não se 
fu.ltou a. UJ\l só dos compromissos do Estado. 
A primeira. e infeliz tent"l.ti v a. deste genero e 
esta. E ha. de ser pa.ra efi'ectual-a, ha úe sGr 
no momento mesmo em que o Estado declara. 
que lbe fica. salYo o direito de interpret.'l.t' os 
seus contratos segundo as suas conveniencías, 
que se appellarl para esse mesmo pres~clor 
de capital, que naturalmente se jutg-a.ró. espo
liado? 

0 Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES - Depois que 
começamqs a discutir nesta cumara o pro.iecto 
sobre a conversão. a.s a.polices tem subido na 
·pra.r,:a ; em vez do credito sofirer- esta se a.vi
gor;mdo. 

O S&. · ALciNDO GuA.NABARA - Permitta 
V. Ex •. que lhe opponha ligeira. contesta.çã.o 

0 SR. LEOPOL'DO DE BULHÕES - Basta. lêr O 
JOJ·na.t do Commerci o, 

o Sa • .ALcmt>o GUANAB:I.RA- Pois não; 
sinto muito nã.o ter o de llOje. 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULll~ES :- Temos O 
Día.rio O fficia.t, 

0 SR . ALC1NDO GUANAB.U\.A. (consultando O 
Diario O fficiaf) - Esmo a 1 : 100$000. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs - Vê v. Ex. 
({Ue o argumento é falso ; o paiz hoje estâ em 
melhores condições do que anteriormente, e 
isto depois que ll. Camara. r ejeitou o a.ux.ilic> 
ás industrias e estil. tratando da. conversãc> de 
apolices. 

O SR. ALCL"\DO GUAJ'-;'AMR.\. - Deduzir tlí.o 
gL-andes co usas de tão pequenos factos. . . não me p 1rece de bom conselho. Aqui tenho eu 
as ootaçõe3 medias desses titules nos ultimos 
cinco mezes : 
Fevereiro . .... ....... 1:120$ a. 1:130$000 
11-!arço . .. ... ... . ..... l :120$ a 1:140$000 
Abril. • •.•. , . ••.•.... , 1.1 15.~ a. 1: 14~00() 
l'!-!a.1o ••• . .•••.•.•.•.• 1:030$ a. 1:04 ,000 
Junho .... ... .... .... 1:131$ a 1:140$000 

A appresentação deste projecto na Cam"'ra. 
truxe uma. pequena ou baixa.; mas a. alteração 
não foi sensiveL 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULIIÕES:- Tem V. Ex. 
a pr~vn. de que o credito publico está-se avi
gorando. · . ' 

O SR.. AtcL. ..... "DO GU,\NAB .. \l't..\.:-Perdôe V. Ex.; 
tenho a. prova de que este fa.cto não é argu· .· 
mento. de que elle nada ex-prime. E.não IJOdia. 
exprimir melhor que este facto nã:e tem sig
nític:l.Ç~ü do que o tez o Jo1"nal de Commercio 
d.iscutinuo esta quest5.o. _ 

Depois de comparar as cc>tações das a-polices 
convertidas em 1890 com M de 1889-cotações 
quasi identicas- ,disse o excellente orgão: 

«~1CIS agora. pergunta-se, de outro lado, se 
ent re as cotaçoes desses dous titules ha certa. 
paridade, parecendo isto indicar que são a.rn'oos 
resgn.ta.vels na mesma moeda, como é que a . 
cotação de u m titulo. jâ. raro, de 1:000$ em 
ouro.- como o de 1889- era. apenas, em tim 
de junho, de 1:215$ em papel ~A 11 114, que 
er(l. o extremo alto do cambio uaquelle mez, 
o conto de réís em ouro valia 2:000$400: como 
é,pois, que este titulo valia tão pouco,-apenas 
cerc:~. da metade dessa somma 1 . 

Seria porque estava com 50 •;. de desconto? 
Mas entilo, perguntamos outl'a. 'Vez, porque 
é que apolice papel de 5 °/o na mesma êpoca. 
que: pari mtioi1C. de>"i\l. estar a 500$ era. cota· 
da a 995$; ou quasi ao par~ 

Mais ainda: não ha duvida sobre a.s apolices 
de 1868 serem de 6 • f o em c>uro, e amortizar. 
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veis em ouro: porque e que a~ sua cotação r o que é cousa. muito. diversa e muito. legi
roédia,na me.-;ma primeira. quinzena de julho, tim<J,.» 
era de ],495$ por c..1.d<1 apolicc üe ±: 112..10.0, 1 Vu.Lnos por• partes. Não se tratava real
d<\Udo ó juro ouro de ~ 8.15.0, quan(lo as apo- 1 mente derepudhwdívídas nos Estados Unidos. 
!ices-papei de 5 •;., dando o juro, que reJuzi- Alguns estados quízeram de facto lançar mão 
do a ouro, produzia apenas ·~ 2.-i.O, esta. vão <1 deste recurso, negando-se :peremptoriamente 
995$ou J: 44.0.0 ~ ao pa:;amento. t-Ias o partido democrata, que 

Bem se >ê, "POrtanto, que da cotação dos ti- le .. antou esta campanha, o que queria era 
tulos não se extrahe o desejado críterio pam I sím:plesmente que só se pagasse em ouro 
demonstmrmos uma ou outra cousa. aquellestitulos que claramente inscrevessem 

O 1ll.cto é que neste mercado a coraçc<o das esta obrig-.:~.ç.ão. O nobre deputado tem razão 
'wssas apotices tem Hltimamcntc obedecido l'nt- quando diz que não lia parldade entre os 
tes o; set,juro, c ao modo po1· q<~c J pago, do dous casos. Aqui pede-se mais do que ll-:pedia. 
g_t~e ao set~ princípccl. o partido democrata, \·isto q ne se quer pagar 

Por muitos a.nnos o nossa publico se acos· em J.la.pel titulos que claramente couteam a. 
tumou com as apolices perpetuas, e compra- obrigação de pagamento em ouro. O partido 
dores e "endedores, em geral, pouco se teem republicano, porem,collocou-sena mais decisi
abaJad. o com o reembolso do capital, compu-.

1

1 va r~ístenciaa semelhante pohtica., affirman
tando apenlts o valor dos juros». do qulJ a honra nacional estava empenhada. 

Si assim é, si da cotação dos titulas não se pelo pagamento em especie de todas as obri
póde inter ir siq_uer a especie em que se de· gaçoões do govet•no, :ro.l.vo aquellas nas qua.es 
verâ. fazer o resgate de seu ca.pita.l,ha de per- o pagamento em papel tivesse sido prévia
:mittir o nobre (\e]mt.ado q11e decline de tal mente estipulado. 
argumento para concluir pró ou contra o cre- Foi neste terreno que se travou a luta. para 
dito do Estado. a eleição do presidente em 1868. 

sr·. pr-esidente, não quero demor•w-me por O general Schenck apresentou i Camarao 
mais tempo nesta ligeira explicaç-.ão, que :teto pa;·a foytalece'· o c;-edito publico, que 
tenho a honra de da,r ao nobre deputado por· obrig<wa o go,'el'no -ó.'UO pagamento em ouro, 
Goyaz. ou seu equivalente, de todas as obrigações, 

Vou attender apenas, a mais um topico do notas e bo;~ds, excepto aquelhs cuja emissão 
dL<:eurso em que se dignou responder-me.IJ tivesse sido autorisa.da. por lei que estipula~se 

S. Ex. contestou que tivesse paridade com que o pagamento seria em rnoeda:Iegal.,. 
com este caso o que se passou nos E~i:ado> Foi approvado por 9S votos contra 47. 
Unidos,porque là, disse S. Ex .• tratava-se do No Senado, o senador Thurman olfereceu 
repudio de divida contrabida no estran- uma emenda declarando que <<nada nesta lei se 
geiro. . applicaria ás obrigações commumente cha-

Penso que o nobre deputado equivocou- madas Fiveliwe;tly bonás,» 
se. Ora estes titulas represento:v(l.m quasi tres 
o Sa. LEOPOLDO DE BtJL1{ÕEs- v. Ex. ê que ~uartos da dívida fundad~ e a emenda. -vir

estó. equi'l""acando-se, attribuhido·me cousas tua.Imente ann~lla.y!!- a le1. 
que não disse. A emenda fo1 re1e1tada.. 

O senador Da.vzs oífereceu uma emenda 
estatuilldo que «a justa e equitativa medida 
ua obrigação dos Estados Unidos em relação 
aos seus títulos de di vida é o valor nc tempo 
em ouro 011 prata do 11apel-moeda adiantado 
ou pago ao goYerno por aquelles titulos. » 

Disse-~ocalisada em praças estl'angeiras e 
não co;ttrahida. 

O Sa. ALCL'>DO Gu."-"'AB:,R..\- Leio o extra
io do di~curso de S. E:s:. publicado hQje na. fo
.lha. officiol (l.mdo) «0 exemplo da America 
do Norte não póde ser seguido !>elo Congres· 
so, como quer o nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, ]_)Orque lá trotu.va-se ele repuruar 
uma diviCla contr:J.hida no tempo da guerra., 
capital e j~o·os em ouro •.. 

O senador D[l.vis sustentando a sua emenda 
dizia estas pala-vras : « E' um roubo e uma 
iniquidade este Congresso fazer o povo do3 
Estados Unidos pagar cêrca. de$ 900,000,000 
mais do que por lei e -pela. equidade elle está 

0 SR. L~OPOLDO DE BULHÕES - Sim 
O emprestim.o tinha-se locaUso.do no 
g~iro. 

obrigado a pagar.» ; · 
~~~~: E sem embargo destas ::ponderações, secun-

dadas valentemente pelo senador Bayard o 
Senado votou a lei tal !qual, e o Presidente 
Grant teve a honra de uuciaL' o seu gov-erno 
sancciona.ndo-a. 

V, Ex. não contesta que quasi todo o em
IJrestimo foi para. Londres e p:uJ.. Frankfort, 
na Allemanha. 

Q, SR. AL':!XOO Gü:\.XA-13.\I'...,\.- (contiuua.ndo 
.. a lêr) ... ao passo que aqui ninguem cog-it,\ 

de repudiar dividas, ma.s sim de convartel-as, 

E estn lei, que collocou de facto; o credito 
dn. nil.çü.o umericaua acima de discussões e 
controver~io.s, o!rereceu larga base á' ' essa. 
maravilhosa. successão das audazes opera. 
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ç.ões que :prepararam e firmáram a. reorga-I a crise que nos atl:1ige é o resultado dos esban
nisação financeira e a prosperidade da grande ja.metitos do-Governo Provisorio, continuados 
Republica do Norte. elo Governo Con5titucional; <la consequencia 

Que· set•ia. della. si llouve;:se prevalecido ~a. má a.pplicac~'lo das emissiles, que, em vez 
a doutrinn. sustentada llelo pa.rtido democra- 1 de serem empr·eg-a:las em proveito de iudus~ 
ta, si o admiravel bom senso e a feliz pro- tl'i<ts utei~, o fot•am em proYeíto tla iodustria 
videucia do partido adverso e da massa po- do ag-io.· A crise que nos opprime ê uma crise 
pular não hou-vessem sobre o montão de pass:J.KCÜt'[l , que tem ca.uS;\S ttccidenta.es. 
ruínas que a assoberbavã.o, affirmado que O deseqnilil)rio da. receita e despeza não e 
acima de tudo . punham os Estados Unido.> a tle>·itlo à fãlh. tle produCÇ'àO; :10 contrario, a 
honra. de sua pala;vr~•. a 1e de seus contractos? producçfto üo pt:tiz angll)enta. 

Medite a Camara. dos Srs. Deputado~ em Nos 11ai:r.es que t~~em grandes riquezas a ex-
tão suggestivo exemplo. Eu me contento de plmm•, que tem (t producção cada vez mais 
havê-lo relembrado como umo. liçiio, como l1.vultadt1, ]l(l. tres l'ecur.;;os para. debellar as 
uma advertencla, como um protesto. {.?>Iuilo crises que, como a que atravessamos, uos 
bem, muito bem; G aradÕ1• e felicitado.) <\!fiige. 

· Esses r-ecta·~os, são : os ernpl'estimos, os im-
postos e as economias. · 

SESSAO DE 28 DE SETI~MBlW 

( Vide p~z. a:, t !],, õ'' ,.ol.J 

O Sr. Alnerií!o J"_.<uz - Sr. presi
dente, não fosse o devet• impor-me n. obrig-a
cão de vir tomar p:u·te neste debate, ~en 
desistiria. da :palavr<\. Co:nprellenrlo, <'Otno 
toda. a Garoara, a necessidade, que h:::., tle, nos 
poucos di<ls de sessão que restam, abt·e\·iar os 
nossos trabalhos, sob pen:1 de tot•n::tr-se ue
cessaria uma nova prot·ogação. 

Não posso,_porém, desistir· dtl. palatTa, po:·
que, na qnahd:tde do rept•esentunte de ·!\fintls, 
tenho neceosidad<J de adduzir algumtts obser
vaÇÕes sollre serviços qna correm pela. past<t 
da lndnstria, Viação e Obras f-'uhlicas, se, 
embora satisfazendo o desejo, quo toda a 
Camam tem, de >er vot:.ttlas quanto antes as 
leis de_ meios, tomo a paln.vra, mas procur:trei 
resumli' o quanto for possível as miulms 
observações. 

Sr. presidente, o estado precario ths noss:\S 
finanças <l a preúCcupa~uo d,, todo o 
paiz ; desde o dia em que o l·el<ttot' <hl. com
missão de orçamento "nnunciou t\QUi c.l<1. tri
buna um defici~ de !25.000:001)$ essa decla
ração produziu um verd~tdeiro ptulico : " Gt\
mara o Senado r .. llaram na r1ecessiàade ue 
tomar~se providencias, nlim r! e se restn.be
lecer o credito nacional ; t\ imprensa não 
mais perdeu a occ;•sião de lembrat• ;to Poder 
Legishtivo a Mcessidade im[ll'escindivcl ile 
estabelecer-so o equilíbrio no Ol'ço.mento ; e, 
Sr. presidenh, a aillicção que opprime as 
_classes pobres, com il. carestia dos genercs de 
primei~ uecessi.dRde, devida á desvalorioaç.ã.o 
ao mero circulante, nos aconsellla não ruais 
palavras, mas q_ue pratiquemo~ td~·nrur.. cousa 
que produza resultados benaticos. (-4.poiados,) 

~ntl'etanto, Sr. presidente, o estauo Jlna.n
ce\ra do,nosso :paiz não é desesperador, porque 

Camar:t i. ao . 

S1•. prosident!l, na a.ctua.liilada não podemos 
cogitar de eznprestimos, porque, quando 
nossos titulas são cottLc.los no exterior com 
depreci<tmento de 4U 0

/., quando o C<"Lmhio está 
osci!ktnt•~ entre 10 e 1·!. niuguem aconselhará 
ao Governo a fazer utn emprestimo, mesmo 
porque e;;ta tentativa saria inutil e sem resul· 
ta.do. 

Depois, Sr. presidente, a experiencla. feita 
pelo honrado ex-ministro tia faz!lnda., o Sr. 
Dr. Rodrígnl"ls :\lves, mostra que nu actualt
p:ule não pDLlemos tent:lt emnenhuma praca 
tia Ea~·opa um emprestimo em condições favo
t'<Weis. 

V. E:-.:. sabe o enot•me désastt·e que se deu 
com o emprestimo de um milhão de libras, 
feito pelo Sr. Dt'. ltodrig-ues Alves, empre~ 
stimo couh·•\lliclo ào tvpo àe 95 a juros de 5 •/. 
e pagavel em lS mezes, o que, reduzido o 
C<tmbío cb época em que foi feita essa ope
ração, corrasponde a um emprestimo a juro de 
20 •;. em pa.pel. 

o SR. Go~çALVEs GH,wES- Foi uma eS.. 
pecie de ·repor t, 

O SR. A~Imuco L1m- Não foi lJt'O'j'lria
mente um empr;;!Stimo, foi, como diz o meu 
colleg:.t de represontacu:o, um verdadeiro 
~epo·,·l. 

E, Sr. pre~idente, aindtt quando fosse possi
vel um empt•e:;tirno, eu não acon~elhttt'Üt o 
Governo a cont!':.tbil-o, pot•q_ns na actua.lidada 
obseno que dt\ parte do Poder Executivo e 
elo Pocler Legisbtivo domina o espirito depro
<lig-alidade (c,poiados) ; e um ernprestirno desta 
naturer.a íhrh appar~ntemente melhorar ns 
nossas 1immc<<S, mas agg~aval-as-hia profun
damente no dht de amanhii. 

O imposto, St•. presidente, é o segundo re
curso de que pôde lançar mão um povo em. 
cit•cmustanchlS 01·iticas. · 

Tufdizmeute tambeul é um recurso de que 
não podemos laucat· m:Xo. s. E;(., S.'l.1:Ja· a 
Camara, que ao proclam~w~ a Republica., o 
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povo br:tzileiro, que pagava. imposto como Eu, Sr. presidente, senti-me des:tlenta.do ao 
100, hoje, flevirlo h tarifa Ruy Bar·bos.'l e · aC> fall:lr neste assumpto, porque ê justt1.mcnte 
augmento de GO •;. <1ddicionae.s do or~unento uo que nunca. pensou o Governo e _no ~ue 
dtt receit1. de 18\JZ, e devido tLind:t m:tis á pl)ucas >'eZP.S tem pensa•lo o Corpo Legi~l:ütvo· 
gra.nde biti:ca do cambio, pagn., ern vez tle 100, ("tpoiados.) . 
280; e um j);)vo que ~m tre5 a.nnos pass~ a O Govemo falia nos seunelator10s em eco
pa!?ai.' de 100, 280, não põde ser sobrecarre- uoml::ts, mas o que a~sistimos nesta. casn. é 
gaâ.o. de mais impostos (A.po!ados.) que raro u o dia, em quCl pel•l. portn. da sect:e-

0 que resta indagar, Sr. presidente, é si t<~ria não entt·,t um- novo pedid? de crerlito 
podemos l:\n~r novos impostos . e:ctraordinario. · 

A commissão deorçnuento, o anuo pasoado, E' assim que vemos pedir-se 10.000:000$ 
vendo ns ditliculda.r:les do T itesouro, lembrou-se para material nn. val, 3.500:000$ para ser
elo imposto do fomo. viço:; do miuisterio <h\ m:uiull''·· 500:000$ 

.Este imposto que roi <lccretado pelo Poder I pa.: :1. teleg-mphos, 200:000$ p:m\ lagaç;:;es, 
Legislativo, não pode \wo<lur.it• os seus em~itos, 5700:000$' pa.ra a Estmda Central, e muttos 
pehl ioexequibilicbdt! <lo seu regul:lmeuto.l outros ; sommanflo -se todos os creditas e::.:
Affactt\_ esttt questão it Camart\ sem o estndo tt•aortlinarlos pe,\ídos pelo PoJer Executiv~, 
con:remeute do asSilmpto, ellll mandou execu- verifie<\rcmos que ao lado do OT'Ç.'\!11!lnto ordl
_tar este regul::tmeuto, contl'l\ o qual tinha-se D(lrio, temos um orçruneoto, extl~\ordinn.rio 
manlfcst.;do to:lo o commercio desta Capital qne tal \·ez exceda de 80.000:000$0~0. 
e da B:1.hw.. E como s.\tisfaz n Cam<'lm o deSt:JO de fa.1..er 

Sr. prasidente, o comme1-cio, representa.mlo economins. que, se impoem como uma nece~;. . 
· coutt•a. o regulruuento do imposto de fumo, sidado 1 Diariamente silo -vot.'ldas D&3ta. .:asa 

detendeu .melhot·. os ! nteresse~ do Thesouro peusões. reformas, aposentadorias .. ; 
do que o-SL em Stleuc_IO O :.\~BlQlSSe, _porque O, Srt . FRAXCISCO VEIGA- E augmentOS 
esse re"'ulamento é m<:_~eqmvel ; o unpo5to de vencimentos. · 
de fumo estll em execL\çao, lla. um mer., mas . . · . 
não tem sido cobr:Hlo; só paga esse imposto 9 Sr... A)I~mc_o Lv7:: .. -. 1senç~es de dl-
quem quer. ppoiados.) re1tos, o que .]ustllica .. 1a ter-se 1!110 que o 
. . . . . . . . · p,,rhunento brazileiro transformou·se em uma 

Os f:1br!cantes de fun)o, collocam o. sello cn.so: de henertaencia. 
sobre o> cigarros e charutos que estão a mos
. tm e desses sei los serr-em-se para a vemla. de 
todos os éig<trl'OS e cllaruto::; ~ ue teem em 

Só tem sido cohet·eute1 Sr. presideut~, a . 
i:npransa, que f:tll:\ sempre em ccononuas, · 

suas charutanas. 
o Sn.. ·FaAxcisco VEICA- Apoiado~ o 

r egulamento é inteit·autcute uut•ln.do. ' 

que sempre nos aconselh;\ economias. : 
O Go,•eroo, semcompt•chensão d<' sua e!:ior

me respons~bili·hule, em face do. crise tloa.n
ceir:t., pt'l.rece ~ue vi re a cogitM· como ha. de 

· O Sn.. A ~rr, tuco · Lur,- Sr. presidente, a tlespendcr .diuheiro.que não teiJ1,pam usar do 
c~mmiss[o de orçamento, este nono, lembrou c1·erlito que lhe f::tltn. ·· 
õ. C.'1ffi:1m novos impostos. Z>1as acretlito, Sr. V. Ex. üev~ ter lirlo n reln~.ão dtt numero
presidente, qne os no·ros impostos lembrado~ sissim:tcommis3ito oomertda p'il.m re[Jrê~entar 
pela commiss:-,o de or,~mento não •.larilo re- o B:·:tr.il u:t E:xposiç:lo Colombit\n:J.· ; é pos>i
sultauo. A colllmissiio deixou-se seduzir peh \'el, St·- pr.!si•lente, <JU•) representem o Bm
notici:t dos ~ra.ndes lum·o.s que fazem osven- zil, ne3S:"\. expo:>iç;'io, em que ·-fi~ruram muito:; 
dcdores de bilhetes rle loterhts, poulcs de -cor- homens e · sanhoru5, mais individuas do que 
ritlas e 03 bar;.lteiros e quir. associm; o The- volumos, genero:; 1lo lJa.iz. . 

· souro a estes individuas 1\'\ e1:p!oracii:o <la Quando as _ condiçõ~s do Thcsouro são tão 
indnstria do jogo e ns:;ím super.u as dirficu_l- s<irí\\s; quan•.IO a mals elementnt• noção de 
·uades do Thesom·o. pr•tdeuch\ nos aconselha · economias, a com-

A lembrança., Sr. presidente, ó infdir. nor mi:;são de obras publicas (hão de me descul
ma.is.de utu motivo; é inf,Jliz, .POL"que ella p[lt·, que o diga, os meus collegns que fazem 
uão dara resultado na pt•aticn.: os harateiros parte desta. commissi\o: Oj)iua semprCl pnt:a 
procurai"ão sopllismar a cobrança. deste im- que se fuçam novas concesséJes com ga.rantw. 
posto para lograr um socio como o The>auro, de juros, novas subvenções, isto é, aggrava 
e e i afeliz, porque Oi! lucros ' que ad\·ir[o <\O ainda mais o onusdo Thesouro. . 
Thesouro não corre:;ponderito UO$ males que ,.Eu, Sr. presi•lente. fallando por e:;te modo, 
hão de sobt•avir nos nossos costumes. não quero vir· propor à Camara ecóoomias 
- Resh pot•t:J.nto, Sr. presidente, dos ro- onde elhts não pode"t ser feitas, e por isso Sr. 
cursos apontallo> por mim para melhor<\r as pr!l>ideote, guardei ·silencio -emqunnto sa 

.. condicões financeiras do paiz - empt•estimos, oli:;cuti~ os orçamentos da ·guerra:. e da maris 
· impostos .e economias- sómente as econo- nha, uão .:propondo· ' rêducç:lo ·'nas · despezas 
. mias. · · ·· · I desses mimsterios, l)orque sei que é inutil 
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tudo quanto se tenta neste sentido, e a pro~ O Sn.. Go:.:;ç,\LVES Cru.YES- Absolutame~lto 
pril\commissão, qile lembrou o a.lvitre de de~ não. 
duzír al"'urnastlespezas, <leve hoje es~ar lll're~ o Sr... A~mr..rco Ltiz-..• mas, si paSS3$Se o 
pendida" com a reprimenri:L que recebeu do r1dctitivo do noiJre de]mta•lo, que. de um modo 
ministro. da. guer!".\, '!>elo Diario Of!lcial. lm.1Jilmonte redigido, cstubelcc~ que contiuú:J. 

Sr. pre5itl~ute, cooformemo-nos com a coa- em inteiro vigor a lei de mineração, quando o 
tingencia em que no:s achamos e vamos _re~ sub-só lo pertença. ao Est_ad~; ~i ]_Jas~asse 
duzir as desper.as- embora. proteste à 1m- esse additivo, tornnr-se-h:u mutll_ a ~lspo-
1Jrensa com a instrucção publica, con: a.s es- sição constitucional. O texto conSt1tuc1onal, 
tmdas de ferro, com todos os serv1ços que esütbelecetl(lo a limito.çi'io em relt1ção il pro
possam ser reduzidos, aflm de que possamos priedade J,,s min:ts, é par:: que o Congresso 
maotor o nosso credito, como legi.slallor e os 11ossa. legblttrsob~'e" maoeml. por lp;e os vr(}
creditos da Republica, . _ p1•ietarios deve~ explat·;lr ~s~as _mmas, ~as 

Pronuncia.nt!o-me por este modo, mlO tenho nunc:~ mandar VJg"ol·a.r a leg1shl~ao antenor, 
sioão louvores p<Wit a commissão de or<:,;:t· que re::-ulava n. industria das mln<tS, quando 
menta, que eh<~orou- o projecto em discü7sf~. estas pertencücm á nação. 
Estou de perfetto accordo com a commi~sto Pass~rBi, Sr. pre;;idente, a fazer algumas 
em todos os pontos, e des,le já hypotheeo o ponder:lçiJes. quauto i~ e~en_da, upresentnd::t. 
meu 'Voto a todas as emendas que teem por jlor muitos co !leg-as, <l1stnbmndo a. verba do. 
fim re luzit· despe:ws, 1lmbora Sr. preshlente, imrni,:n-arão p<n·a os e.qtado>. 
me pareç:t que em uma ou outra ememh a P:\rece'-me que es~'' e~neud.9- não pó~e ser 
commissão uão procedeu com muita. ju~tiça. aceit:l. o serviço da 1mm1graçao é nacwnal, 

o SR. FRAN"ClSCo VErGA - Em relação a e n distr·ihniç-:to <.b verba. pelos estados collo
Estrada de Ferro Central, por exemplo._ (:1p~ cara o Governo na impossihilit.lade de execut.1r 
rn·ovaçüo rJ.a. deputaç,to minci1·a). oscontractos exi~tentes. · 

Sr. presidente, si os collegas que assigna-·o SR. A)marco Luz- F<tllundo ~:obre .O rum ess:l. elneud;;t proptlzessem, por um verli<l. 
orçamento da lndustrin, Vincç:.1o e Obras Pu- nova, auxilias n. ímmig-ração feitu. pelos 
bliuas, V. Ex. me "[)ermittirá, Sr."(lresidente, estados seria cous" diver.>a; mas a verba do 
fazer i\lg-umas considerações sobr~ uma emeri- orçame~to é de:;timtda à ex~cução de con
d;t. at.lditiva apresentarlt~ pelo ' m<!n illustre tractosjá firmados. ~-
collega representante ele lllin_as, o .Sr .. Al! to-
nio Olyotho, e que determma o segumte D! SR. DEt'üTAllO- Jii. foi di~criminl\d:i o 
(h:): . :lU!lO p:lSS,ldo . 

.. r;mqu'lnto nií.o for Yotaila "]lelc> Congresso o sn.. J\:I.IJOP..rco Luz- Diz o illu~tre eol-
Nacional i!. lei regulando a propriedacle e posse lego. por Santa Catlmrina que n. Ye!'ba fol 
d~s miuas, tic.'l. o g-overM oxecutivo autor·i- tliscri!llinada no orç'lmenlo vigente. . 
zado a ultimar.as concessões lJara exploraÇ'.ão, A em~nda n presentad:t -pelo i~lustre ex~ml-:
C\1jo anàmnento ficou interrompido por fultt\ ni~tro üa ngriculturn. o Sr. Atll<to de l"arw, o 
de.ssa !ei, em virtud<.~ da disposição constitu~ nono pass-,,',[0 , llíscrimimttH.lo :1. vc1·bo. de immi
cionaL» gr~ç:'io, roi appro1~t!l<1, mas -~Jão 11ôde ser 

o Sn.. MORAES BARROS- Fere a lettm da executada pelo Go1·crJJO. !'i ao ~evemos, 
ConstítuiÇ'ão. (Apohdos.) .'St•. pre:;ülente, votar n•:sta cas:t pre,)ectos de. 

o SR. A:uEarco Lt;z _ Estn emenda não lei, para t•iio serem executadas: um estado, 
ao qu:tl foi destinada uma certa verba da 

pôde ter o meu assentimento, não póde ter o immígroção, reclamam elo Governo a entre~ta 
assentimento dl\ Camam, porque ella, om face dessa verba ; 0 ministro exig-io informação . 
do art. 64 da nassn Lei Fuuclamental é incon- d:t Inspectoria de lmmigruçüo, indagando. 
stitucioUlll. quantos immigro.ntcs cntrar,,m 11ara. aquelle 

O SR. GON('~\L"VES CHA vn:s - Estimo ver estaclo, pol·que o governo só pôde f~:zer paga-
V. Ex. enveredar -por esse bom c.'Lmiuho. mentos em rela.çao aos immigrantes que 

O Sr. A:I.IERICO Luz- Diz a, Constituição entram em cada est:tdo. 
no art. 72 § 17 (lê) : A questão ele immlgração ó complexa c !!iio 

pôde ser resolvida em uma emcnd<< <tpresen~ 
·«AS minas . pertencem aos propt•ietarios do t<vb com 0 fim de sati5fazer, embora eorn 

solo, salvas as limitaçil"es que forem eshbele- intuitos louvaveis, a todos os estados. 
cidas por lei a bem da exploração desse l'<Hno De querecur~0s l!a. de lançar mão o Go-
da industria..>• •erno 1)nr:J. ob1·ígnr o immi.~ranté q1<e aqui 
Pare~e, Sr. presidente, que essa disposicito che~a <1. ir estabelec~r-se neste ou naquelle 

põUe, n'uwa interpretoçiio que se lhe queira est.-\uo? 
dar, autorizar a! é certo ponto a .emenda apre- .A immigr::tção corrG todl\ pnra S .. Paulo; 
;;en tadit pelo me1.1, c<ille;a .•. · mas, sr. presidente, c isso um facto natural. 
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S. P:mlo iniciou o serviço elo immig·ro.ç~o, 
gastando grandes sommas ]lU.!':\ f;tzer propa
ganda. Fa<;am outro tan to os outr·os Estados 
e os h:nmigr;~.otcs,que hoje vão p :l.I<\ S. huJto, 
irii.o udtos tilmbem se eslaiJclec~r. 

O meu I?stado recebe poucos im ,nig:r:tn t·~~ ; 
mas acred1to <tue com a [il'op:Jgan<la,que tl~ve 
1~zer o seu governo, comeÇill'il (I receber em 
breve tanto como S. Pauto. 

Sr presfdente, a.provcit~'a disc:uss:to des te 
orçamento para fazer obser,·n~-~s '' re31-.eito 
de urn o.cto do nctual ;\l ioistrod:>. A,!Çl'icnltnm , 
que muito prejudica. ao .J<~ln.rlo ilP- :Mio:~s: 
QUet•o referir-me ao acto de (; 1le setemhrl) 
do corrente :\ono, em virtude do qual S. Ex. 
mando a que se a.doptusse na Estr;:,du. i.le !~erro 
Central ;~ tari{':L movel e r evogou o art . 80 
das Condições Regulament ares da mesma es· 
trada. 

Quinza kilogr:i.mmas de cató, importados 
da cid:vle de Oliveiras, IJ.lle r,agitrnm 1$, desdo 
'l" e ~j;•. ndopbrh ;~ ta l'il't:l. mo•:el. N Yogando 
o ;trt. 80, pagat·.Io :t~ . \'ê V. gx. qn~ cuor
IM pe1·turi:Ja<~d.o nas tr;tnsncçües commerciaes 
n:io virá •letemtinat• a. o.do:ll,;iio üc momcntv 
.,le5:Stí tas·i!'.t c rJ,_, reVCifp t~{·LO do t\ l.'t. 80. 

E;;se acto do .\linisles·ío r1t Agl'icultura aiTe
ct<t, (dém do eommercio, iL l:tvout·a . 

A ptotlacr,:ão foi feita., tendo por C<dculo a. 
t ~rif:< actcml. J:'t uão basta, Sr. pre:;idante, 
~-' elevi\çii.o r:q.ida tlo C11.mhio deter·minando 
um deseqailibrio comple to em totlas as trans
acçõeS, quer •.hl l<lYOUt'::t, quer ,_lo commercio. 

O Sr:. . :.1oa.\ES E B:..1mos- Elevam ns 
t:trifas E> peioram o s~rvü;o do tl'alego. 

0 S~~ - A)H!lU CO Luz - Diz bem O nobre 
depnt.'l.do por S. Paulo. 

Si ao menos o nolJr<J minist ro houvesse re
gnlatisaJo o trufico da Cen tral pat•a elevar a 
t:u· if<t, lstwi:.t ao J!1euos uma. compensa(:ão. ·:::. 

O SR. F.a,\NclSco VmG:.. - E' as;;umpto tle 
maior importa.nciu. não só paL'tL o Estado de 
Minas, como lll\'r:l.-· o commercio e todas as 
icdustrias. 

6 Sa. A~IE:a.Íco tu~ - Em VitturJe da ta
rira Ji'Jovel se estabeleceu que :~ Mtnal t;a·if;t 
será ma.ntida ao ca.mbio de 20 c de cad:\ de
preciação do camhio, no v:tlr:>t' rlc: um rlinlleiro, 
~e accrescentarà il. tarifa 10, 7, 5 e 3 ' fo, COll· 

0 SR . r' RA.xmsco Vz!GA - :ilf<tS niio 1111 \.._ 
compansac:ão:·$erviço ca<1:1 v·~z peíor e inaJs ·, __ . 
C!\1'0 . 

forme :t mereadol'ia. . . 
· .. Parece-me que o Minist1·o da. ,\g-r·icnlt'u~\, 

embora ncooselhatlo pot• nrn;\ corpCJr-:t_ç:i.o com
fJeterite, r:omo é o Conselho Dit·Gdor ,]o Cluh 
de Engenharia, n:lo andou !J~m . 

O Conselho DiJector do Clu!, •le Eng•~ llll!l.r'ia 
informando esseassumpto e acons.)lh<ludo que 
adaptasse a hirifi\ rnov·•l, àhsP.rvou no :;en 

·. parecer, qne teve de eht.m·:J.\-o its p1·ess;t~ , 
a.t ten•l endo M pedido do i\!inistro. Devi•lo 
talve;r. a. tl>S<J. pre;;s:t. o Cous::lho DircclOI', que 
compõe-se de membros ilistincto,; •lo commer
cio e dá. en;enb~rin.. com -prntíca tle ne:;ocios 
publicos, aconselhou ouco nce1·tnda.mcnte. 

A t:i.rlfn movel tem g 1't\ ves inconve-
nientes. · 

De momento. a t:~.ri í'a. mrl\'el , no estado 
actual do ca.mhio, tom umn. Ílll[IO!'t:lllci:~ enor
me e não pórle ser executud~. sem que se con
ced;t um ·praso tle quatro mez, :;, soiJ pena :le 

.occa.sionar grandes prcjuizos no c~mmci·cio e 
·á lavoura. 

V. Ex. saheque h rt muit:"L5 t t'àllS:l.cc.:Ges ,j:i 
feitas, no interior muitos c:tpitaes empl"eg-a
dos na compra rle cale c outros ;;encros, que 
deV&ID ser eXpOrtadOS peJa. h rif;.L <\ClUa[ tlfl 
.Estrada de Ferro Central ; a:lterad<\ [ t t-wif:t , 
. todos o:;_ c:llculos dessas trn.nsa.cçiJes ficarão 
preju•lícados, porque a t<\.rif<~ rnovel e :\ snp
pr~sã.o do at•t . · 80 das cón•líçõss t·cgulamen
ta.r·es, importam ern uma elevaç:i.o <l<i. ti\l'Íf•~ a 
mais de 150 o;,, . Para algumas zonas , como u. 
dó Oeste de Minas,- esta ditreren~.:u\ de 200 ° [ •. 

O SR. :\ltER.[CO LTn - Tarifa. moval ·é 
aiter:wel men!>almcnt(', ,trarâ como conse
qu~;ncil.\ gr;_\ndes · tli lffculd::tt!es na '(lrtctica •. . 

o S1,.. Go..:çALH..S CrrAn:s per turbações 
mesmo. 

o Stt . A~r~mco Luz - Coovet'Sttodo pnr~ 
ticularmeutc com um dos membf·os do Con
selhrltDiJ·úctor .lt respeito da dilficulthvle na. 
pratica. de ;dtOL':lr-se o pre(:o •le ambi\rl}lle d:ts 
me,·c::to.lorias em toüa.s :o.s csi.:\I)ÕI$ mens:ll
mente. dis~e-mc es;;c dislincto membro do 
Con~e l ilo Dirr.ctot• r!nc era f'::t~:il e que toLias ns 
est:.(;iie:s teri~\m previamente t:1.bel!us ao 
c:ursl:io de 10 a. 20 e que applica.riasu essas 
talx.ll:\s conforme as oscill:IÇües do cambio. 

!lias, Sr. presidente, quem conhece o pessoal 
pouco habi litado rtue temos para '" 9s serviços 
o~ ffi<'.is impor !.an te:;;, S:lhe que não é facil 
encontrar par:1 as estra;las de ferro emJ1re
g:H.Ios que IJCss:~m compr-ehenLicr e por· em 
pt·attcu. esse mecanismo (ll teravol mens:il· 
mente. AlGm disso, SI'. -presidente, si n. Cen
tral pórle pr-over todcs as su:.1s estações lia 
um pesso;1.! h•d,ilitado que comprelleuda . e 
a.pplique ess~ tnrili1 va.riavel todos os mer.es , 
t:o I v e;~, uão o poSS<\m todtts as outras estr,~das 
que esti'io em trafego u1utuo com ella. . 

Accresce,:St·. rn·e;idente, que a ex~licação 
qae ueu- me o distincto Gl1geuheiro, o Dr • 
Croclw.t de Sú., com quem entendi-me sobre 
este ussumpto nã.o se póde applical' its outros 
est i'<Vlas ds fe1·ro. porque C!':>aS - est1~1das não 
teem a. ta.ril'a mcvel, Estra.da tle Fet·ro Cen· 
trttl tem trar~g-o .mutuo .com ' ~1S seguintes 
estradas ; Sa.p.t' An!Ul., So.ut:J.. lsa.bel, Ban:~.- .· 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 1810512015 11:54 - Pág ina 34 de 37 

- 285 -

n:"Llense, Rezende ;l Bocaina.. Minas e Rio, que estiLo uo. uependeucia do mercado do Rio 
Sapuco.hy, .Muzt\muiuho, Uuião V:tle[lciana,. de Janeiro. (.-1jJOicúlos.) 

o S!~ i.>r~Ej;tnJ,;o;T" - Interrompo o nobre 
deplt ~ado, p:.Lr:~ lhe clec!arar que a hora estã 
terlrlllltl.ola; entJ·et:.nto, V. Ex:. tem cinco 
minutos lle tolcr:\UC::Ia. 

Commercio c Hio c.l:.ts Flore::;, Lcopol•lina, 
Oe;;te de Minas, Paulista, M'lf:,"Yana, ltnan .. , 
s. carlos, l og·ler.a, Sot·ocab;UI<l, etc. l~;;t:o ~ 
diyers:ts estradas t eem mo.is de mil cst:u;ões ; 
de modo qnc mensnlm~nte e preci~o ;;e l:.1r.or 
um calculo em todus e.; tas estações p:u·a O S.-:.. Am::arco Luz - V. Ex., Sr. presi
a:pplicaçiio da t :n•i!a movei. v . Ex . compre- dente, ha de permittir (fUC eu conclua as 
hemle qn;lnl:ts úifficul•.lades encon trm·ão n:t l)l:J~CI'VMiÕIH , t;Ll ,·e r. as m;\iS importantes qne 
pmtic:• os cmpt'()g':Hlos. o commei·ciaute e o eu des8jo l'a7.C I'. 

lavrador, não poilendo estes, ao menos, flsca- Sr. prash.fente, rle ho. muito t empo cu uese
.lisar os fretes que p:tg:lm nas estr:tdas tle j:n·a t ra1.er ao conhecimento da. Cam:\ro um 
t'orro. facto, que eon.si!lero gt~wls.~imo, que t'l.lvez 

Oar t. 80 dt\S Conrliçõcs R.egulam (m tarcs, que explírJ1lc; os males que affii~em ~\o commer~io 
trata d;~ climirwiçiio t!o frete para a;; ;:"l 7.UHlcs des ta Capital e de> in terior, com a perturba
d istaocins, r.-oi :u]Ojltatlo nas est r:tdas de let•ro, çii.o, ~L <tlH~l·chi:'l., o relaxamento, u. dcsmor:"Lli
no tempo do coll~elheiro Antonio Pra•lo . :\ s:tc;:.'Lo do serviço da E:;t t~.tda. tle Ferro Central 
vantagem · ti')S:ie processo clr(l.rnado tarifil. do Br·azil. Quero rere~ir-me ú toma.t!a da 
difi'erencial c 11ermittir rpv~ uener·os qnc siio Estrada. de Ferro ele Porto Alegre por alguns 
protluzitlos no nosso paiz, m:1s " gt':lnde di;;- otfici:J.es e praças rlo c:-mt·eito, com desprestígio 
tancla dos pra<:.'lS de cons umo, 1•ossam Yit· (lo GovernJ e d.-:. lei ( :1poiados.) 
com.:or t'Clr aqui com generos irnportatló.> do A V. Ex., Se. pl'esir.lentc. filho uo Rio üran· 
estrangeiro. . . . ue do S1il .·não pôde t er p:.lssado desa percebido 

Foi, Sr. presidente, para :.o im::w o clesen- esse facto, que alll se c.ieu, com o direetor dn. 
volvimcnto d:·, industl'ia. a~ricoh\ l}ue, se E:; tt~\da de Ferro de Por-to Ale;;-ro a Ur u
adoptott a ttrif;\ dilrereocilll ; e cs~~ t ririfa. ~uyaou . 
n::io foi uma lemhranç<\ 1Jngenhosa 1!0 minis- Qnanrlo, ~r . presiden te, no mez rle j unh.o, 
tro, foi :tcons~lluv.h por prolissionaes •.los estava immmcnl& no Estatlo do Rio Gr.lllde 
mais competentes. t.lo Snl :t revolu~ão, nm tenente tio exer..: 

O SK.. l~t~A.~c~.S:o VF.IGA - g• o exemplo cito, o St· . X.aviec· de Brito, no dia 17 . de 
de p::\izes mais <LÜeanta.dos. junho, invnJi u com a rot·ça, na. nuscncia do 

uil·c~tor, <~ rep:a·ti çi'(o cl;t estt'<l(lU. de ferro. 
O SR. A)ti\RJCO Luz - l~stn tarif:t fui :ui- Apodera iHlo-sc des::;t~ rop:•rtiç(io, tomou cont..'\ 

optada no nos.;;o p:li;,.··clopois :.le hnvnr rr·oolu- da. sua :u.lminb.tJWt.1o, c:olloe;a.n•lo nns estaçües 
r.illo f;l~tncles v;u\tag-eus, t(llllO dir. o illustl·aúo 6 todas as suas tlepcn•loncia.s pessoal seu. 
tlcputado por Minn.5 em pai;r.::s mnis <trle;tnta- E' prcci~o dizer, ::i t· . pt·ositlente, que o dit·e
dos e lói (• ~on~:Jihaun M ministl'o pelo Con- ctor tlcssn esl rautl é o Or. Dik rmnno de 
gresso das Estt':HJ:'<S de r'etro, l'eunido nc.>h\ :\guiar, um e ngenheiro distinctissimo, um ,e;l
Capital em 1883 · ractcr nobil íssimo, nm adrniu i:;tr<tclor habil 

Eot(\ndo ~1te seria melhor, desde qne é ne- o intcllig·ent~ ( .1poiwlos cto S1· . Urbano dt: 
cessnrio Mgmentar a. tarifa da Centr•;tl, ele-: GouvJa ) , c que, Sr. pre;;fdente segt~nclo eston 
v:tl-a 50 "lo sol1r e :1. :1ctuat e nmnter-so :1. t:~ - inf'ol'!ll<\!lo, nem ao menos é llolitico, Iiuno<~. se 
rif.tdiiTerencia.l n::io só em todo sat11Jet;ourso, cu volveu nas lut.'\5 dos p.1.rtidos . 
como em rela<:ão ;1. totlo.s asestrach1S que com A revoluç:.~, St·. lll"C3idente •. 1bi um preter· 
''Central teem trafego mntuo. to para o tenente :X.a.viet· c.le Brito npoderar-

Eu, Sr. pre~identc, ll.ão npt·e~an tnrei nesse se dcss.\ ~strath~. 
respeito emenda alguma, porque não sei O Dt·. Dilermano ele Aguin.l•, sciente de tet· 
mesmo si a Camara na. tliscussão dest.1. mn- a. força federal tomado a. estrada., por tele
teria póLle determinar que tique em inteiro ;;ra.mma communicou esse fMto e perliu pro

-vig·or ·o nrt. S• elas Condições Regttl:unentn- vidcncit•s a.o COiltlllttndante do G• distl'icto mi-
res dns t[trifasil:l estrada. üe ferr·o Ccutrul, e litar, o S1·. gener;tl V<l.Sifnes, que, em tele
bem :tssim estabelecer uma tarifa lixa -com ~ra.mma, mostl'Ol\·S':l indigm.Uo com o proce
a ugmento ~e 50 •;"a sobre a tarifaactun.l- tlimento do o!Dcial que h<tvia se apoderado da 
mente em v1gor. estr~da, .e a1llrm:1.v,. t':!r expeolitlo ordem pt\ra 

Falhwdo sollre este u;;sumpto, limito-me a qne fosse g;n·a.rJtiuil. a atlm iui$tr;tção (lO lcgi
fa r.er um a.ppe llo ao Sr. i\lini~tro <ht A'"l'icul- tinJo •lf t•ector. 
tur<~,'!ue, intelligcnte e illustr•lo, trtüJ:t.llnulor Em J'e.>fiOsta. :L este tele~I":l.mma. do gener:tl 
c p.'\trtota, como é, n5.o <leixtwú <lc nttender V<\ôQUCs, ol'denaudo ao olllci:•l que ;\!li esta;vn. 
a um peUido, que Lhç:o, em nome, creio_ que a _cntrcg;ttl<~ ;ttimiJ.listmc_:.üo.\1;). estrad;\ t\o .qr. 
posso dizer, dos estados de S. Paulo e Mtua.s,, DLleL'm;\UO de Agu~;.n·, diSSe o tenente Br1to 
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que nlli se :LC. ba;va nomeado pelo major Quei-~ Corre;~. illudi:~.-se; o Dr. Dilermnno de Ag-:liar 
roz Tollcs. · é um home:n honesto, não podia. ~ceita.r lixas 

o S tL . Jo:i.o · D& SlQUr.IR.A _o qnc nu.nim , de consotnc·:to, por isõo decl~rou no ~inistr?, 
e el_ te não ter tomado a. estro.1a p.tm si. (Ri- ~ qull;odo soube da sua nomeo.çu._o. que nao podt<1. 
sacias) ucettnr o co.u-go de chefe das Jtnhasda. E$trada 

· , _ . de Ferro Central do Brazil, porque o governo 
. q ~R. A)IERI~O Luz- Entap o Dr. ,\gnmt· tal vez não o pudesse manter no mesmo logar 

dmgm-se ao Mmistro (la. Ag-rJcultut';\. e no- no dia se"uiutc 
v:uneote ao cQmmandante do 6' distl'icto mi- 0 

• • • _ 
lit;u, o Sr. general V<•sques; este tle no\·o O St•; FRA~cxsco '\'.r.lGA- Foi lJoa. alJçao; 
ordeuon que fosse entregue n estt•a(!a; m:ts iV!uxros Sas. DEPUTA nos - Procedimento 
o;; mílitm•e:; que alli e:>t•n>n.nl não o obeJ.e-- muito digno. 
ceram. . ,. . . . ,. O SR.. A:mmrco Lus- SiliiJa. V. Ex., Sr. 

o,.or~ Dtle;.mnno. de A, UJat, d:cl,:~rot~ __ en~o _presideole, que a. conseqnencia. déste neto de 
ao o~n_ _l-al \_c1Sque, que, ou l.Je _a,_,,n~ J.,se ,la hornbridade e civismo foi no dia serruinte ã 
:l.l.lrntnJ~t~çao o.b estra,J;.~., ou elle d~:~ava <t sua recusa. din-na em arti ""O oficial ou 
resp~n.sab• !t~:vle dos vulores, d<l. poltcJa, Ll>t olUcioso t~noo~·tno '·er o Dr. D ele \"'uiar 
a.dm1m~tr~9u? e das r~das .. d(l. estr<lda sob a iuj uriado nos.:__ ..-i)wlidos- do J~rnal do "com
respous.ti.Jtl!d~ ~e !lelle "enet '"l· , _ mcrcio onde se procura>';;. r zer crer que o 
~ ~ener·a.l ~':•squ es, que MO pude on n~o Dr . o.' de Aguiar recusar'a a" nomen~,[o, por

qmz ~er obedeCJd~, .respondeu-lhe -quo u,to ' nue tiuba. 110000 J.UÍ' 
0 

1 
tomava respollSabthdade de causa alguma. 1 z · 

O director, emquauto isto se p:l.ssava, ::q-tcnr· . O SR. F RANCISCO GLtCERIO - Ma~ qttem 
da;ra a respo~ta do Ministro do. Agricultura. dtsse (]Ue foi o governo q:~em mand~u inju-

No dia 5, Sr. presidente, 18 dias depois de l'ial-o'! 
trocas .sucMssivas t!e telegrammas, 1bi qne o O Lrt. A)!Earco Luz - ,Não foi o governo ; 
Sr. ministro da :J.gricultut·u. m1tndou-lhe um roi naturalmente_ alg-mn· ::tmigo intimo do go
telegt•amma concebitto nestes t~rmo;; ; verno quem ospontaneamente se cxhibii.l pelo 

. . « Dr . Dilennano de Aguial·, dircctor fla Jo;·;u~l . 
Es11·o.da de Fcn·o do Porto :llCtJl'<: a Uru- _Sr. pr~sirlenle, nós chegamos ·a um_n. situa
!Jt~o.yd.na.- Venha (t ' CStll Caj)iUt~. tJi.t.t·a objeclo çao de pel'V•~rs:to mot·al, que um homem que 
de sc;·vi-;o, tlO primeiro vapcw. - Scr:;cdcllo t~m uignicladc passa vor ter peUC.) .Juizo ! 
Corrêa, ministro da. agricultura.. » o Sr.. .Jo::\o IJ t'! SIQUEIRA - !!:' ba.shn te 

Como era natural, Sr. presidente, o Sr. tli7.er que um otlici;;L de justiça de poz um 
Dilcrmano de Aguiar, que, autos <le tuuo, é juiz tle di1·eito e o substituiu neste c:\l'go. 
um fuoccionario cumpridot• •le sens deveres, (R ' 0 1 · 
tendo recebido esse telegr:1.rnma do mini.stt•IJ :s~ 
tia agricultura, mandou-o it. repartição tla O Stt . Ammrco Lu~ -1'rouxG este fMto elo 
cstraib.de ferro, ram 1'\UC tosse n.lli o.rchiv:vJo; Rio Grttno.lo do Sul tlã.o como uma quesk'to 
o Sr. major Queiro7. 1\:lle~, porem, dec:lat•on loc:ü : eu er;t incap.tz do trt\btr do neg-oCias 
que elevo! via o olTicio, porque o lJt•. Diler- J1:tlitico5 d::tr]twllu l~:stado , sern pedir Jiceuç~ 
muno de Agni~r não er.-. mui~ o.lirector l Do aos 1l11lUS coll e~as e :tmigos que nesta cas:t o 

. modo que o mini$t!·o -mo.mhL um nlllcio ;10 rept·e~ent:l.m tão bl'i!hanle:neutc. · . 
direclot• du estriula de ferro e o o!Tici:tl qno Tronxe este facto i~ discussão, porque :tere
ali esta~>a., em nome mi.o sei de quem, tlevol- dito quo os males qne se o!>servom na. Estr.ldtt. 
''eu esse officio e r ecus.'l. archival-o! ! ! de Ferro C<:ntt·J.l do Brazil ê um::i IU<lDifes-

0 Sr. Dilermano de !\guiar Yeio vara. esta. tação em ::;rosso do li1cto oooorriuo na. estmd<\ 
capital; a.qui cheg<~ndo, <tpresentou·se no Sr. de .erro de Porto Ales-re a. Uruguayana. 
Dr. Serzedello, min~tro da agricullura, ex- A per turl>:,Qão e anarchta do servic;o . d:J. Es

. poz-lhe todos os tiLctos. E a. C:~.mm·;t natural- t rada de Ferro Central s~o geradas do des
mente acredita. que, d~pois de tu, lo isto, o prestigio lia. Mtoridada a do desrespeito ó.s 
ministro mandou restabelecer o diNctor no leis, ·com responsabilidade do governo~ 
seu logar? .• . (Pausa.) (Apoiados.) · 

Engana-se. o SR. Pn.ESIDFSTE - Lembro ao nobre de~ 
O mioisteo "Viu que não t iulta. í.'or~_,, que putado que estã. terminada a. bora. 

não tinha pre3tigio a sua nutoridaue, que ~ 
mand>IS:;e rest:tbelecel-o, não seria oOOdeciuo O SR. A~Émco Luz- Rcqulliro 9. V. Ex. 
e então nomeou 0 or. Dilermano de Aguiar que consulte a casn. se me coucede ma.i;; 15 mi
'P'll"~ um cargo mais import.'\nte, para um nutos pnra ~.-oncluir o meu discurso. 
car~o de maior confiança, 0 ~'rgo de ch<lfe (Consultada a casa, e conceàicla.) 
de lmha. d;:~. Estrada de Ferro Central doBra.- O Sr.. A:UERico Luz (Continuando.)- Sr. 
zU.- Mas, Sr. presideil.te, o Dr. Sel'zedello presidente, fulta. de respeito á lei e·á aütori-
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dade, tornando-se inveterada, hqje, em qual
quer repartição a desorganização de todo o 
servi co. 

0 SR. MANOEL FULG ENCIO - Apoiado. 
O Sa. A:m<RICO Luz- E', Sr. presidente, 

para fazer algum:ts observ<Jçõe5 sobre o ser
viço da. Estrada de Ferro Central do Brazi! 
que eu desejo occupar aind~l por alguns ins
tantes ~ attenção dos meus co !legas, pelo qne 
peço-llws de~culpa. · 

VozEs- Ouvimos com prazer. 

O Sa. A~mrtrco Luz- Sr. presidente, tem 
sido repelido aqui il. sn.ciedmle qu~ a Est r;tda 
de Ferro Centr•a.L não póde continuar a ser 
ndmínistruda como tem sido nestes t.lot1S ul
timas annos. (A.poiados.) 

0 SR. FRANCISCO YEIGA-~fa.S está conti
nuando. 

0 SR.· A>IERICO Luz- Alli reim~ a des
ordem, a anarcl1ia e o relax•unento ; como 
muito bem di5se ha dias o i Ilustre relator da 
commissão de orçamento, o.hi matam os pus
sa.geiros, extra vürn1 as rnetlca.dorias, q nando 
não são roubadi.ls. 

O Sn.. GONÇALVES CHAVES...., O que não tem 
explicação é que e$tes factos, em vez de serem 
corrigidos, sirvam p..1.ra prejudicar aquelht 

·estraila.. · · ·· 
(Trocam-se out1·os aj){(tics.) 

0 SR. A~IERICO Lu7.- Sr. prcside1~te, a 
Estrado. de· Ferro Central do Brazil tem oc
ca.sionado enormes prejuizos no commercio, á 
la vour,L e à iotlustrin.. 

O cammercio .ih niio sabe de qnc processos 
ha. de lançar mão para. evitttr tantos m~des 
nas suas transacções. 

Actun.lmente, com 11. subida mphlt~ do cam
bio, granrl.e numero de mercatlOt"hlS .in ven
dida~, não pollendo Slll' embarcarhs, são· di>
penst\dus pelos negociantes do interior. 
_ A lavoura. sem poder exportttr os seus pro
duetos. 

As industrias, umas definham completa
mente, outr<t~ soffrem-enormes pre.iuizos. 

Exemplo : a E;trada de Ferro do Oe;;te,que 
tem 9() !;;.ilometros de leito prompto, lu um 
anno não recebe trilhos. 

"VOZES - E' exacto. 
o. S&. A:llERrco Luz- A estra1a de Ferro 

Sapuc.'l.hy r~sente-se do mesmo mal; a Estra
da. de Ferro do l>{u7..a.mbinho está com o leite 
prompto ha mais de um anno, com to, lo o 
material ne:Sta capital sem poder transpor-
tol-o. (Apo•arlo.~.) . . 

E' por isto, Sr. presidente, que disse mui
to bem um co.pitl1.ligta e commerciante dest:l 
pr~.a. ; a Estrada de Ferro Central do Bra-

zil é am;~.iot• inimiga do commerdo, da la
voura e t.la industrii\. 

Sr. presidente, Y. Ex. não avalia os díffi
culdades que ha. para conseguir-se o emb:lr
que de mer<:<'l.dori:ts na Estrad<t de Ferl'o Cen
tre\! t.Lo Btazli; pessoalmente couvid:<do 1)01' 
um commerciante, fui por duas ou tres vezes 
ã estaç~o marítima as;i~Lir esse embarque; 
;-i um cspectaculo desol<tdor. 
. Havia em todas as runs q_ne convergem para 

n 111<ll'it iml"L c .Jrctt de 2. 000 carrOÇit~ éurreg~ .J 
!.las e lã estiveram durante tres homs ; ao 
meio·dia fechou-se o embarque, e voli:lram 
sem descarregar nova dccímos das carroças 
que lit. estavam t 

Mas, Sr. IJresidente. pens.1. V. Ex. que, 
vcucid<t est<t primeit'U. dítriculdt\de do amuar
que, pode-se estar tr;u]quillo 1 

E' um engano. 
Embarcada a mercadoria, ella demora-se 

ua Central 3, 6, 9 mezes, mn anoo! Ha 
tlias, Sr. presidente, veio um negociante de 
S;tnt'Ann'' do Puranahybu, em l\Iatto Gro~so, 
que esperava cargas que despachara na. E$
trada de ferro Central; procul'on-as, sem 
encontL\\l-:\S em Uberaba, no Ribeiriio-Preto, 
em Cnpinas, em S. Paulo e n:< Cachoeir(l., e 
afinal veio achal-.t~ na E~tação ~l:tritima, 
omle hu:viam síJo despachadas a mais de um 
anno! · · · · 

O SR. JoXo Lurz- E ainda foi muito feli7.. 
O S&. MoRAES BARROS - Sem d11vi•la, 

porque ~t regra alli é i•ert.Le,· u mercalloria. 
o sr~. A:m;RlCO Luz- Sr. pre~\dente, 

a Companhia do Morro Velho mandou vir da 
Europa macllinismo;; p;tra a sua mineraçllo: 
•)sses machinis:nos, tléspacl~a.dos na Esta<·ão 
?.Iarilimn, não seguiram tlO seu destino lltt
rtmtc nm anno; e, scg-lltulo me illformtln1, foi 
nccessario que o ministro ing·lez se dit·igbse 
ao minlst~o br,\zileit-o em Londt•es pat·a que 
interviesse janto ao llresidente da Republio:t, 
adm ue set·em emt.J~,rcauos es•es machiuismos. 

O Sr .. l\IA:s-OEL FuLVENCIO- E si a com
ll:tnhia fosse lJrazileiru, as cargas ainda esta
rinm na estação. 

O SR. JoXo Lurz- Isso a tê é uma, <erg-o
niw .. 

O Sa. A~IERICO Luz- St•. presidente, 
V. Ex. deve estar lembrado de que o nobre 
deputado por S. Paulo nos alllrmou aqui, \la 
dhs que tiS mercadorias tlca.m demorad,ls por 
longo tempo m. ~Iaritima, qne per~ em-se, que 
transformam-se ; a Gste propos1to eu -vou 
referir á C<~mnra um facto origirr:1l. O Sr. 
Joaquim Pedro de Alcautara <lespachou urna 
vacc..1. e um bezr.rro, consignados ao Dr. Ro
drigo da Souz(l. Reis, m Caehoeira: o destioa· 
t.\l'io recebeu um ca.vallo t (JI!latidadc.) 
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a b:1.raç~ram o trafego da Central e teem mate
riul ·~:::'!1e:•:~ t~ 0 mesmo algumas superior ao 
~erviço, corno~ Jfin()s and. Rio, que cedeu ã, 
Ceu tt·••l nmi tas macllinas eu. Sa.pucally muito5 
vagões rle carga. 

Como dizi:L, a Cen trlll deixa. de trr.nsportar 
carvã.o p:tra as estradas, que com eUa tem 
tra['ego mutuo,obriga.ndo essas estradas, si nt:o 
<L suspenderem, a rliminoirem os seus trens 
de mtrgas, como se tem dado com a Oeste de 
1\lioas c ;t Minas :tnd Rio." Embp.rnçado :l.rli
ficiosamentc o tr<t feg-o dessas estradas, manda. 

0 SR. MORAES BARMS - R dizem que 
estrada não faz ·milngres. (Hilarid.wle.) 

O Sn.. 1\.:\mruco Lu7.- O mflrl col l~ga o 
nobre deputu.do Paci!lco i\1:hC.11'enh:~s rc:til
riu-me qne um neg·ociantc de S1Lnto Antonio 
do Monte despn.clloú na Estaç[o Ceutml um 
caixote d3 ferragcms B l:i. receheu 11111:1. caíra 
de marmelada (hilarid!(dr~) ; os.Sr'S. Libanio & 
Tavares:: despacharam par::t Pir~mgninba 
qua.tr·o machinas de costm·a, J'ecebando os 
uestinatarios um caixote com tijoios. 
(H lia}•idade.) _ o director da Central publicar editaes, em 

O SR. A_NDRE CA.VA.J.CãNTt- Como Y. E:c. f]Ue se faz const:Lr niio poderem sor recebidas 
.sabe, _ha di<J:S certos p;u-n. _eml.n.rfjue <I e mf1a~- met'c:.\dorias, por est:.trem repletos os arma
mo.vets ; po1s um negor;;_ante, que ~rcteo ,ha. .zeus das esb 1;ões de entroncamento. (Apartes_ 
despa.c~ar um_ voluo~e d.e mfl;\mii\:JseJS e fel-o Outro re c nJ'SO t!P- que lanç:t mão a central 
condu:t.n' até a estaçao, teve de I~Lgar :l mult;l é não mandar os conhecim~ntos de mercado
de 400$ pol·quo a estaçii.o · nã.o pôde fazer ria.s, de modo que, chegando c lias às estações 
o embarque! (;t1J(trtcs.) rle entroncamento, ahi ficam paradas, porque 

O SR. AliERico Luz - Sr·. presidentz, não se sabe para. onde são dirigidas. 
quando referimos este:; ·[:tetos, vem-se dizer Di :~.-se agora f!tte o serviço tem melhorado, 
que ht\ ra.ltiL de mater1al! .Mas o ool;t•e depu- mas melhorado em que 1 ! Tem-se a.ggravM.o 
tado por S. Paulo disse bem: como lla 1alt:L de cad:l. vez mais . 

ci S1~. Fr.A.Nclsco VEIGA. - Pode-se dizer 
que estã ·' acabarlo ; a estrada só recebe 
encommenda de lO ltilos. · 

. material, como ba. 1i\lta de carros, si os vao 
gons sã.o conserva.~osn~s est:\eões, se_rYiuLio 
de armli.Zem ~ ! P01s· nao ~;L\Je o rltrector 
que e anti-econoooico transformar-se mate-
rial, que tem um fim especial, tra11sport ar O SP. . AHERico Luz - St•. presirlente, te-
mercadorias, em. nrma;;;~ns 1 tlho-me em cont~. rle prudente : n~o fiz. aqui 

Dizem, Sr .. prcsíliente, Que ha falt:t-:de rnt\· ·•.\ menor recl:mw;ão, porque entendi quo era .. 
· chinns. Ht1. .ihlta rle m~chio:J.S ymra com~zil' preciso darmos no diPector algllm tempo 
até alimentos de primeit·•l. oecessid1~de ao. po,-o :.tfirn de que elle pwle.;.se :tpplica.r os 
do interior, mas não haf;;.lta de nmchioas pat·a ~eus conhecimentos administrativo:> e prol1s
os repetidos trensl espcciaes que se d:to na sionaes. 
estr:tda de ferro. (Jilv.il o bem.) O St~. FRANCISCO Vmt~A -E elle tem 

Desculpa-se <\ Estrarla Cent r:ll com outras feito to'h" :1 •liligencia, nms int'elizmente, os 
estr:Was; mM eu vou referir t\ V· Ex· o !Jne ~eu~ eslórços não teem dado resultados. 
se di~ a este respei to, e demonstmr quo e um 
calculo e um sophisma o processo de r1uc lança O SJt. . A~mruco Lü.~:- 1\i;\S a administra
mão a central p..1.ra"'respoosabilioar ns outras ttlo n.ctu•tl tem sido um:~ ;lesillusão; a cl'ise 
estradas pot· suas fa.ltitS. - J.c tr-J.nspoJ•te aggr-n.va-se cada vez mals, oc-

co.siooando íncalcuhvcis prejuízos :\0 commar-
A Central nã.o transpor\.:'\. o ·combustivcl cio, i~ hLvouro.c às iudustrias. -

pc"l.r:J. as estr:ul.as que teen1 tr-.lfego mutuo com 
ella, e então, n[o tendo combnstivel as ostra- O dÍI·ectoe,quo pôde ter. sido um cxcelleote 
das supprimcm 0 trafego tl:.\S cargas... chere de 1Jotnheiros, um habil apaga.dor de 

incendios, tem sido i o feliz na sua administra
o SR. BEv.rLAQUA - Isso c f!lle ê um ção na Estrad.,t de Ferro Central e, a conli

sophisma das estradas !>ara se desculpcLrem nml.r,a.ct~obt\rÜ. com esse proprio nacional. 
co111 a Ccnb•:tl. (Apa;·tas·.) . Q~andt) censuramos ~. director da Estraila, 

O SR. AMERtCO Luz- Perdão; e um f;;cto SI d1zernos 1110 nada mars deilc se ·póde as
que a proptia Estrada Central nã.o contesta i jlertu•,porque em nove me7.esde :t1.hniuistro.ção 
limita-se a dizer que niLo tem m~ios ue tr::tos- tem peiormlo constantemente o serviço, mas 
portar combustíveL que somos representantes deMinas,S. Paulo, 

o sn.. :M.A.n.CIA.NO DE MAGA.LHlEs _Mas 0 Goyn.ze Ma.tto-Grosso,estatlos que maissof!'rem 
nobre deputa.do n:to :~.ffirmn que todn.s ;ts ~s- com o abandooo em que se acha a Estrada de 
tradas Jo interior teem recursos pctm r.:celler Fer ro Centrul, lev:lllt~m-se nesta casa, para 
as merca.dorittS que lhes che~am '! Esta .· e que r1eCen<lel-o, l'cpreseuta.ntos ue Otllros est:t.d{)S7 
é a questão. ~uc t:~lvez ignorem qnantos interesses estão 

1.lepP.ndentes do regular funccionamento do. 
. O Sn. 1l...'ffiRICO Luz·- As cstl•ndas mineiras, Estrad:l. de Ferro Centra.l \lO 13razil. 

particularmente a Minas :tDdltio, nuoca em- Sr. presidente, nã.o censuró os nobl;es depu-
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tados, que deFendem o uirecto1· geral, pelo 
contrario, louvo-os, j)OT"IJUe defendem-no in;;
pir:u1os por sentimentos nolm:~. por esoit"ito 
de clas.s~. • 
--ss. 11:Ex. hão de,porem,ue llot•mit lir r. os t·e

presenta.ntes de Minas e S. Paulo nüo esturem 
deaccórdo com SS. EEx. 

necessarias para cor rigi! -os, todos os seus 
mf)mljros evitaram fulhLr na cornpCltenci~ do 
:1ctua1 .direc:tor, e alg uns sem contestação 
cl"!':!mente attrihnit~un <J. desorg;J.nisa<,liio do 
ser viço á falta t!Cl compcteocia do dlrector. 

O SR. RJ>'l'U)nJA-ELl tamfJem defelldQ·O por
que ve,jo que ·\)Ó clle é ab\C:Hlo ; e ninguem 
ataca o ministro, que é o unico respoo~avet . 

O Sa. FI,ANCI>CO VlllGA - O orador 
eita factos ; a. respons:tbiliu~de· ca}le sobre 
quem dedireito. · 

0 SR. AMtõ.:I3.IOO Luz;- OS nobre;; dCj)lltadOS 
que defendem ·o director geral dizem que 
S. Ex. é competente e habil administtoatlor ; 
a sua. proficieneia nín,.uetn contcsbl.,-mas a :sol\ 
nclminist1>aÇii:o tem siâo a. mais ue,.,\strad;c de 
todas. 

A comperench1. administmtiva. do clircetor 
não esta demonstr·ada nem por proilssíonj,es 
nem pelos factos. 

0 Sn.. 'M.oR.\'ES E BARROS - A iocompe~ 
timcia é que està. demons~t·a.Ua. · 

O Sr.. .BEVrLAQUA - Não afl()ia.do, :'l. sn<~. 
competencia està demonstrada por um pM
sado honroso. Os embaraços ela estr·ada do 

·. Jarro tem causas mul~ipltts. 

O Sr.. A:~!P.RICO Lt;z - S1·. presidente, n. 
Estro.tla. de Ferro Centrn.l faro hoje menos 
servlço que fu.zin. antign.mcote com menos 
materinl. 

Tivemos cpoc:>.s em ~ue olln. tmS[IOrtlwo. 
ulnriamentc 14 n 15 mil ~accas do cafll, c hoje 
ell:~ nã.o tranS!IO!'t:l. mais <lo qno <:1 m\l S\\CI!:''Ii, 
tendo, enhoetanto, muito maiot· rnn.tct·ial. 

A Estl'lltln ele l~erru L~opoldlna, rtno " rlo 
bitola estreit:l o ntrtwc~~a. um:~ phasc tio 
grandes difficuld:idcs, csi:'L trall:>JlOl'tan<lo 
dia.riamento 11 :-..12 mll .stlccns do c.d'ê; u. F.~
tra.dn ue Ferr•L ·· lngle~n, qnc tmnbetn tem 
ntravcss.'luo gn\ndes ditncutoades, IJUe tem 
tido gréves ila operorios ; que tem qnatro 
planos iocli.nados, que. nilo pôde tra!e~'ll.r com 
mais de tTes carros, que nã.o póde trnb:\lhar <i. 
noite, trnnsportl\ 13 a 14 mil sa.ce:'IS uirlria
i:nonte,ao passo que :.\Central, como diSSCl, está 
redur..ida n. transportu.r a)Jdnas 9.000 saccas. 

Logo no inicio de administr-.lcão do actt1nl 
direetol', o coo1mercío desta cr.pit.·ü constitnin 
um centro paro auxi!ial-o, procurou oriental-o, 
em pouco tempo, porem, desanimou, porqueve-

. riticou que unda podia conseguir do uma 

O Sa. M.u~crANO DE 1\fA(;,, WÃ.Es- Perdõe, 
~~ .Ex . !lJil..">_ ho1weu\n engenheiro do 91ubque 
lo3z~llte JUSttçn e declarou qne a. quest<A.O resu
mh-se em td ta de materiaL 

O Srt. A~fERico Ltrz - Quem foi ~ 
O Sa. MAu.crA:>~o DE M,\ GALIIÃES - F~i o 

St•. Dr. Füria. 
O SJt. A~mRico Luz- Vni adea.nta<.la a 

hora, St·. presidente, o por isso vou concluir a:; 
minhas despretencio~as oiJScrv;~çlíes conci
tando o governo :t entregar :t (lirecçiio da Es
traúa de !.<'erro Cen tra l do Btazil a um en"'e
nheiro, r1ue por sett elevado tino administra
tivo, -pelo seu amor no t l.".lbalho, por sua. 
incontestavel prolicicncia, cercado de todo 
prestlgio por parte rJo governo, munido de 
plenos .porleres, possa ·!'estabelecer ' na mais 
impor·t:u~te repa.rtir;ão pulilic.t do JJOSSo paiz a 
ordem e a. mOl'<llitlude. -

(O or<«lo•· é comr,rimcnwilo p01· 21-ta$i tacloÇ 
os cl•-'lnct((<los t>rc,.~:HCçs J · 

SESS.:\0 DE 4 DE OUTUBRO DE 1892 

O ~r. A.n.toulo Olyn:tho- Acre
dito, S1·. rwo~illonto, que c nobre deputado 
p<1l:t C11 plt:\1 l~ctlcral acaba. de responder, de 
modo C(ltn\)lci:o, \L~ observn~'Ücs Mtas. sobre 
!.'SlO assutn[1to )'lot• meu distincto collegt~. e 
comr1:tnhoiro do IHincttdtt. A raforma dos cor
reios do l'tepublica se impõe com um caracter 
de ncces:;\d:u\e e de nrgencia, jà lmstnnte
mento Jemonstraf.lt~spela. digna commissão de 
orçamento e pelos otoadores que se team occn
l);,do do projccto. 

Penso, porem, Sr. presidente, que ta.l refor
m:t oleve ser estudada, pttra nrto sermcs 
levados nos erros apontados J.lOr meu nobre 
collega da. b::mçada minr:irn; o que o projecto 
é d!> si bastante importa.ute, para nã.o correr 
í1 revelia das discus~ões, como aconteceu na.c; 
duas primeiras vezes que íoi submettido il. 
consideração da Camara. · 

' administração incapaz. . . 
Si os factos proV<\m a incompetenci\\ d:~. 

administro.ção da Estl'atla di! Ferro Central, o 
conceito dos profis3ionaes nü.o a abona.: no 
ClulJ de En~enharia, reunido :l. convite do 
Dr. Antão de Faria p:tra. -estudar os males da 
E'$trada Central e nconselha:r as providenci<J.s 

Não venho emtmrM:u· a-c~rreira rapida que 
vai tendo a refol'lll:l. nesta .eas~. Des('janao, 
porém, contriunir pnra a elucidação d6 
ussumptos importantCls, que nella se U.f!itn.m, 
vou ter a honra de sub1nctter á considerooã.o 
de ineus nobres cotlegas algumas emend11s, 
que me foram suggeridas pela leitura do 11r~ 

Cama.r~ .\. J7 
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jecto, "Pedindo para. eltas a. esclarecida a.tten..; <le secretario, na directoria geral. Natural
ção da digna commissio, que, espero, !arü mente seria esse funccion:uio o substituto do 
desa.pareceL" de meu esp!rito :~s duvidas e os director gemi, em su:J.;; :f;lltas e impe<Jimeo
escrupulo~ que me tr.tzcm •~ esta. tribuna . tos. ~'\gor1\, porem, que desapparecen o logar 

Vou proceder á leitur<J. da:s emendas, e ao de secret:u·io, me parece que o su!>:;tituto elo 
mesmo tempo justitiCl.l·as. directot• geral vir>L a ~e1•, como aotig-J.mente, 

Em primeiro logar, St·. presidente, não Q conta.dor, que e o empreg<\do de cat~goria 
vejo vanta&'cm na mudança da. ~enomi~~ ímmecliatamante inLeriot• a daqael!e . Nessas 

· das reppart1ções postaes; a propr1a comm~;;sa(' condições, proponho qoB o.· :3'" secção da 
não dedicou, siqo.er, un\•1 linha de seu pnrecer Labt:lla n. I passe a denominar-se contadoria, 
para justificar a in novação de sub-direcw,·ias, occup .. ndo o pt·irneiro Jogar entre as secções 
que propõe para. as antigas administrações. rla. directoriageral. · 

Ha. mesmo um!t certa desvaotagem na de- Obedec~ndo ao plano, segundo o qual for-
nominaç.'\o proposta, porque não se compre- roulei as emendas que tenho a llonra de 
heade a existencia de um sub-di rector em propõr, acho excessivo o numero rle 18 conti
uma. repartição onde não exista o directot•. nuas, que figuro no, tabella o. 3; distl'itmido o 
Naturalmente se é levado a suppór qae um serviço de taes contiuuos par-<~.· as sec~ões da 
sub-r.lirector é o fuoccionario immediatamente tlirectoi·ia,julgo que se póde reduzir a 10 o 
inferior ao director, cuja e:tist encia. se pres11- numero dellcs e neS:;e sentido tambem mando 

· me ao lado daquelle, no mesmo ediJlcio. · uma emenda. 
Na Capital Federal, onde se acha. a sêde da Outra obser-vat;ão, que ainda tenho a fa1.er, 

àirectorm geral dos correios, é natural que Sr. presidente, á relativa à desproporção que 
exista uma. sub-directori\1.. Nos Estados, ~e nota entre o vencimento·. elos contadores e 
))Orém, essa. denominação me parece mal cabi- dos administrnclores ue I~ classe, quanclo se 
da.; e nesse sentido oJTereço uma emenda,· compara. tal di!l'erença com a que existe nas 
:para que nos títulos das tabellas ~e substi- outras classes. Nestas, a ditrerença é inft!rior 

. tuam as palaVl"cU! SUÔ·ài1'r:clOrias por adm,i- OU apenas dedoUS COiltOS de réiS, a.o passo que 
nistraçiJes .., nas admioislrnções da l" clo.sse ella se eleva a 

O SR. FRA:-<CISCO VEIGA- .A.poiado; essa 2::0?$009; ProptJn:w, .pot·Lao to1 a ~elevnpão 
in novação é desnecessaria. ~~~ -..: e.nc1mento:. do:s contador~ ?-O I clu.s..~ a 

- .. - - ;>.4.00$000 . . . 
O Sa. AN_TONio .OLYNTHO - .A comrr.tssao Na ;tdministração do estado de t.l\.nas vejo 

propoe na_ dmilctorH~ get·al a ~reação d~ umã que a di.zna comruitiS:'Lo Stlppl'imíu um lo"'n" 
. tllesourarla, que me pa1·ece desnecessat1a. ue 3• ofilcínl. l~~sa :;upprc~v oito se justi ti"cn, 

ProcurliDdo conhecer as funcçoos desta mórmeute qunndo:~commissflo ?ropõe a cre:t
secção, não e:Jcontrei serviços que pude:::sem ção de uma soc~,iio po$tttê not cJdade d:t Cnm
justHicaL•a. Supponho ql.e esStt tbesourarln. punha, n~tmdnndo que pam elln se óestnlJIIB o 
irá se enca-rl'egar unicamente . de ell'ectu<~r pessoal quo for necc··~•tio, tirntlo tlniJllella. 
os pa.gamt>ntos da. dit-eetoria g-eral e da fazer admioistr-vç-:i.o . Ora, Sllodo o pe~soa! da. udmi
a. remessa. do for'inulos de rranqcín par:t a~ ni~h·n~;üo de ;IJi nt~s ,ià csc:lsso para os :;o1·viços 
administracões. Essa secção uão pótla ser quo tem e haveudo ainda dt~ sor de~1illcauo 
encarrogo.da. da arrecadação dos S.• ldt~s, que \leio pe~soal, que tcrâ de manda.r po.ra a Caro
porventura existam MS administrnções dc.s ptn;lm, ê necessarlo que tJào se desfalque 
Estados, porque t aes saldo~ são l'emelticlos, aquello admiuistm{:ão do pes8oal supet·iul' que 
das l'esp.ecLivas tbeSCiurarias, para as t'eJ.tar- tiuh;-. .. E' certo que fo\ crea~o um logat· de 
tições tl~caes que 1t União tem n·os Estudos e I• otllcial ; mus is.;o não veio sonão sanar a. 
dahi mandados ao 'l'hesouro Nacional. anorol)lia , Qne se notav:~, de se ter em uma 

O prioelp~l mister da thesour .. ria, creada administr~ção dous chefes de secção e sô~ 
na. airectoria get>al, serin a expedição àe mente um !• official. .. 
sellos; isso, porem, nãojustit1ca.acreação ele Aintla mais, Sr. presiden:e, devo informar 
secção espectal, com cinco empreg;~dos de a V. Ex. e a Camer-.1. .étue dous fieis de lhe
categoria superior, quando a. me~ma funcção soureiro são insnffieientcs na administração 
póde, sem tr<~nstorno, ser exercida pela tbe- dos coJ·relos de Mioas. i O serviço da. re!LieSSa 
SOIU'aria. da. sub-directoria. da Capital Fede- de sellos e a fiscalisrl<:ão das agencias, que, 
ral. . em Minas, se elevam 'a perto dtj 700 ; o ser-

Attendendo, porém, que accresce para. esta viço das registrados com valor e da eX"pedição 
. o serviço que acabo de npootar, é josto que de valles po.taes, que se tem augruentado 
.. Sé _augmente o numero doo fieis do thesou- ext.root-dinariamente, a ponto de fazer do 

rell'o, .que proponho ~ejam sete, em vez de correio como que uma secção de estnboleci-
. cinco, como na respectiva. tabella. mento baocar·io; a varíedade_ e corupleiídade 

Na ultima discussão deste projecto, de tal servi~"O, que e:dge calma. e cuidado ; , 
. _ Sr. presidente,~ ~ara .. · supprimiu o loga.r justitiea, tudo isSo, o angmento, que peço: 
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de mais um tiel de thesoareiro para a admi
ni:;tr<.~Ç<10 post:\1 do meu estado. 

Não Yt<j o, Sr. l'rcsk!ento, ;\S r-azões qne 
terianl le vado a dig-au.. comn1h;s1o ~l. ~u ~·pri:nil' 
na Capital l'edera! e em S. Pau lo as c,,tego
r ias, au tigamen te existcu te..,;, 0n tt·c ca;·tci I'O:i e 
pra.ti.::a.ut<;S, qn<~ndo con~etV(Ja es;as a ::e::ma~ 
c:<te;;ot·ias em to<.l~s :•S ot~tras atlmitllsteaçues. 

o SR. ,~ :xToxxo OLYXTHO - Para obviar 
tttl i n<·O!WenientG proponho u. seguinte emen
de (!J): " G:> p1·a t!c;lll tos cartei rus, ca.rirn
lwiot·c~ o ~enentc~, de que fa thl u. tu.bella 
6, tet·[o >encimeuios, tlt:nualmentG rtxados 
:Je!Ct Congt•e:sso Nacion~tl, no te;pectivo or~.a.
meoto. "~> 

E:lSà cxcepçiio ai.Jert:~ crn t'avoa· üo:; ompre
gndos da C:\pita.l F~deral e de S. Paulo. não 
me parece se hut·moJJiS:Ü' com a justiç::. e com 
a boa marcha do set \'io;o . 

O SR. LA:u· uxmR- O serviço e n mesmo 
lllll'a os praticaute~ e carteiros t!c l • e de 2• 
classes . 

O Stt. A~'TOxu) 0L1.~THo - Eu sei nue nm 
·praticante tle 2• chLoS(;) póole l'iiZCl', o 'g-era! 
.mente faz, o serviço qne de,·e ser feito pc!o 
pra.tic~·nte de l • ch1sse, a" mcn<>s n:~ s ac:!n:i
ni~tr<>çues de categtwb su?e!'io:·. De:><~j<wa, 
por isso, pt'Opot· fJ IIe n:•s ;~ di!Jioistr·l\çDes c:!e i • 
cl:lsse não se lize;;6e Llistiuc~;üo entre pr-;lti
oantes de l• e de ~~, 1Jem como entre Càrteiros 
de I• e de 2~ classes, como a conmJi..>sã o propoz 
para:~ C:tpital Fe:ler::tl c S ~ Paulo. 

Relativamente no proprio proj, cto de lei, 
t e o !lo ainda un1a. propo~i:a, que sê rcl'ere ao 
tt.l't. 1•, Jettm. !), onde: nota um cochilo da. 
11i,zn:J. commi:;s;to UêOl'Çameato, aliá:; tilo so
licita em todos os detalhes do~ projec to3 que 
estuda. Diz u prc1ecto (W) ~ « crear nas ci
dades c1e :-autos. Rio Gt·:.tude e Campanha 
,;ecções y,in tae$, com o pessoal necessurio, 
ole:;t;u;arlo dllS :;ub-rJirectoriaS dOS respecti\'OS 
est:~do>. nome .. u·!o pa:·a cad:1 um:L dd!as um 
thes,luroiro e um lic l com o5 veocimeuto Ji
x:tdo:; f!nra tttes fuucc:on::u•Ios nas sub-di-
J'Bdorias t!e 2~ elas;~ ~. · 

Attendeodo, pm·êm, :10 g raudc attgmcuto 
do desper~~ que is:;o t r:u·h•, limito-me ,L [!'!.'O
por o t·e~taoolecimeuto daq uel!as cate:;ori:1s 

• em S, · p,, nl'o e na C;opital i<'ederal, p:\:'n :l[ o 
se fur.er uma exciií'çib, que parece odiosa, e 
bem ussim para qut! a clüs~einfe:·iOl' :>it·v:~ de 
tirocinio e constí tu;t utn e~t1mulo ás a~pir·~:ç:uc:; 
de taes runccíomu·io~. . 

Noto t.'\mhern, St•. presic!ente, uma :\nom:l
lia. m t ' tai.Jell:t u~, qnc mal'ca o vc:1cimento 
m:uimo do;; :1;cntes de J~ cl;:~se, úu :;, ::t 6 
contos. Essa nnom:din. ra:;ult:\ •lu seram taes 
ugentes sObi)t• l in:vio~ aus contaolot·.;s. cujo 
vencimento não excetle de 4:800$, mcsri10 tlU$ 
aàmiui:strações •le l" cbs:;:~. D~ modo que uru 
agente uo . cm·reio, qua :tttinj:t ao nu(ximo 
vencimen Lo :1. ~ue t em direito, g·anltn.ril. m::is 
do que S:)U supel'im: lliera.rchico na. me.sma. re
partiçii.o. 

o SR.. FRóES or: CRwz - Mas !s~o jà se dá. 
O SR. ANT~NIO OLYX'l'HO- Pm•êm niio é 

justo que se ãé ; e jil. que e>tamos fuzeudo a 
reforma desse serviço. cumpre smmr os de
feito;> que a experieocia e a observa~.lo te
nham i:l'pout:\úo. 

Nes:;<1. mesrn:l ta.b<'ll[. fig-umm ainda. prnti
cantes, ca,•teil·os, cal'imbadot•es e servectes, 
cujos vencimentos não romm fixado~, Jt:tre
centlo que o devam ser. q uan<lo o govemo li
zer o reguhunentu ela. lei. 

o S~t. FnA:-:c:sco VEIGA- v. E~. está 
concord:tndu COIUillÍi"O· 0 projecto ucix:t <\ 
Poder E:tecutivo a faculdade, quo nos per
tence, de marcar ordenados. 

01':1, :>r. r,t·esidente, pr-ocur:mdo mt tabel!a . 
n. 4. r:m: rix:.t os veocimer1tos das sub-dt
t·ectorl1!s de 2~ classe, os dauos nece:;sarios 
p:tl':t :w:dinr os vencimento:; do thesoureiro e 
do tiel u:l;.> secç,óes postaes, fui sorpreodi
rlo r:om a aaseucit\ do Ii.el de the.;oureiro em 
tal ta'oella. · 

0 SR. FRA.XCISCQ VEIGA dá um parte . 
O S!L A~'TO~Io ÔL \'XTllo- Toroa~se ne

r:e;;snrio, jJort:~nto, que lixemos tar vencimen
to, ou que modiliqnem<1s o projecto nesse pon
to, o r1ue me p ·recc preferh:e!. 

:\. denomitw çüo esco!hi•h• p:ll'a as l'epa.rti
ções po::t;tes üe :>antas, ~~io Gr·ancle e Cam
p:tnh 1, cet•tmnente qlle niio foi feliz. Seo~ão 
•1lttr ,!iz~t· una\ l'n\cçüo d•~ a tlmioistra
çCLo;.:: urrm 5Ub- d!Yi>iio úo serviço par•;t a 
}).,ã nr•1r chn. e l:o:l ordr.m do mesmo. Ora, 
t:ã.o se COt'llpt•ehende hem (j ne fLmccíooe :\ 
:!tlnJini5t racç;'io centml em Ouro-Pl'eto, por 
exctll[tlo, tendo uma de suas secçõe:;; mt cnm
P•~nlln, 1[\IC dista •lou~. dias úe viagem. 

E' u:n:l. questão de pequena importnncia 
r econl!eço. 

l\Ius. pam al'astar taes observações, de 
uma. lei que estamos disclllindo e de uma 
rel'orm•\ que e$tttrnos fl1 zen do, proponho que 
se deuomine delegac-ias às secções postaes q ua 
tigur:un no projecto; proponho mai8 qne 
sejão elln,; constituídas de modo diiTarente · 
do que foi planejudo pelt\ commissão. (Lê) ' 
« Essns tlelcgnclns lerão 11es::oal fixo,, tir-ado 
Lh\S respectivas adrnin i.tra~,ões supertol·es e 
com os vencimentos inuicados oa tubello d•lS 
:ldmini,;tJ<l<;Oes lle 3~ .clas:;e, sen•1o supprimi
dos n:~s ndmini,tt·ações os Jog-ares dos em
pr~~~· lo;; removidos pnr:J. as delc~:lcius .» 

P:u·a justiric;or es>:~ emenda lmsl~ lembrar 
qno, po~to que suuot•tliuadal! directamente D.s 
res~clivas admini~trnções, assas delegucin..r:; · 
soru.o rcpartitlles de uma. corta. ordem, Jlenn-
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de um 

recer-me solJre os pontos duvidosos r1ue 
apontei e chamar pa.rn. elles a escla.rechht 
attenção da digm\ eommissão qne o elaborou, 
A reforma planejad;L é bnstante importante 

--- :para reclamar discussão ma.is ampla; e, posto 
que ella. se imponh:t com um cer·to cur;1cter· 
de ur·gencia, convém que nJ.o passe desper
cebidn. tln. Cnnwrn ~ cotuo o foi mLs dna:; pri
mei ra.S lliSC1lSSÕCS. 

-:_;·, .-;....;,-· .;;;;. 

a ser um elos melhores SC!rviços ela Repu~ 
iJlicn ... Jú temos nllt.1ado muito t!e al.;uns :wuos 
a cst:L t)::trte. 

Por seu cara.ctcr c pelo ohjecti\·o que vi::a 
o co1·reio l'el)re:;cnta. um benctjcio ele que s~ 
ntilisa. toclo cidu.dão, pot• mais afastado rtne 
cstej;~ dos centros l)O[JulosoE. Todos podern 
a vali ar por si os progres~os que fizermos na. 
rapidez das communicações escri ptas, bem 
como .a somma de beneficios que t!'aZ o aper
íeiçoamento do serviço. 

Por outro lado, ·a caracter inter·nacional do 
serviço postal irá mostrar Já fóra. o grão de 
desenvol vimentoa. que attingirmosnesse ramo. 

Si conseguirmos fazer uma boa. lei, estou 
eerto de que encontraremos no digno f'uoc-

• ·rr :"'O "r· 

Republica, um executor consciencioso e es
clarecido, ca.-paz de elevar esse seeviço ao 
grh.o de desenvolvimento e importa.ncia que 
tem 1_10s pn.izes mais cultos da. Buropa e da 
Amer1ca .• (Apoi('.dO.<: • m:l~íln lu:m, m~eito ben~.) 

SESSAO DE 25 DE .JUNHO DE 1892 

O Sr. Leopoldo ele Bulllões
Sr. presidente. não tive a fortuna de ouvir o 

· · · · r r ri( o obre ne(J'ocios 
de Goyaz pelo meu illustre conter·raneo o Sr. 
Fleury Curado, cujo nome peço licença para · 
declinar. 

Não me achava. no recinto qua.ndo S. Ex-. 
~e occupou do assumpto, na sessão de 20, 
1·azuo pór que nã.o pude respond ·r inconti
nente á~ I_)erguntu.s com que me honrou. 
AI_)ezar de inscripto, V. Ex. sabe que nuo te
nho tido occasião de 1h.lla.r por ter :;ido pre-
terido or outros oradores; so agora me é 
dado correr ao appello do Sr. Fleury ura o. 
S. Ex. não trouxe novidade ú. Camara. limi
tou-se a an::~.lysar peefunctorit~mente as in for-

interior diz o 

• • ... C" , 

14 do cot·reJltc, em t·espo::;ta ao de::;ta. Ca.mara, 
n. 43, de.:~ do COL'l't!nte, rcmettcndo, por cô
pin, os tclcgr-.1mmas que àquclle ministerio 
u irigiu o governador do estudo de 9oya.z, so- .~ 
Jicit:tndo a remo~,~ão do juiz de diL·eito da. 
comarca de Bou.-V1sta, bacharel Henrique 
Hermetto Martins, c a.ccrescentando, com refe
rencia ao ultimo quesito do ci~a.do officio,que, 
nã.o c:onst..1.ndo ainda. a organisa.ç:ã.o jurídica 
do mesmo estado, nem a promulgação da. re
spectiva lei de orçamento, c:ontinúa a magis
tr-atura de Goyaz a cargo do governo da. 
~nião, de accordo com as disposiçõ,es em 
v1gor. » 

Os telegra.mmas <tqui :tlludidos dizem o se-
guinte (l~) : . 

Cópia-Telegra.mma - be Braz .Al)rantes 
governador, ao Exm. mini:Stro da ,justiç!a.~ 
Goy::~.z, 31 de maio ele 1892; 
. ~uiz municipal e promoto~ Boa~Vi~ta par

t1c1pa.ra.m oflic10 que se rettr:.tram sede co
marca ~.ra. Phi!adelphia, onde se :wham. 
por tà.lta garantia.s de _ vida, visto que gru-
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po:: capangas tormauos juiz de direito e 
Maciel Perna trazem cidade em terror. 

Pelo correio remetto officios em origimtl. 
Pa.rtici ei remoc<lo 'uiz de direito. For·::tm 

assassinadas algumas pessoas, entre t~.s q uaes 
chefe republicano cu.pitão Alexa.nure Gomes. 
Seguiu para lá capitão de policia nomeado 
deiegado e for~ 30 praç · l l ~ -

stabelecer ordem publica e punir culpado:s. 
Coronel Leitão, deputa'!O estadoal;' con

seguiu deixar cidade e vir esta eapital, de
pois de ter sido sua casa cercada. cn.pangas 
que contra elle desíechar·:.t.m tiros. Providen
cias tomadas espeto restabelecer tranCJ. uil
lidade. 

Gabinete do minist1·o da.justiça.-Estil. con
forme.- B01·ges .il-Iontei1·o. >) 

« Cópia.-Telegramma-Do tenente-coronel 
Bra.z Abrantes, governador, ao ministro da 
just:çn .. -Goyaz. Hi de maio de 1892. 

Peço nomea~:ão chefe de policia Dr·. Luiz 
Gonza.ga. .Jayme, juiz de dir·cito da coma.rca 
Rio Coxim. podendo V. Ex:., si entender 
acer · o . . remover para csti.t coma.r·cn. o juiz 
de direito da. de Boa-Vista, Henrique Her
meto !\'Iartins. parecendo-rn~ este o melhor· 

· meio de estabelecer a, paz em Bo::.t-Vista, visto 
distar aquelia comarca :30.0 leguas dcstti. ca
pit<tl. Peço providencia pelo telegr·a.pho. 

Ga.binete do ministro da justiç:.t.-Esti;, con
forme.- C. B. J11onlei1·o. » 

Sr. presisJen~e. estes telegramma.s funda-

motivos constantes destes telegrammo.s. O 
governo julgou-se habilitado a fazer a remo· 
c;ã.o desse ma.~istrado por nü.o estar a magis· · 
tratura orn·anisada. no e~tado e continuar a 
que lã funcdona. na rlependencia do governo 
1ederal. 
. 9umpre ponde~r. S_!. :P!esident~. que o 

' ' . 
·a comarca do Rio Verd(~, que está preenchida, 
mas para ;.., comarca do Rio Coxim, que se 
vagou por ter sido o respectivo juiz de 
direito nomear! o chefe de policia do estado. 
Pergunto: podia o gover-no, segundo a legis
lação em vigor, remover, por conveniencia 
do serviço publico, um magistr<tdo de uma 
comarca p:,ra outra? 

Este ponto, Sr. presidente, não f'oi posto 
• • ...., • r 

poderia sel-o. i vista do decreto n. 559 de 28 
de junho de 1850 (W): . 

«Art. 2.'' Os ·uizes nã.o oderão ser remo-
vidos, sem requerimen o seu, para comarca. 
de classe inferior; e na mesma classe, sinão 
nos casos seguintes : . . . 

:-;; - , c 
civil ou estrangeira, ou mesmo sediçã:o ou 
insurreição <lentro da província, ou conspira
ção dentro da comarca .. 

§ 2. C) Si o presidente da província represen
tar so brc neces~idade d::.t sua. remoção, com 
especificadas !"J.zões de ordem publica. Neste:
ca.so, ser<.i. ouvido o Conselho de Estado, prece
dendo audiencia do magistra1lo, sempre que 
della nü.o resultar inconveniente; dando-se . . 

.. ' 
das razües de su~t remoçü.o. » 

Esta lei promulgada no tempo de Euzebio 
de ueiroz nunctt foi considerada como ma-
nejo eleitor·;.tl e muito menos emprega a. para 

· tal fim. 
<< O governo da União entre:;-<trti. nos estil.dos A iminuação que se quiz fazer a respeito, e 

a administração dos serviços que lhes com- ba.n;tl e cahe ttte pelo ridiculo: primeiro, Sr. 
petem. i~ medida. que os estados se ibrem org11- p·.··esidente, por·que na Boa Vista de Tocantins, 
nis:tndo. » ~ 

onde o partido republicano domina e onde 
Desde que em Goyaz n.ind::.t não lm a lei da nnnca.peruemos eleição, nã.o tínhamos neces

organisu.ç5.o judic:ia.rin.. de:sde que lit uü.o 1'oi sitlade de auxilio official para um pleito elei
votada a lei de orr.~amento, nem 1bi organisada tor-::tl; segundo, a noticia da remoção do juiz · 
a magistratura csl:.:.t;loat, claro esta que a só poderia chegar a Bo:.t-Vista 60 <lias depois 
administraçii:o ch justic::a corre pelo governo da clei<,:ão. 
federal e. está delle dependente. O Sr . Fleur·v Cnrarlo n.inda formulou um 

O Sr. Fleury Cm·ado iormnlou no seu segundo quesito: por que razão se enviou 
requerimento o seguinte quesito : quaes os forc:~ federal para Boa Vista e não força poli
motivos que d~>terminaram a. rem1_l(:ão do juiz cial ? 
de direito Hermeto Martins da comarca da Esta informação, St•. presidente, devia. ser 
Boa Vista ara a do Rio Verde estando oro·a- edida ao ini tro da •ruerrtt c não ao mi-
nisado o estado de Goya.z? . nistro do interior e o fttcto de ter permittido o 

Sr. presid"nte, como veem V. Ex. e a. governo que se empregasse a força federal 
Camara, o ofticio do Sr. ministro do interior para pacificat• uma. comarca longínqua, em 
e os te~egrammas que acabei tle~ler respon- üüta quasi que :.t.bsolut:.t tle força policial, 
dem perfeitamente a este quesito. O juiz de nü.o estando o estado detinitivamente organi
(lir~ito Hermeto Martins foi removido · a l sado, só póde ·dar lagar ~ l?~Yores e nuncn. a 
pedl(lo do governador de Goy:lz e pelos censuras ao governo da. Unmo. · 
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A força policial de Goyaz está sendo agora sorteio ou engajamento ,proporcional á popu:
ot•ganisada e lucta com grandes difficulda.des la<;ií.o, o contingente nece.'5Sario para. preencln
por falta. de p!ssoal. . mento dos quat.lros da. força policial que 

viço acham-se desfalcu.da.s. porque . o go'"2r
nador de Goyaz. tendo de at:endet' eis requi-
si .õe.:; de autoridades ·t i ·a··- ~ · ·. 
do Rio Verde e de Santa Rita do Paranahyba., 
mandou grandes escoltas para estes pontos. 

O Dr. Fleury Curado, goyano, que a.caba 
de chegar de Goyaz. parece. ignorar estas 
cousas, ou por falt·'· de iníor~a.çi3es ou por
que, talvez, nem leia os jornaes de sua terra. 

Vem aflirmar aqui que a fqr·ç~ polichtl e 
insufficiente para o serviço da da capital 
e pa1-c1 as diligencias fôra .•. 

O SR. Fr.Eti"RY Gr.m.Aoo - ' 
suffici~nte, porque a 19 de fe-vereiro havia. 10', 
praças na. compa.nlüa, e este numero é mais 
que sufficiente não só pam a g·ua.rnição da 
capital, c para ou ros 
J?Ontos. 

0 SR. L. DE BT.il.HÜE~ ~Contesto aaffir-
· · m eo e para 

0 ~·R. FLEüRY CURADO-Com quantas :pra
ças se fàz a guarniç~ão de Goya.z? 

0 SP... LEOPOLDO DE Bti'LRÕES-Nunca mon
tei guarda.. 

O SR. FLE'GRY CURJ\.Do-Mas V. Ex. não é 
governaçlor de Goyaz? 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULIIÕES-Ainda não O 

il~'truil-a b::~sta que invoque o testemunho do 
governador do -estado, q'!Je na. sua mensa.g~m 
lida a I do corrente perante a ~.ssemblea., 
disse o seguinte (le): . - o SR.. FLEL"R.Y CriRADo-Agora e que está.. 

« Dei ao corpo policia.l uma or,zanisação bas- o Sn.. LEOPOLDo DE Bur.uõEs-:-Creio ter dito o 
tante onerosa·,para ·o.s · cofres puhlie;os. mas a sufiicientc pn.ra. provat· ao St;. Fleury Curado 
unica que me pareceu conveniente nas nossas que o governo foi !enl na. resposta. que deu 3.0 
circumsta.ncia.s. seu requerimento; n<loobst::tntc, S.Ex diz que 

· Com uni territorio '\"n.sto como . o nos~o e · · • · ~ · 
o o gove,.no ;mçar mao da torc:a e..-ash·~t.e que seu requeriinent;o (biannulta(lo 

publica federal. úm limitn.do num :>ro de offi- em se.us intuitos t! ii·u .-tra.clo em seus e1Ieitos. 
ciaes e pr~ças seria. insncnciente para. t\.~t~n- Ev:t=-iva, ~ Pois o "overn · _ 

• , mã.o de eva.,h·Hs p:ml. explicar acto!i sel\s, 
)?elas autoridades policiaes e j udiciaria.s. praticados de acccmlo com a lei c no exerci-
. Hu. pouco dando-se em Boa. VL-;to. do Toc:m- cio üe uma. a.ttril.miç..l.o sua. incontcstnd~t e in
tins um lament..·v·çoel conílícto. em (JUe loi as- contestavel? 1ntuitos annultn.do~? Nã.o com
sassinado o cida.tlã.o Alexa.nrlre Fr:trici~co Go- p1·elrentlo .que intuitos potleria. pretender ter 
mes, um dos homens ma.i~ importn.11tes da um requerimento destes. '" não ser tr~er â 
Iocalirlade~ e nrgindo ma.ndal'·se n.lwir· a.lli Cn.mara esclare• i mentes do go\·erno sollre uma. 
rigoroso inquerito para. a puniç~ão uos culpa- q ue~tão gra.vc·. Foi isto n que se deu. sal \·o si o 
dos~ para. o que se· fltzia necr->ssario garantir a t'equer·imento do Sr .Fleury tr·rtziacm seu lJojo 
autoridâde incumlJida d:.t dili::rencia, lla.ndo-lhe e11eito:O secr·etos, vi~:.tY:.'I. intuitos reserva.dos, o 
força, foi mister que me dirigisse no go,·erno que não acredito .•. 
federal solici tanclo 1 icenç-.a IJ . r3. em J)reg<:t.r 
nesse serviço, que devia ser feito pela policia., O SR. FLEti'RY Cti1~Ano-Não, senhor. 
um oflicial e 30 praças da guarnição militar O SR; LEOPOLDO DE BuLIIÕEs-Effeitos occul-
aqui estacionada. · tos1 P<trecerh\ tel-os, si o Sr.' Curado tentasse 

Com grande difficuldade tenho luctado para agora, por exemplo,la.nça.r u'ma ponte sobre o 
preencher o quadro da força policial, tendo abysmo que o sepa.r-a do pa1·tido catholico, ao 
conc::egnido até . llQje orga.nisar 81)euas ch.1.as . <. ... • 1 x. se a 1ou para com a er o pa.rtJdo 
companhias, das quatro de que se compüe o republicano. mas do quals~ separou ou an-
CO't'po. . . . . te.s 1oi alijado. ' 

.Julgo de mdechnavel neces:tda.de qu~. 0 SR. Fr ... EURY CUR,\Do-Peço a. palavra para 
us~J!dO da faculdade que ::ros confere~ Cons~I-

1 
um3. explíca.~ão 11e~soal · 

tu1çao na 23 p<\.rte do §lo do art. 6;:>, pr·on- · ' · · _ ~-
dencieis sobre a rnateria, decretando a obri- O SR . . ~EOPOLDODE BULno~s- .FOI o que. se 
ga.ção para .. os municipios- .de darem, :por deu. O ulustre goyano, . ele1to pelo parttdo 
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republicano, incom:patibilisou-se com esse :par
tido, amou-se ao partido catholico para com
bater aqu~J~e; incom~atibilisou-se ~m seguida 

O Sa. FI .. EURY CURADO - Não ha mais par
tido cu.tholico em Goyaz; é o partido federal. 

O SR. LEOPOLDO DE BTJLHÕE;;-0 Sr. Fleury 
Curado, fazendo a defeza do juiz de d1reito 
Martins~ leu um topico de um artigo da Folha 
do Nm·te. Sinto que S. Ex. não lesse á Camara 
e não trv nscreves3e em seu discurso todo o 

proxima de Boa Vista e é orgão do p:·trtido 
catholico na comarca do Porto Nacional • 
constando-me ue entre seus redactores fi.-
guram ous ra es omimcanos, que, em vez 
de cuidarem de ca.techese de índios, anda.m 
fazendo politica no estado. 

A Falhe~ di> No1·te é um periodico dedicado 
aos interesses do partido catholico .•. 

O SR. FLEUR.Y CuRADo- Não apoiado. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- ••• e denuncia 

·a sua parcialithidé commentando ao sabor de 
suas <!On veniencias os acontecimentos da Boa -· . 

' , 
ta.dos de parte a. parte. 

O Dr. Hermeto c:onse1·va-se no seu cargo de 
juiz de dir•eito, sem a intenção de retirar-se 
da comarca, porque o povo que o sustenta 
exige a sua conser\·acrro. 

E.~tâ. 1m·dw. em um~t situaçan melim:lrO.'iQ e 
c>·itica-po>· fo/ta. de frJrças, CM~ta1tdO unica
mente com a illimit11da rlcdicoçlio dos amigas 
gue o C">'cam e em quem mnito confia. 

A política de Boa. Vista acha-se, :portanto, 
causando seria inquietação. 

Receando um uesaca.to, o povo '\"'ive agitado 
e intranquillo. 

Isto não póde ir adeante. 
A autoridade sente-se enfraqu~cida, ao passo 

que a bandeira da anarchi~ vae gan_hando 
. 

Aquella coruarca carece de providencias do 
·· gorvPrno. · 
· Embora est~jamos con ... encidos de que as 
·· nos.sas alegações em fh. vor do norte nunca 
pa.s..~m de trombetas que clamam no deserto, 
reclamamos garantias que assegurem a doce 
paz dos· boavistenses.)) 

tholico, de que o tenente-coronel Perna é o 
chefe visível em Boa Vista dó Tocantins. 

0 SR. FLEURY CURADO-Já ha chefe visivel 
e chefe in visi v.el ! 

0 SR. . COSTA JUNIOR - ISSO é proprio da 
i O'reja. · 
e 0 SR. LEOPOLDO DE - BULHÕES - Diz O Sr • 

Sebastião Fleury que os frades não tomam 
ttrte em movimentos olíticos no estado. 
Não e exacto; não só tomam parte activa na 

política, como assumil'am com o .jaiz de di
r~ito a · responsabilidade dos crimes de Boa. 

Os frades dominicanos, importados. talvez 
ã custa. dos cofres publicas, para cuidarem da 
catechese de indios, nunca. tea.taram disso. 

Assent..tram o seu quartel-general na capi
tal, de onde fazem as soas arrancadas ou suas 
excursões de propaganda :política, ora para o 
norte e ora pa.ea o sul. _ 

Quando come!:-Ou-se a fallar em ensinoleigo, 
secularisaçã.o de cemiterios, casamento civil 
e quejandas heresias republicanas. o frade 
começou a intervir abertamente na política 
:por meio da propag-anda no pulpito e no con
ftssionario, combatendo as no,as instituições 
a ponto de, confessando um homem influente 
em Paulo Affonso, antes de absotvel-o, per
gu_!lta~ s! ainda acompanhava: os republicanos. 

peta. O confitente respondeu : sim, eu per
tenço ao partido rep11 blicano e continuarei ~ 
servil-o ; o fmde levantou-se sem dar-lhe 
absolvição. · 

Sr. presidente, quem conhece o coronel 
Gomes Leitão e o tenente-coronel Maciel Perna, 
vê que estes honiens não poderi~m ter-se. 
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armado e nenf armariam aos seus· amigos 1 A maioria dos representantes ·de Goyaz 
para se hostilisarem ferozmente, sinão f()ssem havia su:l!ragado as candidaturas de Pru~ 
açulados por exploradores. Estes cidndãos dente de Moraes e Floriano Peixoto e por 
são cunhados. ertencia. · · · - · '· · -
guardavam não lla muito tempo solidariedade 
completa. · 
· 0 SR. FLEURY CUR.AD dá 
0 SR. LEOPOLDO l>E . BULHÕES - Sr. presi

dente, vou terminar para não prejudicar 
àq.uelles que se acham inscriptos e desejam 

·fallar na hora do expediente, já quasi ex
tincta; mas antes de terminar, cumpre-me 
mostrar que não teem procedencia as argui
ções que fez o Sr~ Sebastião acerca de vio
lencias praticadas em Goyaz. Esperava que 
S. Ex. mencionasse os factos, mas S. Ex. 

não rebaixar a attenção da Camara. Magnífico 
Bystema de formular accusações! Sr. presi
dente, si ha cousa que possa rebaixar alcruem 

Lucena. do presidente eleito, aos quaes se re
commendara o Sr. · Fleury. Tremenda reac-
ção desencadeou-se contra · · 
cano e Goya.z, inspirad<L e dirigida :Pelo 
Sr. Fleury, que com o elemento official á sua 
<.lisposiç:.ão, tão tristemente conquistado, acre
ditou poder montar um partido seu no es
ta.do. 

Posta à prova a firmeza e a lealdade do 
partido republicano, verificada a impossibili
dade da sua desintegração, o Sr. Fleury 
Curado teve de ir pedir auxílios e protecção 
aos catholicos, que o acolheram ara de .ois b 
< t.Jarem o se10 esse -par 1 o ... 

0 SR. FIJEURY CURADO-Pe~,o a palavra. 

ce1 es casa. e a :r1 una par a.men- duas e tres vezes a assembléa constituinte 
ta r, são as accusações sem base, as criticas pelo liovo governador do Sr. Lucena, u. as
odientas. mesquinhas e estereis. sembléa. resistiu. não reconhecendo como 

missão composta. do Sr. d~embargador Paraiso ella fôra tlecretad;t desde 1 de outubro 
Cavalcanti, présidente, e dos Srs. Drs. Pereira, de 1800. . . 

· Ramiro, Sebastião Fleury. Souza, Guimarães . !?Lect1·~ca f?l a pa.ssa~em do Sr. Fleury do 
Natal e do humilde orador, para elaborar 0 se10 do p~t1do repubhca.no para o governo 
projecto de constituição do e::ta.do. que o quer1a esmagar ... 

A commissiio reunin~se innumern.s vezes e o SR. FLEL"RY CüRADO-Tinbamo-nos com-
depois d~ Jl!.l~to estud? formulou um pro,jecto promettido a votar no marechal Deodoro pam 
de constrtUI~"J.O que fOJ apresentado ao gover- Presidente da Republica. 
na.dor em outubro e aí do mesmo mez pro- o SR. LEOPor.Do DE BuLHÕEs-Não é exacto. 
mulga.dado :por ~Ue como a l~í fund~mental O manifesto que se publicou antes do pleito, 
do estado. ad ,-c(e'l·eru.Lwn da ussemhlea, con- nem se relerhl. à eleiçtio presidencial. 
vocada incontinente nos termos ela dita con- · . _ . 
stituição. Mas. depois ·de eleita e reunida a I , O SR . . FLET.J~Y CuaADo-Pms nuo; o mam
constituinte para approvar essa constitui- festa estú~ publicado no Jornal de Goya~. 
ção... 0 SR.. LEOPOLDO DE BULIIÕ~s-E' uma in-

. O SR.. FLE't.JltY Cu"RADo-Projecto de Consti- exactidão, repito !3 desafto o J!~bre deputado 

0 S~. LEOPOLDO DE BULHÕES- . . .. ou pro- _. 0 SR.. fLEURY CURADo-V. Êx. e que estiL 
'jecto de Constituição, como queir-a o nobre ' falk'tndo <t verdade. , · 
apartísta, eis que na politica d~ governo d~ I q SR. ~EOPOLDo DE BuLrr?E~-0 m~uifest? 
'Uniã.o se op~ra profunda aH.eraç--<.~.o, . determ1- 1

1

. esta publicado e a Camara _1ac1l~ent~ .JUlgara 
nada pelâeleição do marechal Deodoro para quem é que em questão tão melindrosa ialt,a. 
Presidente . da. Republica, . á. verdade. · · 

... ·. · 
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0 SR.. FLE\JRY CURADO-V .Ex. é hoje O go
vernador de Goyaz, por isso convem dizer 
isso. 

0 SR.. LEOPOLDO ·DE BULHÕES-Diz aind:t O 
digno co~estadóano que se julga.ria. deshonrado 
s~ ~nterviesse actualmente no movimento po-

Esta declaração surprehende·me,pois S.Ex., 
que· Joi eleito pelo partido republicano, que 
está de posse de um mandato que lhe confiou 
esse partido. si acha que é uma deshonra 
qualquer intervenção na politica republicana 
do estado, como póde sem desdouro continuar 
com assento nesta casa 1 

A logica ·a obriga a uma prompt.t re
nuncia ... 

mesmo fugir delle. ma~ comeÇaudo pela re
nuncia dó mandato que clelle recebeti. 

O Sn.. FLET.i1tY CURADO - Citei Jhctos que 
V. Ex. nã.ó contesta, e -rem aqui enrolar. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕEs-Pa.ssa.ria a 
_tratar do manifest~, do presidente do part:do 
catholico ou nacional, o Sr. c::oneg-o Xavier. 
partido que hoje tomou o nome tre j·qmúli
ceno edeml si ti v esse tem o ... 

0 SR. FLEURY CtJ'R.\DO-E' partido. 1'e~leral. 
Tudo isto é politica. ; eu queria aca.bar com o 
artido catholico a bem ela Re ublica. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕE5 - •. . limitar

me-hei, porém. u. lel' alguns topicos de:5se do
cumento político 11ara pro,·ar a alliança. do 

.. Sr. Curado com os advcrsario:: dn. Repuulica. 
alliança que se desfez, segundo ttffit·m:t o pre-: 
sidente do directot·io catholico. pela. imprensn, 
(sem contesta.ç~lo até llQie). por teL' thlta.do o 
mesmo Sr. Curado aos seus compromi:'~os.Eis 
os topicos (lê): · 

. <<Todos sa.bem que em fins de maio declarei 
pela Ga;eta Govana que circumst;.l.ncin.s de 
ordem politica. ha.viam influido pa.ra ;1. fusão 
no partido catbolico do elemento que se sepa
rou do centro republicano. 

A 6 de junho appareceu o Esla'lo de Goya; 
trazendo o progrumma do novo partido. 

mts r que e.·p tque a.o pu tco os mo I
vos que actuaram para a. 1brmaço-.J.o de:;sa, ag
gremiação politica e as circp.mstancias prin-
cipaes que se deram·. . · 

Em cht:gando a est.:1. capital. vindo do Rio 
de Janeiro, onde influiu Junto do go\ erno do 
Barão de Lucena para que a mãos mais habeis 
passa.s::;e a _administração e tivesse o cunho de-· 
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mocratico,como o quer a'Constituição FederaL 
o Dr. Sebastião Fleury Curado pl'ocurou-me 
como o fundador do partido eatholico neste 
es a o e ( ec arou-me que se empen 1ava para 
que o elemento que se retirara do c~ntro re
publicano se fundisse com o partido catholico, 

· · ::- ai·tiuo naeional ou fe 
derativo. Declarou mais que eu era apontado 
c devia ser o chefe des~a aggremiaçiio, pois 
eu o era do partido catholico tão bem di~ci
plinado e puJante. 

«Ponderou-me mais que a rlenomfnaçtío 
nar.ltJ. inflttia nos intuilos dos cathnlic;os, pois 
accei.tava o nosso p1·og,·a'ilMlla. Disse ainda que 
inimigos m<'llevolos haviam feito crer ao paiz 
que partido catholico ~restaurador e~·a uma 

cousa. alguma. e que ia retlectir· e consultar 
sobre c.t proposta, pois, sem consulta, só ac
eeitava uma allianç:a.. 
............ • ........ ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Por essa occasião. o Dr. Sebastião. tal vez 
desconfia.do que duYida.sseú1os (];.t sua sin
ceridade. di~sc que como a.rrhas de-sua leal
dade renunciari:.t o m~tndato de deputado 
ü!tlerat pois. pela fusão tudo sacrificava. 
Respondemos que o seu logar na Cama,ra 
1ederal estava bem preenchido: como arrhas 
hasta.vn. a Slli.t alavrc.t. >,. _ 

Terminando o seu man ife.~to ao publico, o 
cl1elb ..to partido ca.tholico apresenta, os mo
tivos por que decahiu da confiança do mesmo . . ·-
IJ~·a.ndo com S. Ex. toda, e f(uàlquer solldarie-
datle. ·· 

A det~sa, Sr. presidente, r.los fl•adcs c ca
tholicos dn. Boa Vist<t, tcntalla, }>elo Sr. Fleury 
Curado. vi::::wà. como disse. umú, reconciliação 
de ~. Ex. com o Sr·. co nego ~a Yier? Serão 
o~ int1.tito.~ tlo requerimetlto, e que for·am 
frustrn.dos pela.s inli>L·maçues do governo ? 

Vou agora., Sl'. pre~~idcnte. dar'" V. Ex. e iL 
Camtt.l'~t a razão por q ne não consitlero nutis o 
Sr. Sebastião Fleury Curado representa,nte do 
Estado de Goyaz, não podenclo S. Ex. continuar 
a fallar aqui em nome da terr~t goyana. 

0 SR. FLEURY CURADO-Peço a palavra. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-VOU ler a se-

~ . 
sentou a uma assemblé<.ttle designados (que se 
impa. va de assemblé<t constituinte, em lJgar 
da legitima que tora dissolvida á mão ar
mada) logo que constou em Goyaz o golpe de 
Estado de :~ de novembro de 1891 : 

« Moção -A Ca.mara con:5tituinte de Goyaz. 
solidaria com o elevado pensamento polttico 
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que determinou a. _dissolução do Congre!!So 1 O Goya::, _orga.m :rep~blicano, extranhanM 
Nacional e appln.udmdo. em nome dos roros este ndhes1srno e1ectrJco e sorprehenilente 
int.eres,cs da pati'itt republíe;ma. o acto de rlo Sr. Fleury e dos mri •umle< que o ac?m· 
energb, \mico c~ paz de nos det?r mt m:.m;h:J.. pa.n\1avam. peovorou •'e S, Ex. a scgumte 
<1<1 :1narchi<:, S;túdn. o P!'esidente da Republica i respos~a: a pr.,posito <le um boletim em que 
e o Sr. Rtrao tle Lucena .. » se notlctav<.~. a tomada da fortali:>za de Santa 

U S D I to .· · d' 1 Crnz · 
~X R. EPUTADO- ; e 1rrespon lVC • «Qu~ app:aw/imos 0 (JOlpe de Esta-lo de 3 de 

0 SR. r'LEl"RY CURADO-Peço a. palavra 1'0~~mb1·o. or,n(eSSQ.niol-o go~to;amF.nte e ••• 
· p;ra.responder. sustentam"s Q JlQ;~o morto de pensar, por qttaH-

0 SR. LEOPor.no nE:Br;r.HÕEs-Nii.o tico11 aqui, N o Con.11r~s•o como ia, como ainda '11ae e um 
Sr. presidente, o enthu~iusmo tlo ex-dll[lutatlo fl~·g~llo i•ttol<l•·a'!let. -
de Goyaz peloattenr.ado !le 3 de ~10vembro, lJ{•t.<, qu•. appl,:wu.~simo•, qu~ m'l.nife.•tasse
que importaria a. morte d:t Repu bhca ·o op- mos o 'YIOsso IJ'""hop2lo pronunc:am.ento contra 
:probrio nacional, >:i uma. reacção immediat:L e n qovar11o de F o.·iann Peixotn-e IJUll f.·lha a 
pa.trlotica. não viesse salvar u. no-sa patria.. 1•1·nvn: pela si•••p~es l"<t=il'o de {allt~,~r o {acto . 

. Nomes •:o numero do jornal official: redi- o Sn.. FLEUll.'t CURADO-O artigo estâ. a.s-
g1d0 pelo Sr. Fieury Curado, que tl-a.zm. nas ~i"'na.do ~ 
suo.scolumna~ editoriaes o mar:.if~$tO do ma- ·"' · _ .-
rechal Deodoro e a moção que a ca.mara. ja O SR. Ltoro~no_ :DE B!JLnnEs-Nao, ~as 
coullece. lí:He 0 seguinte. no ~eu notic:ario: esta na. part~ eclrto:t:~l.do .Jornal qus pubhca. 

«CapitiJ/ F e len;.l- Tem si1io apoi;ula peto ?S ac~s offlc1aes. _dn·Jgtdo por V. Ex., como 
governo t!e todos os est<1dos e p2Io pnvo br·aú- e pui.Jhco e notor10 em Goyaz. 
leiro em gllral, a medida de accendrado pa- O SR. FLEURY CuRADO - Eu não era re-
triotismo e ma.-cula ent>rgia tQmada pelo ma· d::tctor. 
rechal Deolioro, dissoh·endo Congresso Na
cional. 

A imprensa fluminense não censura nem 
applauue- o acto .. em virtude. de intim:1ção da 
:policia afim de evitar os desvairamentos de 
linguagem, em nada edi1ktntes, de ~rto~ 
collegas da imprensa fluminense. 

Por ora. nos· limitamos a not.iciar: ~os 
nossos leit1res o ê~tat.lo de tra.nquilUd<lde dn 
Ga.pitnl Federal e dos estados.agu3rdantlo p<~ortt 
depois as lar !las conúderaç :e.:: que o C;l.SO po
litico impõ?. 

Em Goyaz, o decreto de dissolu~ão causou 
geral contentamento t1nto. na capital como 
em diversos pontos do interiot•. 

A el:'te Congresso, que niio soube conceder 
n.o estado de Goyaz um ceitíl par-a colonisa-
çã.o e immigmç-lo, estando repoltreados em 
suas cadeiras tres sen;ulores c dous deputado5 
que a i5.$ por dia estavam :pagos pál-a for· 
m<l.rem leis retroactiva.s e imporem :l. este 
pobre povo Con:;tituiçcesclamlestinn.s-a este 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHUES-Si. O honrado 
cidadão goya.no, eleito pelo partido republi
cano. hQje ach<~ que ~ta política o deshonra. 
si o Sr. Fleury entende que este congresso é 
anarchico, e desordeiro, e despresivel; nãG 
comprehendo como s. Ex. bm coragem de- · 
pois de tudo isto. de voltar à ma cadeira de 
deput..1.do. quando tem consciencia de que o 
seu m!l.ndato c~tó. moralmente cassado. · 

o apoio de S. Ex. não póde honrar nem 
deshonr-.1r o partido republicano de Goy~, 
porqne esse pnrt.itlo já.m~.is ambiciona.l-o-ha. 

Tenho terminado. (1\[~.âto bem, Jliuito bem; 
o oraâor ti compl"imcnt"clo.) 

·sESSÃO DE 3 DE OUTUBRO DE 1892 

(Vide po.g. 1,0 do 6• vol.) 

Congres..<a nós só devemos despreso.» O Sr .. Alm.hto A. (i'on.-:o ( -pela 
Celebrecoiucidencin.. Sr. pt•esidente. no dia orlem)-Jul;;o,que advogo a. causa.da ordem, 

em que o Sr. Fleury Curado applaudia com e facilidade metllodíca da resolução llos ne· 
tanto frene~i o governo da dictctdura e a ten· gocios. com n. sollicítação, que vou fazer. 
tatjva. de aniquillameuto das nov~s institui- E' por isto, que ouso tomar um instante 
çõeõ. na. capital federal triumphava. a rcvolu- a V. Ex. 
ção, com Floriano Peixoto e custofuo Joõê de A lei, que nos rege, consagra. a permL'l.São 
Mello ! . de porler qualquer Deputado pedir, qlle se 

A notícia; •!o ~ovimentolegalísta não f.1.rdm< discuta ne~ta Casa uin projecto de lei, sobl:"e 
a repercutu· nas quebradas da Serra DouraJa Que não tenha tidq tempo. ou opportum
em Goy3z e, •nita')i1r. ,Jict•J l . . . . . . . . . . . .. . tbtle de dar o conveniente conselho a ·com-
o Sr. Fleury Curado q,1e jl~ hltvia a.dhe- mi!'l'>ÜO ~espe~tiva. . 
rid. o ao !5 de novemb:·o ·ue !S90, ao 3 de no-~ Ha. m~is rle dom; mezes, se acha na. Camara. 
-vemb~o de 1891. adb.eria. tambem ao 23 de um projecto vi.odo do Senado, por una.nime 
n<Yvembro ó.o mesmo a.nno ! · voto da.quella. venera-nda. a.ssemoléa., no qual 
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propoz o Sr. Amaro ca.valcnnti, nobr~ sena-~ Como V Ex. hem salJe, não sou orador núo 
dor pelo Rio Gr.tnde dn Norte.· • o .:J.ugmento apoiados : sou mais homem de acção do que 
de vencimento~ do; Empt·e~:ttlo~ de totl.u.s coulJecedor... . ' 
M c~asses d•\ Imorel.lS.'l. 1\:tclonal e DiariQ 0 S:t 0 T -Dn " · d· 1 · 
Ofllc•al. provnndo. Sllnult~.ne:tmente. que os - I IOICA. s "orev•s .t r letorlca. 
actuaes wmcimentos. que elles !>Cl'cebem, slo O SR. Tnn~IAZ FLORE~- . • tl r,s floreios da 

··osmesmns, qu~eru.m. hacere<Hie vinteannos. t·hetoricn,com•• muito hem diz o nnbre deptt-
E:::tando V. Ex. !Ora. da ~lc.>;~., por motivo htdo por Alu.góas: cmtl·etn.nto, estou ncostu

justiticndo, tive nece.;;sit.!adc de apresentar tnntlo a seguir a beneficu fôrmu!~. dos bomeos 
um requerimento, em que sollicif:AY:\, que. qu~ sentem a :mo. respnnS<.lbílhl:tÇe: -curo
fosse dado para. :l. ordem dos trabalho~. e en- pre o teu ri<~,·er·. aconteça o -iUC acnntecer. 
tra.sse na. <liscussiio, :Lind:J. :>em o p:tre~er tla Com o cuidado que m~rece t\ de \icade7.a do 
Commissií.o r fcrent.e. .vresciadindo do seu nssumpto, •li rei a. V. Ex. e n. est:\ hon~•dn. 
-voto escr:pto. e.~~ proycr.o, ou senata.scor<- :.ssc:11!•h:t, que impressionou-me a exros•çrtO 
~..:to, ha. tanto tempo j:i. demor·a.do. de mntivos qne prcc"!!!••u o parecer lln. 

Não foi aiml;~. votado. ou r-ewlvido o ob- l:enr:td:~ C<JJnmi;;s:io rle orç;l:nentn. 
jecto desse requerimento, que houve eu de Pen::o, St· presidente, que l!O periorlo ,Jim. 
íazer. ~il q ti': ntra ''essa n. socie·.ia<le I.Jrazi I e i rn., a 

Agora, annuncia. V. Ex. a vot.'\~.ão das tol'C<l. orm,Hh• ê nm factor de ~produeção . . 
mate_riM. consigna<l:lS nn. ordem do dia, ou o SR. CANTÃo:- Sempre foi. 
veoc1das e encerradas segundo os processos . 
do estylo. O S!J-· TnmiAz FLORES- . • por que sendo o 

Rogu a V. Ex . que. terminada essa vota-~ c:xcrctto · · • 
ção. se digne de consultar n. .Carnara: si cnn- O SP.. CAll.-rXo:- E' o mnr:tcnedor da paz, 
~;ente, que esse pt·o,jecto $cja. U<ldO para. a e <1. p:.lZ é elemento de progresso. 
arde~ do dí ' · . in•leJ~cntlet)te~ do :parecer da. o Sr:.. Tl!a~IAz FL6a.Es-•• n. a-nmutia fuo· 
re~pelt:l.>e~ e dig~n. commtssuo. como o per- .-l;unetJt;, l da ordern, e ,endo tt ot':"úem o :t licet·· 
mttte o nosso Regunento. cede t r;do o ['rogrBSSil. me parece qne o sol~ 

· c\;• rio nãn é um elemento impr·odu•:tivo. 

SESSAO DE 22 DE SETE1IDRO DE 189Z 

1~· venhvle C'Jll'i', correspondentemente Ao 
1 rlever. que lbe corre. de ser um elemento cons
tante. llU cst:tbi!idade social . ellc deve tnm
llem circumscee~·er-se á acçito que lhe é pro
pri'a .• 

Di rei me~mo. Sr. presi,lente, que fiqnlli, . 
não ma~o:u:o com a honr .. da. commi~s:1o, 
,·is to como respeito se•:s :\le~·a.ntados intuitos 
de ecc.Htorui:l. nas desj.ezo.s do po.iz, m:ts mc-
l iodr:~(l<>, como militar. em ver a.s;;im mnl 

O Sr. Thom.:1.z FUh·es- Sr. :tpt'eci.'l•los os ser \·ico.:; d~\ classe o.rmnrltJ, que 
presiden te, n. C:tmara dC$ St'l:i. Oep11t:l.dos d d d 
ouviu com a mais mcrc :it!a attcn\.ão os tl is~ :em ~i o sempre uma. garantia :>. paz e o 

~ · 1 progresso do paiz. 
cursos pro"m' os pnr mens illuslt-es colle:rns Mio !tas p:tb •-rns ·constituem 0 éco da re-
Srs. Bevil:tcqna. Panla t;u imat~ies e \'a,Jt,,_ pul:::n. tirme, m;IS sem paixão, de conceitos 
<Jão. que d scuti!'a.m hontern e hoje o orç~-menlo 11;t. g-uet·rn.. .que reputo iojustos e erroneos. 
N~. medi.tn de minl1:l.s fol'C';'IS ,·enho t:tmbcm ·O SR. AJ.liEIIIA NOGtiEIP-11. '- A expressão 

confirma.r com minlm pnl.,\'J';l tl"11ciente :lo 1 é de todos os ruhlici~tas: estes serviços $iíO 
nssif?on.turn, que Jli'CStei u;; cmenrl% qne tccm oe,::n.ti ~os n:1. fórma, embor-a na. su hslt~ncin. . 
por fim evitar, t:1nto qn,nto possi\·eJ, a d~sot·· contribuam muito p~tra o progresso da soc!e
ga.nízaçã.o do serviço geral de ;;-neJ'I~l, co:no, d:lde. 
cert:1mente, snccerler:i, ~i ving-ar o pln.no. o S11.. THo:IIA?. FLÓRES- A força armada., 
rJcmusinrl·•mente rcstrictivo. dn. honrad>t a. rl csp•·ifoóe quàlquer juizo menos ,j usto á. 
CDmmissão de orçamento, qne :tssim deixn·t·á o seu re;;peito. tem sido sempre fnc tor ele or
poder put>Jico m~l nppnre!h:~do pwa. !lesem- d~nt'consorcindo com a liberdade ; tem sido, 
penhnJ•-oe da. respons:thililhtcle>, C'Jne lhe Mbe. Sr. JH'(').>i ente, a iorlefective1 garantia dos 
de nsse;:-urar :\ pnz publicn int e rn••o externn. interesses conservadores da sociedade brazi
d:~ Nação, concorrendo. por outro !nd:•, tanto leira. 
qnanto pó,Je e tlevc. fl..'t!':l o ul!ivio dos en:::~r· 

O Sa. ,lLm:IDA Nooumn.A. - Apoh1do. · gos 110 Tht>fOuro publico. · · 
A(lduz.írei, Sr. pt'esidente, algumas ligeiras 

collSÍderaQ1!es a. respeito do assumpto. 
O Sr . . TRo:~Uz ... Fr.ón.ES - Ainda hoje 

mesmo, Sr. presidente, quando agitações im-
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-patrioticas. criminosas mesmo, tentarem con
tra :1 est:tbilidnde da orclem, a !oeç:1 armada, 
unida, firme,o!Ier·ecera r·esisteueia inqtlehran
t,tvel no cumpr·lm~nto do seu dever, ;!S.,e;w
r:mdo n paz, e com ella to·lo o •lesonv•)Lvi
men to d ns for1 tes de re:l u~çJ;o, man ao ciaes 
fecundos da riqueztt e leliciclade de nos~n. 
:tmada pa.tri~, digna da. abnegaç,-[o d<l sens 
filhoa, animarlns do espirito d~ !'ra.ternitla:le, 
do sentimento de a.mor·, com'l vinculo> neces
sarios, de brazi\eiro a. bi'nZileiro -p:r.ra. ~onso
lidaç;l.o dcst.""" gr<tnde Repu1JilC<t. 

O SR.. OurcrcA - A commiss\lo não pro· 
poz a suppressão do e1.:ercito. 

O Sa. T!IO)!A<: Fr..õaes - Eu estou a.po
nas dando um peqneno cavaco acerc'l do q11e 
disse a commissão de orç:1.mento, a.li::lS corn
po3b< de llomons notuveís pelos seus talentos 
e qualidades moraes ; eu venho dar um des
afogo aos meus sentimento$ tle C:.ladii.o solda
do,qne sem um "[ll'otesto não pórlc rieixar pas
sar e~te conceito, de ~ue o exercito bi'UJ.ileí
ro nad:L produz. 

Comnenetrado de s~us !level'~S como man
têuedoi· dtL ordem, o ultimo solda.rJo, o m:üs 
ig-norante de toJos elles, protluz mai~ em bem 
dasocierlatlc, como factor ria. pa~, pl!blíc.'\, rlo 
que o mais sabia dos cirlm\ios domin:vlo 1le 
sentim~nto~ a.narchicos .. 

Neste peeinrlo de orga.ni7.aç:to politic.'l do 
lJaiz, o exer:ito é um clo3 prlncÍ!)aeS ft~ctores 
dos iuteressea c~ta.veiHla. ~ociedaJc. 

O Sn.. AL>IEIDA N'OGUEIRA- Mas ~stcs 
serviços são nega ti vos. 

O SR. Trro~rAz Fr.uREs-Conr,·onle V. E:~. 
a uti1idaL1e rlos serviços qml póde ]WCst:\r· 
o homem ~,rmo.do- o ~ilitnr- co:npene
trado das sul\S runcço~sp·Jr:tntc <\ socied:t•le 
com os des5erviças de outros que Yivern a. en
cher o seu tempo pertnrb:•nuo systcrna.tica
m~nte :1 sor;iedl\lle e os inleressrs snpc1·iores 
della, com rlr,t!'imeuto •h1 pn.z publi~t\ do ptÜ?.. 

Quem mais produz, o soldarlo o!.J~curo, ap
parelho consciente do se1l deVtlr para rnt\
nutenção dn. OI'dern, oa t'\ indivir.luo, eml.,ora 
de intel!ectnaJirlade notn.vel, mas •lc t:;mpc
rameoto inquieto, ~em ptttr·iotisrno, ::r.na.r
cllista mesmo, convulsionando estel:'iltnente 
a soci~rlade, só protluúndo males ? 

Estes são os indivirltlos, snperftuos em todn. 
commuuhii:o social bem po!iciruh. 

Os militares ordeil·o~. Sr. presiüente, nii:o 
são os superfluos, os q ll~ custa.m caro ; os 
que custam caro são os pen~!onist<ts dos co
rres do povo, f;~zemlo j070 constante de p::t
lavrrts, de flOreio> de rlletol'Íca. 

O SP... BADA.aõ-Ent!io somos nós todos. 
O Sn.. Tuo~rAz Fr.ôRES- Siio ~.quelles em 

quem couber a rorapu~.a. 

Ni1o me r c reri a pes.~oa. de . corpora()'lo tle
termínnda., fallei em gel":tl. 

O Srt. BAnARÚ-J!~ts fotllo•r um pensionista 
do tllcsouro . 

O S1~. Trlo~IAZ FL:i~rcs : Gun.rdo tod::L a 
rcspons~•hili.l<l.de da minha proposiç[o ; digo 
~nc entt·c o soldado cumpridot· das suas 
.ourig:1.Gües e o pen~ionísta do Thesom•o, sem 
p:üriotismo, que e muito mais c~ro aquelle 
que u;;n, t.hL su:1 pl\lavra p:m1. annrcllisa1·, p~.t·a 
!ii~Jr ;!Cral' o dcs~r~uito do p.üz dentro t.lelle, 
C (i'll'iL del!e, que C muito tllidS C<l.J'O Jo que O 

s0ldn.~!o obs::uro ~ rude, pot•érn cons~ieute do 
seu •le,·cr, de sun. responsabHiàade, susten
bndo ];elos meio8 t·c;;ularcs, com fit·mcz:t, 
sou n. ac(,:ã0 lh a:ltoridaae, a e~tn.billdade ll:1. 
sociedade. 

O Sr. run;xcro DE Ac;r;rAa-Quaudo cum
pre o seu rlevet· ; mrts i1s vezes :~.provei ta-se 
•I e sues -~~m"s par:t agi tal-a. 

O SR. TamrAz Fr,ôr:.I%- Aqni nesta. ~sa. 
jà se tem dito q_ue o exercito é supcrfiao. é 
c:1 r o~ 

O Sa. THO~!Az FLõ<tES- O exercito não é 
SllJ'edluo. não ó caro. 

r.;· elle quem ga:uote a o1·dem. e"(lorq~le :J. 
Ol·tlem ~a prosperJdn•le. o pt'i'l!;'re~so. :1. rtl'jUC
z:l, -porque a orilern e o trchalho. e o tmbalho 
é :t pr0:1ucç5.o. o sclda.do é productor. 

0 SR. THO:IrAZ FRÕR.ES- Sr. pt•esidente. 
uiio é suparflno e;;te exercito t]tn re~, a inde
pendcn':i~t brazileir:t em 1822; nio é supcr
íltlo. St·. nresiclente. esta tbrçft<tnnn.do. qne rer. 
o 7 de :thril ; não~ snperfluo, Sr· _ presid.,nte. 
e:; te exercito qne levou a l iberrhrle crn r.li ver
sas êpocas <L diver~os jlO\'OS rla Pr•ata; não e 
~upetDno. Sr. pre~itl·.,nte, este exercito que, 
a!em d(j ontras C1.1'r'ltJ<tnh:ls em prol das liber
·d:vles dvis tl:\ N:lção. deu o th'o r,le hom·a. na 
estr.widão, rectt~::nrlo-so ua Serro. do Cubatão 
a. n::;nrrar. n.::g-ros fngitlos; nã.o ê supcrfluo. 
Sr. presidente, e;;tc exercitoqae, con•Jcnsando 
us :tspirnções br<tzileirns, qlle >iulHr.tn desde 
Tiradentes. atirou f(mt a monarchia ... 

O Srt. DIOxYsro CE.RQuii!R.I. -E' bom fica.r 
alli. . 

O SR. Trrom"z FmP.F.s-... não e superfiuo. 
Sr. presidente. este exercito qne em 23 de 
novémbro convidou a N:tção a voltar para 
este l".:!cinto aug-usto ; nus estamo~ aqui re- · 
stanrados,porqne os bnwos soldados dê mar e 
tet•r:\ 1·e ruzeram no sett posto :l. soberania 
n::cionnl. :' 

O Sn.. OrTrcrcll. -Eu nio Yl.'jo conscien~ia 
em fllz<:H' distincçües entre exerdto c Nação. 

O exet·cito fa~ pal'te d~ N~ção, e sel'i:l me
lhor dizer que a Nacão tem aceitado e colla
bor::ulo com GUe nessas medirlas patriotic..'tS. 
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O Sn.. THoMAz FLÓll.ES- V. Ex. está me 
emprestando conceitos qne eu nã~ emitti, e 
que não estão de ac.::ordo com :L mmha.rJou
trina. Não ti~ distincção al.(!"Utür.; c us r01:1hus 
cono,ider.tçiies são feitas exitctamente; pot•que 
entendo quu o G~ercito não deve se1· um 
pari à. nn. sociedarle, porque o exerci to, \'i Nndo 
a mesma. vida da Nvção. não ueve set· co !lo
cado á marp;em como am elemento supernuo 
e improductivo. 

O S1t. Tno:.x.u FtóRES-., . e por ontro lado 
tambem o julgamento moro! do MUS conci
dadão ; JK•rque no n:eio rle tudo isto ba o 
et·ittrio da opinlão, que julga com seguru.oça 
a conduct•~ <!e torJo~ nós, quet· civis, quer 
militares. 

Nii.o devo occu I b.U', Sr. presidente, que nã.o 
me satisfar. inteiramente, en sott insuspeito, a 
cooducta. que eu ententlo dever ser rigorosa
mente mantida pela foq~t :u·mada do meu 
pa.ir. . Sr. presidente. v;unos eurreutar com fr<l.ll

queza. esta. questão. o SR. D!oxxsro CeRQlJEIRA: - Apoiado. 
é nem póde Sl\.tisfar.er. O Sn.: Moru:m;; !3ARROS- O exGrcito só 

super.fiuo nos Estados Uni<los. 
O SR. THOllAZ FLônEs- Si o exeT'cito é 

superfluo. que h;;~ja a cor~tgem preclSí! par~l. se 
pro~or 1\ sua. dissolução; si não <!. eatúo.: 
lJreciso terminar de unJ;~ vez para sempre 
com essas allea;nç5es const:J.ntes de care.stia 
e super·f1uidit!le da fol'ça ~\rma!.la. 

O Stt. RttTti~mA -Talver. o termo super
fio fosse empl'l!gado no :ocntido de uemMin!.lo. 
· O Sn. 1't{OlL\7. FLÕP..ES- Mas eu · não 

O Sr.. Tno~IA:t: FLÕRES- Te:n ltavido .•• 
O Srt. llETcrma :-E hanri~. 

O Sa. Tao~!,\Z FLÕR.~~ :-••• Tem llo.vido 
seu~ pl1eno111enos r.le ln·egulo.rld;Lde em relação 
iJ.S exi:;encias l'undnmentaes <la. <lisciplina, a. 
~ue c!cv~ '~ força armada submetter-se. sob 
pemt tleattentat· contr-.1 a. sociedade. Não ha 
d!tvitln alguma; masisto não impor la dizer-se 
fllle . deve- se julgar a: fo1·ç.~ pela mesma 
medida.. . · 

posso apprehemler as restricçües mtntaes, e O Stt , Dto~Y510 Ct>r>.QU~IRA- O que é 
e preciso que isto tique claro. · preciso é remediar o mal, corrigiu(lo as in-

Eu níl.o.me teri~\ alongado tanto 11estas con- 1'l':tcçv~>. · 
sideroções si não fosse ourigado a justific<tr o O Srt. JoXo DE SI1JUEIRA- Eu·· M!J.o qu ea 
quil es~ou dizeudo. Cal)e-me comptement:u- ror~n. armad<\ . tem sido ate obediente de 
mente, ~m respost;l no <!parte do nobre depu- mais. 
t:!•1o [l«h\l :\h!:MlS,riizeJ':l S. I·:~.I]Ueeusei l)~a. THO)'IAr.FLÜIWS - V. E)(.estú. pre
perf~itarn!lnte · <J il'; o exc1·cito e >\ propl'ia. !.:"•nún um<l doutrioa .8ubversiva com esses 
N;lç:io ; sei qz1e nos rnornento;; m;tls <\lllar- apartes. 
"'Ur:l•!os (!"' vith hrnileh~1, qn:\ncl,) osespiritos 0 SR. JoÃo DE SIQUEIRA:-Não ; eu vou · 
i'i1:\iS v;;ronls ttJern rlcsanimurlo in teiramente, com n.u:'Cilio de v. Ex. 
não encontrando justic•t p;u•;t os seus r.lireltos 
e lil:>~rthtle~. li\ sur_;13 o cxc1·~ito, desta.cadn- O Sn. Ttro~rAr. FLóR.E.s :- O cumprimento 
mente sahido 't~~ propria Na(:ão. e diz ao povo: de nm devar nunela. e dem::üs. 
a obr;\. e commnm; quereis l\ victoria? a.lli o Sn. Joií.o DE St(,!<IEIRA :- Semnre sou Y"i
a. tendes: usaí bem c.leUr~; não thçais contra- .::tim~Hln interpretação; sempre me entendem 
prodltceotes os efTeitos do tz'itlmpl!o que o de motlo ditreronto do que pouso. 
exercito alcançou, em nome da Nação. 

O Stt. THO;\!Az FtõnES - Aos meus ca-
Como hra1.Ueiro e como militar, eu peço de ma.ra..lns do exercito e arm<:da peço pel'mls~ão 

terminar esse estribilho const1tnte, rle que o paro dízer-llles qne, tanto I]Uanto .Posslvel, 
exerr.ito ~ superfiuo. caro, etc., etc. Reciproca- Sêm 'O aba.ndono dos direitos l'und:omentne> 
mente, en, qne assim me pronuocio, devo do cidadão brw.ilelro, sem o esquecimento 
t~mbem dizer, por antro lt\•lo, no~ meus c:t- dos nossos cle'"ercs cívicos, seja.m pela índole 
maraõl\s que, para IJllC o exercito se torne da nosst~. instituiçã" moderados no exet•cici<~ 
querido e respeitado, e preciõo que niio sah; de seu~ direitos poli tic<lS. 
d1t espher:1. Datural t'!m que n. sua ac<;[o tem Isto não importa úi;:e,· que o milit:~.r se 
rle ser p_rod!lZida. (A.poiwlo.<.) Então de,.cm9s torne cg-oista no seio d;t sociednrle politica 
fazer a JUStiça de rltzer Crnncameote quncs s~o actual, verdadeiramente psychologica que 
o~ factos :1. corrigir. e nã.o lanç:u: sobre a cor- atravess•~ a. Republic:L Bl'TI:Gileirn., emquant::. 
JlOt'<l\'.áO arma(!<~ em f?;eràl esta <\CCUSllÇ<i O tle :1. sua conso!idução é constnotemente pertut
supe~flnt\ e iuutil. Si alguns milit:1res s~ bad,l. e emba.-r<lç;tda. por e5piritos subv.ersivos 
<lesviam do n~ji"Ctiv~.que a le.i l!les tl.'l'ç:t, e e ambiciosos, que não teem amor il. oz·dem e 
e.:u;o para. responsah~.!•lrule Crln::mnl, p-romo- que se türna.m obstrnct01·es, até '{lOr systema, 
vida pelo poder publ!CO· · · 1 da. marcha regulat· ria socied:>de : os mili taros 

O . Sa· • . DIONYSIO Cl,~QJ:F.TRA - E:;:sa. ó que I devem prinl<\r em não externar nada, nem 
pl'ecis;\ $er eft'ecti.va . mesmo em rlll~lllle IJ.lle pe.s.~1. trazer appre., 
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-hensões á. opiniãc, provocando estas iojustas f Muitas ;eze~ ou pel\\ imprudencilt de colle
phrases, de que o exercito é CMO, pernicioso, gns ;u·marlo>, q<Je teem :1 r<ll;po nsabHidade na 
supertluo, etc. · m::nif~tu~ão •le suas O[ li lliõc~, ou ttunb•m 

Uig'l i~to, Sr. -presidente, a. pt·opo:;ito de jJdo fiOUco cui<hilfl de e\[i:·e~~;õ~s <•tirt~lltls 
ma.nifestl!çOe.s collectív:ls ultimalll(<ute p.u·- 11este PaJ·inmento c qu~ vão rGpercutit· pro-
tUas de eorpc11·a~,u.:s arma .. hs; .:.!las devem l'un•bmonte oo est~1wgeii'O. . 
ter o segredo da mulill'll:" d.e Ce;;:ll' : nii.o ~ó . B' ~t·;:ciso (pie il.C;\ bem os com tudo isto ; as 
ser., como parecer ser. IUllustt·ias o co:nmercio precisam de paz, 

Ênten<lo, Sr. presidente, que a_ autorldalle h:t .i:npressã~-~ ,abalo; a ~~-~ll~lb ~lv_e as~us
e :\sociedade devem dnr·se as maos em con- tnd.•, •\ propl_l-;'-'o.tle d~tne ·w.tlu e .1sstm todo 
sorcio co1'dhd, pam que est:~_s aoormalich\des s~st~ma._ polltiCO soctal e econom1eo soD:re 

. que se teem pas:udo no se10 do p;\ir, de:;ap- pro1undar,Jon te. 
-pareção de t•.xlo, f;tzeodo com (Jue c.~lht O SR. OIT:CICA -E o eco:,mnico, -paro con- _ 
elem :nto se redu~~ á sa:l. justa. mi»:Io: o cert:u·, praci:>:1 de ret.lacç!io àe de~pezas. 
exercito _gara.?tin<l~o _ ;\ ?:der~.,_ a l_i~r~;~•le: o Slt. TROlfAZ fLÔR<:;;-0 economico, para. 
sem l~t~:vençã.o o~te11S1~a. n.\il m:~mlest.lç.õe, ser llcrl' c•st;\U:!Iecrdo, deve ft.lllJar-se so!Jre o 
da optma.o qne tem _o _seu porti\ -vo:.: l"3gnbr alicerce d;t ot...Lem. porque 'i:em ordem. natla 
D.o Congresso Bri\Ztlw··.•, que o C_?U~l'c::SSo se póle constr-uir: -
tamb~ru nã.o cooslnta essa exp;·essao IfilJKl- . • • 
triotic:~o de que o exe~ito é surperfl•1o. 9 St,_ A LllEIDA N~UR!RA. - Sem ? eqmll-

l s.."<> deve cessar, po1• honra da. classe civil br1o uo orcamcnto oao lw. ordem (JOSSJ>cl. 
e milit:~r. o 5<. T liO:I.!AZ FL6P.ES - ~.Jas este equill-

0 SR.. A. CA.Vt..LCA)-""l'E _ Fa.Ua-se no seu- brio ?evc se1· estaueleeido s~m _desorg-~uizar 
tido numerico · s."rv1~s, <l.ttenderld~l-se com JU~tlcll. :~ ~orles a 

- 1-•zer em todos os 1•amos da adm1::ustração 
-' O Su.. OnrcrcA-Edas despezas que ac:lr· publica. · 

reta. ·O SR. Omcrc.~- Nó:; diminuimos as des-
0 sa. THo:.rAz FLÕRES - Feitas estas li- pezas, nos outr·os or·~amentos, mais do que no 

geiras co~sid~rações, eu. tel'minarei, di~emlo orçamento du guerra. 
que fi~ço mtmrament0. mw\1as toda5 as ,1;~e- ,. o S•t. T~ro~H.z . E"LõRns _Ficou resolvido 
ver:.oçoo~ tenol~nte::~ a JUStlfic:lr a prop~St<\ do entre a commi~:>iío e o hm>ra.do Mini~ti'O da 
Poder Ex~u.tlvo p:~r~ -~: m_an!'_tenç~o <l•\s Gnerr:a que o e;tlt:llo maxirno para. o pessoal 
verbas fl~stm.1d~_ao ~er>~ço lnch,pen~.w-el e etfeclt\'O do cJ:ereitoset·h ate 20 m!l homens. 
necessar;o do Mtmsterlo da Guerra, qner na · . 
parte r~lativa:J.o p~oal quer o:u>elMil·~ ao O Sa. AT,)!EIDA NoGt:EfRA. - lsto fot com 
-materi~. ' ' a commis;;ão d~ torça e não com a. commissão 

de orç••mento. 
Quern neg:1-r recursos para. for~ hem orgn

nha.dn. e ''-PPt\re\nadl\ 1\0 p\)ller publi\-'0, pM'a 
este cksiderutl,Cm., ter•â. commetido UU'l c!'iDle 
de' leso-va.triotisrno. 

O Sn.. AL::IIEIO.'I. NoouEm.A. - V. Ex. mto 
aceitou reducção alguma. do Minis'ter-io 1la 
guerra 1 _ 

-0 . Sa. Tao:u.u FLóRlli: - Aceite! todas 
aquello.s que !oram comh\nn.Uus entre n hon
ra.da. com missão e o i\liui~tr\l ú<l Guer·r:J.. 

O Stt. OtílC!C.>..- Cl'm n commissão de or..: 
camcn to o a<!cort!o foi outro. 

O SR. Tao:irAz FLÕRES - Aetunlmente o 
exercito 1 ucta con1 mait;~ di!Ile!lldude po.m ter 
pe:;soal des1le q ~e n.· lei do so1·teio -ll1lo pro
d~Zil! ;lioth os seus e!feitcs por falta de pa
trtOtJsmo .. - :. 

.O Sn.. SEVElUxo VrEIR.A.- Nào diga. v-. Ex. 
isto. 

. O poder publi,:o, que tem a respon su~ilirlnde O SR. Tr-ro~Hz FLÕRE>--. porque enten
da integridade nacional e d.~ or·de.m sochd, dem ns oligarchias do men pai;:: que o ouus 
tem, na minllaopirlião,direito perreito de s~r du sangue t.leve rccahil' somente sobre os po
attentlido nestas necessidades de caracter ures. sobre a cla3::e pro!etaria e por isto o 
governamental. exercito está diminuido de 1.300 homens. 

O S-a. THo:úAz FLóRES- Sim, Sr. p1•esi- -O SR . OrTrcrcA -Par:~. fazer a republica 
dente, temos o dever de apparelht\l' o f<O- não foi preei.~o tanto. : 
Yerno conveoienteruent--' , pnrtl que possa. e:tll- o SR. TnolrA.z FLóREs-o" es:orcito sabe 
ca<:l'!_l·>nte g.•r;antir o s_ocego publi~o. su~tental-a. 

Nao é pl>S~Jvel ma1:; Sr. pre$tdente, que . _ . 
esta n:-~çilo continue a ser tão sacudida como l -·~o SR. OmcicA-St par~ fa~et• na.o f~1 pre-

. tem sido _desc\e 15 de_r~ovembro. _ . _ I c1so tanto, qua.nto m~JS p.1ra :;~tental-u . 
Os cap1taes; a famílt<~o e o credito alu estão 1 O S:a. THoMAz FI.ós.Es-- Felizmente para. 

impressionados; e por que ~ • a republica, o exercito compõe-se de cida-
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dãos que teern cornprehensão de suá respon
sabilidade ; elle esta nasc11sernas, vigilante 
aos excessos da demagogia, ás machinações 
dos interesses de todos os matizes e diabolicc,s 
conspira~ões. 

Elle se opporá á obra da demolição . 
Ó Sr. DIONYSIO CERQUEIRA-Quando elle 

quizer intervir nos destinos .do · paiz corno 
factor, deve-se mandar dobrar a finados pela 
liberdade.• 

O SR. T:rioMAZ FLôRES- Para · que não 
haja exploração nas minhas palavras, sinão 
bastassé a tradição que, · mercê de Deus, 
iem o meu caracter ... 

VozEs- Ninguern faz esta injustiça . V. 
Ex. é muito conhecido. 

0 SR. THOMAZ FLÓRES-... devo dizer que 
este aparte me foi dado malicio~amente. 

O .que disse e repito e desejo que se regis-
.. t re, se escreva com lettrás maim;culas, foi 
- que felizmente para a Republica, ~~sde 
15 de novembro em quanto os espll'ltos 
demagogicos., anarchicos por temperamento e 
os interesses contraria.dos, de ordem parti
cular e politica, perturbavam a familia brazi
leira,o exercito que é tão cívico. que condensa 
as aspirações do povo, está vigi lante nas ra
sernas, aguardando o momento em que a 
sua in tervenção , como su'prerna s<tlvação, 
seja necessaria. 

Esta é a veràade ; fóra dist o é querer-se 
alterar o meu pensamento. ·. 

Permitto uma autop,;ia na minha vida po
litica e militar, em confronto com aquelles 
que pretendem, desvirtu~ndo o meu pensa
manto atirar sobre o orador a pecha de preto
riano. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA E OUTROS- V. 
Ex. é incapaz disto. 

O SR. THoMAZ FLôR.ES - Eu protesto con
tra .esta intenção que se me quer attl'ibu ir. 
Deixo isto aos politiqueiros, aos partidarios 
dos interesses suba! temos, reservando para o 
exercito o interesse supremo da íamilia bra
zileira. 

0 SR. B. DE MENDONÇA - Esta phrase de 
V. Ex. servirá da estigma aquellas que não 
procedem assim. 

0 SR. THOMAZ FLÓRES-Minhas palavras, 
não pódem servir de vehiculo a qualquer in
tenção de ferir · a quem quer que seja. 

Sr. presiden ta, eu fui . obrigado · a dizer 
isto, por que não con~into que ~e r·egistre nos 
annaes do parlamento brazileiro, in tenções 
desvirt uadas . 

O SR. OITICIOA - Mas as palltvras de 
V. Ex. justiticavam o aparte do nobre depu
tado pela Bahia. 

O SR. THOMAZ FLÔRES-V. Ex. t raduziu 
maliciosamente as minhas palavras .. . 

O SR . ÜITICICA-Não senhor. 
0 SR . DIONYSIO CERQUEIRA-0 meu apar

te apoiou a té o que V. t!;x, dizia. · 
0 SR. THOMAZ FLÓR.ES-A minha declara

ção foi franca, e repito que como guarda da 
nação ou a ft·ente do corpo que ~ommando, 
hei de ser ·uma garantia da liberdade e da 
ordem. 

O SR . O!TICICA-Nós estamos certos disso. 
0 ::iR. . THOMAZ FLÔRElS - Cnmo porta voz 

dos meus camaradas, que assistem com pe
zar as scenas trbtes que se tem dado no 
seio da H.epublica, depois da obra que ell es 
construír am com tod;t a sinceridade de sua 
acção em 15 de novembro, eu posso dizer : . 
E::;tamos vigilante3 ! 

(M•iito bem, muito bem ; o orador d compri
mentado). 

SESSÃO DE 29 DE SBiTEMBRO DE 1892 

(V1de pag. 685 do 5° vol .J 

O Sr. L eop o ldo d e Bulhões 
- Sr. presidente, como relator do projecto de 
orÇ<Imento do Ministerio de lndustria Viação 
e obrns Publicas, sou forçado a vir a tribuna 
_para dHfendel-o a su~tental-o . 
: Reserva.va- me para na 3• discussão fazer a 
rlefesa desse projecto ; mas os ataqnes de 
que tem sido alvo o trabalho da com missão, 
a critica que tem soffr·do e a intinidade· de 
err,endas a que deu Jogar e que podam mu
tila l-o 011 annullal-o complet<tmente, obri~ 
garn-me·a tomar a palavra neste momento . 

· Entro a contra- gosto neste debate ; entro 
receioso nesta longa e brilhante discussão, 
que o projecto de OI'Çamento do Ministerio da 
ludustria tem provocado ; vou tratar de uma 
materia. vasta . e complexa, estranha aos 
meus estudos ·e inclinações. Além disso, sou 
forçado a responder aos innumeros oradores 
que se occuparam do assumpto. 

Os illustres oradores que tomaram a pala
vra Iieste debate, tendo em vista os interes
ses dos Estados que representam, cuidaram 
de dar-l hes SRtisfação s 'criticando o phtno 
<lrçarnental'io da commissão ; não se a,lmira 
disso a commissii.o, uão se Sol'prehende com 
esh~ camptw !Ht pr·omovida contra o seu pru
jecto de orçruuento: ella sabe qu~ é justa
mente no terreno dos melhoramentos mate
riaas, dos grandes assumptos que entendem 
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com o desenvolvimento· economico do paiz e I extraordinarios, que ·as nossas riquezas são 
d?s i~portantes se1:viço~ deyendentes do M!- colossaes e inexhauriveis. Não contestarei, 
mster10 di:t lndustna, Vraçao e Obras Publr·· Sr. vres1dente, mas o que o estudo calmo e 
ca.sa, que as economias são difficeis de se desapaixonado das nossas finanças nos tem 
realizar . ensinado é que o Brú.zil ainda é um paiz 

Encontram uma impugnaç3"o geral, tendo fraco, e, como potencia. commercial, não re· 
contra si os interesses dos Estados represen· siste, sem profundos abalos, a revezes como o 
tados em cada um dos · membros desta casa . da guerra do Paraguay; como o da secca do 

A commissão espera triumphar, como tem Ceará, como o da crise que actualmente at!"J.· 
triumphado, porque ella confia no patriotis· vessamos. 
mo desta Camara, na sua orientação eminen- O que o estudo me tem ensinado é que a 
temente republicana. Ella não · põo em du- existencia, nacional tem sido agourentada 
vida que a, Camara dos Srs. Deputados, que pelo captiveiro, sob os seus varias aspectos: 
cada um dos Srs. deputados não duvidará o trabalho forçado, o curso forçado, o deficit 
sacrificar uns e adiar a realização doutros chronico, a monarchüt, entibiando as forças 
interesses estadoaes em peol do Thesouro, em da agricultuea, da iudustria, do governo, e a 
prol do equil íbrio elas finanças da Republica, evolução das prov.incias. · 
que se acham em estado melindroso. . . . . . . . O que o estudo me tem ensinado é que ·a 

o SR. MoRAES E BARRos-A commissão só nossa divida cresce sempre e já se eleva a 
representa interesses da União, abstrahindo urmJ, K·mma seis vezes superior á nossa renda 
tan to quanto possível dos interesses dos Es. annuaJ; o que a historiado nosso paiz ensina, 
tarlos . senhores, é que a paridade do cambio, retle

0 SR.. LEOPOLDO DE Bl"LHÕES- A Camara, 
Sr. 1wesideu te, avalia o pezar com que :t 
commissão de orçamento vem propôr cól'tes 
em verbas que o progresso do p:üz entra a 
exigir que sejam arnpliada.s ; a Camara ava
lia o dissabor, a contrariedade que a commis
são sente em reduzir verbas tão neces
sarins para serviços sagrados, como são a 
ímrnigração e os prolongamentos de vias fer
reas. 

Nã.o hn, bem o disse o ill ustre representante 
de Minns, qnR me peecedeu na tribuna, ne
cessidarie mais pai pitante no nosso paiz, do 
que seja o desenvolvimento da viação aper· 
feiçoada. 

Exige-o a expansão natural das nossas for
ças economicas, e mais do que isso - o impõe 
a integridade nacional. 

São as vías-ferreas, sem duvida, que hão 
de cimentar e affirmar os laços de solidarie
dade entre os estados da federação; são ellas 
que hão de, sem duvida, estreitar as relações 
da Republiclb com os paizes circumvizinhos. 

O povoD,mento do so lo é outra necessidade 
imperiosa, ninguem o contestara; não é me
nos attendivel a necessidade, tão apregoada 
pela lavoura, do fornecimento· de braços, da 
multiplicação dos engenhos centraes, da dit:. 
fusão do ensino agronornico, da clesobstrucção 
dos nossos rios, do melhoramento dos nossos 
por los. 

Mas, Sr . presidente, devemos antes de tudo 
considerar que os nossos recursos são escas
sos, e que só devemos dar desenvolvimento a 
esses serviços ncs limites da. nossa possibili
dade: proporcionar o desenvolvimento eco
no mico ::to financeiro. 

O nosso patriotismo nos leva continua
mente <t repetir que os nossos recursos são 

ctor fiel do nosso desenvolvimento economico, 
registro da peosperidade publica, tem baixado 
sempre,- de 67 dinheiros, que. era em 18!0, 
foi reduzida, em 1833 a 43 l /5, em 1846 a 27 
dinheiros por mil réis, e hoje ha quem pro
ponha reduzil-a ainda, a 24 ou a 22 dinhei
ros. 

Será tudo isto devido, Sr. presidente, a 
falta de competencia dos homens que teem 
dirigido a alta administração do paiz1 Podera 
isto ser levado á conta· da falta de patriotis
mo dos nossos g·overnos 1 

Faltaria á verdade quem o affirmasse . 
Temos tido e3tadistas de elevado mereci

mento; as pastas da Agricultura e Fazenda 
teern sido occupadas pJlos homens mais nota· 
veis do Brazil. · 

Um conjnncto de circumstancias que não 
vem a pello discutir agora, tem, sim, retar
dado o nosso progresso. 

Temos riquezas fabulosas, mas entranhadas 
no solo e cuja exploração exige capitaes que 
não temos, emprezas poderosas que não po
demos formar. 

Temos ma.ttas excellentes, campos mag·ni
ficos, mas o nosso clima, o trabalho forçado, 
talvez mesmo as instituições sob que vivia
mos, afastaram dos nossos portos a .corrente 
immigratoria, que podia vit' utilisar essas 
muttas, valorisar esses campos. 

N ;· o temos mares interiores que facilitem 
as nossas communicaçõ~s i. o~ nossos grand~s 
rws do Norte e do Sul sao 1rr1çados de cachoei
ras que impossibi-litam a navegação; o llOSJlO 
territorio compacto e massiço difficulta a irra
diaçã.o dos elementos de progresso e de civi
lisHção por toda a sua &u perficie . 

fi.: ' esht uma das razões por que tem-se pe
dido a mudança da Capital para o interior ; 
sera, estou convencido, o unico meio de levar 
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a vida ao sertão, a este Far-w~st do nosso 
pai'z. (Muito bem.) ' · 

Não lla muito tempo li um folheto do Sr .. 
Silva Coutinho, sobre uma desSftS ex:posições 
universaes em que o nosso paiz tem se feito 
representar. Estabelecia elle um parallelo 
entre o Brazil e a Ilha de Cuba, e verificava, 
Sr. presidente, que ·este palmo de terra, com 
um milhão de habitantes, tinha uma riqueza 
tal que a sua exportação era quasi igual á de 
todo o colosso brazileiro. · 

« O que nos falta, 1Jondera v:1 Coutinho no 
seu relator i o sobre a exposição de Philadelphia., 
é · industri~t. A Australia,a Republica Argen
tina, á Chile. e Peru teem menos população que 
o Brazíl e exportam mais .do que este. 

Tres províncias da Australia, com uma po
pulação de 1.605.419 habitantes, exportam 
322 .. 280:000$, mais 114.000:000$ do que o 
Brazil com uma população sete vezes maior. 

A ilha de Cuba, onde a industria agrícola é 
onerada de impostos e sujeita ao regimen co
lonial, com a população de 1.400.000 habi
tantes, produz quasi tanto como o Brazil. 

A comparação da exportação especifica ou 
da quota com que os habitantes concorrem 
para a exportação, é a seguinte : Austra.lia 
~00$745 por cada habitante; Cuba 123$571 ; 
Brazil 20$000 . » 
. Por conseguinte, não devemos por emquanto 

nos orgulharmos com as nossas riquezas extra
ordin:trias, com a opulencia dos nossos meios, 
com os nossos recursos colossaes ; não deve
mos deixar-nos levar pela miragem dos me
lhoramentos materiaes arrojados que condu
ziram ainda ha pouco a Confederação Argen
tina ao precipício da bancarota. 

Deixando de parte, Sr. presidente, estas 
considerações de ol'Clem geral, si attentarmos 
para o nosso estado actual, para as circum
stancias economicas e financeiras de momento, 
para a crise que o paiz atravessa, mais nos 
convenceremos de que precisamos e muito de 
patriotismo, de criterio, de moderação na de
cretação das despezas publicas. 

O orçamento do exercício actual fixava a 
receita em 207.992:000$ e a despeza em 
205.948:000$, apresentando um saldo de 
2 . 044:000$000. 

Sr .. presidente, são decorridos a penas os 
tres primeiros trimestres do exercício e este 
saldo de 2.000:000$ está convertido em um 
deficit superior a 2.00Cl:000$000! 

A Camara sabe, a Camara conhece as causas 
desse deficit. Ella tem sanccionado com o seu 
v~:rto os creditas extraordinarios abertos pelo 
governo, ella tem concedido autorisação para 
abertuea de creditas supplementares em 
avultadas quantias. Ainda ha na pasta da 
commissão de orçamento varias mensag·ens 
solicitando autorisação para abertura de era
ditos, e um delles de avultada somma. Si 

Cauúm> A 39 

forem todos concedidos é rrovavel que o defi
cit se eleve a mais de 40.000:000$ ou 
50.000:000$000. 

Si por um lado as despezas teem augmen
tado, por outro lado a renda neste exercício 
tem decrescido. 

Do Diario Official que aqui nos foi distri
buído ante-hontem, verifica-se que a renda 
de l a 26 de setembro diminuiu de mais de 
400: 000$ em relação á de igual período do 
anuo pas~ado. . · 

Os creditas solicitados e já votados pelo 
Congeesso montam em 40.786:000$; os era
ditos solicitados e ainda não votados elevam
se a 26.418:000$. Conseguintemente, teremos 
um deficit no encerramento do exercício de 
1892 de 65.198:000$, que será aggr:.wado 
pelo decrescimento das nossas rendas. 

As quarentenas impostas aos navios pro
cedentes da Europa hão de augmentar a de-
pressão elas nossas rendas. . 

Eis, Sr. presidente, as condições em que 
se vae encerrar o exercício de 1892. O de 
1893 é uma incognit11 ; a Camara sabe as 
difficuldades ingentes ·que enchem o seu 
bojo. 

A receita orçada pelo governo é · de 
213.000:000$, inclusive 3.500:000$ saldo 
liquido dos depositas ; a despeza orçada pelo 
mesmo governo é de 211.000:000$ apre
sentando, pois, um saldo de 1.350:078$360. 

Mas, Sr. presidente, na propostn. do go
verno nãp se cogita de divida_ fiuctuante, 
que existe em virtude do emprestimo de 
Lonures, do emprestimo de um milhão de li
bra.s sterlinas, contrahido com os Srs. Ro
tchilds & Sons. A importancia deste empres
timo addicionada á cií't'a da despez~ ,eleva-a a 
220.984:921$640; e, pois, teremos um deficit 
emvtlz de saldo, de 7.984:921$640. 

Mas, Sr . presidente, o governo pediu, na 
sua proposta, uma verba de 10.000:000$ para 
dífferenças de cambio. 

Pelos calc!}los da commissão, si o cambio 
estiver a 15, a despeza para a satisfação das 
necessidades que temos no exterior será ac
crescida de 23.800:000$ de differenças de 
cambio, e dada aquella hypothese melhora
Uva o delicit de 1893 será de 31.784:921$640. 

O SR. OrTrcrcA-lsto ao cambio de 15; e 
si ficar a lO 1 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Si elle ficar> 
a 10, o nosso deficit será de 116.000:000$000. 

Sr. presidente, a receita e despeza do exer
cício de 1893 dependem,. póde-se affirmar, da 
solução que se der á questão bancaria; o or
çamento para 1893 é um X, como eu disse, e· 
para que esta incogníta, quando deixar de 
sel-o, não venha surprehender-nos dolorosa-· 
mente, é que a commissão ás vezes se torna.. 
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importuna, pedindo a esta Camilra eco
no:nias, economias e mais economias. 

A commissão esforça-se por cumprir a ta
refa com que a honrastes ; ella, não tem pro
posto córtes a esmo, como ,aqui já se insi
nuou ; tem estudado detidamente os serviços 
publicas e reduzido as respectivas verbas, 
sem perturbação desses serviços. 

Passando, Sr. presiuente, desta parte geral 
.á parte especial do orçamento da Industrial 
Viação e Obras Publicas, começarei pelos ser
viços de immigração e colonisação._ 

Os nobres deputados, que tomaram parte 
nêSte debate, começaram qunsi todos tecendo 
louvores e encomios (que muito penhoram e 
honram a commissão de orçamento), ]Jelo~ 
esforços que ella tem feito para a reducção 
das despezas publicas. Em seguida, Sr. pre
sidente, a este introito, vinham as n.llegações 
de perturbações de serviços, necessidade de 
auxiliar os estados, necessidade de activar 
seu progresso e zàs ... emendas e mais emen
das restabelecendo as verbas reduzidas e 
algumas até augmentando-as além das pro
postas do governo. 

Parece, Sr. presidente, que as boas pa
lavr·as que eram dirigidas á commissão de 
orçamento tinham por fim amenizar o golpe 
que lhe estavam preparando os illustres 
collegas inutilizando assim os seus esforços 
e o seu trabalho. 

A commissão sente não poder dar seu as
sentimento a qnasi todas as emendas quo 
foram apresentadas com rel<:~ção aos serviços 
de immigração e colonisação. 

que teve 325:000$, propõe-se agora que se 
lhe conceda 350:000$, quando, assumindo a 
rlirecção do serviço, dispensou os auxílios da 
União. Pergunto tambem aos signatarios 
dessa emenda, por que motivo o Rio de Ja
neiro, que foi excluído deste rateio feito o 
anno passado, porque tinha a disposição im
migrantes na Ilha das Flores e na estação de 
Pinheiros, e podia dispensar qualquer auxilio 
para sua colonisação, por que razão este anno 
foi contemplado com 100:000$1 Não vejo 
motivo para que se !:lXClua do jubileu distri
buído com tanta largueza o pobre estado de 
Goyaz. 

Sr. presidente, si os nobres deputados 
acreditam qme o estado de Goyaz não cogita 
r!e immigracão, enganam-se redondamente. 
Là já se iniciou a forrnaç.ão de um nucleo em 
terras compradas e demarcadas pelo governo 
da União. . 

MaR, Sr. presidente, à parte esta conside
ração que acabo de fazer com relação a 
Goyaz, o systema do parcellamento da verba 
consagradfl. á colonisação é ínsusten tavel. 

Para maior clareza lerei á Camara o que 
encontro a respeito na lei de orçamento, na 
proposta do governo, e farei o confl'onto como 
dispositivo das emendas apresentadas ao pro
ject0 em discussão. A commissão condemnou 
in limine o systema das quotas para o serviço 
de colonisação, achou-o inexequivel e funesto 
ao serviço, arbitraria, etc., mas, parece-me 
que elle tem enthusiasticos adeptos no seio 
desta Camara, attentas as emendas que pro-
poem o seu restabelecimento. . 

A lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 esta
beleceu o seguinte: 

Est~s emendas, Sr. presidente, tendem a 
fazGlr com que vigore, no exercício futuro, 
nm systema de distribuição de quotas aos 
estados, destinadas á colonisação; entre- Agencias nos estados do 
tanto, este systema está condemnado pela Amazonas, Pará, Mara-
experiencia de~te exercício. nhão, Piauhy, Ceará, Rio 

Grande do .Norte, Para-
O SR. LAURO MULLER - Ainda não foi hyba., Alagoas, Sergipe e 

experimentado. Matto Grosso, quando se 
O SR. LEoPor,no DE BULHÕES - Mostrarei tornem necessarias, in-

ao nobre deputado por Santa catharina que cluida a verba. pamexpe-
a experiencin. jà está feita e que condemna CJ cliente.·· . · · · · · · ·. ·.- · ·. 
systema. , primeiro, por ser elle prejudicbl ao Serviço de colonis<tção nos 
serviço ; segundo, por ser oneroso aos cofres Estados, sondo para : 
da União sem vantagem alguma para a Pernambuco .. . ........... . 
maioria dos estados; terceiro, por ser con- Bahia .................... . 
trario ao regimen federativo. Espírito Santo ........... . 

Sr. presidente, as emendas que mandam · Parana .................. . 
vigorar este systema de quotas no exercício . Santa Catharina ......... . 
futuro alteram o quantitativo destas quotas, 1 S. Pn.ulo .....•.. ; ....... . 
fixado no orçamento do exerci cio corrente. Rio Grande do Sul ........ . 

Desejo saber qual o criterio que serviu de Minas Geraes ............ . 
basH para esta distr·ibuição; desejo saber por Amazonas ................ . 
que razão o Rio Grande do Sul, que foi dotado Para ... . ................ . 
C?J?l 8CJ0: 000$ neste exereicio, tem, no exer- Maranhão ................ . 
eleJo de 1893, apenas 500:000$? Desejo saber 1 Piauhy ............ : ..... . 
por que motivo ao estado do Espírito Santo, Ceara .•. . . . ............... 

42:000$000 

300:000$000 
300:000$000 
325:000$000 
300:000$000 
450:000$000 
300:000$000 
800:000$000 
225:000$000 
150;000$000 
150:000$000 
100:000$000 
80:000$000 
80:000$000 



Rio Grande do Norte .•....• 
Parahyba ..... · .......•.... 
Al8gôas .................. . 
Serg·ipe . ........ . ........ . 
Matto Grosso ....... . .... . 
Rio de Janeiro e Goyaz . .. . 

80:000$000 
80 :000$000 

100:000$000 
100:000$000 
80 :000$000 

$ 

Total..... . 4.042:000$000 

Durante o exercício os estados de. s. Paulo, 
Minas e Espírito Santo chamaram a si o ser
viço de colonisação, que lhes foi inconti
nente transferido, de conformidade com o dis
posto no § go do art . 8° dn, lei citada de 30 de 
dezembro, cessando as despezas de medição de 
lotes, discriminação de terras e estabeleci
mento de immigrantes, de onerarem os cofres 
federaes. 

Na proposta para a despeza de 1893 o go
verno pede para o serviço de colonisação: 

No Rio Grande do Sul... . .. 861:800$000 
)' Paraná................ 339:786$666 

Em t>anta Catharina....... 489:466$666 
» Pernambuco. . . . . . . . . . . 215:333$333 

Na Bahia.. . .. .. . .. .. .. .. . 255: 333$333 
No Amazonas ........... : . 154: ?00$000 

>> Para~................. 154:200$000 
» Maranhão............. 104:200$000 
>> Piauhy..... ... . . • . . . . . 84:200$000 
» Ceara.. . . .. .. . . .. . .. .. 84 : 200$000 
» No Rio Grande do Norte. 84:200$000 

Na Parabyba ... . . . . . . . . . . . 84:200$000 
Nas Alagôas ... ;.......... 104:200$000 
Em Sergipe............... 104:200$000 

>) Matto Grosso.......... 84:200$000 
No Rio de Janeiro........ $ 
Erri Goyaz. .. . .. .. .. . • . • .. $ 

Total..:.. 3.203:720$038 

A commissão de orçamento, pelas razões 
que adeante exporei, acabou com estas con
signações que parcellam a verba destinada 
ao serviço de colonisação, e que a distribuem 
em compartimentos estanques, em detrimento 
do serviço e da acção do governo ; as emendas 
apresentàdas restabelecendo aquellas con
signações só revelam espírito particularista. 
Examinemol-as: 

A I a sô cogita do restabelecimento das quo
tas para os estados do Amazonas, Pará, Ma
ranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Parn.hyba, Alagôas, Serg·ipe e Matto Grosso, 
contentando-se com as quantias da proposta 
do, governo ; a 2" vae além, pedindo para : 

Pêrnambu.:.:o .. .. ......... . 
Bahia ...............•..... 
Espírito Santo (que já dis

pensou auxilias ) . . ..... 
Paraná ..•..... .. ..... .. .• 
Santa Catharina ......•.... 

300:000~000 
300:000$000 

350 000$000 
300 000$000 
450 000$000 

S. Paulo ( que já dispensou 
auxílios ) . . . .... ; ..... . 

Rio Gnmde do Sul. ....... . 
Matto Grosso .. ........... . 
Minas Geraes ( que já dis-
pen~ou este auxilio ) .... . 

Amazonas ............... . 
Pará .... . ............... . 
Maranhão ................ . 
Piauby ..........•........ 
Ceará .................... . 
Rio Grande do Norte ... . .. . 
Parahyba ....•...........• 
Alagóas .................. . 
Sergipe ... . ..........•.... 
Hio de Janeiro (, preterid<t 

o anno passado ) ....... . 
Goyaz ( preterida o anno 

passado) .......•........ 

Total. ..... . 
Proposta do governo ..... . 

Differença para mais ...... . 

300 000$000 
500 000~000 
80 000$000 

225:000$000 
150:000$000 
150:000t;OOO 
100:000$000 
80:00ô$000 
80:000$000 
80:000$000 
80 :000$000 

100:000$000 
100:000$000 

100:000$000 

$ 

3.525:000$000 
3.203:720$00o 

321:280$000 

A terceira emenda relativa ás quótas para 
immigração e colouisação diz: 

O serviço de terras e colonisação ficará a 
cargo dos estados, aos quaes serão entregues 
as quantias a esse fim destinadas, do seguinte 
modo: 
Rio Grande do Sul......... 500:000$000 
Santa Catharina, Paraná, 

Espírito Santo e Minas, 
quatro, a cada um........ 300:000$000 

Bahia, Pernambuco, Amazo-
nas, Matto Grosso e Goyaz, 
cinco, a cada um......... 200:000$000 

Pará, Maranhão, Piauhy, 
Ceará, Rio Grande do 
Norte, Parahyba, Alagôas, 
Sergipe e Rio de Janeiro, 
nove, a cada um.. . . . . . . 150:000$000 

Proposta do governo ...... . 

Differença para mais ...... . 

4.050:000$000 
3.203:720$000 

846:280$000 

Esta diversidade de estimativas das neces
sidades de · cada estado, esta desharmonia na 
distribuição das quotas, o que indica, Sr. pre
sidente, sinão que o systema é artificial e 
destitmdo de fundamento ~ 

Eu perguntava, Sr. presidente, qual a base 
para esta distribuição de quotas ? Por que 
razão dão-se ao Ri<J Grande do Sul 500:000$ 
e ao estado de Minas 225:000$000 ~ Por ven~ 
tura · o territorio do Rio Grande é mais 
extenso e colonisavel do que o de Minas ? 
Por que motivo concedem-se 450:000$000 a. 
Santa Catharina, e apenas 300:000$000 



ao Paraná 1 Não comprehendo o criterio 
que serviu de fundamento a se consignar a 
S. Paulo só 300:000$000 e ao Espírito Santo 
350:000$000 ? ! 

Acons!g-nação de 150:000$000 para o Pará, 
um estado que precisa como o Amazonas e 
Matto Grosso, set' povoado é mesquinha sem 
duvida alguma, como é que, Sr. presidente, 
Çtpenas consignam-se 150:000$000 para estes 
estados e 300:000$000 para Pernambuco e 
Bahia 1 . · · 
· E' c~aro que as minhas interrogações 
ficarão sem resposta, porque é evidente que 
a discriminação destas quotas não assenta-se 
em base séria e nem é presidida por principio 
algum. 

Sr. presidente, é curioso que quando a 
commissão de orçamento declara a esta Ga
mara, firmada nas informações colhidas na 
secretaria do Ministerio de Industria e Viação, 
que os estados de Minas, S. Paulo e Espírito 
Santo chamal'am a si o serviço da coloni
sação, dispensando os auxílios da União ; é 
curioso, digo eu, que se venha pedir a Camara 
50:000$000 para subvencional-os e que se 
augmentem as consignações de outros esta
dos e se prive um estado de todo e qualquer 
auxilio. 

O governador do Espírito Santo, confessou
me que tinha chamado a si o serviço para poder 
dirigil-o com liberdade, e dou-lhe toda a 
razão, desde que o seu estado, dispõe dos re
cursos precisos, porque nenhum governador 
póde sujeitar-se a fiscalisação de um agente 
do governo central na applicação destes 
auxilias. 

Sr. presidente, é preciso ter-se em vista 
que o colono não é uma machina que se im
porta ; o colono, quando vem, quer ser loca
lisado neste ou naquelle estado, e tem o 
direito de escolher o ponto para a sua collo
cação no paiz. 

. R~ceia-se . que o Sul monopolise a corrente 
Imm1grator1a e a verba votada, para alimen
tai-a, e para impedir-se ou combater-se este 
exclusivismo perigoso do povoamento propõe
se o r a teio da verba entre todos os estados, 
excepto Goy'az. . 

Mas, Sr. presidente, este .receio não tem 
razão de ser. 

O Sr. Antão d·e Faria, ex-ministro ela agri
cultura, filho do Rio Grande do Sul, revelou 
ainda ha pouco o maior desejo de estender a 
todo o Norte os beneficios da colonisação, 
mandando estudar as melhores regiões para 
a fundação de nucleos e creando o serviço de 
propaganda para o povoamento dos territo
rios septentrionaes da Republica. 

O Vice-~residente da Republica é nortista, 
é filho das Alagôas; o ministro da marinha é 
filho da Bahia., o actual ministro da agricul
tura é filho do Pará. 

O Norte esta pet•feitamente representado no 
governo, na Camara, no Senado, por que se 
ha de receiar que seja esquecido ou prejudi
cado ? (Apartes, protestos.) 

Sr. presidente, si os colonos preferem lo
callsar-se no Sul, o governo não póde recru
tal-os e mandai-os transporta1' para o Norte. 

Esta preferencia cessará desde que os esta
dos do Norte disputem os immigrantes aos do 
Sul, o.trerecendo-lhes vantagens, como lotes 
de terra, protecção efficaz, etc. 

Estes favores compensarão os salarios ele
vados que a lavoura do café garante, masque 
não contentam o immigrante, porque não lhe 
asseguram a independencia, em ~m meio em 
que a vida é cara e a terrJ. é mais cara 
ainda. 

E' tempo de experimentarmos a instituição 
americana do hinnestead e o Norte que a en
saie. 

Eu disse que o systema das quotas era preju
dicial ao serviço de immigração e é facil de
monstrai-o. Fallam de S. Paulo, faliam do Sul, e eu 

creio que esta distribuição da verba, de que Supponhamos que a Bahia resolva-se a fa
Itle occupo, revela a preoccupação de que zer propaganda da colonisação, pondo á dis
s. Pauloe o Sul tendem a absorvel-a em posição dos immigrantes terras demarcadas. 
prejuízo do Norte. Com e.treito, a corrente gratuitas, mandando abrir estradas, etc. e 
irrimigratoria tem preferido o Sul ao Norte do que para lá aft1ua uma grande massa ele po
Brazil, mas isto não deve admirar, porque o pulação ; a consignação dos 300:000$ esgotar
Sul está attrahindo, graças ao seu clima, a se-ha naturalmente e ficaria o governo fe
fertilidacle de suas terras e a sua riqueza, até dera! na impossibilidade de acudir o Estado 
os proprios filhos do norte. S. Paulo tem porque não poderà desviar para a Bahia o~ 
sabido disputar a corrente aos estados recur~os destinados a outros Estados, que tal
pela sua acti.vidade, pela sua lavoura adean- vez nao os possam empregar. 
tada, facilidade de transportes e propaganda o SR. GARCIA PIRES dá um aparte. 
no exterior, que o tem tornado conhecido nos 
centros de immigração. 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Devemos 

Por que motivo os outros estados não se- confiar no criterio do governo e não pesar a 
guirão o exemplo de s. Paulo ~ Por meios sua acção em assumpto tão importanté. 
artificiaes não se conseguirá, provavelmente, O SR. GARCIA PIRES - Temos confiado de 
dispersar os immigrantes pelo paiz. mais . 
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o SR . . LEOPOLDO DE BuLHõES -O serviço , art. 5° da Constituição só permitte que a 
de immigração e colonisação deve ser syste- União soccorra os estados em caso ue cala
matico, permanente,fiscalisado, e esta divisão midade, e o que agora pretende-se fazer é 
da verba pelos estados quebra a unidade da um sophisma da disposição con~titucional. 
acção o1ficial e a enfraquece. A .pretexto de immigração hoje, e amanhã 

o SR . . GARCIA PIRES_ Estou de accordo; de qualquer outro serviço federal que se rea
elimine-se a verba inteira e a União que rião lise nos estados, estarão estes a receber 
sepreoccupe disto. subvenções e auxílios illegaes e em pr.ejuiso 

da communidade. 
0 SR. MoRAES E BARROS-Que se abandone 

o maior interesse nacional ; é o que V. Ex. 
quer. (Trocam-se outros apartes.) 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Sr. presi
dente, entraram nos portos do Braúl,no anuo 
passado, 216.659 immigrantes. 

Pergunto a V. Ex. qnal foi a distribuição 
deste grande contingente de população que 
recebemos ? 

A S. Paulo tocaram ... 
Ao Rio Grande do Sul.. 
A Minas Geraes .•.... 
A' Capital FederaL ..• 
Ao Paraná ....•...... 
Ao Rio de Janeiro .... . 
A Santa Catharina ... . 
Ao Espirjto Santo ..•.. 

117.396 immigrantes 
17.742 » 
15.197 » 
12.535 )) 
10.782 » 
7.151 » 
4.925 )) 
1.902 » 

O Para, a Bahia e o Amazonas receberam 
pouco mais de 200 e Pernambuco 136. 

Ora, si ao menos a partilhn. da verba tives
se por base a distribuição dos immigrantes, 
transeat, mas ella. é inteiramente arbitraria e 
por isso inadmissíveL 

O governo para agir nas condições e limi
tes traçauos pelo Congresso teve de inventm· 
serviço de immigração no Maranhão, Piauhy, 
Alagôas, Matto Grosso, etc., creando nesses 
estados agencias, nue só trazam despezas com 
funccionarios, fiscaes, aluguel de casas, ex
pediente, etc., tendo os agentes 3:600$. os 
fisc:tes 6:000$, podendo despender de 74:000$ 
a 94 :000$ com o serviço de colonisação. 

Quantos imniígrantes entraram no Mara
nhão, no Piauhy, nas Alagoas, etc ? Ne-
nhum. · 

O Ceará que fornece braços ao Amazonas e 
Pará tambem tem agencia. 

O que fazem estas agencias ? Só o thesouro 
sabe. 

0 SR. NoGUEIRA FARANAGUA'- Não apoia
do. Eu daqui levei immigrantes para o 
Piauhy. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -E clar-me
ha V. Ex. noticia delles ~ Estou informado 
de que ninguem sabe que rumo . toma
ram. 

Ora, Sr. presidente, isto não é colonisação, 
é um meio indirecto de, no regimen fede
rativo, continuar-se com o antigo systema 
do centro proteger e auxiliar os estados. O 

A · tendencia já está revelada e um passo 
adeante que se dê no sentido de satisfazel-a, 
implantado estará no paiz o regimen antigo 
com todos os seus inconvenientes e sem as 
suas vantagens. 

E' preciso protestar em tempo e é o que 
agora faço. 

Já, Sr. presidente, os governadores . en
tendiam que a verba de colonisação do orça
mento federa1 .lhes pertencia, e já reclama
vam e preparavam-se para uar-lhe conveni
ente destino, quando o governo poz embarf·os, 
exigindo dos seus fiscaes informações precisas, 
receiando talvez que as sommas destinadas a 
colonisação tivessem outro destíno. Para um 
ou outro estado creio que abriu-se excepção, 
.mandando-se pôr á disposição dos respectivos 
governadores as quotas que tocaram aos seus 
estados. 

Ora, Sr. presidente, póde a primeira auto
ridade de um estado estar sujeita .á fiscali
saçflo de agentes do immigração do governo 
federal? Póde um presidente de estado estar 
a prestar contas ao governo da União por 
umas bagatelas orçamentarias? A Cesar . o 
que é de Cesar : não disputem os estados 
as migalhas federaes. 

O nobre deputado pelo Ceará c Sr. Bevila
qua, tratando desta questão, e mostrando a 
urgencia da distribuição das consignações, 
que deviam ser entregues aos governadores 
usando de franqueza disse : que a quota des
tínada á colonisação no seu estado seria appli
cada em açudes e auxílios aos pobres. Em 
alguns outros estados teriam as quotas des
tino muito diverso 'I Provavelmente não. 

Ora, o serviço é necessario, sinão em todos 
os estados, ao menos naquelles que recebem 
immigrantes : a colonisação é complemento 
da immigração . · 

Não é conveniente estar-se a destacar uma 
verba já restricta, consagrada a serviço tão 
importante para attender-se as exigencias àe 
campanario, podendo a distribuição da mesma 
verba crear di1ficuldades á administração e 
occasionar a perturbação da corrente immi-
gratoria. . 

O ex-ministro da indnstria, viação e obras 
Publicas, no sen relatorio, diz que o systema 
actual de introducção de immigrantes,a tanto 
por cabeça, é pessimo, já porque não. dá ao 
governo meios de fiscalisar . a execução . dos 



contractos, já porque . é dispendioso em ex
tremo. 

Entende emfim que tal systema deve ser
substituído por um dos dous seguintes (lê) : 

'1.° Confiar exclusivamente o serviço de 
allicia~.ão na Europa e de remessa de immi
grantes para o Brazil aos nossos empre
gados· 

2 .0 'Entregai-o a companhias ou parti
culares, que, medeante garantia de juros 
sobre capitaes determirmdos e por prazo 
curto, se encarreguem de todo o serviço, 
tanto de introducção, como de localisação ele 
immigrantes, fundação de nucleos, etc. 

Si for preferido o prim~iro dos alvitres in
dicados, a economia por immigrante introdu
zido serà de cerca de 40 francos, di:fferença 
entre o preço actual (168 francos) e aquelle 
pelo qual pôde ser feito (125 a 130 francos). 
Adaptando-se o segundo, a despeza annual se 
limitará a 3 ou 4 mil contos no maximo; isto 
é, variará entre a nona e a setima parte do 
que foi despendido em 1891. . 

Este segundo alvitre, foi adaptado pela 
commissão de orçamento em um additivo 110 
pr•ojecto, sem prejuízo do systema actual que 
não poderia ser de prompto abandonado·, não 
eó porque se firma em contracto, como porque 
os e:ffeitos do novo não são conhecidos e não 
podem ser precisamente avaliados. 

Os contractos para introducção de immi
grantes foram aàquiridos pela Companhia 
Metropolitana que o innovou em data de 2 de 
agosto do corrente anuo. 

Por esse novo contracto a companhia se 
obrigou a introduzir um milhão de immi
grantes no prazo de lO armas, a saber, cin
coenta mil no mínimo e cem mil no maximo, 
por anuo, podendo este numero ser augmen
tado medeante aviso, com antecedencia de 
4 mezes. A clausula 6a do contracto estattie 
que 90 °/0 dos immigrantes devem constituir 
familias de trabalhadores agrícolas e lO 0/o de 
artistas, sendo o maximo annual permittido 
para cada nacionalidade 60 °/o· 

A Clamara, natm•almente, desejará saber 
como, ligando tanta importancia a este ser
viço, a commissão de orçamento reduziu-lhe 
a verba. 

Os córtes foram feitos de accordo com as 
informações recebidas da Directoria de Terras 
e Colonisação. 

O director geral informou-nos que os con
tractos de burgos-agrícolas estavam em 
grande parte caducos. 

De 90 contractos que existiam, 20 foram 
declarados caducos, e dos 70 em vigor muitos 
caducariam no prazo de 20 dias, que foi cou
cedido aos concessionarios para exhibirem o 
conhecimento ou recibo do deposito de 
3:600$ para as despe>~as de flscalisação. 

Nenhum pagamento tem sido fe ito ató o 
presente aos concessionarios de burgos, e das 
70 . concessões ainda em vigor, 29 são em 
terras particulares e 41 em terras devolutas. 

Dos tres contractos celebrados entre o go 
verno e o Banco das Rstt•adas de Ferro, Coni
panhia Torrens e Banco Iniciador de Melho
ramentos, para a discriminação e divisão de 
terras d.evolutas em lotes coloniaes, resulta 
uma divida de 442:680$749, ·de serviços já 
realisados ; mas estes contractos pel'deram a 
sua razão de ser depois de votada a Consti
tuição, que reconheceu pertencerem aos es
tados as terras publicas. Ora, tendo-se pedido 
1.500:000$ pal'a estes serviços, a com missão 
entendeu poder reduzil' aquella verba a 
1.000:000$, á vista das considerações ex
postas. 

Passarei agora a tratar de um outro ser
viço importante do Ministerio da Industria
a viação ferrea. 

Pelo relatorio, verifica-se que eleva-se a 
32 .000 kilometros a extensão da viação fer
rea em trafego, em construcção e em e~tudos. 

Attinge a 700.000:000$ o capital garantido 
para este serviço e a 600:000$ a clespeza com 
a sua fiscalisação. · 

A crise por que passa o paiz atrecta, pro
fundamente, as companhias de Estradas de 
Ferro; muitas delles estão em diillculdades 
serias, precisando levantar capitaea pa.ra ' 
ultimar as construcções de suas obras e sem 
recursos paru. o seu custeio. 

Muitas teem-se dirigido ao Congresso e ao 
governo pedindo que a garantia de juros em 
papel seja convertida em ou?·o e a!legando 
que só assim poderão fazer face ao augmento 
de despezas, que a baixa do Cltmbio lhes 
impõe. A commissão de orçamento pensa 
que estes embaraço:- são passageiros, que não 
justificam o au~mento de tarifas reclamada 
nem o augmento dos ei\cargos do Thesouro 
com as companhias. 

Pot' maiores que sejam os interesses liga
dos à viação ferrea, a commissão entendeu 
que não podia deixar de restringir as despe~ 
zas com este servtço. 

Sr. presidente, das nove linhas ferreas que 
possue a União sete dellas dão cle(icíts, que 
já attingem a 1.000:000$ annuaes, a sttber: 

E. de F. Sul de Pernambuco : 
Receita. . . . . . . . . . . 230 : 000$000 
Despeza........... 578:000$000 

De(icit 

E. F. ele Baturíté : 
Receita .......... . 
Despeza .. . ..... . . . 

Deficit 

348:000$000 

446:000$000 
489:000$000 

43:000$000 



I~. de F. de Sobral : 
Receita .......... . 
Despeza .......... . 

De(icit 

65:000$000 
142:000$000 

77:000$080 

E. ue F. de Paulo Affonso : 
Receita........... 73:000$000 
Despeza........... 141:000$000 

D eficit 

Prulongamento ela. E. 
Receita .. . ...•.... 
Despeza .......... . 

Deficit 

------
68:000$000 

de F. da Bahia : 
:i08:000$000 
732:000$000 

424:000$000 

E. de F. do Rio do Omo 
Receita .......... . 
Despeza ........ . . . 

Deficit 

235:000$000 
3q3:ooo$ooo 
1}8:000$000 

E. de F. de Porto Alegre : 
Receita........... 824:000$000 
Despeza.. . . . . . . . . . 977:000$000 

------ · 
Deficit . 153 :000$000 

E. de F. Central ele Pernambuco : 
Receita. . . . . . . . . . . 307: 000$000 
Deapeza........... 109:000$000 

198:000$000 

J.<;. F , Central do Brazil : 
Receita. . . . . . . . . . . 16. 000:000$000 
Despeza........... 12.000:000$000 

-------
4.000:000$000 

3'11 -

custeio e construcção de seis ramaes de An· 
gelina, Timbaúba, Molungú, Campina Grande 
e Guarabira e Paquevira. 

A commi~são do orçamento, considerando 
que :t baixa do cambio tornará estas obras de
nmsiarlamente onerosas, elevando ao triplo 
o preço Llos materiaes e o propd.o salario, mas 
attendendo que a construcçi'i.o dos ramaes al
ludidos já. foi iniciada que não convindo sus
pendel-i:!, assentou em reduzir a verba pedi
da, procedendo da mesma forma em relação 
á Central de Pernambuco. 

A commissãonega o seu apoio á emenda 
que propõe o prolongamento da Estrada de 
Ferro Sobral do Ipu a Cretehú> : 

I. 0 Porque essa linha; tem dado grandes de
(icits ; 

2. 0 Porque acaba a C amara de votar uin. 
credito de 770:000$ para as obras do Sobral 
ao Iph, que não se concluirão em 1893. 

Quanto á estrada de ferro ele Blüurité, 
devo informar á Camara que o anoo passatlo 
foi-lhe consignada a quantia de 1. 500:000$ 
para as obras do Quixadit a Quix.eramobim. 

·Houve um:t sobra, neste exerciçio de 
500:000$, mas o director da estrada, · tendo 
vindo ao Iüo de Janeiro, pediu ao Ministro 
da Agricul tum permissão para estender o ser
viço da estrada, além de Quixeramobim, o 
que obteve e agora orça-se a continuação das 
obras, durante o futuro exercício, em 
l .168:000$000. 

A commis>ão, informada de que, caduco o 
contrDcto celebrado com pJ.rticular para as 
obras da Baturité, o serviço está sendo feito 
por administração, achou ttsada occàsiilo para 
suspeodel-o. . · 

Mas, attendendo ás reclamações do enge
nheiro-chefe Lassance, limitou-se a recíú
zit• ,a verba a 620:000$000. . · . . 

Chegamos ao prolongamento da Centl'al do 
Braz i!. 

Sr. presidente, echoou clo!orosameri~e .. na 
bancada mineira o córte dado no . serviço i:le 
construcção da Estrada ele .Ferro cêii.;. 

Só apresentam saldos na impo!'tancia ue tral. . . . . • . .. 
quasi 4.200:000$ as duas ultimas linhas, sàl- Admira. me que SS. E~x. c?nsiderem· .ess~ 
dos estes que deS'1pparecerão em 1893 com as linha como mineira, quando nos todos,l.l. .. con~ 
grandes despezal:l das mesmas linhas nesse sicleramos como a aorta brazileiea, 'como um 
exercício. melhoramento de interesse nacioiwJ. . • .. · .. 

Com effeito, para a Central de Pernam- Garanto a SS. E Ex. que não ha dúá~ · opi-
huco pede-se em 1893 2.025:454$454 para níões acerca Ja Central nesta Carnar\1 . e 
construcções e conclusões das obrns da officí- fóra de!la. 
na de Jaboatão, tendo, no exercício corrente, Não podia deixar de 'súrpre4enrler-n:os pel9 
as suas despezas de custeio sido apenas de moào por que o Sr. , Gonçalve!) ,Ch.avese!lca-:-
109:000$ ; para a Central do Brazil solicitou/ rouestu. questü.o, atlribm.·ndo ,a . e,conom. ia ,r .. ea:
o governo um credito extraordínario de lizada a ma vontade da nossa parte para com, 
5.758:090$ ao cambio de 27 d., o que equi- o Estado de Minas; completo engano , . . . 
vale a 14.000:000$, em papel, no momento St•. presidente, quando a commissão de or-
actual. çameuto tomou a delibei'ação de reduzir 1.300 

A proposta. do governo consigna para. ri. cautos na. verba .para o prolongamento ela 
Estrada Sul de Pernambuco 3.543:061$!85, Central, ella teve em vista oque'tlisse:a .res,. 
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peito o relatorio do Ministro da Industria, ba
seou-se em informaç15es officüws, que a con
venceram de que não seria despendida . no 
futuro exercício a somma de 2.000:000$000, 
solicitada. 

Com effeito, estes 2.000:000$ se distribuem 
ela seguinte forma : 700 contos para o pro
longamento de · Santa Luzia a Sete Lag-óas 
(70 kilometros ) e 1.300 contos para as obras 
de Sete Lagôas a Curvello (122 kilometros ). 
Em que pé se acha o serviço no primeiro 
trecho ~ Responde-nos o governo (relataria, 
pag. 141 e 142 ) : <<Durante o anno de 1891 
construíram-se os serviços de construcção da 
empreitada de Sabará a Santa Luzia, enceta
ram-se os da empreitada dos 12 primeiros ki
lometros além de Santa Luzia e fizeram-se 
diversos serviços por administração». Adeante 
accrescenta: 

«Foi contractada em 2 de setembro de 1891 
a com>trucção dos 12 primeiros kilometros, a 
partir de Santa Luzia. As obras deverão ficar 
concluídas dentro de 1s· mezes, a contar de 
16 de outubro de 1891. )} 

Vê-se, pois, Sr. presidente, que esses 12 
primeiros kilometros do trecho de Santa Lu
zia a Sete Lagôas só ficarão promptos em 
meados do anuo futuro. Quando se ultimarão 
os 58 restantes 1 Provavelmente dueante 
todo o exercício futuro e os 1.300 contos para 
as obras de Sete Lagôas a Curvello não serão 
applicados. 

Si a bancada mineira se desprendesse um 
pouco deste espírito particularista, que está 
revelando, seria a primeira a reconhecer que 
temos razão, attenta a actual crise de tran
sportes. Pois quando ,a Central luta com 
esta crise e pede, para combatel-a, perto de 
seis mil contos em ouro, devemos cogitar de 
prolongamentos ~ 

A bancada mineira e tão poderosa, tem 
aqui tantas sympathias, impõe-se tanto pelos 
seus talentos e pelo seu numero que não deve 
receiar o adiamento de sua justa pretenção; 
amanhã conseguirá, melhoradas as circums
tancias, não dous mil contos, mas quatro ou 
seis mil para apressar o desenvolvimento da 
grande artería. 

Ha ainda uma outra consideração que faz 
a commissão adiar a votação da verba para o 
prolongamento em questão-é que o traçado 
ainda não está definitivamente firmado, como 
nos diz o ex-Ministro da Industria e Viação 
no seu relatorio. Desobstruindo o rio das 
Velhas, a estrada deverá ir a Pirapora ! Te
nho á vista o relatorio apresentado pelo fiscal 
da navegação ... 

0 SR. BADARÓ-Quem e elle ~ 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-·Dr. Joaquim 

Francisco de Paula. 

Como V. Ex. parece ter enteresse em saber 
o qus elle diz, peço permissão para ler al
guns to picos do seu trabalho (lê): 
~Penso, diz o Dr. Paula, que dentro de dous 

annos, si niio sobrevier algum facto extraor
dinario, estarão completos os melhoramentos 
do rio das Velhas e francamente aberta ao 
commercio, ás industrias e á prosperidade 
dessa vastíssima região essa importantíssima 
e faturosa via-fluvütl. 

«Pl'Oblema insoluvel para uns, duvidoso 
para outros, a navegação desse rio é empre
hendimento grandemente patriotico e futu
roso, cujo exito está hoje fbra de toda contes
tação. Nos trechos melhorados, a navegação 
se faz em excellentes condições praticas, of
ferecendo as obras executadas resultados ple
namente satisfaetorios». 

Continuando o fiscal do serviço .de nave
gação do rio das Velhas, enthusiasma.-se pela 
desobstrucção da cachoeira do Escaramuça, que 
se julgava invencível e diz-nos que a compa
nhia incumbida daquelle serviço tem esta
leiro em Sabará e possue varios vapores, etc. 

Eu pergunto,Sr. presidente, si já hu, traçado 
acabado e definitivo para o prolongamento 
da estrada de ferro, adeante sete leguas ? 

0 SR. GONÇALVES CHAVES-Sim senhor, o 
ponto terminal e Pinpora. 

0 SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES-Dizem, Sr. 
presidente, que a estrtcda deverá se estender 
até Pirapora, no Rio S. Francisco. Ora, me 
parece que chegando ella ao Ribeirão da 
Matta, no Rio das Velhas, e encontrando ahi 
franca navegação ... 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Franca nave
gação isso é impossível. 

0 SR. NOGUEIRA PARANAGUÁ-SÔ no in
verno. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Nem no in
verno. 

O SR. OITICICA - Ha documento official 
nesse sentido. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Eu não in
sistirei neste ponto; mas creio que os nobres 
deputados ligarão alguma importancia ás 
informações do Ministro da Agricultura, que 
diz em seu relatorio (lê): 

« Ha necessidade ele fazer-se a exploração 
das partes do traçado adaptado e ainda não 
estudado, isto é, a variante do ribeirão da 
Matta e o trecho de Sete Lagôas ate a juncção 
com o traçado do Rio das Velhas, passando 
por Curvello... · 

«O que está feito fará suppôr que o trecho 
de Sete La~rôas ao Curvello não offerece as 
vantagens que delle se esperavam, etc., etc;~ 

Digo, portanto, Sr. presidente, que se não 
ha traçado assentado e definitivo ..• 
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0 SR. GONÇALVES CHAVES- Está feito. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ... si OS i O ki
Jometros de Santa Luzia a Sete Lagôas ab
sorveram toda a actividade constructora do 
pesssoal, que necessidade ha de votar-se os 
1300 contos para o prolongamento até Cur
vello ~ 

O SR. GONÇALVES CHAVES (levantando-se) 
- E que necessidade ha de votar-se 1000 e 
tantos contos para o prolongamento da Es
trada de Ferro da Bahia, 1000 e tantos contos 
para a de Pernambuco e 2000 e tantos contos 
para as do Rio Grande do Sul ~ 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- V. Ex. 
sente-se e eu responderei. (Riso.) 

O nobre deputado está mal informado acre
ditando que a commissão de orçamento propõe 
uma verba de 1000 contos para prolonga
mento da E8trada de Ferro da Bahia. 

0 SR. GQNÇAL VES CHAVES - Esta no pa: 
recer. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- V. Ex. 
faça o favor de ler c0m attençã-o e verá que 
apenas pediu o governo 50 contos para obras 
novas, e isto mesmo a comi:nissão supprimiu. 

0 SR.. GONÇALVES CHAVES- Eu SÓ posso 
julgar pelo que vejo, e no parecer vejo a 
verba de lOOO.e tantos contos. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Mas esse 
prolongamento, a que V. Ex. se refere, ja está 
em trafego; a verba. que se lhe destina é para 
cu~teio e não para construcção. . · 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Mas permitta 
uma objecção: V. Ex. disse que, levada a 
Estrada ao Ribeirão da Matta, ahi encontra
ria franca navegação ; dado mesmo que 
assim fosse, como se explica que a commissão 
só decretasse verba para levar a estrata até 
um porto que fica 12 leguas abaixo desse 
lagar ? Eu conheço isto de facto, conheço 
pessoalmente. 

0. SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Eu estimo 
muito que V. Ex. me dê informações tão 
seguras, porque me orientará na, votação do 
projecto, bem como a commissão ; mas por 
agora permitti que eu continue a responder 
ás vossas primeiras objecções. 

Os ramaes da Estrada de Ferro de Per
nambuco estão iniciados, estão contractados 
e a commissão fez com esses ramaes o mes
mo que fez com a Central,. isto é, diminuiu a 
verba para construcções ... 

0 SR. ANTONIO DE A VELLAR - Mas dimi
nuiu muito menos. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Nós não 
podíamos pesar essa diminuição. 

Camara A. 40 

O SR. GoNÇALVES CHAVES- Mas deviam 
pesar, porque a Estrada Central é muito mais 
importante, política e economicamente .fal
Jando. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -... não 
tinhamos nem temos meios de proporcionar 
essóls córtes. Os ramaes de Pernambuco estão 
contractados, e nós precisamos respeitar os 
contractos; as obras da Estrada Central estão 
sendo feitas por administração, e nos davam 
assim mais liberdade para as reducções. 

0 SR. ANTONIO DE A VELLAR - AS obraS 
da Central não são feitas por contracto. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - A parte 
contractada foi respeitada. 

Eu creio, portanto, Sr. presidente, que a 
commissão de orçamento está de accôrdo com 
a bancada mineira .... ( Riso ) . 

O SR. BADARÓ- Isto é impossível. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- A commis

são cortou apenas 1300 contos do prolonga
mento da Santa Luzia a Curvello, mantendo 
a verba de iOO contos para a construcção, ,i á 
iniciada, de Santa Luzia a Sete Lagôas, na 
extensão de iO kilometros. 

0 SR. ANTONIO DE AVELLAR- Dez contoS 
por kilometro ! 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Si a 
quantia é insufficiente, a commissão tem 
apenas a dizer que a verba foi pedida pelo 
governo de accordo com os dados do chefe do 
serviço, como o nobr9 deputado podera veri
ficar nas tabellas explicativas. 

O SR. ANTONIO A vELJ,AR - Mas calculada 
pelos preços antigos. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Agora, S1 
os nobres deputados querem ter o luxo inutil 
de uma volumosa consignação orçamentaria, 
isso . é ontro caso, mas não será justo ; si se 
verificar que toda quantia póde ser real
mente despendida, SS. EEx., que teem con
sciencia da sua força, poderão obter em maio 
um credito especial. 

0 SR. FRANCICO GLICERIO - Agora me 
explique V. Ex. o motivo da consignação de 
2.000 e tantos contos para as estradas do Rio 
Grande do Sul . 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Informa
ram-me que essas obras estão atacadas em 
toda a extensão ela estrada ... 

0 SR. HOMERO BAPTISTA- E O nobre de
putado por S. Paulo sabe disto. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO dá um 
aparte. 

O SR. BADARÓ - Onde estão esses dados ~ 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Na secre

taria do Ministerio da Industria e Viação. 
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Não devemos cogitar ele arrojados melho
ramentos materiaes e mórmente de linhas 
ferreas, que sito tão dispendiosas, quando a 
crise tão intensamente no.:; acommette. 

Por que preço virão nos ficar esses kilome
tros de linha ferre ,t, custando o triplo o ma-
t erL1l fixo e rodante 'I · 

Em quamo importarão as obras, quando o 
salario está. elevado ~ 

Adiemos a satisfação de tão legitimas aspi
rações para melhores tempos. O Congre:;so 
não neg<trá por certo seu voto para obras de 
tanta utilidade. 

Conto, por conseguinte, Sr. presidente, 
que os illustres representantes de Minas, em 
um momento tão critico como este, virão todos 
em auxilio ela commissão de orçamento ... 

O SR. BADARÓ- Si a commissão quizer 
ser justa, fttzendo reducção em todas as ou
tras estradas ... 

0 SR. LEOPOLDO DE BULI-IêíES •.. -que elles 
não se lembrarão de propôr o prolongamento 
da grande linha ferrea, antes de resol vid<t a 
crise de transportes. 

P<tssemos a outr<t vet•ba- A.uxilios ii agri
cultura . 

Sr. presidente, o capital garantido par<\ os 
engenhos centraes eleva-39 a 38.000:000$ e 
as subvençõe:> para tt nn.vega<;>.iio marítima 
a 3.000:000$, som mando 41.000:000$000. 

Não é muito, pois, Sr. presidente, que a 
União, que concorre com tão avultada somnm 
para desenvolver a lavoura, facilidade de 
communicaçõe.>, não é muito que os eshtdos 
chamem a si as despezas com seus institutos 
agronomicos, seus lyceos de veterinaria, suas 
colonias orphanologicas, suas estradas ele 
rodagem. 

Figuram no o!'çamento fedet'<Ü verbas para 
despezas com estradas de rodagem, despezas 
que crescem sempra e que pt'ecisam passar 
)'ara os orpmentos estadoaes. 

pinas, e este exemplo deve ser seguido pelo 
Rio Grande do Sul ; as escolas de Pelotas o 
Taquilry devem ser custDadas pelo estado. 

Sinto que tenha-se retirado deste recinto o 
nobre deputatlo o Sr. Cassian0 do Nasci
mento que protestou contra <t suppressão 
de3tas subvenções, j ustificad<lS no tempo do 
imperio, mas sem razito ele ser no actual re
gimen. · 

Pois, quando vamos transportar par<t o or
çamr:mto o regimen federativo, podemos to
lerar que despezas de caracter local estejam 
a sobrecarregai-o ~ · 

Teatemos agora dos melhoramentos de 
rios. 

A commiBsão entendeu que devia supprimir 
100:000$, propostos para a desobstruição do 
Parnahyua, no Piauhy, mas talimpugnação 
encontrou da parte dos dignos representantes 
desse estttdo, que teve de desistir· do seu in
tento. 

o Parno.hybrt . já é nrtvegado francamente 
em uma extensão df~ 200 e muitas leguas e o 
seeviço de desobstruição da terceira e ul
tima secção encachoeirada, de Santo Estevão 
a Santa Philomeoa, está orçado em 197:000$, 
podendo-se conceder 97 no exercício da 1893 
e 100 em 1894, aproveitando-se o material e 
o pessoal jtl. preparado e á disposição do g·o
verno no P ieuhy. 

A desobstrucç:'í.o elo R. i o S. l?rancisco, Sr. 
presidente, é uma necessidadJ indeclin(tve l ; 
a ncwegação cl.esse rio é fr,mca em toda :1 
extensão do Pirapora a J oazeiro, em uma ex
tensão de 300 leguas como se sab'3 ; a secç:io 
ele Joazeiro a Ja,tobá, onde termina a estrada 
de ferro de Paulo Affonso, é uilla secçii,o en
cachoeirada, mas já vencida em duas terças 
partes. E' preciso concluir-se essa obra gi
gantesca, a que ligou o S3n nome o malaven
tura.do .e S"'.bio engenheiro americano Milnor 
Roberts. A comlilÍssito restringiu nito ob- . 
stante a verba, attendendo a que os trabalhos 

O Stt. FELIPPE SCIIIMIDT dil. um aparte. só se effectuam na estiagem. 
O SR. LEoPoLoo DE BuLHÕEs - Para a es- Mas, esta economia tal vez clesappareça, por-

trada D. FrJ.ncisco, em Santa Catharina, no que lm emendn.s, pedindo pequenas quantias 
tempo da mona.rchia, pediam-se 25ou30 contos, pa.ra. estudos dos baixios do Uruguay e lim
a titulo de conservação ; depois cht republica, peza elos rios Preto e Tocnntins, :'<s quaes a 
allegaram que as chuvas estragaram diversos commissão não negal'à o seu apoio. 
pontos nessa estrada e para os necessarios Pa,sso agor11, :3r. presidente, a verba -
reparos solicitara.m e o Congresso concedeu po1·tos mari1imos. · 
100:000$; agora pedem-se 120: 000$000. o decreto de 21 de agosto de 1874 passou o 

A com missão de orçamento liquidou a ques- serviço d<t couservaçito do:; porto3 do Minis-
tão supprimindo a, verba. terio da l\1arinh<1 p:tra o da Agricultura; esso 

Si Santa Catharina precisa de auxilias da decreto legislativo, ele 1874 foi . regulamen
União para a conservação de suas estradas tado já no período republicano pelo governo 
de rorlagem, então o que diremos de Goyaz, pr;ovisoeio no decreto 1109, ele 29 de nc-
de Matto Grosso, etc. vembro de 1890 · · 

Sr. presidente, brilhante exemplo nos deu Nesse regnl:lmento, parece-mo que o serviço 
o estado de S. Paulo, chamando a si as des-

1 
teve um desenvolvimento exaggerado. O regu 

pezas com sua escola agronomiéft ele Cam- lamento de 29 de novembro começou divi-
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díndo o littoral errt seis grandes distríctos ma-
rítimos. 1 · 

Os diversos serviços marítimos, diz o art. 2° 
desse re!<ulamento (lê): 

« Os diversos serviços hydraulicos, quer 
emprehendidos directamente pelo governo 
federal , quer por elle flscalisados, consti
tuirão em cada districto uma administração 
especial, á testa da qual se achará um inspe
ctor de districto, directamente subordinado 
ao Ministerio da Agricultura, Commercio e 
O bras Pliblicas. » 

Os vencimentos são os seguintes (lê) : 

Tabella A 

CA'I'EGORIAS 

Iru;pector de ·ta classe. 

Dito de 2• classe ...... 

Engenheiro do porto de 

ta ctassse ••. . .•••..•• 

Dito de 2• classe •.•.•• 

juâante de ta classe .. 

Dito de 2• classe ....... 

CATEGORIA. 

Auxiliar technico de 

ta classe ...... · •...... 

Dito de 2• clas'se .. >" ••• 

R 13:NA.DO GRA'I'IFICA- 'l'O'l'AL 
ÇÂO 

-
10:000$ 5:000$ 13:000$ 

8:000$ 4·:ooo$ 12:000$ 

6:400$ 3:200~ g:600$ 

5:600$ 2:800$ s:4oos 
4:000$ 2:000$ 6:000$ 

3:200$ 1:600$ 4:800$ 

Tabella B 

ORDENADO I' Gl.tATIYlCA· TOTAL 
ÇAO 

------

2:400~ 

i :600$ 

1:2003 

. 800$ 

3:6008 

2: 400$ 

O inspector do r;o districto Jnaritimo , além dos ven
cimentos a que tem direlto, segundo a ta.bella A, 
perceber:l mais a gratificação annual de (3:000$) tres 
contos de réis pelos serviços ex traorclinat•ios de que se 
1lcha incumbido. 

Sr. presidente, quiz o Mmisterio da Agri
cultura ter, como o da Marinha, um corpo de 
engenheiros: E' uma nova especie de milícia, 
que começou a pesar extraordinariamente no 
orçamento. 

A marinha tem engenheiros riavaes, a, agri
cultura tem engenheiros hydraulicos. Amanhã 
pretenderá ter mais urh corpo de engenheiros 

para estradas de ferro, outro para J1scalisa-
ções, etc. · · 

O resultado, Sr. presidente, desta cluplicato 
de funccionarios para, póde-se dizer, o mesma 
serviço, tem sido este: o augmeo to de mll 
contos nas despezas uom o numeroso pessoal 
das lnspectorias .. 

Analysando-se os serviços a cargo destas 
inspectorias de portos vê-se que grande 'parte 
1ellcs é executada pela marinha., ussim como 
as sondagens, o balisameuto, as observações 
meterologicas. Ainda hontem votámos uma 
verba de 200:000$, do. orçamento da marinha, 
para balisamento de portes. 

Não conheço bem o asslimpto, confesso, mas 
emitto uma opinião que tem o apoio de pes~ 
soas autorisadas, e que se baseia em factos. 

A questão é technica, mas sobre ella po
derei ouvir os competentes, e no seio da Ca-
mara os ha. · 

O SR. MoRAES E BARROS- Está . provando 
que tem pleno conhecimento da materia. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Acho que 
seria conveniente acabar-se com estas inspe
ctorias de portos, cujo ser-viço passaria a ser 
feito por officiaes da armada e funcdonarios 
ela marinha, como outr'ora .. Si houver obras 
e construcções em um porto o ministerio da 
Io rlustria e Viação poderá nomear então enge
.nheiros civis pam realizai-as, caso sejam 
feitas por administração. 

Assim se evitará/' a duplicata de clespezas 
com os mesmcs oerVJços. 

Por que motivo a conservação dos portos não 
será entregue á marinha 1 Jil. não se lhe trans
feriu o balisamento, a sondagem, o set·viço 
meteoro!ogico 1 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - E' porque O 
commercio está na agricultura. O serviço de 
portos interessa a. navegação e o commercio, 

·Não ha navegação sem viação. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - V. Ex . VllE\ 

yer os inconvenientes do systema adaptado, 
O Ministerio da Marinha está montando es~ 

ta.ções meteorologicvs, uma no Rio Grande do 
Sul, outra em Santa Catharina; aqui já tem· 
dous abrigos, uma estação central e final
mente uma no Maranhão. 

Entretanto pede-se verba para postos me
teorologicos no orçamento do Mioisterio da 
lodustria e Viação. 

0 SR. MORAES E BARROS, dá um aparte. 
0 SR. LEOPOLDO DE BuiHÕES- AS obras do 

porto do Rio de .Janeiro foram entregues a 
companhias, e portanto, o unico serviço que 
aqui desempenhará a iospectoria, quando taes 
obras estiverem em andamento, serii. o da . 
fiscalisação, mas para isto precisaremos de 
:repartições como a inspectoria, para a qual · 
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pediu-se a quantia de 300:000$, reduzida Com etl'eito, não raro observa-se que os eu
pelo Sr. Antão de Faria, ex-ministro da agri- genheiros chefes de serviço sempre pedem 
cultura, a 117:000$000. mais elo que o necessario, porque preferem 

Pensa a com missão que a consignação deve ter saldo no fim do exercício elo que deficit. 
ser ainda mais reduzida. Sr. presidente, a commissão tinha suppri-

Acredita tambem a commissão q11e os 607 mielo 50:000$ destinados para o canal da Fei-
600:000$ indicados na proposta para melho- toria, porque informaram-n 'a que este canal 
ramento dos portos do Rio Grande elo Norte e era impraticavel, não podendo as arêas ser 
Parahyblt do Norte, podem sotl'rer córtes, por- removidas attentas as correntes da Lagóa dos 
Ilue al' encommendas de materiaes foram Patos, perpendiculares ao canal projectado. 
feitas, mal' só la pelo meiado do exercício po- Achando-se, porém, aqui o director das 
derão chegar. não absorvendo 0 serviço, caso · obras, veio a commissíto dar explicações, e 
possa ser iniciado logo, a somma pedida. insistiu pelo restabelecimento da verba, di-

zendo que o canal era realisavel e que a sua 
A commissão propõe mais algumas redu c- dragagem tem dado bons resultados . 

ções, que lhe parecem justificadas, depois de Sr. presidentet estou fatigado, e creio que, 
maduro exame e pão á esmo, como aqui se mais do que eu, a attenção da Ca.mara. (Ncio 
disse. apoiadrJs.) 
. O SR. LAURO MULLER -Eu disse que não Percorri toda a superficie do pa1z analy-
podia . suppor que a commissão cortasse á sando os diversos melhoramentos materiaes 
esmo. que por todo elle se realisa; jà. fiz excursões 

o SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs_ Não sei si por toda a co3ta, procurando meio de fazer 
tenho satisfeito 0 no bre deputado com as ex- ecvoomias sem perturbar os serviços; agora 

vou descer ao sub-solo, vou estudar com os 
plicações que lhe tenho dado ; continúo a Srs. representantes de Minas a questão das 
dal-as. 

Para a secção do rio Itapícuru pedem-se minas, em que elles devem ser muito versa-
70:000$, a commissão reduziu a consignação dos, porque as conhecem de perto. 
a 45:000$, porque verificou que nos exercícios O Sr. Antonio Olynhto procurou fazer vin-

" gar, por meio de um additivo, a. idéa que, 
anteriores o serviço tem sido ..:eito com essa consubstanciada num projecto, fôra rejeitada 
quantia. 1 - d d 

Secção do Pará _ Supprima-se a verba pe a Camara, na sessao o anno passa o. 
S. Ex. entende que é dado ao Congresso 

para postos meteorologicos, pelas razões já legislar sobre terras devolutas e sobre minas, 
apresentadas. · quando a Constituição, no art. 64, reconhece 

Secção de Pernambuco ..,.. A commissão en- ser de propriedade dos Estados essas·terr'l.S e 
tendeu que não tinha explicação a verba. de as minas que nellas se acharem. · 
40:000$ para fiscalisaçâo de obras, por isso E' ele admirar, Sr. presidente, que ques
supprimiu-a. Pois além de 195:000$ para pes- tões desta natureza ainda surjam no Con-
soal ainda 40:000$ para fiscalisações ~ gresso ... 

5° districto - Secção dos portos de Santa Já no tempo do acto addícional, as assem-
Catharina e Parana - Os estudos foram fei- bléas proviucia<s tinham attribuição de ragu
tos e approvados. a encommendfl. elo material lar com ·inteira liberdade a administração de 
foi igualmente feita, mas só póde estar aqui seus bens. · 
em tios de 1893. A consignat;<'to de 217:000$ Que tem que ver com as terras devolu-
póde ser supprimida . tas o Congresso si, não só ellas como as mi-

A verba de 1:627 :000$ pedida para os me- nas, pertencem hoje aos estados? 
.lhoramentos da barra do Rio Grançle do Sul, O art. 72 da Constituição tem dado lagar a 
.a commissão podia, sem escrupulos, modili- estas duvidas, estatuindo que as minas per
car, porque o contracto celebrado com a com- tencem aos proprietarios do solo, salvas as li
panhia franceza, ainda está. sujeito a innova- mitações que forem estabelecidas por lei a bem 
ção, e por conseguinte, as obras não terão da exploraçao deste 1·amo de inclustria. 
seguimento tão cedo. O nobre deputado por Minas Geraes, o Sr. 

Gonçalves Chaves, na sessão de hoje .desen-
0 SR. DEMETRro RIBEIRO -Não apoiado. volveu perfeitamente esta questão, sob 0 
O SR. LEOPOLJ)O DE BuLHÕES - Surgiu ponto de vista jurídico, e dispenso-me de re

uma questão entre a companhia e o governo produzir os argumentos e conclusões com os 
que vae ser í'esolvida por meio de arbitra- quaes estou de accordo, salvo as limitações 
gem . que acceita ao domínio do estado, que a meu 

Além disto, informaram a com missão que ver é amplo. 
as consignações da proposta para o serviço O art. 34 da Constituição quando diz: é a t
elas empreitadas da barra do Rio Grande do tribuição dó Congresso legislar sobre terras e 
Sul, são exaggeraçias. minas de propriedade da União, claramente 
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indica que às ,assembléas estadoaes compete 
legislar sobre terras e minas que não são de 
propriedade de1 União, mas que pertencem aos 
estados. Foi esta sem duvida uma elas con
quistas dos que pugnaram pela legislação se-
parada. · 

«As limitações que forem estabelecidas a 
bem da exploração de minas)) ·a que se ref'ere 
o art . 72 citado, dizem respeito ás minas em 
terras particulares e são . de competencia do 
poder legislativo dos estados, a quem com
pete privativamente taxar a propriedade im
movei (art. 9°) . 

Assim pensando, a commissão nega o seu 
apoio ao additivo do Sr. Antonio Olyntho. 

O nobre deputado pelo Districto Federal, o 
Sr. Thomaz Del fino, impugna a transfe
rencia da Estação Philoxerica da Penha para 
aquelle districto, que aliás· só podia ser-lhe 
proveitosa. Desde que não se exigia indemni
saçãp alguma, a escola viticola não podia 
onerar' o districto e parecia á commissão que 
melhor dirigida seria e melhores serviços 
prestaria. Resta o recurso da alienação, por
que nãoconvem distrahir a acção do governo 
federal para serviços dessa ordem. 

O Jardim Botanico é que em caso algum 
póde pertenc 3r ao Districto Federal e são 
obvias as razões que impedem a sua transfe
rencia para o município. 

Quanto ao abastecimento de agua não é pos
sível que· o Congresso esteja de accordo com 
a opinião de S. Ex. 

Este serviço custou 30 .000:000$, e as suas 
obras não estão concluídas, exigindo talvez 
ainda a despeza de 10.000:000$000. 

Nas condições propostas, o arrendamento 
concilia os interesses ela União; indemnisan
do-a, dos habitantes desta capital, garantin
do-lhes todas as vantagens de que hoje go
sam, e do proprio Districto Federal, que findo 
o prazo do contracto (30 annos) receberá o 
serviço perfeitamente montado e conser-
vado. 

Não se repete á bocca cheia que a iniciativa 
privada satisfaz melhor as necessidades pu
blicas do que a administração ? Por que re
ceiar o arrendamento ? 

das e saques postaes para o estrangeiro. 
Precisamos por este facto ampliar a organi
sação elo serviço das nossas repartições do 
correio, augmentar o seu pessoal, gratificai-o 
bem, afim de que possamos ter pessoal ido
neo, capaz de corresponder ás novas exigen
cias do serviço . 

A comrnissão rejeita todas as emendas rela
tivas ao serviço de telegraphos, que autori
sam a construccão de ·varias linhas, mas en~
tende que deve ficar ao arbítrio do governo 
a distribuição da mesma verba. A adminis
tração attenderá a que for mais urgente. 

Estas ueterminaçõe:s mai:s ou menos arbi
trarias, agradam aos estados, mas podem ser 
prejudiciaes. Pédem 20, 30, 50 contos para 
taes . e taes linhas, sem base, sem orçamento, 
acreditando-se que iniciada a obra o governo 
será forçado a continual..:a . Nas circumstan
cias actuaes elevemos notar precisamente á 
somma i.ndispensavel para o serviço e daria 
as construcções·d.e linhas que não trazem re
sultado immediato. 

A commissão formulou um additivo acerca 
da construcção. da linha. de Belém a Manáos, 
autorisando o governo a contractar com par
ticular aquella obra em condições vantajo~as 
para a União e os estados· do Para e Amazonas. 

Sr. presidents, muito tinha ainda a dizer, 
mas sinto· me fatigado e por isso me reservo 
para na 3• discussão ultimar estas conside
raçóes. 

A commissão do orçamento entrega o seu 
trabalho ao patriotismo desta Camara e está 
certo de que o projecto de orçamento do 
ministerio dos negocias da Industria, Viaçao e 
Obras Publicas será tão feliz nesta casa, como 
foram os. da Fazenda e do Interior. 

VOZES - Muito bem. 

·SESSÃO DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

(Vide pag. i05 do 4J vol.) 
O nobre deputado por Minas, Sr . Manoel 

Fulgencio, fez reclamações acerca. do serviço 
postal no seu estado. o Sr. Alm.ino Affonso- Nin-

A commissão já propoz á consideração da guem perguntará, Sr. Presidente, ninguem 
camara a reforma do serviço postal, e acre- tractará de saber : Si aqui fallàmos bem ;. 
dito que se esta reforma for ·acceita, todas si lêmos muito. 
estas exigencias que teem chegado ao cqnhe- Mas todos perguntarão, perguntará o Paiz, 
cimento da camara serão satisfeitas . que está lá fóra: si legislamos honesta· 

A reforma é necessaria não para r egulari- mente· 
dade do serviço dentro do paiz, como pela N<l. bancada da opposição, vejo aíevant.1dos 
obrigação contrahidas pelo nosso governo talentos de copioso saber, formadas na bri· 
no congresso postal de Vianna. E' sabido lhante e sevéra eschola dos priocipios: que, 
que o nosso representante tomou o compro- muitas vezes, na divina embriaguez do se\).. 
misso de estabelecer o serviço de encommen- enthusiasrno, sonháram com a liberdade. 
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Não lhes regateio louvores: não costumo 
ser parco com os que: « Sabem. 

«0 como,o quando, e onde as causas cabem)>. 
Não o serei, pois, com aquelles, que as di

zem elega.ntemente, como aqui o tem feito a 
preclara minoria: advogando, quanto póde, 
segundo pensa, a causa social da . nossa 
terra. . 

« Neminem se qui tur infamia ob defensa 
publica negotia Patrire sure . » 

D'esta vez, a primeira,. em que me cabe a 
honra de fallar da tribuna sobre a causa 
publica, ennobrecido com a cadeira de Repre
sentante do Povo pelo Rio Grande do Norte, 
meu berço paterno, depois de proclamada a 
Republica, tenho de servir de involuntario 
espectaculo àquelles, que vem ouvir quem 
diz causas bonitas: ou sómente se preoccu
pam com o modo de as dizer, com exteriori
dades seductoras, e fulgurantes. 

Conheço, que são raros entre os homens os 
que cogitam das causas difficultosas : bem 
poucos, a quem é agradavel um orador, que 
ousa proferir causas graves d::t. causa de 
todos. 

O Povo, que não SÇLbe, . ou não póde distin
guir e particularisar seus verdadeiros amigos : 
não sabe, ou não póde, em um instante fugi
tivo, fazer-lhes inteira justiça. · 

Por isto, ja disse um personagem conspícuo 
da actualidade, fallando do acontecimento mais 
estupendo e altivolo da nossa histeria politica; 
personagem, que faz honra ao nosso Paiz, que 
«o Povo a elle assistia ... sorpreso e attonito »: 
acrescentando outro qualificativo, que não 
cabe na bocado orador, que se dirige a Nação, 
de viva voz. e directamente. 

0 SR. JosÊ MARIANO- A palavra é<{ Bes
tializado >>: entrou na historia, com o seu 
auctor . 

0 SR . ALMINO AFl<ONSO- Não me toca 
dizel-a: principalmente, quando não venho 
atirar remoques a quem quer que seja. 

Sei, todavia, que ao Povo lhe chamam a. 
eterna criança, ou a bêsta de carga. 

Aristóphanes, gmnde pensador grego, re
presentando-o, sob n, figura de um velho 
quasi demente, dizia na sua Comedia politica: 

«E's, tolamente, crédulo : deixas os lison
geiros, e os intrigantes levarem-te pelo beiço; 
e endoudeces, de felir., com os discursosdelles.» 

Não ignoro, que esse escriptor, dirigindo-se 
ao primeiro vindiço, ou aventureiro, acre-
scentava, no Córo dil. sua Comedia: · 

« E's muito grosseiro : mas tens a voz forte, 
uma eloquencia impudente, ges tos e modos 
violentos.» 

«Tens tudo, acredita, o que é necessario, 
para governar emAthenas.»! 

O nosso Paiz merece muita consideração 
para que possa ser desacatado, ou desconside
rado, de pnJavras, ou pensamentos. 

Não temos o direito de atirar-lhe a primeira 
pedra: porque póda esta, em um momento 
imprevisto, importar a nossa condemnação, ou 
a no~sa deshonra. 

Não sou , tão vouco, d'aquelleJ, que procla
mltm, que uma lei é boa, um facto é iucon
testavel, SÓ porque o tenha apadl'inhado a 
Imprensa. 

Não coudemno a ninguem pela indiscreta 
sentença, que a seu respeito tenham proferido 
phreneticos e calidissimos prélos. 

Vi com immenso espanto, e notei com pro
fundo desprazimento, por occasião do Cún
gresso Constituinte, quanto elle se desviava 
da legitima senda, que devia ser seu caminho. 

Como lhe deixára de ser boa mestra a his
teria das Nações, nesses dias primordiaes da 
Republica : arrastando-se ella mesma ao es
barrondadei l'O dos preconceitos, á vehemencia 
das paixões mal-sangradas, e a doutrina pes
sima do servilismo ! 

Esse Congresso Constituinte, que houvera 
de ser, na opinião mais incantarla dos Estados 
mais remotos, uma Assembléa innodoavel e 
augusta, cheia de decóro e sabedoria, como o 
berço da liberdade em todos os sentidos, o dia 
nascente de toda a luz nacional :não pa,ssava, 
no parecer de muitos orgãos da Imprensa dr 
Capital da Republica, a crer nos seus desgre· 
nhados termos, e cruas palavras de todos os 
dias, de um pateo de animaes selvagens, 
onde se misturavam tigres com cordeiros, 
pombas com serpentes. 

Deveriam compare·cer, tartamudos e igno
rantes, no Jury das outras nacionalidades, e 
na historia dos vindouros seculos, quasi todos 
os seus membros, não já como huns itlustres 
desconhecidos: mas como huns homens ruins, 
tirados do seu nada político ! 

Muitos foram desacatados, até por seus no
mes proprios. 

A Imprensa os amarrava ao teimoso póste 
da diffamação, sem contemporisar com esses 
D~putados, dos quaes alguns eram jóvens 
distinctissimos : outros, bem que mais velhos, 
não tinham a mestria da experiencia; os quaes 
traziam sem controversia o animo de bem · 
fazer, o coração sincero de patriotas. 

O seu venerando Presidente testemunhou 
esse desagrado, apostrophando-o com certa 
cordura, no derradeiro dia elesse Congresso. 

Nunca me queixei da Imprensa, por mais 
rudes e apaixonados, que fossem os seus gol
pes: e fólgo de ver, que os mais discretos e 
elevados deixaram a essa especie ele força 
directiva a noção espontanea do seu dever 
pa trio ti co. 

Os varões prestantes, e superiores jamais 
trouxeram para aqui a sua ardente vingança, 
pelo facto ele ter para si, abusando do seu 
sacerdocio,um inconsiderado escriptor,que não 
esposfl.va certa doutrina,ou não sympathizava 
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com um systema, ou tinha ogerisa a certo 
Deputado, que tinha o immoderado direito de 
censurai-o, ou afl'routal-o por SGU particular 
comportamento. 

Calar, ou emmudecer á Imprensa seria pre
screver o mutismo: seria h uma mórbida con
tra peçonha, huma rerócia inutil. 

Si póde .tornar-se um cégo instrumento, 
que a.pparelha o mal: ella, mesma., concer
tando o damno causado, Jióde ser *~ portadora 
do bem, reformando o seu errado conceito. 

Um indiscreto juizo se rebate com outro, 
sincero e sisudo. 

As pontas do touro negro de João de Gut
temberg ferem áquelles, que não sabem aca
tar a alta misEão, de que se acham num mo
mento investidos, de educadores de seu Paiz, 
directores da opinião, ou porta-estandartes 
das novas idéas adaptaveis. 

O 8r. Prudente de Moraes, Presidente ·do 
Congresso, quando. pela ultima vez, fallou 
aos seus co! legas ele itinerario Constituinte, 
proferi o as seguintes palavras, dolorosas para 
todo o Brazileieo: · 

« O Congresso foi recebido com certo des
Ül vor ,e prevenção pela opiniilo publica. >) 

Era hum facto irrefmgavel. 
Na rua do Ouvidor, que scintilla e fulgura 

de opulencias e magestade, nada er:1 mais 
degradante, do que ser Deputado. 

Alguns Congressistas chegáram a pretender 
renunciar seu mandato: porque não estavam 
acostumados, em suas terras, a ser desacata
dos pelos oligarcllas, que tudo podiam; nem 
a ouvir a lingua.gem grosseim, o vocabulario 
cbulo uos conspurcadores e varlêtes da Im
prensa. 

« Tinham viuclo (chacoteavão os illnmi
·nados) para proclamar, somente, esse Pro
jecto de Constituição)): que era perfeito e 
consnmmado, por ser obra-prima de certo 
ministro ela hora . 

O Presidente do Congresso, entretanto, en
cerrou os trabalhos, dizendo: 

« O Congresso, que soube elevar-se e cum
prir seu dever patriotico, conseguiu vencer : 
e termina hoje a sua missão Constituinte, ro
deado da estima nacional e consideração tlo 
Povo!>) 

Tambem ora verdadeiro; 
A multidão, que nas runs não deixára ele 

joguetear-lhe a injuria, se ti.nha deixado as
soberbar elo final acatamento: e manifestava. 
admiração n. essa. mesma Assembléa, ao prin-
cipio tão vilipendiada. · 

He uma reminiscencia desngradavel: mas 
foi forçoso trazel-[l, io memoria; porque deve 
perpetuar-se. 

Não tenho ]l[l,bitos parla,mentares: nã.o fui 
educado na província, antiga vropriedade elo 
hospedar ela. America .. para estes maronços po~ 
liticos. · · 

Não receio, todavia, a dicaciclade no sei o 
da Camara. 

(Varias STs . Deputados clao apartes .) 

0 SR. ALMINO AFFONSO -Repetidas vezes, 
eu o disse neste recinto, sustentando que os 
representJ-ntes do Povo nada aqui repr~sen
tavam : porque, ainda os que podiam não 
traze l-a, traziam todos a marca da fabrica. 

O Regulamento Eleit:n·al, pelo qual foram 
eleitos, nno era superior aos da Monarchia, 
tantas vezes reformados, quando a Eleição 
era indirecta: sem por isso se julgarem me
nos habeis, para fazerem a reforma, os De
putados desse tempo caliginoso. 

O Sr. Cesal'io Alvim, illustre ministr® que 
o referendou, amestrado pela experiencia, 
assemelhava-se ao médico experto, que, para 
salvar a vtda de um enfermo, lhe corta um 
braço ou uma pérna. 

Não fica inteiro o individuo: mas conti.núa 
vivo. 

O Povo Brasileiro corrifl, seus dias ·críticos 
e perigosos. 

Uns pela nostalgia ele um passado de blan
dícias e felicidades, que não volta mais: ou
tros pela sorpreza e assombro do presente ; 
muitos, pela incerteza densumbrosa elos vin
douros tempos ! 

Os governadores da Nação, que conheciam 
o seu estado patho!ógico, o morbo intrínseco 
que a, atrophiava, . havia dezenas de annos, 
corrompidos os costumes nacionaes nas sen
zalas da realeza, ou nos paços luxuriosos elo 
velho regimen, fizeram, como o physico ex
perimentado. 

Adoptou-se uma lei occasional, que com 
certeza congregava á Nação, para proclamar 
a Republica, que éra a aspiração profunda da 
sua evidente e manitesta maioria. 

Não hesitára .o Sr. Saraiva n'outros tempos, 
não cluvidára ele fazer a refórma directa: 
por mais viciada, que houvésse de julgar a 
propria eleição de Senador, que alias muito 
merecia, processada pelo systema indirecto, 
que a, Constituição do lmperio adoptára por 
norma. 

Para modelo da tão laureada, Constituição, 
que nos rege, forão trazidas a Constituição 
Americana, e a Constituição da Suissa, com 
uns entremeias da Constituição Argentina. 

Com a intenção de incitar á iudouta gente 
Bra ~ileira a receber os novos ·costumes, tão 
alheios a sua índole: mandou o Governo tra
duzir as Constituições elos deus primeiros 
povos. 

A ela Suissa he , relativamente boa: não 
foi, porém, adaptada. ' 

H e lastima, Sr. Presidente, que, tractan
do-se de legislar para o futuro de um Povo, 
se fosse buscar á Casa dos outros uma legis
lação, que tão mal se lhe adequa : que tão 
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pouco devtl sel'vir à nossa conformação moral 
e política,; que não se coadúoa com o nosso 
caracter, com as nossas crenças, com a nossa 
raça, com a nossa historia . 

No intuito de sermos, verdadeiramente, 
"'randes; p:J,m imitarmos, artisticamente, os 
Êstados Saxonios da America: era mister fa
zermos, não o que elles fizerão; mas o que, 
materiaJmente, nã0 tinhão feito. 

DeVi:J,mos ser cre'l.dores : e não. cre:i.mos 
nada, excepto o desacerto, e a iniquidade. 

Entra um homem qualquer na · officinas de 
urri algibébe, para comprar umas peças de 
obra. · 

Quando lhe apresentarem muitas casacas, 
ha de experiment<tl-as primeiro: afim de esco
lher aquella, que lhe bem servir. 

Não toma logo huma maior, nem huma 
menor, que o seu proprio tamanho. . 

Nioguem compra hum uniforme a ê;;mo : 
sem primeiro provai-o. 

O legislador de 24 de Fevereiro não teve 
essa precautela de senso commum e exacto. 

Estava aftlictissimo e vexado por tomar 
uns vestidos al vi nitentes : e fica v a a q ua
drar-lhe a primeira. encontradiça otJicina. 

Entrou pela Casa Anglo-Americana, e 
sahio, depressa, por huma porta Argentina : 
nem isto lhe doêo no cabeçorro. 

Tanto não tenho esse acabrunhado pensa
mento, que (seja-me licito dizel-o, incidente
mente), ja tinha, pelo contrario, publicado 
em 1886 um livro, que foi então qualíficado de 
«cruel» por hum homem de lettras: porque 
nelle eu atacava, desafogadamente, o systema 
da Monarchia, e ás suppostas virtudes do 
nosso maviosó Soberano, que éra,. de facto, 
bit'ronte, absoluto e rasgadamente hypo
crita. 

Em 1822 associou-se, potiticamente, a nação 
Brasileira: e, não obstante, na sua quasi tota
lidade não sabia ler; porque lhe não consen
tião o abecedario. 

Não tenho medo de ser contestado. 
Nossos pais, cheios de sentimentós de liber

dade, e de amor a essa terra, que encerrava 
a tumba de seus avós, que tinhão por ella der
ramado o seu generoso sangue, e provado, 
como por ella se morre: nos derão exemplos 
do mais heróico desinterêsse, practicando mi
lagres de dedicação e desapegamentos. 

Consentião sem inveja, que os representas
sem os compatrióta.s mais abalizados : ao ponto 
do irem alguns a SU:J, choupana, OU paredes de 
barro, a supplicar-lhes por individual favor , 
que quizessem, em dada conjunctura, aceitar 
a procuratória do Povo. . 

Então tivemos eleições verdadeiras. 
Não se interpcunha o Governo a vontade po

pular: não mandava, como Tiberi.o, as ta
bainhas enceradas com os nomes dos aduladores 
ditosos, que elle ti v esse preferido, ou quizesse 
honr-nr com o mandato. 

Si tivessem tido sempre os representantes 
P.urpureus pannus ! do Paiz a coragem de arrostar suas iras, a 
Ficou o Brazil com huma Constitnição, que intrepidez da sua supereminencia: não ha

não se lhe ajusta ao corpo, por não terem veria administração alguma, ainda a mais 
feito os representantes da Nação huma sen- violenta e for te, que se julgasse com o incogi
sata escolha das suas roupagens : e o nosso tavel dieeito de impor sua vontade, invocando 
direito publico ahi esta, superior, ou inferipr; . a confiança, como uma espécie de virga-ferrea, 
em todo o caso, deficiente em muitos lagares, contra a volição dos representantes publicas. 

Pouco lhe importava, que o fa to não se 
ajustasse ao seu corpo: o que elle queria, ér;t 
hum redingóte novo, ou hum vestido bonito, 
que désse nas vistas de todos; que bri1basse, 
de longe. 

que pedião outra clirecção, outro nórte neo- Estamos, entretanto, em pleno systema r e-
latino. presentativo. 

d' A representação he, saibamos ou neguemos, 
O SR. BARÃO DE S. MARcos a um aparte. uma delegação nacional, por sua natureza. 
O SR. AL'.IUNO AFFOKSO- Eu nunca fui a He representante o Presidente da Republica: 

Roma, nem a Pariz: mas nem por isto deixo he representante o magistrado do Supremo 
de acreditar, que existe Pariz ; que existe Tribunal Federal; he representante o pro
Rama. curador do Povo na Camara, como no Se-

Estudando a natureza do povo, para assen- nado. 
tar a democracia: chegou a lembrar João Ninguem, que exerça uma partícula do 
Jacques Rousseau,·que o arcbltecto, antes de Poder Publico, deixa de ser, por isso mesmo, 
levantar huma fabrica, sonda primeiro o ter- hum representante, huma fagulha do poder 
rena, e apalpa o só lo; verificando, si póde cleleg<1do. 
supportar as columnatas e arcarias, que pre- A representação, delegação, ou nomeação 
tende erigir n'elle. se faz por escolha de todo o Paiz: o direito de 

O escopo do nosso legislador éra acabar ele- escolher, pois, direito sacrosaacto e inaufe-
pressa, edificar velozmente. I rlvel, inamissivel e inabdicavel, he hum di-

Não sou dos que pensão, que não estava reito primigeneo, e originÚlo. 
prepara:da. a Nação Brasileira, para receber a Que queF dizer, que significa mandar hum 
Repubhca. . poder eleito, poder derivado, o Poder Ex-
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ecutivo, que se pretira. este, ou se confunda Não receio, nem exceptúu particularidades, 
aquelle compatriota ~ que venha a descahir na senda truculenta 

Que quer dizer, que significa a designação dos erros, ou prevaricações tyrannicas, em 
assigoalada, que faz esse Poder, que na sua. . que tombaram outros, de soberbos e ambi
genesis racional, ou na sua concepção he um ciosos. 
poder somenos, que o Legislativo, que con- Mas hão de vir outros tempos, tem de go-
corre para sua existencia ~l vernar-nos outro Consul desconhecido : as 

Quem póde conceber, que a creatura .in- instigações e os ultrages poderão ainda em-
vente, ou tire do nada ao seu creador 1! pallidecer a nossa estrella. 

Si tudo depende da eleição, e esta só tem Digamos, de h uma vez, ao Chefe do poder 
superintendencia na vontade do povo : o po- Executivo, como disserão antigos Ministros 
der eleitoral he, sem controversia possível, portuguezes a D. Affonso o Bravo, nos tempos 
o poder primitivo e originaria, que prolifica negros do absolutismo: 
e gera, encerra .e comprehende todos os po- « Si não tornardes em consideração o que 
deres poli ticos. · t· h d t He a voz da ria,ão, e está nella inteira: JVemos a onra e represen ar-vos: ver-nos-

" hemos obrigados a ... » 
privativamente, exclusivamente. «A que»~ 

Não tem pe3soa alguma auctoridade e ju- p t lt' t 
risdic"ão, pat'a modifical-o, ou conspurcai-o. ~rgun ou, a lvamen e, 0 Rei .iá possesso 

" "' de colara. 
A Monarchia moribunda, que não soube A lh t 

tomar as lições da experiencia, tinha entre « asco er ou ro, que nos governe 
melhor.» l 

nós, como entre todos os povos, o pestifero 
gaudio de entranhar-se, ou encarniçar-se nos Póde ser, que estronde a tempestade irada, 
comícios electivos, com o pretexto famigerado respirando g·lobos ·de impetuosas lavt\redas, 
e seductor de boa regulação, e .. vigilancia da ameaçando estrag·os e ruínas: póde ser, que 
ordem no povo. . elle brame fogofremente e terrível; póde ser, 

A Republica ·não deve estradar por esses que abale, arrebatado, a grenha dos bul
caminhos voltivolos e tyrannícos, por esses ções ! · · · 
desvios escabrosos. Mas, refl.exionando, que passou seus- dias, 

A eleição nunca foi, e não tem sido, a ge- revendo-se nos excessos, que practica ; enlo
nuina expressão da vontade das gentes, em dando-se no dinheiro publico, sem promover 
todos os municípios. a felicidade da Patria: pode ser, que melhóre 

o Poder Central e Executivo, esse colosso de sentimentos; e pense no seu fu turo, distin
de meios rompantes e destruintes, que, pela guindo os, que tiverem a generosa coragem 
dita de nossa Patria, se acha neste período de animadvertil-o. 
nas mãos de· um novo Bayard, «o cavalleiro Digo, pois, que deve acabar para sempre 
sem pavor, e sem nodoa» das velhas éras, a eterna tutela, que exerce sobre a nação o 
continuamente pro tende-se, e dilata-se: abu- Poder, que governa. 
sando da paciencia e humilhação, ou d'a co- O povo não escolhe o mal : é gniado pelo 
varde submissão dos outros poderes. vento do Céo. 

Não ha nenhum poder publico, que tanto Mas si algum dia o embair, empalmar seus 
abúse, em nome de suas prerogativas. votos, ou o engodar um demagogo aventuroso, 

Nenhum, que tanto se incline ás demasias ou um perturbador lisongeiro: para castigo e 
e excessos, como esse Poder formidavel, que penalidade do povo imprudente, elle des
tem subvertido todas as theorias, e transtor- acreditará a causa, em cujo nome veio, incon
nadci todas as combinações practicas do dese- sideradamente mandado. 
nho politico. Só as suas obras revélam, e próvam a sua 

Somos todos republicanos: somos os re- personalidade, fallando de qualquer homem. 
sponsaveis pela felicidade da Patria ; somos Si, utilizando-se da dignidade de manda-
os seus ultimas legisladores. tario, patrocinar, com exclusão da gente que 

Cada hum pense nisto. o deputou, os seus pessoaes interesses: escar-
Athenas pede a Sólon á sua salvação e á mentado pela vergonha padecida, e dou-

sua gloria. trinado por essa declinaçã-o fraudulenta, mau-
Fechemos aquella porta, trancando-a para dará outros o povo, em lugar delle. 

sempre com a logica da boa razão, com a Césse, finalmente, o governo, que tem po
abnegação d'outros tempos, tão nossos conhe- dido tudo, de ordenar tyrannicamente, que se 
cidos pela noticia paterna : para que não se elejam os seus amigos: césse de ter medo da · 
escancáre de novo, -omnipotente e esteri- liberdade; arredonde-se com o povo ! · 
lizante. Tenho ouvido blasphemar, que não é para 

H e muito glorioso e verdadeiramente ad- as turbas, que se legisla: tenho ouvido 
miravel o Bra:r;ileiro, que n'esta hora maneja, apregoar a deshonra do amor proprio, a sor
e impunha as habenas do carro governativo. didez de certas vantagens, a infamia e des

camara A. H 
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primór da utilidade de quem, no momento, é o Supprio outrem a falta dos cinco Commissa-
IJoderoso ela terra. rios : t l'abalhando. precipitadamente. 

E' certo, que Ca,mões .disse, ha mais de Curtíssimo foi o tempo da discussão desse 
trezentos annos: projecto, o:fferecido pelo governo d<1 dieta-

« Leis em favor do Rei se estabelecem: ·!ut'a: a Constituição, em que se converteo, 
« As em favor elo Povo só se esquecem»! devia ter, por força, muitas contradicções, 
Interrogou-me, um dia, um rico-homem, deficiencias, ou superfluidades. 

que feequeuta a moderna litteratura: «Si eu Já manifestou um Deputado illustre, que 
acredita v,, na virtude, e mt honestidade 1 >) ella eleve ser reformada. 

« Tenha commiseração elo meu atra3o, como Lamentou outro, que ninguem tivesse ain-
lbe apnuver : mas eu morro, crendo na da solicitado a sua .reforma, que deve consi-
honra, na vfrtude e no patriotismo.)) ! deral'-se urgente. 

Esttwa, dada a resposta. Repetidamente lhe notei as jadaucias e 
A Constituição da gente Americana, com- quebras, que a entumecem e a desfeião. 

posta de emigrados e per grinos, con- Basta rememorar os artigos 19 e 20, e com
sagrada em 17 de Setembro de 1787, na paral-os com os artigos 26 e 27 ela Constitui
Convenção de Philadelphi<i , onde, terminada a ção do Imperio, para demonstrar a proce
guena da Revolução da Independencia,, . se d3ncia elas arguiçLíes que ll1e tenho feito, por 
l'euuirão os representantes de doze Estados mais duras que ellas pHreção. 
dos treze confederados, sob a presidencia una- O nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Dr. 
nime de George \Vashington, o cavalheiro Filgueiras, que nomeio por sua elevada intel
sabia e previdente, «o modesto plantador da ligencia e conhecida erudição, que muito con
Virginia, )) para deliberar sobre a salvação do sidero e admit'o, disse, si não estou enganado, 
Paiz, sendo elles os talentos mais bellos e 1 analysando esses artigos, que elles não dão 
eminentes, que então havia, foi muito coad-' garantias suffidentes. 
j uvada e servida pela Constituição anterior, « Serão · presos os deputados e senadores, 
que elles tinhão fei to: quando para a liber- apanhados em flltgrancia ele crime inafiança-
dade de todos se confederárão. vel. » 

A situação tinha mudado. O Cndigo Penal, que muitas vezes é Co-
A longa experiencia de onze annos lhes digo do Processo, dispõe, que é inafiançavel 

tinha mostrado, que não bastavão os vinte o crime sujeito á pena de quatro annos de 
artigos ela Commissão de Julho de 1776, prisão cellular, ou reclusão.» 
em que proclamarão a Independencia, A velha Constituição se\ permittia prender 
adoptados em 15 de Novembro seguinte, ele- no crime capital, no delicto maximo. 
pois de longas e tempestuosas sessões, por 16 O art. 20 ainda pecca mais. 
mezes e 3 dias. . He infeeior ao da Constituição outorgada 

N'to dispunha, então, o governo ele 1787 pela Monarchia. 
de meio algum energico, para defender e sus- Não he, ele certo, comparavel á dispo.:;ição, 
tenart os pro urios Estttdos da União, nem que só exceptua das suas immunidades a (la
arrecadar os direitos outorgados, nem dar g1·ancia no crime transcendente, crime de alta 
garantias e seguranças as liberdades, e á transgressão ela lei, ou de importancia mani-
f'ortuna de tod0s. festa. 

Elegeo-se, · entretanto, a Convenção depois UMA voz-Esta disposição elo Cocligo he 
do prolongamento desse Segundo Congresso processai. 
Càutinental,qne tinhrt suas sessões em Phila
delphia : e netla, assim mesmo, quasi perdeo 
suas e3peranças o proprio Washington. 

A nossa Constituição, conforme o teste
munho do primeiro magistrado do Con
gresso, foi obra de 3 mezes e 9 dias ! 

Deve ainda notar-se, que não tínhamos a 
preparação essencial antecedente : e sabia
mos das tr·evas da Realeza, para entrar no 
campo reverdecido, e illuminado da nossa 
propria posse política. 

A Constituição Americana, feita em Phila
del!Jbia, tinha por antecedente.:; ll annos de 
governo democrat;co: os Brasileiros, atolados 
no despotismo, não tínhamos nada. 

A Commissão do quinquevirato, nomeada 
pel~ Governo dictatorial para redigir um 
ProJecto de Constituição, não o apresentara. 

O Sa. ALliHNO AFFONso-He lei na Repu
blica. 

A (lag?·ancia no crime inafiançavel está, con
stitucionalmente, legislada: e não são inafian
çaveis somente os clelictos extremos. 

A Constituição tem aberrações verdadeiras. 
Mas acabam de avisar-me, que ha numero 

para votar-se. 
Não quero concorrer para perturbar o ser

viço da Camara. 
Interrompo este fraco discurso (não apoia

dos), rogando ao Sr. Presidente, . que man
tenha a minha faculdade ele terminar as pon
derações, e resguardos, que considerei con
venientes. (lrfuito bem, muito bem.) 

0 SR. ALMINO AFFONSO- Continuando 0 
que ponderava sobre o artigo, a que me te-
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,nho referido, he aspectavel, e de evidencia, 
oue cottJjado com o artigo 27 da Constituição 
do Imperio, he ílliberal e deficiente. · 

PNven inclo só, por maior, na flagrancia do 
crime inafiançavel, subjuga mais o represen
tante do povo, do que o artigo Imperatorio. 

Este só permittia prender nos crimes capi
taes : homicidw qualificado, latrocínio e que-
j.andos. . 

O nosso artigo vigorante he generico : le
gisla mais fracamente. 

Mas isto he fundãmental : não se póde pre-
·screver de outro modo. . 

Si; para possibilitar a isenção do Deputado, 
,!:'e doutrina e constitue, que tenha universal 
privilegio, consagrando apenas huma exce
pção no crime supremo : he patf}nte, que le
gislar, que possa ser preso por hum delicto 
sujeito á pena inferior, he constituir menos 
raa. democracia ; quando se constituio mais na 
Realeza. · 

Penso, que o representante do povo não 
deve ser custodiado nunca : nenhuma aucto
ridade ext erna, ainda nos fumos do delicto 
manifesto,deve deixar de guardar acatamento 
as suas delicadas, e importantes prerogativas. 

He o tribuno do povo: tem eterno veto para 
premunir as suas liberdades, as suas vigilan

·cias; e só a assembléa do povo deve prendel-o, 
. ou custodial-o. 

Isso deve caber á Camara, a que elle per
tença. 

A auctoridade que accorrer, deve limitar-se 
a consignar os termos da flagrancia de!le, e 
-commetter, immediatamente, o caso á sua Ca
mara. 

Só · esta medida radical é o castello inex
pugnavel, e a salvação publica das immuni.
<lades e privilegias,· que lhe não são outor
gados por motivo referente á sua pessoa. 

Pertencem a nação : o Senador e o Depu
tado devem ser absolutamente livres, para 
poder legislar independentemente. 

Essa inviolabilidade e independencia não se 
. lhes conferem por fidalguia e nobreza, ou 
transcendentes meritos da pessoa: nem a 
.ra~.ão o aconselha por esses motivos. 

A necessitlade, ou conveniencia d'ellas se 
fundamenta no bem publico. 

Como parlamentar, e orgão representativo 
·ile,. que elle precisa de ser .inviolavel por 
suas palavras e opiniões, afim de poder zelar 
melhor, e contradizer pelos interesses repre
sentados. 

A disposição, que os submette á alçada de 
-qualquer auctoridade, pelo facto 'de serem 
:sorprehendidos commettendo um delicto, os 
torna suilordinados e dependentes. 

Tira-lhes a força e denodo, a ardideza e 
abnegação, com que se empenhão na de
·fensão dos direitos, que lhes confia a melin
·drosa missão da sua procuratura. . 

Confrontando a nossa com as Constituições 
de outros Paizes, lastimou esse nobre Depu
tado não se ter limitado o legislador de Feve
reiro a cópü1.r, neste ponto, a dos Estados 
Americanos, que, disse S. Ex., não auctoriza 
a prisão dos r epresentantes, reconhecendo 
suas prerogativas, e immunidades. 

Não foi feliz o distincto collega. 
A Constituição Norte-Americana he muito 

mais dura, que a Brasileira. 
Na secção 5&, ou 5° paragrapho do Art. 1°, 

está constituído, que: 
« Póde auctorisar-se a obrigação de com

parece!'em os membros ausentes, determinan
do penas nos Regulamentos, que formularem; 
e expulsal-os da Casa, com o voto de dot~s 
terços.)) 

Na Secção 6~ está escripto, que: 
«São privilegiados para não poder ser pre

sos em todos os casos, excepto os de traiçtio , 
crime capital , e attentado contra a Ordem 
publica .. ,)) 

Na Secção 9• se lê, que : 
«Pôde ser suspenso, quando o exija a se

gurança publica, nos casos de Rebellião, ou 
invasão, o privilegio do Habeas-Corpus )) ! 

Pórlem, por conseguinte, ser presos nas 
hypotheses previstas de alta traição, felonia 
e violencia contra a paz nacional : e, · si o 
demandar a segurança do todo, a mesma 
Ordem de Habeas-Corpus não sera cumprida. 

Teem as Camaras a faculdade tremenda de 
excluir, com dous terços, os mandatarios do 
Povo por h uma imposição de simples Regula-
mente>. · 

Vara o nobre Deputado, na sua superiori
dade, e facultosa íntelligencia de moço, que 
aindà he, que são mais rigorosas e sevéras as 
instituições relativas dos Estados-Unidos. 

Si lermos pela traducção Franceza de Luiz 
Vossion, que, supponho, que foi a mesma, que 
entre nós se traduzia por mandamento do. 
Governo: outro tanto se encontra nos seus 
paragraphos . 

Não temos neste ponto, que invejar aos 
Americanos do Norte, por mais, que se tenhão 
arrojado nas sendas do progresso . 

Mais curial e mais nobre é manter até ao 
fim o mandato de Senadores e Deputados, do 
que expulsai-os da sua Camara:qualquer que 
seja o motivo, ou pretexto. 

Não faltará subterfugio, cada qual o mais 
preponderante, o mais válido e maravilhoso;.. 
por parte das maiorias triumphantes, embo
ra apcdxonadas e facciosas. 

Quando se prolongassem as sessões, ou_ 
fossem vertiginosas, sendo facil o arranja
menta de dous terços, o representante que ti
vesse a hombridade de arrostar com a maior 
iptl'epidez e ardimento a maioria dominante~ 
e dar-lhe os maiores golpes com a catapulta. . 
do bom-senso: seria ferido petas costas com ao 
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expulsão, ordenada por um Regimen'to, que, 
embora seja uma lei formulada pela Casa, é 
sempre, não sei porque, fallando com o res.
peito conveniente, um nariz de cêra, que a 
cada instante se muda. 

Esse artigo 20 deve modificar-se, ou inter
pretar-se : visto que, permanecendo, como se 
acha, o seu texto, inferior ao da Constituição 
do Imperio, probabilisa muitos abusos. 

Tenho duvida, si, combinando com o art. 
34, principio, e n. 1°, que estabelecem com
petir privativamente ao Congresso orçar a 
receita, e fixar a despeza federal, annual
mente : auctorisa o art. 29 á honrada Com
missão a vir propàr, que este se divida em 
duas partes, uma variavel, e outra perma
nente. 

Competindo á Camara a iniciativa de todas 
as leis de impostos ; e devendo ella annual
mente orçat' a receita e estabelecer a despe
za da União :como póde decretar-se, de ante
mão, que não possam alterar-se certas des
pezas ?! 

Como se póde assignalar um fundo estavel 
par?, ellas, sem prejudicar á exclusiva com
petenciil da Camara, á sua prerogativa an
nual, sendo ella constrangida a decretar 
sempre eSS<\S despezas, que hão de ser, e 
permanecem sempre consagradas 1 ! 

Comprehende-se, que ha umas despezas,que 
de ordinario se fazem e se executam : mas, 
devendo a Camara legislar, e consagrar an
nualmente as despezas do anno seguinte; si 
ha nellas uma parte fixa, e immutavel; a Ca
mara não legisla para essa parte, em cada 
~oo! . 

O Sr. Meira de Vasconcellos, cujo saber e 
patriotismo são notorios, apresentou uma 
Emenda em semelhante sentido : mas essa 
Emenda não foi aceita, nem legislada. 

O art. 29 consagra a iniciativa da Camara 
nas leis questuarias e sumptuarias, que, todos 
os annos, tem de fixar o Congresso. 

Pela proposta da Commissão tira-se a este 
ramo do poder legislativo a iniciação anni
versaria, a sua intervenção indispensavel nas 
futuras leis da fazenda publica, na parte re
ferente á divisão invariavel do orça
mento. 

Essa parte será sempre a m esma, terá sem
pre uma receita, que não deve ser disputada 
annualmente ! 
. Pergunto ao elemento movediço, e espe

Cialmente democratico da representação pu
blica : « Poderemos, depois de promulgada 
esta lei, vir aqui allegar, que tal imposto 
consagrado ao dispendio estavel, é muito pe~ 
sado ; que est'outro não presta, reconhe
cen~o, na summa de tudo, que elle não pro
Cluzw o resultado, que se desejava » ~! 

Esclarecera a Commissão estas difficuldaM 
des sinceras, estas duvidas, que não excogito : 
mas rebentam espontaneas do projecto. 

Tambem não acho que, devendo cada le
gislatura durar tres armos paraa Camara dos 
Deputados, deva o mandato 'dos Senadores, re
lativamente vitalícios, subsistir nove annos: 
como preceitúa a Constituição Argentina. 

Si em alguma cousa devíamos imitar os 
Americanos: era precisamente isso, que pó
diamos tirar de lá com proveito. 

Na America, elles só .duram seis annos ! 
Deve acabar esse error Argentino, esse fi

dalgo absurdo, e institui-r-se o prazo de seis 
annos : como se legisla nos Estados Unidos da 
America. 

Baste ao Senado a pêrda, ou tirada da re
presentação das minorias, contra a previ
deneia da Nação ! 

He certo,que essa disposição Constitucional 
ainda não foi respeitada: he certo, que, por 
muito favor, ella foi esconder-se no fecho do 
Art. 28. 

Instituição salvadora, que aliás completa a 
totalidade numerica da Nação: e garante as 
populações vencidas, que por ella podem 
levar ao Paiz os seus gemidos,e apostrophes ! 

As minorias não desesperão: não lanção 
mão de meios violentos. 

Não me louvo, tampouco, na prohibição po
sitiva da subvenção religiosa. 

O Deputado d&ve ser o transumpto fiel do 
povo, que elle representa. 

Não venho fazer alarde de sentimentos mo
nasticos: mas o povo Brasileiro, em sua 
immensa maioria, para não dizer quasi 
universalidade, professa huma Religião 
conhecida. 
· Professa por educação, que tem huma plu- , 

ralidade de seculos: professa por instituições; · 
e, finalmente, por índole. 

São os descendentes dos argonautas,que nos 
tempos heróicos: 

« Forão dilatando a Fé e o lmperio >> ! 
A velha Carta dizia, no artigo 5° : 
«A Religião catholica, apostolica romana 

continuará a ser a religião do Imperio » ! 
Nós somos Brasileiros: o povo Brasileiro 

crê: como havemos de legislar o contrario? ! 
Acredito, decididamente, na divindade "de 

Jesus. 
Era, em quanto Homem, muito doce, muito 

paciente, paternal, perdoador e bem-fazejo! · 
No desempenho do mandato, que julgou o 

povo, que eu era capaz de cumprir, só devo 
manifestar a intenção do povo, a confiança 
dos meus Committentes. 

Será preciso perguntar á Camara: 
Si a Nação Brasileira he, ou não he, reli-

giosa~! . . 
Quer, ou· não quer, o Christianismo?! 
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Hum Estadista só deve fazer leis para o seu 
Paiz: conforme aos sentimentos do povo, que 
vem representar ; e não, impondo a sua von
tade, o seu modo de pensar philosophico, ou 
scientiflco. (Apoiados.) 

Tem obrigação de attencler ao ideal do seu 
povo, á sua crença, ás suas tradições e á sua 
historia. 

Só póde promulgar normas, conforme.s com 
elle. 

Não ha huma Nação composta de Sabios, 
huma Nação de .Philosophos ! 

Mereceo o clivmo Revolucionaria da Judea 
. dos mais laureados philosophos, e scientes o 
chamamento de grande: encomio, que se nos 
afigura hum sarcasmo supremo, assim como 
quem qualifica hum charlatão, ou impos
tor multitudinario ! 

Os que teem a ventura ele crêr nelle, a 
consolação de amar ao Deus dos desgraçados, 
e dos pequeninos: não podem estar á vontade 
dentro d'esta Lei magna do nosso Paiz! 

Hum povo vencido, e esmagado ainda briga 
por duas co usas: 

« A mulher, e o templo » ! .. · 
A prohibição d'a subvenção em hum Paiz, 

que he, de facto, pobre e necessitado, quasi 
equivale á prohibição do uso publico d'as 
crenças. . 

Prohibio-se na America do Norte o esta
belecimento . official de confissão religiosa: 
para que todo o povo Americano podésse tei· 
liberdade ele manifestar, que cria. 

Esse povo professava religiões diversas : 
mas todas as Religiões ficaráo, igualmente, 
protegiuas e amparadas. 

Na AmeriCa não se vedou, que os Estados 
possão, querendo, subvencionar o seu culto, o 
culto do povo. 

O legislador Brazileiro teve mêdo da sua 
obra. 

Abscondeo, e occultou sua irreverencia, a 
sua irreligiosidade, o seu vesano desprezo, em 
hum sitio escuso da Constituição promul
gada. 

Essa negação, que se innovava, consti
tuindo huma extraordinaria e estupenda re
volução nos espíritos, encolheo-se, insinuou-se, 
emboscou-se, com a:ffronta dos crentes, com 
deshonor da sabedoria do Legislador, subtil
mente, quando se decretava o pedagio, bolei
mas e alcavála;; ! 

Nos Estados-Unidos não se quiz conceder 
nenhuma primazia : mas ficarão os Estados 
sem a insensata prohibição de subsidiar o 
culto, ás fórmas externas da sua crença, 
igualmente veneradas ! 

Não se legislou a falta de liberdade: não se 
fez a instituição deshumana e grosseira, que 
se erigio entre nós, solapadamente: tomando 
de sorpreza o campo, como si o legislador 
fosse hum bárbaro, que nos saqueasse! 

O legislador Constituinte foi, talvez, phi
losopho : estabeleceo a. philosophia de sua 
crença. 

Mas fez Lei individual, esquecido dos seus 
irmãos, que não érão philosophos, esquecido 
de sua Patria: legislou para si, e não para 
o povo Brazileiro. 

O seu candieiro da montanha foi a sua raiva, 
ou prevenção cenobitica, o seu encoleriza
menta scientifico ! 

Degolou, reprimío, assolou e depredou as 
religiões: mas barafusta, e debate-se no gozo 
cl'essa monstruosa conquista negativa ; man
tendo a desesperada certeza de ver-se con
strangido, mais cedo, ou mais tarde, a abrir 
mão d'ella. 

No Congresso, apresentei huma Emenda, 
que mantinha a fecunda, e bem-aventurada 
liberdade: mas, então, o legislador decretava . 
tudo ab irato ; ou cedia ás inspirações d'a 
Omnipotencia, que reformava tudo. 

« Omnia serviliter pro dominatione » ! 
O dogma d'a experiencia, e a rectitude ca

hirão, rejeitados : as franquias e a justiça 
esvaecerão-se, como hum sonho. 

lnditosos, todavia, se me afigurão aquelles, 
que imperão, ou se vanglorião e apovonam 
com hum patriotismo sem Deus ! 

Quem não tem a esperança para consolar
se, para mitigar a desesperação, e fortifi
car-se nos transes e cardas d'a terra: he o 
mais deploravel, o miserrimo dos entes. 

Aos crentes, anima-os a espectação conso
ladora, bafeja-os, orvalha-os a confiança de 
huma vida melhor, mais perfeita, mais deli
cada e mais bella, que lhes será compensação 
sufficiente de todos os desprazimentos inevi
taveis, de todas as sensações deste mundo. 

Quem não tem condolencias por Deus, não 
inspira miseração a ninguem: nem póde. 
commiserar-se dos outros. 

Hum povo sein religião, hum povo sem 
.crenças seria, a um só tempo, hum enorme 
perigo, e hum paradoxo. 

O Congresso pócle capacitar-se d'a palavra 
de Voltaire, desabaladamente descrido, que 
não póde motivar suspeitas: 

« Si não existisse hum Deus: éra neces
sario inventai-o » ! 

« Seria impossível »! Respondeo-lhe hum 
philosopho crente. 

Sem duvida, não podia caber no pensa
mento humano idéa tão sobrelevada, e primo
ponenda: si ella não fosse a verdade absoluta, 
e sublime. 

VozES: Muito bem! 
0 SR. ALMINO AFFONSO:-Está nos livros 

sanctos huma palavra eterna: 
« o louco disse em seu coração:-Deus não 

existe ! , : e todos a lá-una se corromperão, e 
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depravarão, sem esêapar hum só, para fazer 
o bem»! 

« Di·xit in si piens in corde suo : N on est 
Deus ». 

Corrupti sunt, et abominabilss facti sunt 
in iniquitatibus. 

Non est, qui faciat bonum: non est usque 
ad unum! 

Acredito em Jesus. 
Por onde elle passava, transformavão-se os 

corações dos homens: e hum ros,,l rescendiet ! 
Sara vão os coxos, e os cegos: e o povo, q'ue 

o ouvht nas synagogas, divinizava-se ! ... 
Acur.vão-se, ainda hoje, os verdctdeiros sabios 

às luzes, e no fmal d'as suas doutrinas, e 
tran~cendente ensinança. 

Augusto Comte, tenho ouvirlo dizer, que a 
respeito de Deus, d'esse Grande Espírito Infi
nito,procL.tmou aos seus discípulos a seguinte 
paremia: · 

« Aqui pára a Sciencia » ! 
Sahia. a grande regra: e éra verdadeiro. 
Est quedam prodire tenus: si non datur 

ultra! 
Ensina o, que apalpa com as mãos: o que 

he t"ngivel, ou póde ver-se. 
He sincéro: he hum verdadeiro mestre. 
1\1as o legislador Brasileiro não éra mestre: 

nao poderia ser hum mestre. 
Tinha de obedecer ao seu Paiz: tinha um 

unico me,tre possível, que éra o povo ! 
Não g·ósto dos homens, que tem nmitas pa

lavras, projectos giganteséos e franquezas 
expleudidas, em quanto estão fórn. d'l poder: 
m' s q11ando só bem á governação rle sua terra, 
muc\;1 o, e abandonão as ide as, por cuja apre
goação subirão. 

Naó lhes fhlta grandiloqua intelligencia, 
para sustentar as idéàs contrárias : ficão no 
seu ninho verde; e sabem dizer tudo. 

Mas a nRção tambem sabe, que. elles não 
têern caracter : ainda que digão, ou escrevão 
causas bonitas. 

Qui semel innotuit turpi fraude, etiam si 
dicit verum, amittit fl.rlem ! 

As contradicções da Constituição de Feve
reiro não deman lão esforço intellectual, ou 
moral do; homens sérios. 

Qmmdo se tractou da suppressão, ou abolição 
das onlens honorificas, Htulos nobiliarchicos 
e conr!ecornções do Imperio : apresentárão..:se 
muit 1S Emendas, para se respeitar o p<lSS,ldo. 

Nenhnma Lei deve ter, scientificamente, ef
feito retroacti·vo. 

Forão condr~mnados, comtudo, esses addita
mentos emeodndos. 

A Constituição dP.cretou, que se arrasassem 
todas as distiocções do merito ! 

Só o Governo, porque quiz, por um simples 
Aviso, mu nclou, que : « Quem r ra Barão no 
tempo do lrnp rio, continuasse a ser Barão 
no tempo da Republica l) ! 

Respeito muito os chamados direitos adqui~· 
ridos : mas o titular do tempo de agóra 
esta dentro da rei eldJa e bravuea do A viso;. 
mas não está na obediencia .da Constituição 
quebl'<tntada, e violada por elle. 

Tanto éra esta a comprehensão dada pelo 
0ongresso, que o Sr. lVIaJ"ecllal Deodóro,. 
quaudo veio prestar á sua a1firtJJação e tomatr 
posse da presidencia legal ela Republica: se 
apresentou sem nenhuma me·lalha, nem con
decoração das muitas, que tinha conquis
taria. 

Muito se distinguem, todnvia, e se differen·· 
ção us condecoraçõea, militares: quando não'. 
são batalhadas no pateo dos bichos» ; quando 
ex.primem e compro ão sacrtticios reaes, o 
abnegn.do patriotismo d'os grandes lieróes: 
reconhecidos. 

A Constituiçáo,em hum só verbo, expungio"' 
e apagou todas as Onlens e Titulas : decretotl 
o nivelamento social; quer1·:ndo, que todo:;;, 
fica~sem materialmente semelhantes, perante 
o clirerto. 

Dei certo «aparte>) pinturesco a Lei, que se•, 
construía, na occasião ele votar-se uma dispo· 
sição, que coarctava os fóros políticos dos. 
no~sos com patriot as. 

Erão o Artigo 70, § Lo, n. 0 4. 0 , e logo o. 
Artigo 72, § 28. 

Reforçando o meu dicto, hum nobre Depu-· 
ta do emendou, exclamando: 

He h uma sa.lada de fructas! 
« Nã.o podem alistar-se Eleitores, e são in

elegíveis os Religiosos de Ordens monasticas de.. 
qualquer denominação, sujeitos a votos de 
oberliencia, ou estiltúto, que impót"te a renun-· 
cia d'a liberdade individual.>) · 

«Por motivo de crença,ou funcçcio reliqiosa,, 
nenhum cidadão Brazileiro poderá ser privado 
ele seus dirdtos políticos.» ! 

Estcls contradicções C;onstituoionaes não 
precisão de commentarios. 

Quem poderia crer, flUe, proch<mada a se-· 
pnr<.~ção entre a lgr<~j:t e o EsLJclo, o frade, 
ou monge catholico fic,sse, no seu Paiz repu
blicano, pr·ivado de eleger, e ser elegido politi·· 
canknte ~! . 

Exerce huma funcçao religiosa, segundo, 
sua crença. 

Além d'isto, já devia o CongJ"esso 01"dina1"Ío, 
pelo Art. 27, declarar em Lei especial as 
incompatibilidades electivas. · 

Entendo, pot" convicção, que deve preva
lecer a disposição do Artigo 72 : e os Brazi
ldros todos votão, e são votados ; ainda que. 
sejão frades, ou cenobitas. 
~emper posteriora derogant priora ! 
Não posso deixar ele impugnar o estatuto, 

de não serem approvadas pelo -enaclo as no,
meações de Mini~tros, ou Secretario:> d'Estaclo •. 

Na America se practica, diversamente : ao, 
passo que, por toda a parte, e a cada ins-
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tante, se proclama, que a democracia Bra- Estão Já homens circusmpflctos, nos quaes o 
ziteira he fundadtt, e modelada peb Ame- calor do sangue não péga mais fogo: sabem, 
ricana. quando· devem ser sustentados os altos func-

Lá não são confirmados pelo Senado, só- cionHJ·ios. 
mente, os m<:lmbros do Corpo Diplomatico, Pode parecer logica essa vractica de no-
que nomêL o Presidente. mear, e demittir livremente, pela inclepen-

Os Mini,tros d'Estado tambem hão de sel-o : dencia d'a jurisdicção, e do imperio: mas he 
« Tera poder; por inteTmedio, e com o con- um perigo ma is para as liberd<túes pnbli'!as. 

selho, e consent:mento do Senado, de nomear Amola. h··t pouco, teve o povo Americano· 
os emhaixadures, os out1·os ministros e con- hum Ministro, que o Sen>~do su~tentou du
sules » ( Const. Amet'ic. Art. 2 § 2'). ! rante •lous <Ulnos , em despsito era vontade 

Entl'e no;;, ao Presidente compete, de hum do Presidente. 
modo privativo, nomear e demittir, livTemmte, Não procerlerão, no conceito cl'aquelles ho-
os M<nbt r·os de Estado ! mens provectos, os motivo:; e as razões, pe

Exer·ce o poder Moderador . d'a monarchia. las quaes " Presidente dimittira ao Ministro. 
Pela Const1tuiçã.o da Reoleza ( Att. lOl, Devo tocar em hum a.ssurnpto melindroso, 

§ Go) assi m 0 practic::wa 0 ImperaJor : « No- inçado de aJ'dentias e abrol hos . 
meando e demittindo, livremente, os Minis- DiscLtti r-ão- n-o, primorosamente, muitos 
tros >> ! colleg-as : mulifestando opinião, que, in i'ellz-

mente, não sigo. . 
O Porler ess ··· ncialmente rég-io, o poder dis- Não tenho 0 costume de ser dPsleal á mi-

criciormrio nunc:1. foi mais amplamente conce· nha propria consciencia: nii,o sei mentir ás 
clido a hnm só homem ! r . convicções, como não posso iOrçar as al hems. 

N'outr·o tempo, os Min istros él'ão respon- Por nossa. hODl'[t, e nossr1 glorb, existem 
saveis: e refere ndavão os actos Imperatorios. na illustre minoria d'esta casil. maito6 cava-

Deb:ilde i.nv,cão o systema cl'a Convenção lheiros de talento e gentile:, a., predic;1men tQ: 
de Philad,.,lphia, o regimen Presidencial: sympathicos, que sempre me embeli ezão. 
para ja, t ificar essa faculdade assignalada, e mles condenarão a minh:1, rusticid::tde. 
despOtica. Dou aos principws, que viér·ão d'<t escllõ!a, 

Et'ii.o nomeados, e demittidos lioTemente. a sua legitima applicação, segundo entendo 
pelo Rei : porque érão « 1·esponsaveis >> ! d'as cousas . 

Sã0 nornettdos, e demittitlos li vrernente, pelo Não me perturba, neste mom )!1 to, 0 pre-· 
Pre~id r '. nte ch Republic<1: porque «não são conceito ele encomia.r 0 Presidente ü't1. Repu-
?·esponsarJPis » ! · blica. 

O rmra llelo não póde ser mais edificante. He, tod<1via, digno c1•,1 admiração e alto 
Nos Esbdos anglo-ameriranos tambem se apreço dos homens sensatos . 

estyla o syo;tema Prest•lencial: e, comtudo, Si considerarem os n.obns gardingoq d'tt 
são snbrnettidos os Ministros cl' E8tado ao minoria a. circumspecção pessoal, que o dbtin
criteeio e sn bedorh do Senado, que os ap- gue ; o intuito elos actos, que tem pr·actica.do 
prova, ou rejeita. iJela nec 'Ssidacle~ do socego publico ; o seu 

E-sa confirmação, ou consentimento da presente e o seu vassado : ver-se-hã.o força
segünr.ltt c~mara. , o seu beneplacito, he huma dos, n convite cllL propria consciench, a ren~· 
gara<~th mais do acerto rla. escolha. der-lhe muitaa homenngens, i:Jem me1'eciclas. 

Desque os Mi1ri~tros , irrC:lsponsaveis perante E~ta fazendo o ingente sacriftdo ele gover-
o Congresso ort Tribunal Supremo, pelos nar SAll P;liz, nos dins mais som l,r!os e a par-: 
consr-J iho8 qne clére:n, podem fc~zer o mal : cell:vlos do novo regimen , ail'ronLmclo alcan
a N.t ção, que os padece e compor ta, tem o ti8, e despeitos. 
direitoinconcnsso de exigir sen abono. 1 Terá elle cumprido, exa.cta.mente , os _Arti
. Pnr ontr·u. pal'te, essa nomeaçfio, assim ~- gos 48, § 15; 34, § 21; e 80 d'a Con~tituição 
msti uirla e '' ssim feita, he, em si mesma, de F'evereiro ~ ! 
h uma depressão do caracter elos nobres Minis- M<~terü• importante, e grave, não t 'n ho o 
tros. desvanecimento de delu~idal-a,co::n altos c"t'e-

Não meeecem imputação alguma legal, dit0s. · 
peri1.nte a ~ação : nã.o podem ter '' gloria, Mas, antes de tudo, pelo facto rl e cont.ra· 
nein a responsa.hilithtde dos seus feitos. pôr-S<\ a lgnm dia, á libertlacle individual do 

Qn::tl he a. r·azão elevad<.t, por qu·~ appro-oa eirlarião, d'este, ou d'aquell e: opJ'õ'~ · f:<e a pre-
o Senado a nomeação de Ministros do Su- visão d'esses artigos á liber·daile cl'a PD tr-ia ~ t 
premo Tribun >il F'edern l: si nã.u se da ames- Sou, por índole, apaixonado e a.mnnthsimo 
ma pAl'a a approv .çã.o dos Secretarias de de todas as liberda•les:oão obstante pettencer 
Estado? ! no p:1ssado ao P'l.rtido Conservador, qne, não 

Deve o Senarlo, pois he elle quem póde , faltava , quem dissesse, que.éra voluntarioso 
manter a harmonia dos Poderes. antagonista da liberdade. 
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He corto, que, ma.is de h uma vez, lancn
rão-me em rosto os coripheu:> d'aquelln ban
deim, rir1e eu cnl'regava um b<\ptisruo fulsis
sisimo. 

SESS]~,I) DE 8 DE "\GOSTO DE 1892 

Oun:,re Daputado pch\ Bahia, cuj(l. capaci- O Sr. Aln1ino Atl'ou!'>o-Quacdo 
dadt! e e:::tudos r·:conhe\~, dí~se, qn•J o facto Telemaco d~scen ô\OS lnfet•nos, est.."'.ndo nos 
tinha. sua o1·i .~em l!D.~ Leis Fr-nnceza;; tle 10 tle Carttpo;; l~lysio~ a. ouvi•· tla bo::::.~ de sen hisavó 
Julho ole li &3, e Deze1nbro tle !Sl J: fitr.eudo :t :lrcesio uma instrucç-J:o :mtecip:uh·, e pt•ophe
di>isão do « estado de sitio » conforme certo tica ([o l\fundo GNgo, notou mHgoado, que o 
escriptor,- err1 militai', <: jJolit"ico. ancião llte üizítt: 
Pod.~ l'ia. limitttr-mc ::~- OiJPOI' e :ttJ tn'Zir, que « Qn:1 nto enganoso lle o Snpremo Poder ! 

na Fr:1ll(;..'l nascr:o a r:xprussão « esta~o de si- Vis to de lcn~e, he graudeJ.<t: lle br ilho; be 
tio )>, .-;mn a signil1caç:Uo, que ll<\j •) t em: mns regalo. 
d'ahi ''.instit uir, on <lete1·minar entre nós a ;\o perto, lw todo e;;pinhos. 
dua.lidNle, on dupliciJ:uie d'e:>~u re:>oiuç~o. ou Pódc hum pnr-ticular, se1n desdouro, viver 
pre;idencin. leg-i:;!n.tin1, lla g-t~mde distanda. vida branda e 1)hscura.: m<~s não (>Õcle o chere 

A l<li não •uwto: ·í~:• cliYi~~ o s.:melhante. t1os chefes, :.:em desal.ono ~eu. ,lJJtcpôr vida 
Pó:le, tal vez, ~uimit tlr-se a doutr·inu di>bio-

1 
sua ·;·e c ocios..'l. ús cu::tosa~ Í<llocr;ües elo 

nal cnh·e os Fr;:ncezes, que teem habitual- Gúverno. 
-mente praç-as r.la guerro e pristos milit:n•es. Dc.ve-se todo nos homens, que r ege : uem 

?i os dias tia 1\lonarchia,fui Oln<t >ez <\O no.s;;o ser· ile si lhe t; 11ermitti(lo. 
posto militnr tle <r S. Antonio». no r io l\'ladei- srro de infinita coosequeucia os ~>ens meno
ra: e Yerifi'}uei , qua o Presiúio l'esumin-se em t•es desaire;; : JH'O\ ém d'elles a.:; dGõ<~l'<l('..'lS dos 
llurn unico homem analphabeto ! po-.·cs ; e ,_!e~g-r:<ç::s, às \"eze~. de Seculos. 

Entregando-lhe um Olllcio <lo Presidente, Tem t1e rert·ear á n.udttci~. clv$ mó.os : acu<lir 
declarou-me, que niio sabi;l; ler: e tive de ã iopt~cencin; e dis:;ipn•· ú call!llllli~ . 
charuu- um in<liv-iduo, flue p:·,ssaY<1, pnra con- ~ii.o lhe b:ls!a. o não fazer o m:tl : inlpm·t:1.-
cluir a missão, de que fór-a. incumbido. lhe fazer todo;; os bens possiveis, de que 
- Os Presídios Brazileit•cs, que conheço, são carece o E~hl•lo. · 
·quast to.los, como este. Não lhe b<1.Stn, igualmente, que por si pro-

A Repuhlica, apenas inchoada, não tc>e p1·io õbt-e o bem : cumt)re ainda vedL\r todos 
tempo de vigi<\r, e vrovidenciar estus cous:1s. os rn::ttes, qne out1·os C.u·iiio, n niio serem 

O SR. STOCI\LER - P ol' f:tltn. d~ lclllJ>O. atalhu,lo;;. . .. _ 
He ltQlr\ <1.t'l'lSC<H1il cOO'I!Ç<to: :11•me-se o 

o SR.. :\L)ll.'W AFl'OXSO- Certament~; o Go•·eruo .~ --- >:1lor con tr-:~ ,Ç: uit:Su10, COIJtrtl. ns 
teJ~Eo he pouco paro •\ ge~te hri;::w. (f~_iso:J suas paixi.ie~, con t ra o.> ~•(lulc•d,>~·c.> . » ! 

Nao extste m1. uossa le1 a dU<1.hdn.c.le. mdt- Attenda o G-ov,)rnador Get·a\ ola l~eptthlica,-
Cll.(h\: !:• 1;a.r~ ~ntendcl:--"1, k :St:\ _l ,cm n rntar- Yejn. bem 0 I]Ue ltte l.mdn. :< voz dos tempc);;; 
pre_taçao JUdJCI,O&'l.! e S!llcer:~. i. mw h c neces- não pense, rltte i"t o não lhe c:d1n ; on~<\ bem, 
sarto, quc. se de :t mlel'prr.tar;.ao autlwnttca. ~ue lhe toca :1. 1Wedic,._.1o, ou ni"to a élltentla, 

O SR. A. MILTOX- V. J!:x. rcfel'e-se á ou 11ào r1uci:'i\! 
intet•prel..'lç;ío doutl'inaria. ; H e :~ lenda <los nltimos cltef~~ ltc•·•iicos. 

« Qttcm são, :ne dizt>. est'oHIJ·a8, que Sú('''m 
~<'JUC!la nuccr.t :i;~lra, ui'( o J,,n:;e rle:.s,;es, que 
l'01·ão ornumen to <lo 5elt S\!Clllo, a ;;lot·i:t e ~ 
,Je\icins do g-enet·o hum::. no , ? ~ 

0 SR. A .L~Il :-."0 API'"OXSO- $:im: a CS>:t in
lerpretaçf'UJ do hom-scn~o, frtcnl tn,ltt n oual-

-quer, que tenha de applicar humu lei. · 
Qu~ndo esta he cl:l.r ;l : he 11rincipio jnris

prucleucial, que <1. Lei 111i.o se interpreta. 
« lnteepretãtio ceSS:lt in claris. ~ 
Ac:tb:lo de dar tres hot-as: a. rrimeira pnrte 

- da. "Ordem 'l" Dia» termio:l., e encert•:t·se. 
Não me he lícito lll'OSeguir o meu l.'Hcle, e 

desalinhado discur:;o (!1<To apoiados) sem licença 
da Ctlm:om . -

Si V. Ex., Sr. PreshlelJ te, me garantir o 
djréHo, con linum•ei na ses:São sezuinte. 

(.3fuitc; be;a: mui( o bem ! Õ O;·ac/o;· ·-,;e 
eumprimetttado .) 

«Os outros ~ão-lhc infer iot>c:; em glot•iu; 
são l1eróes: mas não têem compn.m<;ã.o cotn o. 
immortalidacl'~ dc.s sabios, jn~tof! e bemfeito
l·e::; U<\ hwuanidade, u. -recompensa do seu 
valor e dt! suas f.'lcções militare.<. » 

Respondeo Arcésio_ ! 
Entre es~es llerócs, Srs. :congrcssist~s. 

Telemaco apoota.vn a Thesett «. um t~U~to 
tnelancolico no semblante, e ainda resenticlo 
(\a sui\ extrem~\ crerh1lidatle ». 

Ainda« se entl'istecia da sua injn::;tiça na 
terra, impondo a Neptuno a cru~lmorte de 
Hippolyto, seu úlbo. » 

Ao lado de Theseu estnv11. Achilles, o for~ 
t issimo dos homens, _ que nada delxàra de 
leYar de rojo com :\ su:t h\nça_ invencíveL 
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« Nihil non adroget armis »! · 1 immorta!idade e do campo, onde viceja. a 
. ~ Estava avontoado na lança, por ca11sa da victoria l 

ferida, que da mão do fi·aco P:i.eis recebél'a Debab:o do seu ~lndio se proclamou a Repu-
no calcanllar: e lhe cort:irn. a. vida. ~ blica . · 

c Si fóra tão ~isudo, justo e modern.do, Como poude a l>oco. de hum o:~[ proferir tão 
quanto era des temido : te~-lhe-hiiio os Deu- cr il decreto ! ? · 
ses prolongado ua terra. o seu principado ! Como ha tle sor,re t<\l cn lteça, ti: o -venel'anda. 

c: Mas não qtti7.eriío o;; Deuses en!re[JW' de bençiios e a.Legt•ias, callir ·tão sceleradl\ 
tantos po;;ús ao C.'l.pricho de lllll homem foyo~o. sentença d'n. tyrannía at'I'llg'I\Uie, que dis
mals faCJl de assa1tftar-se, que o mar temtJe~- solDao-nos?!-
1uosis~i mo! Como póde s!lj)iJOI'tar sua fama, o s~u cre-

Cahio cort~ rlo pêlo. l'elhn. ,!o arado, antas dito illibado tiio ltorremlo nttentrvlo 'I! 
que findasse r' dia. » : !:leu cadit in qnemqu:un t.mtnm scclt1s ! 

PC'r r1ue nos deo a. ler na mnlcii<-iio do;; Potuih1e· pnterna Vox tam diJ·um m:llHl3re 
Seeulos !'utm·o:;, como l emos estortegndos no nali1s '?! 
'PresP.nte, 1ucm !i>'' ' rl (o?'t([lc:a . e a r;lo1·i1; df" ,\,]nell·~s in{<!Wi::ls clec1·etos nii.o fu r.em honro 
R~oftrção d:J rl t?moem.c:ia., noticia, tão aíl'ron- a sn:t memorht: dc~lJOnrão a sn'\ Pnt:'i;t . 
t osa, mo despoticn. e 1ão pungente, como a dt\, « Os tr:1jos e ns arm:.1.-; cr:.io dos Aral~ ! 
1Jis.<·ol1•ça~ (Jo CoqJO re]lresentath·o de Stlil Entre estes mt!ito~ qodos . •• 
terrn. : trio t1·üte e t11osom!Jr i11 , como o a.bsoluto << Qnando (l>10itec'eo: ;\S faldns lra monta
e bor·h!:ro Dec:·cto r/e 3 de Novembro tlo Mno uha. app:\rece1•ão cdtw1.iarlas » ! · 
])aSSi.\do! 1 .. Demudad:ts as í'11ces ... a l,zm1~ trr:míü:o •. . 

A Constituh:ão, qne se fez na. s1ra dicta!lwa, peia sorte d'as .. . Hesp:mh:tS·»! . 
expressamente o vedàra. :\'!:1;; entre elles c~ttwn. « !<io a~;dtatlo nu-

« Não pO!le em hypothe~e alguma ser dis- m~ro de godo:; » ! 
sol vi do o Congt'GSSO ! » <l. Juliano capit.'iueou hu m:l ti ttplladiu: roi 

sold::v.lo v a leu te » ! Di7. t\ Lei. 

He m~is ~olilla c firme a sabedol'in de mui
tos, l]ll~ o pnt .. intismo, ou a -.,aailO']UCHcia cl.:: 
l1wa. s·i: :1in;l::l qur~ ello se ,julgue inetmnlc e 
ine:r.pugnat1Cl. · · ·· · 

At,• phy~icnmente roi gene!'OS:\ est;\ LGi . 
:Mnís <\Hg-m;to, e mai,; heroico he dei:m;· 

hv,m. porler do I)Ue n.hOCM' os OH!ros, que lhe 
não fo1~\o coall:tdo5, para sustentar o peRsoo.Z 
abSOltlli$ u fO. 

Glor i ric;tva-~e tmis, ::h:t:\l lomndo, ou tlci
xnndo o ::o"''l'llO, peh Íltffl'a li,!<io dos ontros : 
assim :·:morc.l:~<;-;tcla pel:t l'enoncí:t on ah.!icnr;.ão 
de to<l:l~ ;)!' glol'!n~. qne lho stoppo;cssem. 

'-'lão podi:t ll lliiJ.uilat·, por t:lo despotica nb
sorpçii.o, os ont.l•os po.ieres: não clevi:u ;ubscre· 
ver :t ~na do:n·cnel'ação, o :;eu lll't~t~nmeuto. 

Em mui tn .::mn•lc : m:1s os lJcc,·ctos tla
quello di:t te'terrimo não .~e dir;nific,io con~ a 
sua gloria. 

Envellleddo no sol dos coml•ntes, com a 
fronte arrn.~tl<l. rlos so!It•imentos experimen
tados: encanecidos, ou ng-tisa!ht\dos os cn
·bellos' nn sem-numet'O c!é victorías, cujos 
lom·os lhe ren:uner:1 va, em bnrd<\, sua glo
riosa. consci enci<l. : devia. lemlm1r-s.; ti:~ su:~. 
Patr!a, ([Ue ]JOr elles rlcava humí lhall::t e 
submettidn. . 

Mal poderi<l o nosso v is inhoHcspanhol- A.mc
ricano rec::ord nr o tlubio (lia. de ltuzaingo, e 
a pel(.>ja do matagnl do S"rrmdi, em que 
eramos ~uindc.s por estra>?gei!·os covardes, e 
publlcar Õ seu tJiumpho : cogitando, que es
t ava no Exercito Brazileiro lmm Bravo arro

j ado .e estoico, que .sahb os caminhos da 

"Como, e porque atraiçoott á tm·m nattb '?! 
« Odíos civis o levarão n t\lll lt\ inf;lmia » ; 
« Par~lcid;\ e fr:\tricirb. a hum ternpo, busca 

tingm·-.wi, td ~·(;z de <>em poucos irmão$ : es
m:t.zauclo-os. tleb:lixo das rui nas da Patria" ! · 

«' A :nemoÍ·ia u'~te mal:n·entui':ldO serli. re
proba c maldich d<\5 ger.,ções Nmotas ~ ! 

O m:u•ochal cstav;t morlhuur.lo: c aLmsnrnrn 
tl';l fr•H]ne:r.a. tl';t stt:l. l!lOI'talicl:lde. 

Dir·íamos, que o t!~nrech;Ü Deodoro foi trn
híclo por ~na fortumt. 

Foi ;1.quillo o deBharato •.le um eng-ano : não 
IJUeria, nem por.lb embolrlriar->c no lodo d'o 
d<lSpotismo. · 

O seu nome não clev!a obnml,t'<tr-se na. 
lll<l.!dição: nem a :>U<\ g !OJ%. 

Elle o t.!cclarotl, invoe>mdo com juramento, 
qun ndo uo Brazilnão se jw·a mnis, o teste
munho ,Jc Deus: e;~e Det!s pc,·t!oa.<tc, que uão 
he mnis ll;\ tet•ra ,Jo.;: Brazi!eiro~ nacion!ll
mente adorado ; '' quem no. ~ng·ustia, c nu. 
injustiçn se pc\'~1 consolo ! 

Ouvi essas palavra;;, mt derrndr,il·n. cidade 
do Norte. o Cnturo cenb·o tla ch·i!ís.lção de 
todos os povos: que be ainda. si :Jnízerem, · a 
cid:.1cle cl'as t:tbas. 

São immorredourns c indelcveis por si 
mesmas, eternas e memora 1·eis, pol' serem 
proi'eridns por um:t. boca, que DltOc:l. mentio : 
nunca. disse hum pe1jurio; e revelão ainda a 
entranhvel l)aixiTo ela gloria ! 

Revestio-se outra vez da nlva (la. immor
tnlidade : quando disse uo seu Paiz, que, para. 
não derr:tmur o sn ngue cl'os sens compll.trio
tns, renunciava os louros do rr~ trícitlio; e dei-; 
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:xn.va esp~ntnMnment~ a cnrnl de Chefe eleito 1 « A Lei l!e, (JUe dà ordens ; a Lei be, qu,;, 
d'a N{lçàn. pela gloria sem-m:\~lcha. de conti- prohibe; he o l:'resitl.cn te r><'l.ra. o hem, c pa.rn. 
nu:: r a ~er amado dos bons , c honestos l:lrazí- o mal ; he o J ui r., o magistrado s upremo: a Lei 
leil·os. . h e o princi pe, h e o Ge;~cJ·alissimo. J> 

Pó le Tflle l-o , na ley;sl(!t;!ío noM ele 1iosso « Opo1·t et :tu tem ea.m esse prnhibttricem et 
Pniz, C\ Ollhre llepntado, cr<jo disctwso imprcs- prreccpt riccm, prce:;idcm et b<•Dis et rn:1 !is, et 
sionou n.~ oal~6.a.~: pa ro •'uviJ', com ca lma e jndirem, et lJriuci pem, et dncem es~e" ! 
l' etlexii.n, :\ verlt:tde na sun nuclP.Z:l f, r mos:1.; « A Lei he a rnir\ha de t odas as causas, cli-
o an ·e1>f!tJO rl 'ess~> feito ins:1no ; a artvocaçiiJ) d • vinns e humanas». · 
De11~. o~tesiMttlo a vcrttci ~lade e llrmeza d'cs~~s Lcx est omnium diYinar um et lmmaoarur;: 
1-cre arves, por um mouo cr·udbnte e cv1- ~ re1•nm 1vgina : 
oen~. He llr:1tt [DYI!D':[o e llnm presente elos 

Nao he 1no;•al;<~cnl~_ reopnns..-t::el po_J' es.~es De:1se3 • \ ' 

])ecí·cto_s: ~ne, na. sua. fel'oza, sao ma1s, que I lnvcintnm :·:c munns Dei est t 
un~ le:.no::tt!Jo. . .. . . I 2\:1o r·••c:ito pnr al ta rocrei!Ção as l<:iis lati n::ts: 

Elles o coll o,..-:.;~o ~ 1aJx9 fio. sua propr·;u a minha d~Jlciencin pr~ci7-<\ de ~cr o.uctor!-
110n•ea ri:t: a lhe. t l r:\TlaO, 31 J.>Odt!Ssem, •\ suu 1 ~~'ldt\ . 
me$m:t unmor·tahd,tfe. · 

I 
. 1 - - .• . - \'ozr-:s- E s.'\l;e muito bem. 

A VC l <li11CDCIQ. ( :t p:uxa.o ueS[IOtlCtl. n<tO . . • 
deixou a prr•cla.r o ' :tlor int r·inseco do lterúP. : O Sr.. :\T.":"o!T;o;? A1-:r-o:.-:so- D•an te de ttmtcs 
v em cnn~ent io fJne n P."l.tria, eml.Jcr·:t Cl)!l o- faclo; . c:;tr;;o l'(l l l~n J·ro~ . . b111l~s an ~ecel!en tes 
~uh em g"J";lr.tte all!lcção c ma:.:n::, ,-a:ll!a;.se de.;·:I>~·Idos c consHic!:<~vels, r.:10 pmha. !:'~1' um 
nte .'lO snl-po-:tn d":l >i•la :v1 ~!:li i•lnhtll·ndo ~r-,ndl'.. nm >cr,ltHl·'I:·o palr•ot:t o 1-'r·c,Idante 
Libe;ot,. Jor, ao selt fni ""Ul'oso 13 veo<tl'ilTI lo l:l:t _ltepuhlica_: ~ i não .ti'·.'~ ~,;e l:l nç:ldO rnil? do 
"Bn1.vc. : c nll 11uo reme1!JO Constt[l\CIOnal ; pot• fJUe tml"?. 

Os l is">n!!eh•os. os l;~jnb·lor-cs poC.criio m:üs. c!,e!rrulo n \"C~ da sw: Nacionalidade. 
jJJI1c! o rio leit o ri' 11 m moJ'!lnmrlo! C;t l ::-~-::. iK!s. c_sta pltasc : c•:sse d~ ~mt"l. 
· • Sl ti nh 1 man•l:~do :t . lf:i 0 _ lJn~ n~o mr:recia ~-~~-. <t ~~::,ur:t acr1m. o;.11o~;-, _a. :._fl-. r~nt~ tmq~~ 
O:. S!m;; votns. n s~n :• p c>lO: ,;"'' (m·1, :s•IJ 0 • qnc c • li"I IC:.I.,\, que o r .. w cc~lu~•I a , n.m de. 
cl!Gs li7.c:•üo ..:ot cc;,(/r, : c ,,~ora ct•:~ a lp·a;;•lc 111" 1:cc:: · . 1 _ · 1 . I..c!, a. C:::[>er:tnça e-~ Ct:r!e;a dc SC1l5 compu- SI m~;to se uove :i l) ~]0!'1050 ~oldauo d<; 
tt-iotn~. 15 r!e ê'\m·culb:·o, por cujo no mil se pr,cl~mon 

Ser·i:.t S.· Ex- . • n1ê ao fim. hnm ,·c:·dadch·o \" R l, pu1,Ji :: ~. pois q_ne~ nnte~ ti l) t !.Hlo, me tle~
.zr;,nrlc : si t!rc t:wssc r,l,cdecido. vanr,r:n tl r~ S(~!' B:'<IZ!I<~ r r·o, ~ e!le e um Bra:u
~ i\ã··· pns.~o appr·m·:u· 0 ~c11 pro·.::rl!mentr>. j lcli'O !'_l'nl,n?•1oa. ]~1 i':t <: m:~u p'·;'~n· r ,~~ t (l, p~ t.' 
qnalq::er que sr-ja :1. minha f::; q11al ·:ner IJUe 1 rp1o 11:_1 .. r: •r,!lc o fla;;tclo •h 'h<.<oluçu o; e ~~· 
:fi,ssc o c l;ll'i•:ho •los SC:l~ i:tfa.tu.los cnr.s~- co· •!)i!l~lo:t fa nr:\ fl" la :;en rl:~ •lo IJ•:!Il : rlevemcs 
lh.:iros : poi·q:;õ, eonw •.l i:! a L~ i 11 ne ap ro-nr] 1, tnmt?_ "_)!r"d')~imento, ~ ll1lT ita:; p:d:•srns ac
a. Lei Ot<•r-na t.i:.t ~~ it·ncb olc t o.lo:; o:; t ~:apo:o 1:! Bl2l~l l <);En I~:JJ!n~nte. rr::c,_r·ece!IC!ldO •!e S~::t.S 
l og-:trcs, «;\ Lei >ed:tY;l ! >> m .. os, t:to aco~tnm;ulas a Ytr· t<~rta, o rl .. po~tt.:> 

01 .. t· . 1 s:,ncto do gow. rno ; son l"~ levan t-n· no 
- '- •·1t Lex - fii)IIOI ch :.:lmi:• :\ no;;sa bamlci:·a, so',c:·ba de 
Tinh:•. o Tm])<"!J":11lOr :~. cnnt~tric •la:~!": ,!os rlm!s l :•w:·. n:rs· r;nas Jc~ras :l n:\z ,; a n:-Jcm tto scic 

t"i'ços: r., nii.o fn ! t:l>iio j)n!,t:c:>t· :~, q;;c sn;; ten- .!o po.-o. • 
T:J$~•·m. qne o S'!H t i H ic.:J •·~lo $HSJIC<ls:~;o era ~i, Ct.•mo o lr-iio :tons1ntn. l'l:lC s~ rcclio~. 
lmm11 c;:.peéie de clegr;uhr;ilo do lmnet·antt>. ,.,,hrh hnm:t fol hn r:h de h urn!',fn!;.:e c resphm -

1\Tn:; n. r_ei nii.n d"gl'arla a n'n~u~:n : o qt~c rlec·· por· su::s p-ts,;adns ~· Ior·i.,~ o mnrecha ! 
cllrt p;·c.~cl·c~:e, ó s:t~r·: • .~lo e iu-:iola>cl . Deo:l:;•o, corno o sol rpH: t!'an;;ntOnt:~.c atiro. em 

Tu ~-'i ~r. rn · le. ,j G·ran1P. tl.n t~~r:1 , P"rqtlP. l">'lthço;; :ts ~n:is mn.•Jtilh:os<le luz ,nt.r e a f:\ce d:t 
res:1eitas c ctlm pres :t le! d0 t en P .. i ~: por· iH'<\ te, e ::tur:~ -srj !:lnrioso nas n znn~ : •le,emos 
que ,.;, [>ÕtlP.S ser Hm G:·:1:1tlc. cleutro rltt t e: ! Clll'\'llr, rle ::catu.r:l;ento. :~ cabelit intelligente 

A ten e:templo. os p:?flneno~ ]'Orle:n i~nl-11 nn te :t vene1·aeiio o <t ,zlor i tln Brnzi !eieo ge
mt>n! c~ não fa zer conta dell:' : tlllrs niin l"t: rii.n neroso, rl':e n~~te momrn to : prest:t •\ SU..'\ 
~ont:1 ,~;, tnn. ti 1,, 1 ~uia .• d:t tua. ::!T'!Tndr,z:\ : si Patt·h o sacrificio snblirne l!P. !!'over unl' nn. 
Jl~O f:!7.CS ~o da retfl·a. que h e'- hum mimo or·· !~m um gt-ande POín. I'Jl!" ni:n•oh .. , C[Ue!' 
-do!' rlen>es. · · ~intn, qnet• não, no Ottminho t.lo prn!!Tesso. .. 

Q;1 no! o te rlú. :1. xcr:P.t R, ou a ral'ia rio;; tens Si poc.l(:) ram :.ts agoni~ m 1 !-~o:r, i rias que Ja. 
j u t• rP.>-S•!S: J)>·o,.T.a~a,r.<, que a respeito del!es p~~s:~ram, nn mente r[ .. s qne snfi'r•·rnm, o::: 
a I.r-1 SPj:l n. LeL os •hs·:·ostos immo•lel'<Hlos tle p 'hüe~ iodi-

Dnr-n le:o:, scxl. lex ! gon:~n te;; rlechtm;\r, qne e!!n;. m:1TP:ivam Se1L 
A Lei. dis~e Chrysippo, e os Jurisconsultos bt•:lho: no co:':l.~•í.o d'i:lle3, fJ" O :;ão Rrazileiros; 

Romanos o rep:'!tirão : . . 1 no coração tl~~. que repeUem a gross~iru hlêr: 
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de lucro, se aninha o fogo sagrntlo do :1mor da Isso fi.\ r in. s11ppor. CJl'e b:t \CZ, ern que o não 
?atria. razem: e, m\ S11mma de twlo, o maior nu-

E elles, amando ao seu Paiz, hão de bem- mero sorntJre "Overnou o menor no mundo 
<lizer eom vel'd:~.deir0 ,jubilo a miJo, '1ne os antigo, rorno ~o moderno. ' 
conteve :dgum <ha: ttben_çoantlo a SU;I cr1mesa: r Não sr>n suspeito, pois que, si C0:1Si"'D(I. :t 
l?t?r mo~tr.: r-lhes o cammho, por oud.c se va1 Co11Stitn'ç1io. que sejão J·ep,·c.<er-tccdos a.:? mi
aJm.mortalJda,le. _ . noria.•, n;1., e:Httndo esse i~Hiluto ntl P1·ojecto: 

D1~:;e u~ nobr~ J?~put:vlo, ~nc nao ~~h.e: SI foi hnma. Emencla, q110 apt·es:·ntei, ne;ompa-· 
cont1.nn;t11am os e1Ie1to:; do« est,.do ele $t&:~J »; nhndo pi!lo Sr. Coronel I\Io:galhfLes, que corr-
depols de lev~ntallo o mesmo. S··p-uio, pill'' acaso, este mih•gre. 

c~)IIJQ .se levanton este ? ! . . . s.•.íil-rne uermittitlo, com o pr;J~ffic d'estn 
E mmto alto o t:~lento o a 111tellrgencHI, a nng:u~t:t Cor·pomr;iio, ngrudec~r ::t q\lctn não 

qne ~on ft?: {',ad~ :1 dat' a !'~spost:t.. vo.to ,,,1ni: seja-me licittJ nLéD(:Ír.tmr, cmr~ 
Favoneulin-n o os an~[n~Jos de JOVcn, edu-1 hoar~1. e di~~vat\ecimento, o nontc <lc Cesario 

c.~do. na (•S• ol:1 .,,ludcrn::; onde s~ en~in:t um Alvim, nobr·e l\linistt'" do Govertl(l s>llfl\':\110• 
D.tr.·r!o ar:vo, qtte /lu na o s~r en ccmder: mas, e s~n:tuot• dtt ltepuhlicu., ()IH~, rne ve~!do rles
amd:t n.swu, t.catfl e re~petto. 1 crido c ame,.lt·ontado, pot'IJne jil st} tinbüo 

AdULtro e es~c,~nho, enttc•t'!·n~o, lJU~ tron-

1 

penlillo outms liiJc.nlmle~, me ,;iosc;: 
:xesse p:ll'õ\ aqm os cosas do Dwe1to co;m1wm: . , r· . .. .., · .... l • ,. ., . . , 
n:; n1~ueir·a.-; "'':li•t«l'ias. , «li m,!~ , .•. 1 ,,1 1 a. a su,. E1nentl,, » , 

I:le Jll'•·Ci'i.;O ~t.ll' SC!Ilj)t'e presente, .'!llt:: s~ ·, i\ ';· ·~m:anh~ l'eside na tolal:r(ar/,; oi(). ~nç.iio: 
tJ•nct•l :le om dH'eJto deY:.trlo: é pr·ecJSo. qne i e :1. 111:nor1:o. so rept·e~r.t.:J o rwnw1·a mruo;·. 
se cli::.tinga o di•·~_i!o w•iccrsal:, que f~t•da- • Ra~ije~ p!':l(~.iC<l~, e proc~•lcr.t•~S me ol,!·tg~o, 
mcntaaor•lem nollt:~n. •OUI\'li>, a JHJ.O •ln.r npmo :~os ~ne pen:;u/J. 
Nilo~~ julga o facto político, com o direito q11e devem c~So<tr ·cor/os os eff'i;i!o~ do< e.,hcto 

orLliD;l.J·io. rlc sitio » c•·m o tlecroto, que o rl.:c!:ll'Oll le-
São-lile mr<t crpplicwla!!' as leis, ~111: ":tran-IT::nt do: si el!e niío diz i;;so, po3itivatwmte. 

tem a li'>eJ·d:H.le do imli1•hluo: as leis l~·l·ticn-· \ A smp•:t,l~ã?.'~clle ~óyer·tenc~~ .~(} r.ongTe>so. 
l:tr.es tle cada. povo, ao fr.!c/Q th :;l<lr:w;ao pelo :~:•r. ·'>'>; :oi 21 : s.~ e51:~ po~1•.i .oppro::l~l-o, 
•.!mvc1·saldo mesmo povo. ou 8t<S'{'~w/.r·.-o, pot· ~5~(1. le1 •·11:-cttv.t. : 

As.~ím ~e pen!'.;L iai!cidwdm.;nlc: e, [t•;~e- :\ [I d:tiT;L « g'!'t(·~c » renm.la ;lo termo 
tnn·.!o de ccula cid:tcliio. ou son clh·eito, ;c no~e.'io '< c~íilwac:io » •ln :lrt. 48. n. !5, não si"ni
e es:;~. · 11··a o.•.m rlõvr.'·'"' do m·t. :H n. 21, c"'f;o, 

i\"ln.s, qn:m•lo se con>eJ'lll :'1 C::nn:lm em alto f]lle m; cous,li!h. 
trilmn:1l tle ,cal n~t;:io pnt:lica: não "'" p·~·lc~n, . Si a~~~~~~ ~. r~ü:_> ft!5S:') : teri=l:~os, f]n,ll a, 
Jlem devem nppl:cal'"IJill ,~s not·nl:tS :lo•IIJ'IJito: pl'op;lo. Ccms.lltHc;:.n l;; , r,. coí"'t.'lhlu :•o C•m
commum ; pnJ'•Jl!C o Conscll10 da N<>('iin liódc ;:.:-teos", f]I1JJ eli•J pu·lcs,r; .<rt~p•:»•la ·"" ;.::n-an
snhir rl;IS rr·gr~IS co;~.hccitlfl~, p;H·a rlr~dd,t• c a ti:1~. ~nnndo a C'.Ju~'íJ''jCtio n:io rd~Se frl"a-.:c: 
qne ú 1'\açii:o mais conveul!c; c rnais se :tr.lõnuc ou ro~~e ll'Í\'ial. c l't'ÍI'ol:J.; 0 qnc ó aiJ,ttl·r.lo. 
ntl. hor·a prcs:·ga. · Un1·•· Cur·r•~t·,,~i." .. l'ot• ~i m<•.,m:~ vctJCI':I!td:c 

E' preciso, f]llC nll!C esse Con;ell!o da. !\nc::'io: I c <lllg'l1ol:1. tJ:t(l r,ndm ~(!!' U11111•l:tdll. P!''HCliC!\.l' 
que rleve jul":'i' r-:oh~.·r<~.n;1!1iolltc os l~1ttu~, o 1

1 

c~n~::s. fJIJ(.' 11ãt' ~(~~,:?rn (/i'(tce~: [ll'aCttcar· trt· 
os seus p~l'(JCtl·:t<lot•P.s. VIa IJrl:td,~s. on ft·tnlr:!tl'a~. 

O Cn1.r;:t·e5~o app1·ovo1~ os uctos do Chcr.~ 1ln. ~ J~t flll~t:::r!ol'es Lcgc~ :i!l ;n·loJ·cs p.:l'li-
Repul:ilca. . ne:JJt ! 

O Prc:\Í1Icntc rla Rcpnt.,líc.'\ podl:1. se1·. imp!i- . , . . 
citame~t•', jnlgn•lo: c .llii.o ~e potlcn1 tcv,111,,,,. .~et• ·':'.':~:~a;.J•lo, n "r.t .. ~~· po~.et·t•~r· .. a~ucll;s_: 
os e[f,..1!.M, >\ntes de )tü·~J.·.lr.s ;es ClW-'"·', (liiB qu. o l11 ~1-luulc o dcctetc. IM•, c .. t .. n.!o rc 
05 

n1otivn
1 

Ô/). • ~ .a. unil.lo o Cun~p·~~~~u: c1unpre c;Hc o ~t!H ~lev~~·~ 
Segnndo nossa l<'i, só estrt cam;~m póde I'Jn:'_'1tlo o;de•::,<;t,,,_ n<;__caso ~~~.?"~1n.r~ç<eo !;o-

le>anl<n· o e~t:tdo de sltio. lc, ,.(~ Oll .,tiC>··"(I, Cvi\10 o r, .•. . r:llll ... (I Alt.: 

Qunndo o m1·e1to não limitn., corno n5o li- menciomvt;', expr~ssamente<·rfcJ·:do pelo n. lü 
mita a Constituição clit RerJUIJiiC't :não se do Al'l. 48. 
póclem bttsca r- limite;; em outnt pn.rte. A p:t.lavr·a « yra•;c », emp;•egada n';r_qclellc 
Acomp:1nho a dbciplimt que o1Jse•·~oH OGtt\- nmn<:>ro, n:'io é rcsb·iclit·a:_ e .nrn~l. s1mpl~ 
velmente, que no lmpedo, ;o penas se per- explkati~a. ou expletivu; nao Stgnrüca nada, 
rnittia Sll~[lPr1rler aloum.r:! forma !idade: ao par·ticrr J., rm~·nte. 
passo; qne ''Lei •w·w concede n. Sl~5peo~ão tle E' Llm•• snperflnH:vie: iguul n. muitas 
toda$ 11s ;r~ranth1s. ouh-n~, qne tem;:~. Con,;tltuiç1o. . 

Não sigo a opinião do '!Jl'eclaro Ulnstrarlor, Qnt!tn ,Jiz «o sol fu!ge1•.te,, t>xpllc<\ apenas, 
que dbse, que tcc>~Ha;iro as mioori,,_: ~nando qne ellc tem r'ulg-ores: hra d'ellc as lülgu.-
1'.\lliio em nome de ~ua hom·a, e clignidadc. -rnçuts, de que falla. 
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Diz CoJJstancio. Esse projeeto só de>"ia, pois, ter prineipio 
« Com moção grave », e « sol fulgente», nesta easa do Pal'lamento. 

são gr:umnaticalmente a. mesma cou;;a.: e Os factos, ou providencias do Chefe Exe-
t~em um me~mo qu::tlificativo. cntivo, referentes aos cirhr!:Io~ alcançados 

Tambem a mesma Constituição cllamn á pelos Decretos de 10 e 12 de Abril, 110deriam 
dieta commot:iio, ás \"e7.es, ele interna; ás occasiona.r ser elle consideJ•ao'!o reo. 
WJZes, de intesti'lla: e, comtndo, sempre signi- Poderin. o Cong-resso de~:: pprovar os actos 
nca :~ ,nesma cousa. do Presidente: e presct·eyer a. sua crímínação 

A constituiç.1.o, ()Or força, 11a de ser n:{or- relati,.a.. 
mo.da: porque é defeituos:1, ou snpeL·thl:l. A amnisti::t e, por força, de algnns aetos ou 

O dec1·eto !lc 3 de NovemlmJ, ~ue ~' sus- factos, qu~ motivaram o próeedtm~nto do 
peni.leo, quumlo se !h <~ dissoluçao ((O Con- alto_ :1dmiui~trador: e es:;e procedimento 
gre~S•): só t(•nlúU por pr·ct~xto o facto de ser porlel'h ser desapnrovado: redundando es;m. 
elh,_ vicio.1a, e ill,pe,·jeita. discrep~nci;~ na, prõcede:lci;t ,_ruma. querdo.. 

Si, G!!l 1·ez (iD, "]l"tlavr:~ « gmve ». tivf)sse o Sem embargo (~a >ener·aç;ito. fllle consi:'.gro 
~1r-tigo empreg:l:lo outra qua.lquet·: liCül'ia, -ao Sem,do, por sou alto mel·e<:imcn to e granlle 
igualmente, humn Jn<tdeíra de enche1'; huma I so.lJcdorill : sustento, com :~ cleYid:c vcnia, 

<IJalann inutil. . ~(l~e. sô na Camara do~ Srs. Depntados p~ia 
As;:ombt•ou-sc o nobre Dcpnt:vlo peh Bülmt mrctnr-se :1qnelle lll'O.JCCto ele lm (h ~tmmstm., 

·com o uso !h:qucnte {r.lms vezes em tito pouco fJ.Ue !á foi comGÇfLdo. 
tempo) ·~:l t!eclm•üção elo ~sta(lo de sitio. l::'ll s12 •• DEPt:TADO d:i. um aparte. 

« Et fr·eq u•"nte;r, et factle » ~ 
A lei Ç feibt ~orn n. intenção de providen- O Sr:.. Ar.:mNo AFFoxso-Sen:ulo quet• dizer 

· cinr o bem: e a censura, ou critic~t, só pótie cttsrt tle anciãos. 
attin!!'it' à prepotenc!a, ou absolutismo do Go- l\bs, exigindo a lei· 35auoos, p1xlem lúe;;tar 
verno, que - dis~olveo o Congresso. homens moços: ao passo, que o penS;tlllento 

s. P=.lulo 1lissc: radie<\l d8o Lei foi escolher c. nmduNza, e a 
« A lei é l1oa: comtanto, que façam d'ella expet·ieucia. 

bom u50 • » Norneiavn. Espart'l. cidadãos de G() aunos: ::1. 
Bona est !ex, si quis t:\men U.e e:1 bcne G_onstituiçf:'? lmperiiil, de 40; ?s E~tn<los Ame-

.utatur! rrcanos de ,)0: e cMltt povo, dwersa.mente. 
De...-o bo,ic ncahar: e nií.o )JÓsso rHolve1• • .\ Seg-~mtlaCam:li'a tem o ~~u f'undamento na. 

. todas a-, cou~as. ·. . P!udencw.: q1H\Lquer, que :;eJa :t sn:l exalta.-
t;to -pundonorosa.. 

O SP •. :\~Dr.1:: CAYAV'A~TI-Estamos nqui, -,Entramlo Lysaudro victorloso em Athenns. 
muito atté!ltos a ou vil-O- na ~eg-nn1h g-u.~rr:• do Pclopooeso, com um 

O ~1~- .-·i.Drixo AFFI)NSo-E' muito gentil 0 r:xercito eogTinaldmlo •1e palmas. por~ue aca.-
proce•lJm,'mto de v. E:'. 1Java de desba1•u.tar os ,\tlwnienses: foi muito 

Di\"i<lio a Constituiç,ão o Gonl!·res~o lc::isl:t- fc~tc.i;tdo llMineilt1 cidnile vendd:\. 
tivo em deus mmos, Çamara dos Depu 'fados, t..:m historiador cliz, ~ue « nesse día. que 
e Senado. '" alí:vJo6 chamavüo de liberl:u;ão, e os Atlle-

Esp<:eilicou cinco altribuíçues fú"iwtli~as nieflSI)S dh de eterno lutú, viam-se moços e 
(exw·c~.•ão, que tom uma si:.;·rlilic:t•;,iotcclrnic;t), -oa[hos dosC:tl'U'los tomn.rarn p:1rtc n:t resta., 
para rJth.: ncllas t:i\·e~S<J a ir:-ic~ttliua a c~un:H~L Col'oados üe floras: :>.o p·1s,;o, 11ne outros hiüo 
aos Dcpnt:t<l(IS : t:;to é, o drr~ tto c:xclU$lVO de M eu,;ontro do vencedor·; c lhe testemunll::l.- . 
principiar a •.li.>cu.•s;io, oos prnjcctos 1te adia- varn :deg'l'ias, peh humilh<tçflo e abatimento 
mento, impostos, fixaçrTo (l~ (otças, projectos ,)e soa httda. 
o(/iciaes c "cctlsaçao rJo President•J d;t Repu- Ernm os b:t.nirlos, que entrnv:tm nn "comi-
bli.ca. tiva de Lys:mdro, e os seus a,.l,;ptos, <JUe rece-

Porlerá o Senarlo iniciar outro:; commetti- biiio o g-rande triumpllaüor, f[Ue esm;lgil.ra o 
mentQS: nestes e rigoroS<t e exclusiva:< com.- o 8xercito Atheuíense. 
petencia da 0<1marn, ramo essencialmente de- Era a iilcçi'io olygarchica, que taut.1.s vezes 
mocrn.tico. peeturbára a cidade, com suas intriaas e eu-

Só o Congresso t<lm ::. a ttribuíção p1·i-vativa rédos- · ~ 
para nppro\·ar, ou susrender o estado dr: .sitio, Theramdne..~, que pttssàra tres mezes em seu 
declarado pelo Presidente rla Reptlblica : com ~itio, elaborando huns artigos de capitulação 
a competo;ncia implicila de resolver a :te- com o vencedor, era hum dos mais notaveis. 
cusaç:ii:o do mesmo Presidente. Com o prete;r;t·o de rever a ConstituiçcTo d~ 

Pôde, por cousequeo.cin., o Congresso un. Sol011, apresentara a. idéa .execravel de se 
discussão da amnístb, que he o esquecimento J commetter o Poder Publico a trinta pessoas. 
de alguma cous..'l, ou factos, delibernr, que I· Estava pl'"es8nte Lysandro triumphador; 
-seja acDusado esse magistl':l.,lo. esta1)a o seu Exercito Peloponêsio: uiuguem 
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podi~ resistir; e tuolo suhmetteo-se i infame accusou do tr-aiç•7o e vo;·uli[.ida(la ; pedindo a 
idé<1 proposta. su:1. morte. 

Thera.menes clco dez: a magish•o.tur:t dez ; lUYocanrlo ajusti{:a. o direito. os seus ser·vi-
a assembléa Jo Povo os ov-tro.-. ços e o perigo da vi•la de todo;;. ~e come<;o~em 

Reset·vou Ly:;:mrlro a honra de dar, com fi- n. matar h uns o.os outros, detunueo~e Thera
dalgos pret,;xtos, o~ de: o(ficictes, que couser·- mencs: lemlm\mlo ao Conselho. que se lic;1sse 
vavu. no Pi•·êu. porto celebre de Atllen;\S. Crir.ias o dis~o;;itol' de su;t vi•b. nit() porlerit< 

A chlade uiio teve verg-onha de nad<~.. nenhum consldct·a:r·- sc em sc:.:nranç;t. 
Junct:\mente com o Com:nercio, t l'itzia o . Vcn•.io Cl'iéias, l}ue clles tililtam \'Ont;t•le rle 

mar it!; idt:as de Liber·1h'ule. aüsolvel-o, fe;: approximarom-sn tlt\ ciu·itt os 
Fa~iam >< lê(lr; os ora(lorcs, que poderião ter :tSS:hsinos c f;tc:irwrosos, rptolevúr;t : c, <tpo u-

ape•·iyosa lcvian,hde de dizer tudo. taudo IJ(It'a elle~, disse : -
De5locá-rão o !Je,;w. ou a tdlmuo. tlos or:\- s 1 1 · « en:t•. oro;;, tum ma.~t~ lr:ttlo qu•) Yl: seus dore:;: n.w::. (]U() e:;te!:i tl'mtuelle lo~_,ar- não · 1 t 1 1~ 1 nmt~<"Q;;, c1.·ne men P., eng-an:t• o;: os •lc>e pl'e-

vissem o Ph't!l t, que t.mtas vezes o~ tin lu ,a,w· Uõl. sorpre:;8. .»! 
patrlotic;tll1P.tltc in:>pbvlo. « VGnho curnpi·ir este tl ever. 

Nãú p:el'•<o a •·cvi~w <l'as leis: e sú cuirlnrif.o 1\ão po!lc•:n sn ppot·t:tr estes cmmiltei1·os, estes 
de flt'lll<l!' t~ stt<• cyrannia. 1 · t ·' ao ~res c ~or .a, .... ~~o-~, fJue se C:>Cc.'\] tC n ln ho mcn1, 

Comcç;t6'io n g-o\·ern"r, ma;-vlaw.lo r.m·a~ar que sf)l: t.p:t. descoberl~tm<mte, os (t<:l•J.a:ncuto:; 
todas as Fo•·ral•;~c~, que delenuiilo [JOr term a dtt o!yg<l.J•e!Ji;>,! 
formosa A ttic:t. « :;,o.o c:on,;cntcm us ,~·ovas leis, r1uc seja 

Foi aiTo.\St\do ILUm m·.:;euu.l, que custi~t>a mil exctnlarlo. sem Q vosso \'oto, quaiquer 
·talentos: e os seus rn;;tc:riaes forão dados :1. memlwo fio .~ tr•:s mit: como po<iem o;; outros 
ce,·to patrirllc<. a pena~ por t;-cs l . homens ! » 

Tocl0s os ditt~, se; per·petravão ct·imes e ty-
raonias . « Risco d:l li.~ I <~ o nom8 de Th.~ratnenes : e 

Obti.'&erúo de Esparta ltum coi'PO tle tropas, J'le!a auctori•hdc f'JUC eXP.I'ç_'O, e pell\ üo:; meu~ 
que se fortilic:ira na cid-::~.tella: pa;:,-ancio a Colle;:a~, o coudemno it morte! · 
estes ;nercemn·ir,s como dinheiro, 'JUC l'en r.lia Art\\Stou-o. e o maton am mesmo: oiJd
a uenda dos templos ; e com o {ll'Ollucto das ;amJo-o a heher cicut;t. 
con(.scaçücs quotidianas. Quando hel.teo :t ta~~~. ttth·aorlo pat•a o <\l' o 

Sup[ll'imirüo toch~ a formali!la<le. resto. que licimt no fundo do c:opo~ exc!amon 
Ostenta nu o a sn<< teilllonci~ uCS[)Olica pat't\ com fot'Çtt Th<:!>al!lencs: 1!. A. SM<:Ie cl<\ fot•tana 

abater e matn-t os espirito~. como mt\ttwiTo o de Cr·icias! » 
corpo: fecharão n::; e~cholas. Jl!"O!JiiJilldo :\ So- Tu•Io mnrlo)U em Athrma-s: ao ponto úe só 
CI'l\tes. sob peoa de mot'te. a contioua(~to da terem os ~,·cs m:t o f.iirdto de ·wJ1·ar nella. 
sua. eusiuan~···pelt\s praQ:l.S, e nos 1og:\res pu- Feri'Ct;\m de Atlitmicnses exp:~.h•ia•.los 
blicos; Arg-os, Thcbas e Meg-m'<t . . 

Com a sac;-acidade tlos l10mens prudentes, i\IT.o >e p~jou l~sp:wta. rlc promnlg;~r com 
qUGSl\beffi S::thir ;\tempo U'hUffi:lCllS..'\ ([UC de;;- gmvCS penas UffiL\ lei, (jlle Ol'tlcnaYt\ fj UC 
;\ba, como tl'hum:t f;tcção que se perde: vio mandas~m tOii~;; <!S_ I~stados ;t:egos entregar 

. Ther;\menes, ~) ne elHM hiiio muito longe. os Alhenrcns0S ln~J Íl \'o;:ao,; Trmta Tnannos, 
« Tornan•lo-se gr:ral o te1·ror: 1li~se elle aos para. serem supplíoi;ul<Js. · 

collezas. p•)da app:ll'ecer . a viog-:u1ca » 1 . Insnlt;ttl:t por esse decreto inra.me, l'esotveo 
Eseolher-ão, então, trcs mil .;oldcv.los. com o · Tltulx•s receber os b:lnidos crn totla a Beocit\ : 

pretexto de g-uarda.: e licenci:u'iio os mais, socconel-os, e auxiliar to•l" e qualrruer ex-
que éras sobejo.;. pedieão patriotiea.. 

Tinhão e>tes o privilegio de te1· processo : o Tendo ido os L acedemon.ioy fa =e•· exect(ta,· 
povo, que u;I_o o tinh:L, ficava. à discriçilo em Ar~os ess.~ lei ; responrleo-se-lltcs, que 
dos tyranno~. serimn tt'UCtados como inimigos, si ao sol-posto 

Mat.wüo e bl).oião, com excessivo despe- aiutla estivesi>em na citlade ! 
tismo: domiulos.'l.mente. Refugiara-se em Thebas, rtne chegou a 

Um dia decret:m.tm apoderar-se da riquez<t conquistw a Hegemouin. ua Grecia. mais 
dos marcadores. ou commercia.otas: pnra o ta r(le, qunsi todo o Povo de Athenns: decla,-
que éra. preciso matai-os. · rando-se li~ o ostracismo uaiversat de todos: 

Chamavam-se este>« ·meleques ». Foi um destes destemJ.dos o grande Thra-
Recusou Tberamenes t(io horrendo atteu- sybulo, que, emlim, partio r!e Thebas para 

tado. P hilcs: levando apenas 31) companheiros, 
Queria, ao menos, hum pretexto político, ou numero igual ao dos 30 tyrannos. 
social: e desta vez não fuwia. nenlium~ Pnsson para a Fortaleza de Munyclua; e 

Cricias, que não éra ho1nem de meias me- logo tomou o P!p·rJo: augmentando-se o 
di das, dirigia-se ao Congresso tle todos: e o numero dos Conspirados. 
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D t'.a$ 11c~s atac.lrão o.> dc!spotas a Thra.sy
.'Qulo : 3 r01·:un det•t·rota.dos, sorrren()o ver
gonhosas perdas ; e mol'rendo Crieias, chefe 
st<prcrno dos t!}r<~:mos, na segundt~ huta.lho.; 
emhora pelejn::;:;e úe:>espe~adamente. 

Cricias éru. tarnLem o Chefe dos olygo.rcllOS. 
ven~Go TlmtSybulo: que bl"igavu, pela li

bero:ule. 
Entrou victorioso em Athcnas. 
Foi, quando pela p1·ímeím • ...-er. profel'io a. 

ilistoria :\ pal:wl'o. de ctml'liseia, que urro sigoi
!iCl~ JlCr(lao : mas csfJllecimento. 

Quuntlo, lendo o passa.do, me encontro com 
estq. l1i; sitllo, que me corre nas vchts mais 
apr0~sarlo o s'ngue ;sinto !tumc~r,;fdo de eu· 

·thusinsmo : cllc;;o.ndo iL pens.n· as ,•cze-s, r1ue 
estamos na.rp1e1Les tempos l lC!'Oicos , em !JUC o 

· · homem peJi,.jt1V::L, e morria 11ela tli•ina. !iiJcr
d::tcle ! (JfHilo bem ! ,)[;to tu 'bem! j . 
Thr~sybulo, que cr:.~ o Benjr1;;~!a Co;tsta;tt 

daquell,;s tcmpo5 l'o1·tes, '[lt'Cl(JOZ '·'o Povo : e 
este promulgou a lei do E.<q,.ceci;ue•;Co d05 
attcotados e crimes, que tinh<~m ~olfriuo dus 
tymnnos. 

·"'· No quis anteact:\rum rerum o.ccusaretur, 
:neve mr:lctaretur ~ ! 

Não füs~e Jlr()C(.'SS:\do nfngncm: nem sor
·~ress~ :~. llort•enda peno. de muleta, pelos 
factos passados: 

Chruuou-se essa. Lei ti. Lei úo Esqt1ccimcntó. 
.o: Leg0m obliviotlÍS appellarunt ! ... » 
Não podia dei xar -. de ~Têr o Sen:.do Bra

.zileiro, que deliberava. que se csplecPssc al
guma. con~a. 

Ctlbendo il. Cnmarn a iaic:atí~>a da. accusaçria 
tio Pre;;identc da Repllhlic.'l., pela. tlec{'el;;lção 
<lo eslado •mwci..:l rÜcl< 70 horas: si elle o. t l
ves:;e iDCOl'r·ido, a nôs competi:~. a i11!ci<ctiva 
d'css~ projccto. 

. A respeito tlelle, a rc;;peito da llmnisl ia, 
/penso, e não me compnojo de dizel-o, diiTe
l'enterMntc de muitos collegas legisla
dores. 

Vou agora l"allae do Orçamento t\a.val, 
po.r-J. não dizer, vou « mettcr a Sé nn Mise
ricortb:». 

Nii.o enten•lo cousa. nenhuma. disso, porque 
llão tenllo frequent<l.do estes as:;urnpt•JS: 
nr~m tenho practica u~ Pa.t•!amentos ... 

He a primeit·a veY. , que me acoutecc seme
lhante <lesgra.c;a. (Hi.lcri·idwle.) 

Toda. da. o Povo me mllndou, bem persua
dido. 

Estamos na. casa. do pouco pão. 
.c · o;; Br:.•zilciros l.> , escreve o hum poeta, 

nosso con.tempot·aneo; « são poures entre 
riquezu.sl>. . 

Ellas estão uo S!lio, ou na snpc!·Hcio da. 
lcll·n:~ . no lihl.'o elas arvores, u~~s abas, ou 
pincaro~ do.s montanhas : mas não vee:n po1· 
seu pc; precisão tla. iudostria. , que vi~ bus
cu.L-o.s. 

Quando estií.o junctos os filhos no. mesmo. 
-::as:1.enfeita o p:l.Í ele familias o salão de honra 
com huma só mobilia: e I·ecebe, rtit'o~arnente, 
to:.las <t~ ,·Jsitas, por mais rtll1os , qrw tenha. 

No t ,•rn po do Imperio, chegava para tudo o 
oo~so pobre orçameote·. · 

.!lias "gort., como se ha. de repartir a mobi-. 
Lit\ po!' 21 futados, e contitlua.t: tt Naçito cvm 
u. et\Sa bCloi tn, e folgur-J.ute ~ ! 

O pobre viv!ll':Í., como pobre: pa.ro. poder 
g-ozar d;~ independencia. . 
~\ Nação, por emquanto, u;i.o pódê despen

r.lé!• m1üto: e o seu Orçamento deve ser econo
mico. 

Import:t a. vida do Povo : h e, disse Cícero, 
O DCI'VO do Estado . 

« Quem só cp1er o que pôde, o Padre Anto
nio \'i!liru. o disse, he omnipotente. » 

Eotrc.:t•mto, os Brar.ileiro~ querem, cou
tinuamcuto, m.tis do que podem. 

Cr!lilcem as despezo.s. não climinuem os 
tributos: o IJ.ue SGr'.t, da 1-{ação; o que ~erá do 
povo?! ; 

A Republicilo cstâ. sendo ré d~ Mon:trchia. 
Temos o êk(r:ito d!l S!lt' muito pal<ltlrosos: 

disse hum ministro da. dictadut·:t. 
Pci~o !Javcr um. c1·:me notorio. pcjde haver 

11um attentádo publico, absolut;J.tnente pro
:.-cado; r1ue nã.o convenha punh• : mo.s Cllll'lpre 
esquecer, por beneficio da Patt'ia.. 

Si a g ente o;; ama, J!Orque t!lcm mul tas 
"Virtnrles, quejà foram provadas: como he pos
sivel ptlnil-o.;, S!lm nossa tortura., huma vez, 
que se lhes tirou o poder de fazerem ó m:'"Ll '? ! 

A punição d'elles provocaria grancles ma
goas, gt•aodes odios, muito reseotimento, 
muito damao! ... 

Mas o vicio nilo he /f.tllar muito, he a impa
ciencia de ser pobres : a. impudencia ou o 
destempero de nooitecer pauperrilnos, e ama
nhecer rlquissimos; eom especulações, que 
não !JUero uizer l:tdl'Oagem, á custa do cred.it() 
publi co . 

A Republica deverestringil· .sua.s despeza.s: 
e não, ali me o ta r o luxo dos i:aDallos 1tobrc$, 
que vierJ:o da. Argentina. . 

O legislador tem o direito e a obrigação 
de ver o melhor : põde, quando o entender, 
<lSquecel' tudo. 

~·oram. no nosso tempo, condemnados huns 
Bispos ; mn.s veio a. Realeza, e disse : lwj:J.. 
.Q esquecimento:.! . 

Si salle-se, na. contabilidade, apresentar 
hum Orca.mento gensroso ; djzendo·sc, toda
via, que temos um grande r~mbo, pela boca. 
pequena : d~ve-se cortar a: corn;essclo, e ·o 
(a'IJol· publico, para diminuir a nossa l'cspon-
sabitidacle. · . 

Emquanto a Republica não fizer hum Orça
mento 11erdadei1·o : não he a ·ReptiiJlica. · 
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~\ uespeza COnti llUitl'i~ ;L fazer-riOS a guerra, 
ljUe 11os tem feitü: e •) co.·•u.l;iv contiuuará::r. 
\l~scer para lO ; c teremos torlos ·~ iyualdw.le 
d<\mi:;eriu.. 

A su~rema. 'iofclicidade, a correr do N'orta 
a.o Sul uo Braz i!: porque c"múio" 10 he a 
rlcs;:p·o.ça ue todos. . 

E:;tou couYenciJo, que devem os Gove:·uos 
Europeos, c>ir~1 qnem uegcx::iamos, ter mni. 
,;elo c cw·õclur.La : Dii.o élbv.~amlo da · llOSS~~ posi· 
.ção de \leverlor, par•• csta1· escwult1t:somlo .:ao 
Universo, ;, cust;\ dos Br:1z i leiro~ ; r~~~c.uüJ, 
que tenhamos hum cnmLio mui.-> ba~o. üo 
que mere.-:crno;;. 

deficiencias rle todos os :umas ; e não t(lre
mos /,.t,il! c<tm!Jio tão cnvei·~onhado. 

Muita admit·uçií.o e aca ta mento tributo e 
desejo, que o mundo intei1•o tri!Jute, :>.o e~i
·nente Bmsileit•o, qrle 1101" cntt·c ~yrtcs e alJro
lhos úiribe a RC[Jilblic:t; cri ,L[o n~ provan
çus das )):r talhas, como o Velho Soldwlo eo
herto de g lor·ias, rruc lhe eu tr·cgon o mt;n,Jo,, 
deve per·petuo.r·:><:: no c:omçG.o ua. Patrb. · 
f<tzeDdo a ~ua. felicic.htue. ' 
. Hu. cessação do cd ios, neste lllOJIJcn to: t•ei-

il.inr1;1. se llre nrro fitlton com pngo.monto 
nenhum, auwr·tiZi\riii.O lle divir ! ;t~. ·e jnros 1Ie 
rJrWiquct• empr·e~limo: nos cúfres de lá, como 
oos ue Cli., existe nrunerat-io ha:;tunte, po.l';\ 
lhe .J)agzLt' quantos jiu·os, e quatltôlS amot·ti
;r.açõe~ se venceNm. 

O Sr... SA~tr AIO Fr>R.r~Al. - O -protesto d e 
V. Ex. he muito justo. 

Vozes -Apoiado ! 
O Stt. ,\l.~UNO AFro:-;so - I:khuma YU!f:"n

r itlo.de a&:>everar, rruc !te :~ agriculturil., que 
fumh!mcntao nosso progre.<;so. 

Não pret.cndo volt.w uo P::tiz csscncialmcn!~ 
<?.gricola : mas, si nfío cu! tiva1·mos o seio da 
tort•:~. ; não Iw.verá t if{uezus, que jilnos aba~-
t em.. . 

l'lão temo;; iudustrin. ma.nufactut•:ul.ora.. 
I:Ic certo,. que o Co);tmcl·cio suhsti túe, ãs 

>ezes, á :cbunrlanci:o :' gTicola. 
Fez o dc;;cnvolvimonto, c a g lori~ do rei 

Adr-Jsto: e quantos monarch::ts c cheres no 
tempo antigo Jlzerii.o a. felicidade rla stu\ 
Patria. 

A ~gt·iculturn , porüm, hnma Yez que uão 
somos matJuJacturadorcs : tw. de sc1· o ractor 
principal, a gt•aodc artet·ia do tJosso ueseo
volvimento. 

Deve o Presidente da Repnu!ica iavcnta1· 
llum Muximili:ono Sully, que snpet•inteodtt 
rcal.ncn!c as rendas do Pa.iz : págue a.s suas 
ol -v idas ; diminú.•t os impostos e ns 2>rod.iyali
d1arles, amonto:)ndo dinheiro . , 

Deve descobrir hum Colbert, <'JUG r.;idil·cilc 
as nosS:l.s linaoça.s : substitua a ordem, c a 
abuotlancia. no Thesoaro PulJlico. 

O ma.rquer. de Pomba.!, que chegou a pedir 
·dinheiro cmp,·cslwl.o para enterra;· D. João V: 
deixou nos cofres J:>ort nguezes mais de 40 
nülhl.les de cruzados. 

P.r>rtugal ja tinha muito a,·ançada. a. sua. 
rlecadencia: mas o homem 1le genio fez, que 
elle tornasse, no ·· seu tempo, a ser. Poteucia. 
de primeira. ordem. · 

SI o Presidente da Republica chegar a des
eobril-vs, ou descobrir hum Kccker, o suisso 
feliz, que foi mais de humn. ve:t: o gra.ode 
:Ministro d(l Luiz o cupéto: co~certará as 

no. no no:;so Pai~ hum ·seutimento harmo
nir.o, c unico. 

&per-ii.u too los, qtte S. Ex. ~c.i:L hum g-rnn
rle gcvcma.rlot·, hrun tr<<llSCCIHhmte f~,; tutli$1.a: 
hutn ro~~~tut· rle piJ1·os, como fo i Ke:;tor ele Ge
reniu.; co1 no tem siclo hum grauuc Soldado! 

. O Ma.t·eclt;tl mc1-cce este tributo publico, 
<lw.ute do~ homens : por·qne· ;uno., e alfít·ma. u. 
vo t·dadc das <:o11Sas p:ltl.'iolicas. 

Fallando no en.:;(;ju tio Orçamento do. Mari
nk~, oào posso olvid<>.l', que se acha á sua. 
ft·ente hum Brazileil·o notavel por talentos 
su[)"rioro~, a quem ningucm nc;::L o teste
munho 1lo sen ;).Tanc.l.e v•~lor, o t\l'c.lim~nto e o 
bril l1o das gt-aúdes convicr;;iies, a energio. uo 
von to.tle tio;; graude:< pl'iuci (Jios. 

He hum g·t·anúe Murinheir:o : c por isto o 
<~<!miramos ; e somos sens rled iC<l.llos. 

Tem r:n:: perhwcias looginquas : mares, c 
mundos diversos. . 

Vi o como Ulysses. difl"eren te;; costumes, ci
dades o póvos de div<::t•sn euacaç[o : !'oi VÜ!.' 

<.1 os l.Jcrços, onde nasce o t!ia »; e, do Pai.?. da 
a urora <\té C.:., cocheo de g loria o nome Bra
zileiro. 

Como Themistocles, levan tando a prepon
demnciu de Atllenn.s nos mares da. Atti ca, 
immortilisou-se na bi.ltallla. r.le S,'\lamina.. cou
correnuo ainda par:\ :1 victol'ia de Micáte : he 
de esprn~\r, que S. Ex. levante a unutica de 
seu Paiz, abrindo novos hoL·izontes iJ. sua. glo
ria l 

.-l mto e rl:~aiioa ~ seus camru:ndas, fazendo
os conceber, cada vez mai;;, a. noLreza, ~ 
~;rnudeza., a superiorida.de doSl!u destino ! 

A prova. crur:!I do nosso a.trazo, c ele que ~ 
mat·inlm Brazi!!llra preci.>a de andar m uito 
~iuua, embora teoho.mos s·r:\tnitos inimigos 
pela extensão da no.;sa. opulencia, chegando:~. 
(1055Uirmus costas, com que não competem os 
malo:-es paizes do mundo: be, que oo Orça
mento naval uinua se fa-. menc;ão de escolas 
p1·imaril~5, para. os nossos m:trinheir'os. 

Não teem a iustrnC<:ão, que devião possuir: 
nem ond.;. po~<Lm aperrelr;oa.r-se nl\ practiea. 
e desenvolver sua co.pacidade. 

He penurioso, e apertado este momento:. 
mns julgo, que se lhe deve dar tudo, e mais . 
ainda. do que pedio ; pura que .. possa. S. Ex:.· 
jactar-se, hum dia, de ter sido o Colhert dos 
Brazileiros; levantando a .noss.'\ Ma.rioha~ 
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/ 
como ~quelle ~mude ministro de Luiz .xrv, 
que, <~cllt\lldo tt armad·il f1·anceza apenas com 
cerca de 50 un;ios, levantou-a, em pouco 
tempo, a mais de 170, cn.pu.z·3_, d(l.S mnis te
merosas be.talllns, 

QuGro pedir ríj:cs contas ao P;·ime iJ·o 1U:1• 
rinheiro do nosso Paiz, r10 grande manteHe
ctor o.le todos os nossos mai'eS: ]JO!' isto pen>o, 
que se deve príme:·ro fornecer ao nobre Con
tm-:\lmimnte, Custodio .José de .1-lello, os 
meios, que soll!citou; rJ ain<.la m<.is, p:U'tl P\'O
ver de tudo it .I\Ittriult::>.. õ\fim de rp1e nunc[t 
pOSSa dir.el', que JlUO t•0:tlÍ~•)!; 05 tn•ol]lOl'i'•010tl
tOS sul)erior~~- niio f~z ú. nO:-,:ir.t gl'antlf.!zn. n~i.
val; pol'qne '" Pah'ia. n:Lo '!Ui;:. (.J[,!Uo liem.) 

He a minha tloulrin:l, que úquc!lo.~, a rp10m 
se •leleu:io carg-os pnlil\cos para ser.,..irem bem 
sen Paií( o que publico poP o~tn. l1Ccasí:i.o), ,;•) 
lhes n:;;;egúre remnHera·~il;•, rJ!1C o~ tr:w
quil!ize : de mo i o, qne po,~~o tract:\r •.l•)· 
eentemente de snns famíll:.t~: !!'n:wdando ain,!:t 
o pt'OYimento indi5pousaYcl,' ó oscate rla hora 
dtls enfermhlade~-

Kão ~e rlet'e l'CJWOduzi:', no iirn de;tc se
cnlo, o di;t cla D. João ele C•1stro, o Yiso-Rei 
do. IncHa., que o iev~ por suas vh·tn1es pa
priotic~1S. 

Quando pl'ecizar de qwztro 1Ji.;le;<s, com que 
comppar lmm frà.!lgão, pn·•~ toma,. •.~;n apisto 
nO:. doença: tenh:;. em casa, onde ir hu:;cal-os ! 

Só, eatüo, tecemos o rlireito de .ser exigen
tes, e solícita"~· tudo d'tHJllelles, que tinlrmos 
c~:locauo no lo~tar mais alto, 

Si lhe$ deixamos a fome ~o hn>, ou a tor
menta de cad<l (l\<l.: :Jü.o temos essa faculdade ; 
-porque nin~tnero deve nugmcntar a o.tnicç:"1o 
ao affiicto. ~ 

Kão quero semel11~nte deshonra, ou infeli
cidade para a terra, que foi meu berço. 

Si a Patl'h\ nao tlér meios sutrlcientes: não 
põde demand~\r do se•-~o publica, q'1e dispe11•b 
todo o suor do se\1 rosto em pt'Ol dt\ causa, que 
serve. 

Disse o Ministro em seu Relatorio, que era 
injusto, e absurdo o que se f<\Zia aos Officiaes 
Superiores, comparados com as Clns::es An
ne:>:ns. 

Ao Corpo de Saude, ao Corpo Medico se 
]lagão vencimentos maiores. 

. O nobre Contra-Almirante o attestou, no 
seu relato rio . 

Eu digo, que, haja o sacdâcio, que houver: 
mas não se prolongue a injustiça da. desigual
dade! 

Não se tire à classe annexa o, que já se lhe 
deo, porque se lhe deo por justiça: m1s ao 
Official Superior da Marinha he clamorosa 
sem-razão negar igual estipendío, ou recom· 
pensa. parelha. 
· Os Officiaes são os donos da casa. 

·São· o -priacfpa.l : os outros o·· accessorio ; 
quem jã vio dar mais a estes ultimes ~ ! 

Não he a ovelha, que conduz ao pastor ! 
he este, qcte conduz o reoanho ! 

2\':io se edi1lca, já di:>se, sem se coo.cluzil· a 
pedra.. .. 

Coutri;;ta-me tocar certo ponto ; mas ntío 
posso deixar de referil-o : he o mandamento 
tb histot·ia. 

Aqll.i pet·de a glorillo seu a.lvotoço: a. musa, 
da Pa.tria o seu enthnsiasmo. 

Qu;mdo se tem de tanger amtt cOt'•1a que 
rlcst~tma, e se U.esap<Wl<L d:';s outr:ts : hc ce!'to 
o cl.<~s7os~o rios ouvidos, aCeito~ a. causas que 
sobr~L~~v;;~o. 

Al.laix~. o ;sentimento os tons c"ilOl'OS : lts 
DOÜ\.S deleitt\ Yek 

Tenho de fallar do Amo.7.0!lt!.S : dizendo 
acontecimentos lllt\is digaos de last"ima, que 
c·1.pazes lie accendel' o peito no;; ethckeos 
arr<:b8tamentos do patriotismo. 

He a tcl'l.\t gentil, mas ignorrd<t, Lle heróes 
iJmnort:les, como os semi-deuses. 

.·l terra do;; B:wós o Ajuric<\ba, o Paiz bem~ 
l'adado, que Victor Hug-o p1•ophettsou, q ne ha. 
de sel'íir hum dia de ll"l'a:;o-clado ao ;;euero 
!lU mano : O paraizo torteu.l, que, Dt\ aerra
deira hora, ha de acolher o mundo ! 

Fa!lar do Amttzouas, sem estw nelie, he 
sentir hum desvnnecimento, que mais assen
tarin. nos moços, que só tivessen1 ue tlizer 
etllevos e transpor·tes ! 

fila§. eu me esforçarei, por aspinw aquelles 
aromi"ls tte gloria, o amor intellect\t~l do seu 
pasmCI ; por manifesta!' u. grcltidio intima 
que !!te devo, sem mostrm· a minlm grande 
tristeza, as sun:ocaçlíes e abulamentos, que 
solfro. 

V~io autr<l vez, pela imaginação, esses cem 
r· i os candalosos e !;el vagens, que meandtií.o e 
colleiio nn. va.lln.da deserta, ou ua região 
raramente povoadr., oartnda, aqui c alli 
rle pt'ad;U'i;"lS, bosques c lagos : us flor·estus S'i
gi\ntescas, qu~ nssistirão ao nascitneuto aos 
seculos; as scenas dmmatica.s dl~ creaçful, que 
lá conli.nun. ; e as· tribus indianas de5S(I.S raças 
virgens, e primitivas da ntttnrezn. robusta, e 
rtlen tadora. 

Vejo ainda, que o ca.bello comprido he, 
entre ellas, o distinctivo do Poder Supremo ! 

Quando a. bella Amazonide, embrhcgada das 
flores e dqueza.s do sen Paiz, cheio. de amor e 
cheh\ de gloria, banha com banhos de liquida 
prata as plantas dos outros Brazileiros : he 
gra.ude e quasi phantastica, como tts suas 
serras nevadas dos coníins extremos ; e sabe, 
que elles hão de senti.!.' a.rrebat'amentos ·e 
t~a.nsportes pelas morena.s Brazileiros da 
terra da promissão nova ! ' 

No gremio do Amazonas, a gente cuida que 
esta circumdado das sombras frondantes e e~
taticas, suffocado da grandeza, ou exube
rancianadivel,entre as boninas e rios do Paiz 
de Pendja.b: no coração verdejante da Asi:t, 
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vendo os troncos e cs arvoredo~ seculares das subordinar-se ao seu principal : niEo podia...>n 
montanhas do .ThiLeto, on do Hymalai:t ià.bu- organizar-se antes d'ella . · 
Ioso. Ou serião excessiva:>: ou serião d~ficientes. 

As suas ~pnlencias 'Parecem clizcrao .mundo, O_ ~eu p>trecer não roi arloptado. . 
que o Braztl~tro _he gr,,nde: porqtt", Sl olltr,ts Ctttto, en~ ta.uto, a cada p~sso :~ Constituiçi\o 
graudez tS nao t1ve~s~; bastt\Ya-llle o .-\.ma- dos Amer!CtlnOs : como si e lia não ti vess& 
zonus, o p,,iz do ttei dos Rio;, p.tr.. dizel-o e sh.ló submeltida á approv,.~çrto dos Estnllos ! 
proval-o, em to~a a ~X!ensão ~~:~ palovra. 1 O imrnortal Jo.sé .de Alencar e~ct'eV"eo algu-

As plu.ntns (ruttetlc:;ao prolli!:ftusa.m.ente. ' rss, que, para 1m1tar os Americanos, era 
Assoutbrou-se, nout.·o tempo, La Contla- preci:;o fazer cous:l. oppost;t à oior;l d'elles . 

mine da sna immen:;idaue; ussombron-se o Inue;ltar não he copiar servilmente. 
Barão d' Humhold: p:~smou Agas;;i;;, e qn:mtos Trez-~ Colonias, qualquer qne fosse a sua 
Sabia;; o vi:;itm:ão, ou virão os seu-'5 cedros denominaçg.o, coustituião cada huma cert:~ 
desmedidos, e snmaú.ntus :~ltnncir-.Js, que não especie de l!;stado : pos5uindo a sua Lei fun
têm inveja. aos báotJ:i.bs de ~~negambia mn- dameotal, hum Conselho Superior, huma ca
ra.vilhos•t mara Legislativa, hum Senadú, ltum go'~"'l!rm• 

H o gr.IOtle o bonito e floresceo te Amazonas: qua..~i democratico ; de mo;lo que morto racil
e eu full''Ç'J de imagens altivol;JS, p:•ra de i:Ju- mente se podin p:lSSar para o regimeu d•\· 
:xar sutl gt· .. ndezl\, e enlevos porte ~o tosos. pleun dcmocraci'l. 

No rulo da .. ~ :un:trclentas. ou llrancus :tg-uas Eram qnasi independentes: e não proce-
immeusas ; n;\ voz das pot•orócas ; D <\ l'3.!:,'1\ t.liam de um Centro asph>:ti<tote, como os· 
re:;onllnte ou C:l.lma. do imp~tuoso e manso Brr~i<ileiros. • . 
mooat·cha. elos H.ios : nas ~ln\S ot·ig-iuaa;;, Fizeram a Coafe:.leração dos tr~e Estados: . 
ou na.s cor.lillleiras do Norte, onde se aninlla e conquistaram · a sua liiJerdade com a tor
o desejo : oo horizonte aznl da Pu.rima., que menta da guer-r<\ . 
enthronizn, pot• aqnell<~ l>amln, com. hnrn L~vara;u onze annos, notes de fuudnmeotar 
ciJUa.r· ele ~err·as a no~<t sollet·<tnin, e o sol di~ a. sua. Constituição final, gue corne<;Oil com 
adeu.~ corn o:au,l:tc.le ; sente-s~ o esrnaga.meoto sete Artigos: angmentando->tl mais quinze 

· do espil'ito : 1.l niio ~e pódem articular ns snns 8ecundarios, dentro de um scculo, em que se 
bellez:lS, o sen thstlgio ·de in cantos in descri- explicou a liherd:tde dos cultos; e se promul-
pti·n~i:;, e inon:,Lveis. . gou a. libertação dos escmvo>. 

Quem ouoc;~o vh< as perolns, o o sol na. Os America.uos eram. legisl:l.dores ceawi-
agnn azul , Lleve v-isitm· o Amazonas ! 11etos: porque tilihnm necas>ida:!e de estabele- . 

He um cliluvio dtl mttruvilltus em huma.~c~r U:m apoio commum. · . 
roar-.l.villla. só: c o homem se ach;~. r.equeuo, Os Bra:áleiroa eleviam set· cc;t!l·!(t'_qos: por
diante chL m;lgesta.•le lhquell;~. bellu e donosa. I que tl:1ha.m, 11elo conh•ario, do llal' vid:t e 
porção th~o Tel'J·a. prcponderaoci<L n &itados, que nito existi;\m. 

Qnem nun(!ü. vio o Amazonas, nlto vio os Acabamos com hnma. monarchia, que tem 
mil;tgres da. cr•e;wü.o: a grandeza inr.antacla. oito seculos. dest.le a sua origem, que deve 
de Deus; o or:,'1llho e a g lori:-.. dos l3J'nzileil·<'sl I contar-se do primeiro rei Portugue7.. :r.ccla

. Ne;s;L reg;ã.o bemdbt.-,. uo;; fQdos, foi ter, - ~ mado nos campo3 tle Ourique c:u 1130: onde 
como s~nhor, hum homem. que não cstll.V<\ foram desba.t·<ttntlos cinco reis mouros . 
ta.lharlo p<tra domin:n• tant.'t superioridade. « Vilae-o no vosso escudo, que Dresentc 

Tenho pena do mo vet· coostra.ug-ido o. pro- Vos amostra. a Yictot•h~o j :i. pas;:[ui:"J. » ! 
fer ir o seu nome. F o~ ll:toida a. te reei r:~ dytMstia por nm 

Governo11, ou •lesgovernou no Amazonas: Povo, que q;:~cr se r grande: o Povo Br1\r.i 
o htl Uo dc:ploravol e lastimoso o pedodo tln J seJoão Vl, que no Po.lncio e desce ode assig-n:~. 
s nn. inii.mst<t n.dmiotstraciio; qne n inguem I V<t lm]Jcmdor_ c Rei : governou, .-\.i udaprovi~ 
-põde em parte u.lg·uma di~er seu nornA, tilo riamente, o Chefe militar, que se:n · s:tng~ 
horrentlo cvmo o ele Catilina. sem ti t· itar de tinha triumplmdo. · 
Jrorror, e vet•üadciro estremecimento, ou ]_lena ~vomca&a Govermdm·es parn as Pro;ineins: 
da hurnallid:tde. _ . que for-:i~ declar&das Estados autonomos pela. 

Os llomens ~em p[ltriotismo, ousem [)e nevo- Collstituição. que tizemos. 
lenci;l, 03 l:1droes e os assassinos S!l det•ito Esse adolinistra.dor era imagem ma.ls, ou: 
llem cnm elle! menos :1pproxim>1d:J. do Dictador, ou Geoera-

Ycn·es e Ca!:lina, ambos em lmma sõ pcss9o., lisslmo, que era o Marechal Deodoro. 
1lore:;cerõio out ra vez na Historia! ·· A .lHctczdura f;~zia. as despezas dos Estados . 

1\-!uitas Constlhtições se fize~am, n.n te5 de Quem tem o incommodo, e pórle o mais: 
se r -promulgad<t a. Constituição l!'edem l tla. deve ter.o commodo, e poder o me_oos •. 
Repllhli~a. . . Sl de\' la. o Ce,1.t,·o forne:!er o dinheirO pu-

Tendo de- conCorma:r- :se com a. Constituição blico : podia. mandar, ou nomear o seu fiscal 
Feder-a ti v~, ·como hnm aceessorio que deve para.. ~- del le, e regular as co~s. . . . . · 

C~m:tro. A. -13 
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Aintln 1lepoís de promu!gndn a. Constituição, o deitara (ora, na dictadura ·do marechal 
maneJa vão, e determina-vão assim ns « Dbpo- D~odoro. 
siçlles TrnnsitQrias »,no seu art. 4•. Tanto o Povo não acllàt·a pecha, ou falta. 

Emqunnto, definitivamente, se nii.o organi- de vil·tucles cívicas no Dt•. Ed1tardo Gonçalves, 
zassem os Estados : podia,, em l'igot>, o P1·esi- que todo n mvndo o chamava, e o chama ainda 
dt.!nte da l~epnblica nomear o lJovermulor o Pensador! 
pari\ elles; vi:;to que, em nome da N'<\Çii.o, lhes Não faz, com e:treito, nada qtte não seja 
suhmini:Stt'a\':1. os meiw de vida. · hon~sto e gen~ro>o. 

Era isso hum mal menor. que os fut•ores e o sn.. CASSIANO no ~AscrliENTo _ (le<!der 
as victori<tS omnipotentes ela;; P<\ixões loeae;;, da mi11oria) . Está chrism:ulo pelo Povo. 
que se org<•nizu.vão. , 

"\ Mooarcbia esta.belecêra a centl>;tlis.·w•1o: . O :Sll. ">un..,_o. AFFONS? - "'!•d ch~g-àra ao 
e, tlc: qu<~lquer morlo, a ella hnbituar'L o Povo. Amazonns a no~J·;~a.da. .!le>Jgoaçao do :sr . Tha.u
.·\. ·nomeaç-ão dict:~toriat e unitnria pelo Pr~si- matu!go, .reuu1rao-se ? Dr . Jonath;t;;, que 
deu te da Republicn. era, pois, a maueirn unicn. 

1 

eu :~ .ele1tot· dos More1ras •. r~ce l~odo chrLpa., 
•le eYitalr a prepondet·nncia ch\S olyg:.trchhl~ ou v otau(\0 com c~1apa de carzcto. leito agora 
de c;v.l;t terra.. . Che.fe de hum pm'hclo, q~e !em muda.d;o de nome 

Por es tes motivos, apoiei o Governo do 

1

; v"r1~s veze~, por O:QP?Slçao ao Pnrtulo. ~ei?-O
.Mnrcclml D~odoro : fJUa.ndo mandaV>l partl. os ct•a.tlco; o St· . Ag"e:>Jlao, l1.acllarel em D!t'eJto, 
Est;tclos, ai nua nesse tempo, goverm1dores ele que :or:.t Deputaao pelo P!3uhy, e ?res~dente 
sua exclusi.v:~ nomeação. rio _.m,, zonas no tempo d:~. momtrchl<\ ; o 
. . Conooc!endo a hypotbese d"um erro, ou de Sr. P<ldre Israel e outrw : lev:lotando. 
hurua. tyr::~nnia : eu pensava, e n.ioda. penSõ, de sorprez~, a t1lguns. l10men~, arrebanbt1dos 
que he pr~rerivel a tyr-a.nnia. de um só á ty- nas cercamas da. ~p1tal ; e ~leclamando, que 
ranniã de vinte e hum hospod;cres. ~ s,;. coronel Emll10 .M~re1ra e seu. nob_!e 

~ i~to se limitara o n1eu pensamento poli- n•nuto, o venerando Barao de J urua, erao 
tico. ~ tro.id 01·es, ~ tinhtco conspirado j une! o do Go-

Eu não que1·i:~. approvar, uem a.poin.r go- verno do Ma.t'echa! Deodorn, para demittir ~o 
vernndores definitivos, que se nomeavão no ~r. Eduardo Gonçalves, e nomear a Gregor\o 
Cent1·o: ou se desigllavão -para ser eleitos . 1haumat1ugo! · . · 
~lcmtlra despotica e domioiosa, ~m que s~ ~ealmente elle o tinha sido, não obstante ,já 
eng<1mwa., ou se illudh\ a impotencia. .ou in- ter prctcticculo o cle~governo de sua an tiga. 
capacichlde do verdadeiro Povo! Provincia : e o seu enorme Contl"acto P 1·etlial, 

E sse homem, que aliã.s fOra posto fóm d~ no Amazonns. 
sua T•?l't'a, nos dias ·cla m\SCeu te Diet<ttura, A 12 de Abril do anuo J>:.1SS<tdo, t iverão 
teve~ ll:.üJilidade sorrelfa. de insinuar-se na. aqnelles Senhores a fort1ma ele ojunctar esses 
contbnça do Gov~rno: apres~ntando-se probo inoli'iíduos do povo: e farão á Cns.\ do Pensa
e honesto, em nome de vir tudes pntrioticlls. •lor, g-ri taodo e ;.ocife:r;w(1o que elle estava 

Foi designado Presidente do Amnzonns, no trahido pelos seus amig-os 1lfo1·eiras, que t inhii:o 
qual .éra concessio1~ario elo fat?OSO ~on,,·acto preferido,, clizião ~lles, hunl. ctesrel)'l'<\do, lmm 
Precl:al., quel~mntara.contra SI, hO Vi::L alguns HJf;lm~ a hone;;t1dncle .e ;t ~· lol'Jn de hnm 
anno3, todttS as classes do Est:~.do: tendo ape- arlmimstrador moderado, e col·,·ccto! 
nas em seu favor, l_)Osto que engaua.clos, os O Sr. cor9nel Emilio Josê i\roreir.• e o 
illu~tres irmiíos Moreims, Cuefes do Partido Sr. Barão de Juruâ, seu condigno irmão, e 
Liberal d'entã.o, e seus devot;\uos amigw. out ros homens respeitaveis, fo1-:1m r ustica
. Na praça publica, e no theatro da cidade mente desconsiderados, e aggredidos por elles 
de Manàos fizerão alguns Doutores as suas em Palncio: aonde tinbão ício asseveror ao 
con{o.,·e}\cias, com o ii.m de demonstrar, que Presidente demittido, que eram ele todo ponto 
e::se Contraoto era pl"ejudiciaZ ou sinistro. n.lheios á sua demissão; embor:1 Cessem cledi-

Devia governar o Amazonas, e realizar o cadcs amigos do Sr. Thaumaturgo. 
seu Contracto celebre: feito elle mesmo Con- lnsult.'\~os com excesso, e descàmpostos por 
tractanto e Governo! causa deste, viram-se obri~do.s a refugh\r-se 

Esse feito he escandalosiss!mo; e diz tudo no gabinete reservado do ~residente : e esca-
mudamente. . par-se pelos fundos do edificio.'. 

Tinha o Estado hum Atlministrador que O Capitão de Fragata Borges Machado, 
correspondia a confiança. de todos : e fazia. o Commando.nte da Flotilha e elo Porto, os 
jubilo sacia.!, ou a animação d'aquelle flores- conseguia salvar nesse dia. ! 
cente ·povo. . . . . Eram v ietimas da. su~ dedicação: e po.de-

Era o il!ustre Sr. Capitão de Engenheiros, ciam, injustamente. · · · 
Dr.: Eduardo Gonçalves Ribeiro, natural do Não obStante-a lição qne j á. déra o nomeado, 

· 'Mal'anhão: como o Sr. Thaumaturgo o he do acreditava o ·sr; Marechal Deodoro, ·.que elle 
Pia'llhy, que não tem culpa de nada; e já faria uma administração decent e, . · 
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Foram desifínados em Commiss.Jo osDrs. J<>- Ó Deputado Fedeml, Dr. Uchôa Rodrigues, 
natbo.s, Ag-estlao e outros, para ir intimar nosso distincto collcga nesta Casa, tolerou 
a Th~uma.turgo, ·quando viesse, que nã.o snJ- essa nomea.~o: contemporisando com o Sr. 
ta.sse em terra; porque o povo não consentia. coronel . Emílio, seu illustre sogro, e com os 

Os Moreiras foram atacados por caus.'t (lo seus am1gos. 
Sr. Thaumaturgo: aquellesSrs. eram comm.is- O Sr. Dr. Cunha Mello, nn.tuml de Pernam
.sionados, para. tazer a este a. intimaç<io da lluco, recommendavel por seu tril.nscendente 
retirada.. t<\leuto e jurisprudencia. clG que tem dado 

Capitunettdos por essas chefes e cabeças, provas, membro do Congresso ,_l'aquelle Es
·dlrigirão-se os revoltosos em passeiat•~ pelas tado,uiioquereodo votar no SJ·. Tl1anm:1.turgo, 
ruas. e a. t CJdos os orgãos da Imprensa.: Gn- renunciou o manrhtto para não tl.ividir- se do 
trando neste numero a Gazeta do t\otigo sen pil.rtido ~ protestando-me, que só podia 
Partido Co!lservador e o Comrnercio do Am- votar no Dr. Eduardo Gonç-.alves, que c:l.rre
zontts, de qua em 11roprieta.rio o Sr. Rocha gava {~confiança. do povo. 
dos Santos, que se nacionalisara., ltavi:'l ji1 No Congresso, na occasião de dar seu voto 
muito tempo·. de cavalheiro, chegou a e:;:chnnar o Sr. ca-

Fizcr-:io-se r!iscursos violentos, depois de pitão A.mlradc Pii : 
te,..e;n proctamad~ Gov~·uador ao m~~mo Et:'_l- « Por dümidade do Amazonas, não voto 
ardo Gon~-~ves: 1mpc~I~do, que o vtce·p.resl7 ·em Tha.umii:turgo » ! ·· 
den~ •. B.u":? de Jurua., tornasse ~nt,\ . ~ Chezou ao Ama.zonas aqueltc Presitlente 
admu~~straçt.to; bra~a-ndo elles c~u~as fe ia~, assim eleito. ' 
e cruets ~on~ra o Sr.; Thau~a_tur,o. me i No dia 15 de Setembro, leo S. Ex. a sua. 

Ior~o ate B~lem,a ,.,ranrle cJd,\~e co~l;ef; Jl 31{e;1SC1f7em no Congresso, na qual, iosultanuo 
d~ ~arte, ~bt::V~ o mesm~ Bar-..10 do . . n _ e magO<\Ot!O o melindre de t oda a maioria : 
D1~tr1cto o .tuxth~ coovemeo.te d,\ fOJ,ç,: pu sendo Presidente do mesmo o Sr. coronel 
blica: : da 11li1.rlllha, com que volULS~e a Emilio Moreira, qualificou o Sr. Th<tuma
Mat?ao~. . . . turn-o de« le•~ eoormissim·:t ~ aue era uma 
Smg~_lnr:~o~, e vuls-ar1sou o«_ ~~l~ortador » ver%<tdeirn in]nría., atirad,, â f~c; d'aquelle~ 

-do Ceara. e~se acootecunento sedtmo~o, do tlln. C11.valheiros um Co>ttracto que fora feito pelo 
12 .de A~n·t t do anno P.ru:_sado, 00, ~:~:-~zon.;.lS . \' ice-presid~nte Barão de' Jul'nú, e ratificado 
. O~entlul~ em sens b;lo~, ~or ter ''"'"1m 1 es- _ja Jlelo mesmo Cong-resso, com Antonio llletr

"PlDe,1·do D- ,;ente do Norte · entend~o 0 Go· tins, satis reitas tod .. \s as tormalidades. 
-v:erno, qu~ o_ ~r. Th~um!ttnrgo de_vta _ser 110: N!to obstante reseutido embót~~ de t(tmanha 
me~~o,, nao ·Vt ~overna~~or provtsono. ; llllt::; pecha, r esponàeo moderadamente o Con
Pre~td~~!~ etfectrvo. <lo E~_!a.do. ,. , ._ ~resso: n~ concordando com 1\ rescisão do 

Um d;~twcto Coronel fmmanc~a.do a .,ovet Coulracto; que corre~a todos os tretmit es 
nar o _Am;lzoo~s: _lcv<tndo o peo:;an::eoto ~~-: admini;;tmtlvos. 
fidencJal de Iealls,l r ess.'\ nomea!i..lO excoo1 ~esse RcUúOrio -pcdl• o Sr. Thaumuturgo a. 
ta.d~. . • . -, . _ esse mesmo Congt·e~so, na 1>•e•~ná occ:~.:tião em 
. Nao t;ne ~~Ie~~a a. melhor, ou a. m:n:; bem 1.0 qne o insult<tva, so em duas verbas, ~uatorze 

dicada : _f!!''~· n,t~-ten~o eu nenhum 1.n~er~~e~ mil contos ele ·;·eis, com o pretexto a e aror
nen~ -ea•x:,1.0 que na.o f~::.Se a. _pa.z pu\)~e<~, :t ra mosear e nivehn• a cidade; de:: m il contos de 
vomet co~ o mel!- co~_~elho • e concotrt, "omo l·eis, para. fundar nm Banco; podendo _ essa 
pu,le, ptn ·'- _ ::1. vtctona do pensam~nto tlo Go- quantia ele>ar-se a cincoenta 1il iZ contos 
-ver~ o, sacnfica.ndo qualquer sentimento con- de ,-eis ! · 
trar~o · . . 1 E . . , . . O Amazonas tleeco guat-to annos tres mil 

Um di~, me dtsse_ o corone .; rnlho •·1~;elra · contos : faZeU(ta hoje n. sua lortuna com a 
" Publico am<\o~a nm: ~I<m~1~sto: retnando- desg-raça do ca.mbio. · 

·me .-eara sempre d,\ p~hh?:L ~ • A esSt\ coincidencia se lleve forçosamente 
};ao concord:~.y::_m o~ d01s ·oel'lros,.clo Sr. co- attribuir a superallunda.ncia actual de d.l-

ronel com a ele1ç!w de ThaumMurloo. nheiro no Amazonas. 
-« Não póda V. Ex:. f<~.zel·o »! o Sr. Thauma.turgo a.balaucou-sa ~ de-
Contestei, peremptoriamente. clamar, po,- honl"a, que ti;~lta paoo a g;·anck 
No partido conservador havia um chefe clioí~a: attri"!i)]J._n..!!.c~ o !p-erito d,, abun.-

ci>rrecto e forte, o Sr. Monsenbor Rn.ymundo danC!a, querendo que-po::_::;:.1sso o louvassem. 
Amancio que deixou de ser politico. H uma verdadeira calamin'.tde nacional, elle 

« y. Ex. que é o outro homem esfor9ado e a imputa. a sua Umpe~a ~4e mãos, ao set~ 
traOO.lha.do~ do seu novo partido, corno jà o foi tino administratito ! 
·nos Liberaes, quer deixar!!-- poltt iea ~ ! » Era uma monstr~osidade es~e Reuucrio~ 

Confraternisei os ·desavmdos, com a. reso- e devorava, por mUltas geraçues,. o Ama-
loção do Governo: zonas todo. 
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Quem fôr sincero, dig-a: si podío. confor- fóra. pedir providencias : disse eu,. que não. 
m:.r-se o Congre,;so, pedia nada; mas, sendo intelligente S. Ex.,. 

I\'ii:o "approlltlra o Sr.Ju!'uà. a tnl.<(,mmci.a e .respous;tvel pelo. ordem publica; p!·oviden--
do fitmoso Ccntracto P1·ai.lia.l do Sr. Thauma- cinsse o qu'3 lhe parecesse mell:or. · 
turgo, feita por ~;ste sern o.s :!orma.!id:~des fJr<l:;- Et-a eu Deputado FeuClr<ll ainda: e como 
criptas: e déra bso log11r ;to rompimento ' '0- vir-ia do the:otro dos acontecimentos, podia 
luntarioso do r.•ft~rido Presióente. ucoo tecer que me pedbse iMormac;i)e3 ocon-

A respo3ta do Congresso foi uigna, e muito ~reso; e eu desej>wa ln!Jito pJi.ler cturumo. in-
discret:~. . . form .. çüo, qne ll1e fizesse g-1oria. 

Tinllam jil. remmcit.<do, Jmvin. muito, pel:l. Nery e F'ilgutüi·a.s, aron:mdo a cu beça. e· 
Imprensa. os Drs. Jonat!l;ts e Agesilúo 11. Com- nrofc.rind'l palu.vr;~s: couôt·mat~lm, que havia 
missao i lle~al, e temerosa de i·mporcm. a. retl- estremecimento, e medo na. cidude. 
ra!lo. d'elle: qu:Lnrio chega.~. Es:;e mê-lo e ;l.S~ombro éra, de proposito 

Já. fazia m cõ~te :10 Presidente do Estado os esp.'llhado poc S. Ex., po!' meio de · seuS:-
mesmos homens, e seusca,..ar(<r.las. ,\gen tt~s secreto;;, 

Já elfe tiuha convidado par-a ser seu Chefe Contou-me cUc me.>ma 11. fahula. ridicaltt 
de Polici3. ao nr. AgesililO, no mesmo dia. da d'hum «[}ato p;·rno -&, que lhe tinh:~ corrido 
sua cheg-d,kl, ou no seg-uinte: sendo e$Se ci- pelo te!ha<lo : hum vulto, que tioh>t p11r fim
dadao dia.metr:.tmente opposto ao P•u•tido De- ·- assassií!11l-o ; e a. verdade do 1'.c{itrço de: 
U').OCt'a.tico, que no CoHfl;·cs.~o elegera o Presi- v!nte pra~('.S para. f]t!!Wrlal-o! 

-.dente do Estado. S. t-:x . dao, não obst.ante, algumas orlleos. 
Já rlcctarárlL Age;;ilão , que deixa Ta. (I Rc- r .. li ando pelo telépliono e batendo oom os pés: 

(7C!cçào do Diario de Jlr.múas, gnzet:l. de uma. dispensou n. gua11b.J. de hom~•. o reforço da. 
assoch•t;ão commercia.l. composta peht ruór gutwtln d;t Cartl:a; e o p~võr dissipou-se'. 
:parte de extmngeiros ! Os C.ongl·e~sístu.s, eng-anncl~, auteciparam-. 

Và o Br:izil inter>il' n:t politica. do Ptliz n. 11ora marca:.ln. : ~ não soiTreram nesse di:~.. 
desses cn.vulhP-iros! vexame, nem «t ,que. 
o~ a!ienig.;na.~ não podem, por mod() ne-:- Dias depois, cinco on sei~ Deputados da 

nhum: nem del'el\1 inget'i~·--so nos negocias. minoi·ia, dt:!bnixo de ·voze.; n.ltbon~•ntP.s do . 
. que só aos terr:tntezes c"Lem. Sr, Cnpilão dé nmt· c guerra .M;~noel dtl Cruz, 

Ele intole:·avel e;;se procedimento contmt·io! '* c1·a um rlellc~- l'equor!lr<1m, qne se escre
Fere o direito d'<IS Gente.;; : e ymlctic:~o, o va>sc n:\. Act:t umn d~d·,mçi1o. em que ~e du:vn. .. 

que ua sua. l?atriu nr>"o SIUJporlur iüo. <10 Presidente Thnnmatur·go, em nom' da mi .. 
Pedimlo o Con: ... '"l·esso :to Sr _ Tlwumatlll'!<O, no ria. o di>·e ito de f(J.::r:;· o· Or!:.o:t ll!Ciõ!•l, que ll1e · 

que desi:;u<~sse o\lia, em que .lhe devi :~ levar «TYJ'l"attces~e : !'Cl;O[ vendo :t mesma. miuori1l., 
t• resp'>St:t <h cclclira<!a :l<<.:r..•agcm: tinh•\ ellc que il as:;igmlra, :1iio volta1· ma!~ uo Congre~so! 
~onviilado todas as c;lasscs t.le <tlgutn<\ r ep1·e- <~(ioverne o Presidente: como quizel'! 
scntll~.ão, ns RtW•trt ir,.-uc;; Puulic:lS, e . pe:;;ons Nós ufio Yolt:u11o.; mats al}tti ! 
110t.1.vei;;, para uma. ostentação vanglorio:;;~, E assim o íizcr:ua _ 
hem como uma supiY.Jsta gucmla de honr(t; e :\· Prm-o.tJ(J" o coron~l Emilio i\foreit~, s6m. 
Tillo.n<lo o pretexto de cet·ta soleUtnídade. nr''':1wtlc, tiS seS::ües elo Conr;r<.JSoO por rua.is · 

O intuito d'elle ém ultr;•.ia.r ao Cnngresso ?.O tl í:1s : e nito flúllia. f:Lzer c'tSa, por não com-
• los seus .-migos: e obrig-ar •. impíh:it:uueute, I parecer ninguem rlaquell:~. rracção. _ 
o "POVO :\ o.lc~pr()7.l\l-o. Niio havin, <::~tito, lei punitiva. do Pt•csi--

No 1• de Outnbt·o, di(l.uesigo:ulo, espt\lhn.n•lo- <lente :· e elle pO<Ha abus~t· <i vontatle, seg-uro· 
se boatos ntcrl~ldores contra o Congre~~o, de tod<l. :\ puniç-Jo })roce:>~::.! . · 
_c01't'i t\0 P>tlncio; e C.o!Jant!o ·~S. E.x. em pur- lteC:igil'a o Con,;rc:;so, quando não h:tvía. c>
ticnhLr, lhe disse, qne a ci<.htt.l(; estaYa i1n- rompltuento, nm;t Represeutação di~na, e 

•. pression:Lda por no!ic:i:.~s têrrivei~: scnt.lnnl- r·~>;p,~i t o~lt no Presidente dtt Repuhlic~l, serr..~ 
Yoroçante, enmerl!'ont:ldot•um .b-:i!J'1 de Fm1rlo nduh:çiio, n~m servill.!Jmo : m;ts clle enxer

- da Ga=clet do c~mme;·cio, que terminam ton-lh~ pahtvm~, que tiSMV;tm o que fórx· 
ameaç;,ndo:tns Cou::,'"l·es~istas de rlesacato, ou feito; rnle~m;cnr:lt:•vum tndo. · 
morte ~wqL!eitc dia. . Tendo·se dado o facto JnOIJStruo~o de 3 de 

Esw A·,·tir;o, s;gumto sa julgava, fU:•:t. cs- Nfll"<lJ~bro , lcuv.uJdo el!e, e ielogianllo Isso, 
cripto !lo Pttl~tcio : e o proprietario dcss:\ fo- c()mo um. (lCto pan-iolico: embrilchou no C ou
lha Dão poupav:~ COil>'~ :L!gnmn, que ]IOU<llôSC gt•csso, que, por Ull'IÚ. paz momentanea., COU-· 
dn.r logar ás SllSpeitas publicas. vocãm extruorclinar[a.rncote,: um ma;li{csto 

A força Estadual toe-a.va a ,-cuate, em horas quu.st s~t'\"il, e ~dul::tol'io. 
da noute :~.d h. ntao.la. Fez-se 11 contl'a-revolltÇ . .'io . de 23 (le No- -

l:nsiuuando elle na s:lln, onde se ach:t.'t"':\mnl- vemllro": e clle r.taildot!·ao · m:~.rec!Jal Floriano 
guns Congressist:1s da minoria, o Sr. Sllvet·io telegrummas de {eUcilaçues; rendendo-lhe. 
Nery, Ro.ymundo Filgu~lras e outros, que eu culto e idol:~trias! 
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Só ca.lculaVn. com o Eldot•a.Uo (la. P;·edial, 
·r.oncedida ao seu hom'ildo sogro, pr·i::ncira
mcnte: log-o a hum seu cunbatlo;e finalmente 
a elle. 
· .Huma vcrdtldeira. so!'prezfl. de llUm mo
Jllento de en;l;ano, era esse Contracto, outor
gado pelos Srs. i\loreiras, c;walheiros rle quem 
faço elevada menção : e qlle se S<tcritica.vão 
pelo Sr. TJmUintrtrn',!Zo. 

Tr-ansf~rit~L, dizia-se, es~e Contracto no 
Recife: mas niio t"it!!ta cumpriria a cúttt~t~t"' 11•; 
.a que ~e olwig;lf"a. 

Eleito Gov<.!rnarlor do Amazonas, llh cxe
cntar c~se Coat1·e<cto, <lc que cllc cr,. coHcns
.~io11ario: não se pej:~n1lo, nem con1.lldo de tii:o 

·ins••na e escan•t.do~o cornmetimento, que 
havia de exemplilicar· os outros. 

Tiulla movi !o contra si lm:na e)ptl.ntosn. 
maioria no r:~tado : <l quasi torlos os homens 
-resp,.ibvcis, cn!lsidei•ados dircctm•es do l'oVf\, 
1\l.zião v"to,; n Deus, pu.t·a que <>llc tivesse liUm 
momento lucit.lo, em c1ue se despcdis;;e do 
-GOV~PIIO. 

Em !)leml. paz, r!e;Jrimimlo nos serrs a.:nígos, 
. demíttira, de~poticamente, u. do>(S jt!i'e.~ •le 
(!!;·t~ilo , memlwos do Con!!1·esso: consPgníndo, 
l]l\C c!l~s ;·em..nriassem a. CoHleil-rt. ltepre:;en ta
ÜV<t. par;t. pofl••r continn<ll' a. S•!r .ini%<l3! 

E>:~~ c Y:d!JCi~os já tinil;ltll set·•ido U.e 
LerJi.str.,d o· e.~ ~ 
. Deruitl ir;~ dons Des~mlnrgnclores Con;;res-

. sist:~s, sc"ndo hum tl'c~tes o ltom':Hlo Com
mendwlor i1rm'nio A. da Pilll t· e SotD.tl.: cujo 
nome pr·onun<:io com m·;ulho ; ptt1'•1Ue ,;c 
pol·totl com •w•il;l altive?., e nol,r·e•H;;ui•la.de. 

E•l llte t·endo daqui app'auws, pelu vet·da
ueiro po;·p, 

Per·tnittindn a ConstH nir,:Lo i;we>t('•!c.> c> 
llt·iv:'t·~·~:'os, "'···mcn to por 10 wvws :httví:t jit 
COI1C•·cli :11 (~o:tl!·aNo~ c lH·h·ilc:~"io~ por li:i, por· 
-iú, e rJ()I~ 70 ,,~tl1f).~! 

Tinl1n cs •. ·,~m·l•, rttns c run" r!c ~I:tn:·I.O~. chc
;:-a.u :o a tre~ m~tf'o,; rlc pt-ofn11·lc~:~ :1::: CÓ\':1~ 
tl:t Pt'<"{:t. Úo Pai •(;io. para lJO :t.J' :d.J,IÍX11 :t 
cid:tti<•.CG:-:1 o R•.t'•twr{•.!rJ:'u d~ nivel,mcntrt; tor·
na.tHlt1-:t. nt:<i,; !nhabit:wcl pel:~ in:;;dnlll'i<l:~do ~· 

-estul;,: cmrpt:tnln nüo se rc<ln~i5•c n. ;-ninas 
Qnf!r-ia to;a:a· illl '"t vin:;anc;.L hcwriv•Jl t.l" 

1itmil'u Moreira, que t:111to- se silcl'ilic;'t.l~~ por· 
cll<>. . 

Clt-lm:tnol•1-:J. ole O!Jt(I11.1'Chiclt e jli'IJflOleJJIC. 
i:mllnt:\v:t-lh·; tnl"tJet.n8 de In "1'11: cruaatit) 
•lSStl i llnst l'e ~er:t" • não con .;ta rn:1 Í8, elo q n~ 
de dons Ye!l1os it·mãos,<Jue Coní.o nc!!ociant.;~ 
mni~ •k• :;o :.uwo:;;, <l :Linda. t<lm o seu clSCripto
l'io :·b~rtn. 

O Barão cle Juru<\ que fõra obrigMlt1 a ir 
cultiv;u· ser·ing:tes, <l Emilio 1Ior·eirn ~uc 
tem . lluns lllhos m~ninos, e dun .~ !ilhas eo•
su.ila~: o·m;•int• Ferreira. de Carv;tlho, !!<lnro 
-do mesmo l:br·i:i.o: e o tenente-coronel Jn
Yencio, que mora e traballm tóm da. cidade. 

O patrimonio d'esses illusl.res Senbor~s. 
apeoa.s, dà p.'\ra o p-:io da vida. 
· Nã.o teem luxo. nem gTandezas na sua. 
casa: o c:orooel l•:milio é o homem, que mais 
trabalha em Ma.nilll2; Stthindo às seis horai; 
da manhã., e iis vezes vin.lo almoçar ãs nove 
da noite. 

Uron. filha de Emílio "Moreira é professora 
publica : seudo nomaa.da por smt c~pacidade 
e mer;~Cimentos. 

Quem tem fortuna, toda.vin, não e"erce tal 
carg-o: nem se sujeita a ser rue:stre-e~cola.! 

Mmtas vezes tívemm nas mito~ o govel'llO 
llo Arua.zooas: e se consideravam, corno po
llen•to tu-h: ! 

1h:. póde ir ver-se : não tiJm r·il]uezt~S; 
te·~m rt~uit:ts VÜ'tud<lS civicas. 

A Canwra me permittirit. inscl"ir no meu 
discurso os 'WUlifi;s!os do ::i•llla<lor Sarmento, 
;wtigo cltef<;l libeL·al ; e do Dr. Pougt, Juiz 
SP.cc\oua.l do Bst,.do ; rios Tenentes Fi;.;ueira e 
f.'ileto, c os Boletins rl•) .tnw;.ono.~: em que ~e 
m,·nciont~m àlf:tHJS fõtcto,;, caal que u. Consti
tuiçii.o era CC!llt.itln!lmeutc viohd.o. peJo· Sr . 
Tlri\lll<lthnrr.:·o. 

Cança.r.lo o povo rle hntà tyrannia, e -pet·
man.rcemlo irn[lal'ciat, ou intlitl'erent<! :\ fol'Ç<\ 
\iuhl•c:~ de terra ; nem pre~t" ndo n S. E,\":. 
meil"ls ag-g-rps,;ivos, pa.ru com o br;~ço alheio 
cspin;:;•trdea1· as gentes, no qn!) he •l•mmlado 
e rorte: rcrJililno-no,;. no rlitt 14 •Ir. J 111ciro, 
nil. Pr·:1ç··· rio Genet•al Ost~!'Ío em-t,lena a.~S@Ill· 
ltló:Lclo pnvo, para dcliher·aJ' 11 qu•J se dew:i.a. 
f;rmt·, a fim r.to g-.u·:wlir a lil:errlado. 

FoaJnS s~m lw;;tili'l,.,_le alglllna, como qnem 
>ai t:<~I"« uma obra. rlc pa;:. 
E~ta Pr•::~tltc muitoulW;tath de Pa.lacio. 
Eu tu.mbem fui. 
\"c;;tia r!llil<wme tlo r~:lllo fino ]ll'l!to, e 

turl'l tlovo. :tll':n-~s;;;;.rJa. uma ln·::t ·"~ r~llloê<t 
na;; botor:il't\S ; ;:;r:lvttta. <.lo 3e•l:~ lwn.nca; e. 
outra liiV:L ;\])otoa•h u.t mfi~> csqnerrh. 

Assint ma ~\pres~nt~i, m~ds taJ·t.l~, na cailt~ 
uo 1-'J·e:;i•lcntc. 

M:tnda•·<wt-me, que flz•'<Se a cnafer·rmci;t : 
o rp1•• si!.r:lil1c:a, <JLle o intnito et·a pacllir·.a. · 

l~t'S"l•·c~-~c. <pte ,;o no:aC:ttiS•) 111!1" .f1tncf.a. 
i>l·m·is•wia, cnF!Ll, nto nií.o ch·w·: "" o D:·. 
l~tlu:~rJo Goncal vllS. pr·nclnlr!adn .!!•WOl"nador 
•lo ,, lll<t7.0ll;tS: ar!'lCllC mr~~:no, CJ!l · 1\Jr;t :tccla
rnalln por .Jonatlms c i\0es1liln, em 12 de 
.\ln·ll f!,, anno p:1ssado. 

Dcmitlõc71J-.<c rlt; Yicc·ln·c.~itlc;<tc o Sr. Barão 
•ln J1trná. Cll~fe do P"t·tido: e o propi'Í•' Cou
:;-ressn~ cnja. n1aiori:L n;."io~qlPiav:~ an Governo ... 

Ern unm sa.tisfc1ç:.1o, qae se d;tva ;oo Sr. 
T hn tl 111a tlli'!!O-

ASS~>!.!"lll';tVíl.·Se, que as 11oms cleiç,;es oão se- · 
riam r'êitas pt~lo Reguln.mento Alvitn: mas. 
por um:t lei, que rnlllltivesse a 1·epre.1cnt"'ç<io-, 
olo .tnrço do. miuorht, como a Con~tituiQ1La o 
obl'iga. 
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Mal que 'desci da tribuna, foi Cicclamada 
pelo povo uma Co•nmissao Parl~mentar, com
posta dos Srs. capitão Malcher, Tenente-coro
nel Lima Bacury, vice-presidente do Con
gresso, e do meu nome, para ir communicar 
ao Sr. Thaumaturgo o que acabava de resol
ver-se 

A Juncta Provisoria. :ficavacompost:l de ca.
valheiros de reconhecido talento, e:q}eriencia, 
moderação e muito caracter. ·· 

Eram os Srs.ca!)itão de fragata José Ignacio 
Borges Machado, que chegara no 1 •de Janeiro, 
pela. seg-unda vez; Capitão Pm•firio Francisco 
Rosa, Commandante ·interino do 36° de Infan
taria, e oDesemb<Wgador Luiz Duarte, cunhado 
do Chefe de Policia, que érao Sr. Dr . Coelho' de 
Rezende. 

Entrámos n·um carro alJerto : e dirigimo
nos para o P<tbcio do Presidente. 

Depois de alguma difficuldttde, O!)posta 
pela turba-multa, que entupia as escadas de 
marmore do rez do chão, fomos a.dmittidos 

·ã, presença do Sr. Tbaumatur"'o, que nos 
a.ppareceo forte e duro, circum~ado de bel
ligerantes, na sala nobre, litteralmente chei:1 
de povo, e de qnasi todos os soldados da po
licia: os quaes se derramavam fumbem em 
linha de batalha na frente da Cadei(l, que 
fica adiante do Pah\cio. muito perto d'este, 
do lado do sul~ 

Entre soldados e paisanos, seriam qui
nhentos e t::1.ntos homens, que estammcom o 
Presidente. 

~ O Sr. Dr. Almino não vem só : o Sr. ca
pitão 1\Ialcher, e o coronel Bacury tambem 
veem com elle " ! 

Disse o Sr. Tllaumaturgo: repa1•ant!o, que 
havia algw1..• à.'o~ seus •a.lentes de permeio; 
estando na ít·ente eu, e.os dous outros par
lamenttuios, hum pouco al'astados de mim. 
na retaguarda. 

Confesso, que acr.~llitei ing(muamento, que 
se fazia aquillo, co !locando-nos juuctos, pr~l':t 
honrar-nos. 

Esta vamos cercados '[lOl' todos os lados: sõ 
havia um;\ pequ.::nn. cla,·eiJ·a entre nõs, e a 
linha frou te ira do Presideu te. 

Reclamando por uma palavra minha, f~lllou 
o Sr. Tbauraaturgo no poço : como si elle 
tivesse sido eleito por es<e ; e niio, indil·ecta
meme, pelo Congresso. 

Entre a gente, observei, que cstav.zm os 
assassinos, cr ue S. Ex. conseg-uira absolver, 
ou perdoà1•:1 : havia poncos dras, tirando-os 
do carcere. 

Retumbaram qu<LSi Lodos, vociferando a um 
tem'J)o : e o· Sr. Thaumaturgo profllrio, pos
tando-nos na dianteira assim, que «era 
bom, que o poTJo que esta.va; alU, vísse bem 
á. CommiSsã.o '» ! · 

Queria, que nos 1;Í$$61n bem os seus assa.sssi
fiOs, a nós assim unidos, e separados da mul· 

ti dão cireumda.nte :para que podassem m:ttar
nos a gosto sem, ao menos, vermos que.m nos 
atirava pelas co~tas. 

Fui tres ou quatro vezes, interrompido, 
porque dissera : « O povo reunido .• ,» 

.Moditlcando a phrase neste ponto, disse 
então: 

«Sr. Presidente, uns homens reunirlos, di-· 
zendo que são povo, mandam dizer a V. 
Ex.,· qu~ a sua administração tem sido tão 
pouco feliz, que V. Ex, ainda que o quizesse, 
não porleria mais fazer a felicidade uesté Es
tado ... !» 

Interrompendo-me bruscamente, retorquia 
o Presidente, si bem me recordo, as seguintes 
palavras: · 

- « o Sr. Dr. Almino acabe logo o se a 
recarlo : T•~m depor-me ; não é a.s~im ~ t » 

Respondeo-lhe o meu companheiro, capitão 
.M:alcller, que estava a minha esquerda; era 
de o ri gero liberal , como o Sr. Tlh<uma
turgo ; e muito acostumado a tractal-o, fa
miliarmente: 

- « Està muito vexado V. Ex.: muito 
vex:a(lo~ » 

« Pois, está deposto mesmo»· 
Mal que o disse, bateo-lhe pelas costas a 

1Jrime1ra 'Pancada l 
Voltei-me repentinamente sobre o pe es

querdo, par:~. ver, quem lb'a dava: e logo 
prot~star ao Presidente pela Commissão Par-.· 
lo.ll!entaL·, aggredida diante dos seus olhos, 
com a sua mude.: e consentimento ; ainda 

Ut\ndo fo~e possivel conceber a sua pre
ten~a inconnivenciá naquella monstruosi
dade selvagem. 

Não ti'>e tempo de proferir uma ~ó pa
la v-r:1.·. • e c:ilii morto ! 

Lembro-me, que (ui alvo de t1·es tiros: mas 
nm só é, qne me oO:eudeo. 

Um ttssassino me atirou, de soslo.io: fl.:tm• 
mejou a arma; e não (lispa.rou o tiro. 

Encostou-me outro o revólver no ouvido di
l'eito, e senti o sopro mortífero da arm:~., 
que solt..·wa o estrondo: mas o projectil não 
me tocou. 

Ontro .assnssino hediondo me deo terceiro 
tiro; a mão-tente, ou <l metter bucha. na e:c
tl·emidade da nuca, do lado direito. 

Foi esse o tiro, que me derrub<Ju moribundo, 
aos pés do grande scelerado, que desmandava 
o Amazonas. 

Já outro sicario me déra uma navalhada, 
para degolar-me ; mas resvalou o ferro, fa
lhando o golpe debaixo da barba, onde con
servo a cicatriz : enviezou-se o talho na oc
casião, em que me voltava fp:J.ra a esquerda. 

Não consentem ainda hoje os medicos, que 
eu passe alli a navalha. .de barba. 

Disseram-me, que a.o cahir no meio d'a
quelle morticínio. premeditado, olhantlo para 
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o Presidente,eu proferira umas palavr-as, 
que repito por testemunho alheio : 

« Sim, Senhor! Tenho visto, como diante 
de um Presidente Republicano, se aSS<\ssina 
selvaticament(; um pai de família ! 

Ficam para. memol'ia. 
Um moço do Iliaranhão, que fóra a Palacio 

pela curiosid:tde, levantou-me do t.'tpcte, 
iüzeudo: 

« Venham n.jurlar-me a levant:\r este moço, 
que esta morto! :. 

Urn tal teueute-coronel do Corpo de 
Policia, irmiío elo Sr. Thaumaturgo, que n1to 
me lembro, como se ch::tm<\ .•• 
• o SR. BEVILAQuA - .Toiio ue Deus. 

O SR. Au11xo J\H'Oi\"SS- O qual, sei por 
noti~ia, que he A.lferes do Exercito Brazilea"O, 
acabando de insult;w-me, estando eu nesse 
lastimoso e:;tado, ou>i rlizer, que disse : 

« Deixe isto acabar de morrer• : morra pa.r;\ 
ahi!" , 

O Sr . Jose Teixeira de Souza, ne"oci!\llte 
portuguez, actnalmente naturalisacfo, meu 
P.essoal amigo de muitos a.nnos, e amigo poli
tíco do Sr. Thanm~tturgo, me acudio ue~s:t 
graude desgraça ! ... 

Eu esta•a. mortalmente, ferido: e o 
sangue jormva pelo ferimento do queixo!. ... 

Soffri muitos ueliqu1os e desf;tllecimentos. 
Quando, muito tempo depois, recobrei a 

falia; esta v,, r·eco5ta,r.lo nelle, com meio corpo 
em cima do catre, e as verons pendentes par~ 
o chão ... 

Elle eshv,t. visivelmente, consternauo 
dizia cousa.s lastimosas: e me lembr:t, que lh~ 
ouvi a palavra ... 

< Como s~ s.1crifica. assim um homem, quA 
não quer m:~l 11. ninJZ"uem! 

Uma alma branca,~que thz o bem, que póde, 
aos seus proprios inimigos ! . .. " 

O sangue det'rama \'n-se ])01' cin.a dell e : e só 
conset·vo a vida, gt~t<";as à Divin:t l~tel'Oirlade, 
ou á mãe-natureza, pela commise!".lçiio tio Sr. 
Teueii'<\ de Souza: nssim como d'o.moço :·1ara
nhense, que em tudo, e com r isco proprio o 
ajudava .... 

Cltam<l.-se .José Lo[les: e, familiarmente. 
« o Barão da S;tboaria ". 

nobre do Presidente, o coronel Ba.cury,lavado 
de saunoue. limpav:\ coi".\jOS<'tmente os oculos: 
causan7lo assombro o.os proprios mat:t~ore~: 

O:·denar-J.o o :Ma_jor Penna, e capttao Pta 
aos soldados que faziam ns uescal'g"il.S, que ati
rassem par<1. o ar, segundo ouvi dizer, afim de 
não offender mais áquelles dois irmãos de 
inflecidnde. 

Não [óra tao caritativo commigo, qulmdo 
comecei à faltar, na sah• do Pt·esidente: 

«J:i. se :>abG, que o Senl10r tem muit<\ rhe
torica~! 

Disse o·st·. Pià-. 
Deixe a pobresinhn. : que não raz 1:1al a 

v. Ex.! 
Reoponol i eu . · . . . . 
IJa:s 5!~ às 8 horos da n01te, e5tlve dettdo no 

P .. lacio: ~onde cheg".1V<l a. not_icia (los factos; 
che"'avn t.unbem o boat o da m10h:\ morte. 
F~ i tt'll.u:>portado, lent.r.mente, em um C<\rro, 

fornecido 1JOf T~ixeil'<\ de So_uza, pa~a Cl\S;\ ~o 
meu velho parente, o Sr. maJ_or ~~~tm:_sco Jo:sé 
Leite de Chaves c Mello: e la fm peu:.ado p~r 
::;u;\ illn:;t re e geuét'O>tt familia.; vi_ndo VlSJ:
tal'-me, e s;1.1;er elo meu estãdo, mms d~ • trui 
pes;;o:t:; em dois àhts; repetin~lo-se essas viSltas, 
que deixa vão seu nome escrtl)lo, <l.té o fim da 
molestia . _. . " . 

Eu lhes ao·radeco d:\qUi ·~sua au.e.lÇ"O e cn-
riuhos ben~>'olentos : não pro t'enndo S l US 
nomes; porque ~ impossivel. . . 

Vinhiío dentl'O do carro cotnmtgo o Sr. Tel
xeir..t de Souz,l, os meus sobr-ial1os, Inuoeenc\o 
e Ra7.ilio : e o ;lcmnp<\nlm.vão os outros e uns 
primos, arnig\dos por essa. desventura. 

Abrio-se n mach:uio o muro h\ter:\1 do Pa
h\cio. pnra n1Jproxim[\r-se o carro. 

InÊistirão o Dr. Poggi e o St•. Bor_ga;; Ma
clmdo, bem como outros que u :lO posso 
record:n•, p:m.\ tractar-me em tiUi\5 cM:tS . 

A;,-rndeci-lha;; essa pt'Ova, de aiT~ct;> . 
Nénllnm dos homens d:\ Comm\55<\0 Pnrln

ment:w mot'l'CO: m:lS o Sr. Thaum;\lur; o eon-. 
se"'uio mat~\r ao soldado Pimenta com <VJUel!as 
de~car;;a;; inf:unes e ass.'\SSinas. que s~ ·!~t·.lo; 
qu:tutlo os meus tlous com(.)auhetros s.aht~l~;. 

Acrescen tando o sarcasmo, e a ,,mLco;,lO, 

O orvalho do Céo lhes seja beoefico: e as 
suo.s llençãos se multirliqnem ! 

inventou ridicnl;tmente o Sr. Th~\Uill <ltUl';""O, 
que o coronel BacUl'Y tiuht\ mabtlo (l e:;se. 
misemndo soldado, quesoO:rera ULU .rerlmeuto 
1le ual<' d~ 1·i(l~ : rooebendo o tJro a ca
va !lo no momento, em que cllGgava correndo O men reconhecimento é eterno. 
;i. porta do Pa.lacio. . Niio vi m~is, por muito tempo, os meus in

felizes companheiros, Capitão Maleher e Te
nente-coronel Lima BMury, qne soffreram. 
como eu, ferimentos de ferro e bala . 

Soube depois, que dera. a Guarda da Cadeia 
duas longas descargas, com arrna.s da policia, 
e com rifles : quando s..'\hiam aquelles dois 
amigos, tão nobres. 

Nõ turbilhão da carnificina, dando os assas
sj.nos mais de 20 tiros em torno de nós, na sala 

Essn. exploràção desucredi to u-se U!?.lVersal
meute: e paraceo tão e;x:trava~nte, tao esqua
lida e riclicula, que calno po.r Sl mesm~ •• 

Debalde pretendeo o Ptoestde_n~e do E~t.'l.do a. 
sua innocencia, ou il•respous::tblltdade daquelle 
nosso assassinato horrendo. _ ,. 

O direito dos povos, e a bO<l; r~o es~o. 
bramando contra. s. E."t., que, SI ~ao tn:mdara 
( o que só pj)de alleg-<1.1'; mas nao provar) 
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conscntio, pouendo evitar, que diante dos chu.do; decl:tr:tnuo·lhe, que não tinha nada 
seus olhos, os seu.> amigos, e os que lhe obe- com o Presidente do Amazonas. . · 
deciilo a nm gesto, a um aceno, assas- como um verdadeiro ba rU:u·o. para. não dizer 
sioHs.:em a tr•·S homens, que, un summa de um louco, o Pl'eSi(teo tP- U.o Estado declarou o 
tudo. ~esempenhavão, sem ol!eouer a nin- sitiomarc:"l do Am<lzonas por 30 dias; usnr
guem, um dever patriotíco ! . panda Httribnições do Congresso l?ederal, ou 

Nii.o erão, de maneira u.lguma, responsn.vms. !lo Pr!!Si •l~ nt'~ da Republica.! 
Q1li non occirlit, ut homicida damoatur, A pop!ll;\~·ão pa.ci!lca e$tn.vo. aterr•tda : · o 

·::onsilium enim uniuscujusque, nou · t:.tctum, Sr. Presidente fa.zia. um alarde tal ue violen-
puniewlum est ! cia e íore<l , f')ne espa.vent:wa tudo! 

«N'ii.o se pune o r,tcto mo.terial: puno-se o Os va.rúc,; ma.!S CITiinentO'; d;~ 1ll a!f.straltt;·"· 
btanto, o ue~!gnio.» . elo Commc1·cio, OU úns Lcrtl'f!.S estavam presos, 

He a::&"'S:>ino: quem e o. C.'l.US.'l. da m01'1e. :1. bordo d.: na~·io:; p'll'ticulares, custosr~numte 
Bomidú<t ('St. qui mor tisve Clii!Sitffi tm"Cstitit! r!·etados; O> titulares e;tavam rl r !:lSOS SOl)\ 
Ulpia.no esc1·~wo, qne se deve crer quo pror·csso; r!ous Emprc~11lo;; fedet-aes estavam 

mcmáa, ']nem mlo lll'ohibe qne o> oulros inter- tt\mhem )Jr csos! 
venlli1nl pol' ~i. .'\ titn:o •lo batalMes 11fltrioticos, pagos :1. 

Sempe!', qui non prohibet pro se iotet•veo ire, s0is e n oito rnil r~i:i por di:t, os homens mals 
.!lllllld::re creolitnr! vi,;. os pe llitrilpos máb ignor:cnt•?S, on os cam , 

N:lo lloltve tu,:t:\ ; e era impnssivel , que o ponios m;lis b<lçúes, em nnme1·o de 60 a SO
P!X'sitlente po•IC!'sn (-a.pacit:ll'-:>e qne os Co:n- emho!•lri:~vam e conspnrc;1-;<am o Lyceo! 
mi;s!on•\, lo~ hWo. comv ha!ligc~nJt~s. Tin!l:\m sHo >1ti l':ulos" um canto :1s obras e 
·Os ;:Ssa s~inos, ~ne e~t~wü0 com o Presidente, oR tt·alralhos scientilicos •lo Dr·. Barbosa R.o- ·· 

mat:triin !. . . '.l<i:!1tC:i, que enriquec~ra o MllSeo do Estado: 
'Não hoa>e mnis JHt<h.. e r,Lzin ta;;tirna , tazi ~• rena a seu actual vili-
;:.l'e.-;;.-a. noite uenal, o Sr·. C;~pit>m 'Pi:i. c pcndlo! · 

Sr. :'.! ·-lciT'os Po:Jte~. omci:1l refo:·ma<lo tia No mc.io rl:l hat••fnn•la, rli:>·:orl'it'.. a cav:tllo 
ll1ndnh~, for:o m n:Mormisado:; a horda •l:t ~- Ex .. qnadJ'U]le:.lnndo pelas r n:ts e~p;woridas 

. Canlwn<'ÍI':t 'i'l"(:ripc int~lTO t!'n t· <l O r;or•onel •lc m~do : e C•1.vnl!eil•a"tl. atraz dell e tmt 
Bo1·~es :\Jach~ • lo : « :-ii recMllr.cia. ou não :•o 1l Í1Hcte compo,;to d~ q11n!r·o :t ~eis sol•lados, 
S1'. · Th<1 1J:Tl~tlu·;:o. como Prc~id<!ntc; 'l si lhe at·m:tdo~ ,-Jc t"i ílc, du!a nrn de 12 :: I ~ tir•os. 
;r:ll'::nti:l a forr;.t moml, man:lanLio·lhe gente :\ r·i·!atiP. estava qu .. si !ICSOr ta : ns milis de 
ue del' ·lllh::r lllf, y; ~ f::mili:IS fl:gb m e~t11l'I'CC:i rl::s <le C:S!):iSlUO, UO 

0 :'1·. C.~ pl tii iJ i!c F!':l~:Ü:I. B~r·gns ~I:tcll ~'lo hnl'rot• tl':o mr •1onh:t c:nn~l.erllaçiio pnhlica! 
Jlcr >t~il,,·a " l:ordo, com os na·. ios de pi'0111]'Li· Den tr·,, ,;o Palil•":o de S. ~~~ . ~él ··!:tzinm 
dr1.0: é M f· ;;ro.:; :1:·c~s~s: COl'l'An,Jo o innn•·r!so I f o~· li!tca<;u~;. on foit•t: tl<<:l" s do gucr:·a : esp~~
pcl·l;:-n de s:• t• n:;,o:\lt.'\do j_)c!o:; ECU:> pt·v;•t·tiH lhat:rln-""' · t.lc cn:>o JiC.llS't,lo. e p··l' eon;;en!J
solda,!o.; rh marinhn. m•·nlo ('];• S. 1·:;,,, q·1c a:; Yi:·:;.~ns " as c:;pos~s, 

' •PS;!l":tr;:t<!:lln,.do, tlnhn. sido proclamndo qnr: tiw·s-<••m ]1•\ i nn m:tl'id••, ' JllC nii.o r·ornmun.-
mcmiJ:'n •ln . . Jnm:t.• PlwvlSOL'i :t. g-~1Valll eom "rlt:~ nolismo p!lJ"cnetic:• d:vJ I1 ,~ll<lt 

,\ qu~!J ,.~ ;[ois OITid:lCS. 1~;1 !ll ~ nhií. r] c ] Õl , :tltlllinisl l' (•iio,on.' :llll<:S, ,l';lfJl1C!l!.! YCl'',]:H]OÍl'O 
pcrCGJ'I'(J r:~n nouito çcdo os A ,·i;;o~ ue 11ne:'l';t. hf'or-tnnin ,,,,Jlti<:ü, h:,yi:l•:t de :;cr cng:ütohUh\S 
. O Sr·. Th•u:n:atru·;ro com <:li· s, c C'Oili:'rr.~- na:< f'nriil'i~ •Çtiu:>. ')110 se f<•zi:un .:m P:1lacio : 
si~t·•;; <1:\ :ni !lol•i:~ t:o mhcm o;; pe!"('(lt·r·e:·ão m:ds ,:i (lOI'Y"ll tn r:~ . o r~cn-erno Gei~d m:'tndassc 
t:lo;-le. sem r·nmm:mic::('iio :10 Capitão ,Jc 1~,.,1- !Ol"<;IF. p··r:l. ,J .• ],l'lla:· t. ·m·•nh·• lour:orr~1 .• 
g-:: t:1, 11:1. occ"~ii o rl :~ J tl'Otn}lti·1~o dos n:J:.' iPs : A mr.rinha tl:J .:\.m··znn::s ,Je;•;c le,-al' p:J.r:\ a. 
o :1pr •;;cntarntl-SC !og-'' a. l'ltmlo •f:l C::llllú!Wir·:t lti~tot·i:~a n••ti<:i;L inllmrln. de qu::J.Des~e t.elllJ.lO, 
Tt·u-.· ipc. :: l·mado;:, c·om c~p::til:.s e pist.-b tc . .;. coal>Jlil·:tva com ·· ~ovcrno do ~r. Th;~um:~ · 

,\ omci licl .. de r!a. !Tf:Jr!:1h" ÍOi"lfltica..'l. o b!o turgo cont.l-:t ·~ liherdadc tios Pfi\'0$ ! 
c e bo:-e;;te : e os soldados, l]ll•J f., ll : ~v:'io baixo. 0 IJ:\t<Üiiiio 36'' levantou b.1.ndeit~~ de " Uerra. 
o mns~it.a."ln:n, e:;taviío a mnis tle :nai:1, nú.<>. tlous dias . p:n·que ;;e pt-opalll.\'<' , que n."mari-

<<! (econh~ce ;1gnrt, ou nrío, di~scJ o Sr Th:sn- nl:n. hi<t dar· g<tnho de causa' ao d•!>'potism~' ! 
maturg'n (•lirig-'n:lo-se n.o Sr. Rot•ges M:lChad,l), i.!uita~ ::;eu lwr:.s ca~a1.Ls aLur l:,ram de 
que ~011 o Presi !ente do :\mav.oua>, o CheC.: me•lo. 
Suprtnnn, eleito pelo povo» !? O;; h"mens ou esttW~lm apr isionados, ott 

c Antes de tudo, Jemhro :1. V. Ex. ,q11e ~conrl i<!os ! . . 
está arrnorlo. no tombaJil!lo de uma Náo de Não l1avi<\ ma.is, nas 12 lojas •le ferragens, 
Guerr a Hrn i!cim. ! » um rine s<i, uem uma só ar-m:t defensiva : 

.c V. Ex. nqui não pôde eshr :-.ssim ! » porq11t! S. Ex:. tinha aboe;1do tu•lo, por muito 
Ah:l.ln.ndo- Ge um pouco, cont inuou elle a dinheiro r•ublico. · 

intimativo interrogatorio : e a tudo respnn- O Otncial reformado, MP.ileiros Pont!'s, fut•il, 
deo, convenientemente, o Sr. Borges i'tia- para a Europa., ou Estados unidos, comprar 
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;aetrallta,zo;·<tS de tiro 1·apido, e lro1ças com. I O ba.t>llllão 36, e os seus offichtes cumprirão 
uandcin•lc!s, rxl.I~t. fner o piquete de S. Ex., o sett llcv.or militar: lliio se p:-e~tanr.lo a mos
co:n lOO: tiOO$ do Estado, sobre o Bunco de qu.::lear· ao povo. 
Loudr~s! He composto de bravos : e cu lhes vóto 

Ne,;se tempo mnnrló.rn. ot"llchlmente, vu lg~l- »dmiração eterna! 
l'isar c pul>lknr pelas f,,Jhas. que os Mo re i- T(;nltu expo,to os factos, cortando o muito •. 
ru.s com os ~us •tmig-os, bto e, os homens de que poder~;• dizer, nf.o otJstantc o meu eu
bem, teuc:ion:l.vão f,zor o s'r.que da. cidcule : <l commo !n de s;~.nrlc. 
,; lle, que saqueava n •linbciró publico tão es- Derr,•mei t(l.tJ to sangu0, qu~ caEo sohrevi
hand:~lhttdameate; uão s~ comptlll;,"h\ com V!lSS3, vro;.:nostica.t;on o~ l\Icrlico:;, que erz 
~sõo. maldic<1o on injrtda a.t1·oz, que h\HÇ<LV<L h:wi~~ r.!e sentir pot· muito te:n110 muita. 
sobre a~ suas victimas. !'ruquc?.n, ou per•.l:J. de rnemmio:..· 

O Sr•. Ba:'à.o •le .Juruá, e outt·os homens O St·. Bl)t'g-es !\Iuchado e os Tenentes Fi-
11otav .. i$ 1br~'m deixados nas tr ev::ts e negro•· !!Ueit·a. e l~ileto, siio di;;ni:;;;i ruos d~ todo o 
·b noite, por deloaixo de c:hava, u:·rs pr·aias u~r·:.decirncu io : o povo não tem :;<li:tr tliW, 
•!esert:lS <!e S. Panlo d'Olivcnt:;~~ : com um qtw exceda it bencmer~uci:t •ld lcs. 
pedaço de C.'U'ne velha, e fat-it:h <t >et•mellt•\ ; O• servi<}')>, que pt'Csl:~r•tm á Patriô\ e-
des.unptuwlos n'aquell(l. feroci•Jüde ! 110 E >t,.do do Amazouas, são u:>sigu:,l;~.t.los e 

S. E:t~ ma.rnlàl'<L sHbornal-os a l:tnrdo, rle- iuestiula\·eis. 
~~is rl_e todos 

1 
os ~tlt.t,.lj~s, ~r~meti~JI~u:lf•c~ o Sr .. B:m.!.Aqn- Siio distincto;; milita.

r .. nl.ctro .zb1w .nnle . SI rpU7.esse•.l d~lll.[Jtll'l.\1 rcs, que hOlli'itO a ~llõL ClilS:>C . 
sua terrn, <c_q•cíTI!Io ll~m Em·ov"· . • . • • . . _ 

Alg-un:; De~ernlla r•g-adore~ tin llão sido rola- O S.:. ,\Lm:o;o ,1u0:s~o - Ao Sr. Ct pltt~o 
gado~ p:m1 , 11.;; 1-ios, que t~m 0 veneno ri •s ele F:·:•g'<tta Borg-c,; Ma~lt•l.'Jo cl~\'~-S!l a pa~ 
rolhas de certas arvore~: par<t morre:r, cn- [~ubl:ca: . c a asscgut·.-o;ao tlo,; c:l ll'e:tos, que h~ 
VCn r• naoi"S CO!rt >:nf.r.S a,.n:lS. lvr:\. rll CtliJCt!lC;t•.lo,;. 

A !mpt·t:>! i:m de S. l'~~- p1~ 1 !ica..-o. ct·nel•b- ~" •>c:\'tll:r:u c.e~! tr~l tl:t, ~~ept~ ! :! i.c:J. ~nm[l~_io 
des rer·oze~. cnn tn quern 0,~0 appt·ov;~. \'i\ os ll . "u • ·c •~ 1 P·• ~ ~ rnLt~o rl~ 1.1 tet '!' . . •_:•rtw In é 
desn tinos r!o ~eu g-overno. 1:cr·m· ttu o. urt•!!O . v• d;t Co_:r:;li lll 'G'L". p;t.r rt. 

O r.om;nco•c;0 do .tl.uc.roaa=<']lle.iít pui :lic;'or;\ I :~~Cl'l'ú3 ('el t:r t• •l. L~.l [?coJer;itl\'n. tiO ll·azt~ .: 
um .\l'li~·' f"atl10S<>, rpw se sn.IJi•• qu . .,1., lrr,:· ~r:1 d!da::r!o, •ltt·) o::.:· . llo:·g0s ~l:~ c lt:H I~, al a•s 
pil'ltrlo po:· S. r.:x .. <li'l.i:r. p:·ovoc:L!IIIo ao GovP.:·- .la fH·oci:Wl:u!o p:do pcv••,n:<.:;_u:m:;' e. o I.•PWlrUC> 
no m~ Ur.iiio.e :>tiH~:I(;"<i.llUO ús í'tHÇ•ts l'udet•:rt):> : do Arr.:;Y,;riJ:lti, C_5l:·n:l .o o:Tir:~ a.I 1111\!:i • c lho. 

« P:•m di::t!lt•1 e. fj tl~ S·1 nl:\t·,~ha : n~ :l:l ,j. 
l .. CCn:Lr ; ;1 t: ~: i!h0r· ~m·Y! r{t. 1!e \·i\:-awloir·:t , rp lí"' 

con1 o·: ~"tl' C:l!·cHos aJiw pal'Ú n :-;an.:.:-nci fi.' ... -: 
,>o.~sas l'c.-i 1~.·: ! TrFio ú arm:~. : urn:~ l>e! lg"a l:r . 
um d t:L; .. ··o .;,. :;ui . c ate o C:cn!c t: ::m in:.tru· 
!lle:•tn tn:t~Ottico ! ,. 

~s~n m;•srno ·'l';.:o:lo •In. Imrmm;;:t jO:t tin!w. 
e::n t l'Q; :\rli;:os ~u·:c·~s;;i~·o.,;: !'t'r.JC!amado a 
:lepnt•:JQ:(O ri O ·\n} ~õí:I)!J :I~! 

II:"·i:~ Y~r ·d: l'l :.:i!·c• pau ico : c úomin:n~\ o 
:.J•CI'tf,J'. 

O SR. Pr:F.:r:mr:~1· r. - :;;i V. E\ . vai con
clui r· imme•l:atam•,nte. n:t·h~ d" ·ui : !ll:t~. ,j 
tem ;oÍ• trh <of;,:ll'll:!S (i •SCI'I'(\Ç,::ÍC!.<; . Cll ['C lit:Írr. 
que cltl>i~e ;dl!'uns minutos t!e r·cpuuso ú t:t 
chy;.!·:';1pl11:t. - · 

O St~ :\r,msn .-i n·oxse> - Vou tcrmil1ar ; 
-rue <!~ ton j>t r~tl ig-n•lfl. 

~st<> é a vcr,!:ldeira ltistoria, IJonr que f ,He 
D.lUl ta. con~n, Qne u.g;.!rnv;t.ria. PS~!1 rnons
tr unso Cl'ime :e n~o a noticia do falsos tele· 
grn-mm~s prrlllicados ::.o longe, paea pedir· 
SOCCOITO ti mentirn, c.>t;·ondcando. 

O S.Jt . Br.v;uci~L~ - V. Ex. é incdpnr. de 
fa1seat' il. ver~ ~arle. 

O Sa. ALmxo :\FFoxiio - Agradeço a V. 
Ex. eS:ia..; palavúu; de conforto. 

C:utt:W\. A. -i\ 

,, saa. rMnr~:t:;•\•J .for de ul:l;du.rle cm•r~ente •. 

05 iuimi,Q1M r!o hem pu!t!ico, e <.l:.s noss:J.S 
;..: • l":Lutia~ tilu unlveL-s;•cs, di~ct·anl. fl u~ e!le 
Lin ~ :a. . :,m r i tlit.l .:~ rhtl.<!ulns B ducueub e sete 
dthtlii.n;;: mnitos <los f(U• tcs crã.n i:io ilcae;n,;
~iln.-;., c tft.rJ /,o;?.;·ndv . .;~ coffii) el l··~ ! 

ct~ll ll <~S in-! JVicluu;;. <Jil tl tinh:in snh,..li t nidC) 
ir·.rdarnl!:lli! :.o::; cidadão:;, qntl o St·. ex-pt'C3i
•!entt~ demltLit-;:t . 

.\' c:;cc(r:;ii.o r.lc nm ondois c:JSOS, o s~. Bor
jes ~Ia<:hHdo nfi.t • clenütt.:o a. nin::tw•a~ si1!ãO o.:> 
llO·:te:ccl05 l•r:!:l am~ricr de!uis:;ii:n ::c:ut .•. ~a. 

!lluii <J lhe rlc\·,, :t hl'lll~l. e a ink!!t'i i ote do 
ll<':iS:t f'aiz : e a cau~olt:çiTv Llo Po,:v ,\1:1:<7.0-
nensC!! 

Toi.o rnn:le!'<lrlo. e tã.o j usto, ]l:ll':l 1li'l•' ,Jj;r.er, 
t:io ;.:•~ncroso, tem sido ot;ovenlo r!o u;•. Edu
;r r••1" ~>on r:: •lvés ltibeil'fl, c:wal hei t·r~ ,t., g-rande 
r·('''ti.l :lo e :n•!l'r!cirnento,, n. par· •1(1 :~ r (Hler :l.çàO 
sn per·ior· r111~ rleixotl con1 ple tam~ntc trn:oquil.;: 
los os ltomen.,:, f[Ue rmti~ a t l'OZ<HC!JtC tiOS ti- · 
ulwm orr.nrlio.lo! 
~ó os rmd vàdos [lO I' sa:t va.iri:Hl<'l, ou os in

ramos c levh1110S pod·•m llle Coze:· censura ,
OU al'tit:ultu• lles!cuvores. 

Estou \"Í vo, ~r;tQaS :lO n.~us do;; Ch!'i:;tãos. 
qu:! C(lnfe.•so publit.:amente! · 

:\ I!"UIIl cli,~. os nos~os pe1·cnssor es hão d~ 
seotir os de!ftes ag-urlos e cruei~ tlo remorso-
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Tenho lastima <le os vel' tilo malvados : e 
fronca.meute lhes perdóo. 

Estou c!l.uç,<.do, e o Cong-resso não o está 
menos: não tanto, -por ventura, -pela narr;\
tiva dos factos, como pelo modo de dizer tão 
apoucado, tão mesquinho do or-ador. (N",1o 
apoiado.) 

Sou muito grato á. henevoleucia do Con
gresso : e no momento de dei:x:M á tribuna, 
pensando, Qlle nosso. P;ltri:J. lla. de entrar, 
algum clia, na époch~t ria. felicidade; sent;\d;\ 
no hanqttete das grandes nações cultas d<' 
Terra, me he 2rato repetir com o l\Iarque;r, 
de S. Více1:te: 

< Qtte bello espectaculo não e o de um povo 
feliz, à soml.Jt>:t cl;ts suas leis, anl:ldas e vene
radas! 

< De um povo o!'g'ulhoso de seus direit os, 
soberbo de su:t Pat1·ili. » ~ ! 

Temos, pois, a Republic:t : é édifica.mos a 
liberdade. · 

E' um sonho de gloria! 
Todos os ~offrimentos, todas as torturas 

passa.das são pel)nena.s,dhtnt.~ dessa felicidade. 
(. Eu sonhava com es:;a linda utopia, que 

promette t\O homem a consciencia do se~ pro
prio destino, •• di~nidacle de ser livre. 

Havia de cheg'àr a hora, em que nos ba.
nhassemos no mar vivo da. RepubUrol 

Com elh\ havia de vir a líberdo.de: h:\ vi
amos de Ser uni grande ]lO>O; porque havi
amos de ser um povo livre ! (3!uito bom). 

Como, na Diet.1, da Polonia, e~cltUllo.va o 
conde palati~o: eu ta.m~m antes quero a 11-
berd~de pengos<1, do que ~\ t ranquillidade 
serv1l elos escra-vos ! · 

Malo periculos;\m libertatem, quam quie-
tum servitiuml . 

Quando a noite fôr dormir uo ~cio dM 
estrellas, b.wemo;; c"le repousar com o pens.'l.
meuto, que t emos a H.epublica: quunllO 
brilhar, de novo. a luz dt\ aurom nos montes 

' do Oriente; ha vemo;; de ~ncordnr com ó\ uiYioa 
lioorJadc! 

ltepresent:mte •le um Povo, (}UI:! teve h6ca 
patriotica ·para lm~ih~J', dentro da Assem
bléa Geral olo seu P[liZ <Vi v:\ a R.epublic.\! ~= 
permi ttt\ V. E:~ . , Sr. Presidente, que eu faça. 
votos, vnra q_ne '' Republica seja eterna no 
nosso Paiz; e que'' no~sa glo\'ia de Naçü.o Ll
vre >iva pelos seculos ! 

« Esto perpetua! » 
(Muito bem, ilttlito heia! D o;•a(l01· e tJl:J ra

çado e f~liGitado p~los S;·s. De1mtados). 

DOCUM:EI)."'TQS 

inclito Presidente da Repul>lica: pelo f11eto de 
ser elle ;;;arado no gabinete do ainda Presi
cleate do Estado do Ama:-.onas, lm.charel Gre
gorio !ltnumaturgo de Azevedo. 

S. Ex. , conforme ,ji lhe dissemo:; a prova
mos neos:• reunião, niio póde mais ser gover
undor deste Estado, sob pena de grande I"JUG
bra de dignidade, que o levará 1\Ltalmente à 
ultima expressã:o do desprezo publico. 

S. Ex. adherio ;i. .olicü\dlm<, ch:lffiando-a 
rle acto ]Jat1·iotico : pretende adher•i r hoje á 
leg.\lidnde, rasgando c:\da di:\ :l. Cou~lituição 
do Est.\<1o, •lt\ R.epulJiica. e as leis; e invadindo 
despoti~mente as attrilmições do:; podet·e~ 
legislativo ejutliciario! 

S. E:>:. em Palacio, na pre~enç.1. de grande 
nnmero de cüladãosc t-res ne;es confirmou o 
seu modo de peosa.r:' qualificando de patrio
tico o acto da prochmaçi\o da dictadura! 

Pela. tranquilidade public.l, pel~1 p:tz que 
desej:<mos ao Estildo do.Am:1zona.s, p~la.união 
dos Estados, pela honestidade polí tica que 
devem t et• todo;; os Governadores dos Esta
dos : conviclmnos novamente o bilch:J.r el · Gr&
gorio Tha.umatur,g-o lle Azevedo à resignar o 
cargo, que não 1nais llle compete; e em que 
pretende manter-se, snffocando M St\Otas as· 
piraQiles do Povo Am<uooense ! 

Viva o Po'Vo Brazileiro ! 
Viva o. A1•mado. c o Exercito ! 

,Viva o marechal Floriano Peixoto, Presi
dente d;~ Republica! 

Viva. o patriotico Governo de 2.'3 de No
vembro l 

Vivn. a Leg-:t.lidade e a. Ordem ! 
iYbni1.0;;, 6 de jl\Jieit\J de 1801.- Fileto Pi

res Fer1•eira.- &y•numlo d~ ,olm?J' illt Fi
gueira. 

~oleti:rn. a.o povo - Nós a.l>u.i=-o 
·assumados declar.-\mos, que só n\io assignamos 
o.teiegr:unma_ tlirigido por grande p;lrte de 
distinctos otlicmes da a.rma.da e eiercito, ao 

Ao meu Estado.- Achaudo-me em 
11/cno demccor<lo com a!gnn;; dos actos do 
!~xm. S!'. Dr. G-. Thaumatnr~ de Az~ye:lo, 
Prcsidi)Jlte C oas~it«cionat dtJste Estww: nota
dn.mcote aquelle, QUe m~Lud:t vign1•,w ao cal'· 
rente exercicio àuas leis de orç<~.rnento p~s.~a
dciS, e uma de a~yme~uo de c;·e~itos; c: o que 
>tomei" uma com>~>issao -p~ra al_lre:<entar t<m 
projccto de orçamento l)(Wa !892; iun\dindo· 
se de5te moclo attl•ibuições exclusiwts do po· 
üer legislativo (art. 25 § 2" da Constitulcão 
estadoat) : o meu dever de ci!law:to, (\e ho
mem -politico e de nlp;·eseatante deste Estado 
no Congresso Naciooal, obriga-me á tornar 
pul>lica a minha clesapprovaçãó a esses actos ; 
o a retirar, até o restabeleaimento da tegali
dade, o apoio que prestava á administração 
de S. E~ . 

Mt\u:los, i de ja.neiro de 1892. - I. I. P. 
àa Siloa Sanilenlo. · 
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Ao povo. - Os a.haixo assigna.dos, 
membro5 uo Congresso Legislativo do Ama
zonas, constituindo a maioria. do mesmo. não 
podemlo assistir em silencio os aetos insólitos 
ao actun1 presidente do Estado, Dr. G:regorio 
Thaumaturgo ele Azevedo, actos que ·todos 
tendem a manifestar os seus intuitos de\!po
ticos: ja infringindo dlsposiçiíes expeessas da. 
Constiiuição do Estado: ia suspendendo e an
nula.ndo leis, usurpa.ndo a.o mesmo tempo as 
a.ttribuições do POflet• Legislativo, poder que 
a todo o transe quer· annullar; veem protestar 
contrao mais violento do~attentM.os, Q.quelle 
de pretender· o Presidente do Estado, usur
pando ·attribuiç:õês do Poder Legislativo, 
Decretar n lei que regulfl. a receit:l. e dcspezn 
do Est1.do ; lei es..::a. que immedia.tamente age 
sobre a fortuna puhlic~• e particular, e que, 
bem orientado:! os cont r ibuintes, podem com 
todo o direito se recusar a obedecei-a , e os 
funcdona.rios pnbl icos :l executai-a.; e por isso 
póde trazer, ne.sse grave nssumpto, motivos 
serios de perturl>::tção da. ordem publica : r es
ponsabilisanclo nôs, desde j:i. ao Presidente elo 
Estado pelas cotBeíJ uencias funestas,que desse 
acto resultarem. 

Manáos, 8 de janeiro d e 1892. - E;nilia 
J"osc .ll!ol·eir<l. - Francisco Ferreira ele Lima 
Baco1·y.- DcocJ4to Gomes da Fonseca. - Ar
minio .4.. Pontes e Sou..::a.- Francisco Joaquim 
F. de Oarvallto.- Ra1;mundo A. Fera!tndes. 
- Francisco Publio R . Bit/e)lcow-t.-Tho m.a.:: 
Llci~ Sympson. - .t;·gemiro Rodrigues Ger· 
mano.-Ga~dencio E. Sottr es Ribeiro. 

Deixam de <os;;igu:u• dous congre~sista.s por 
estarem ausentes. 

A >erda.de ao povo. - R E uC\,ÃO 
DOS OFFICI.~ES E)r PALACIO - ReunidOS OS Offi
ció.es lle .Mar e Terr <l. no Palncío a convite do 
Governador, este expoz que corriam bO<\tos 
alarmantes <\ respeito de seu goYerno, que 
o queriam depor: e elle appellan para. seus 
camaradas, pedindo- lhes todo o seu nu."(ilio c 
prei!tigio, atim de se m2nter no govet•uo. 

Em seguida o Sr. comman•lante Lopes \1:\ 
Cruz peile a pa,hwra e npreseutn. uma moçito, 
cujo principio j<i, écouhecillo; e que f'lualisava 
a.ssegura.mlo pleno apoio ao sabio e patriotico 
governo 7,egal do Estado. 

Falla contra o Sr. tenente Filete, que 
aconselha ao Sr. Governadot· a renunciar, por 
ser este o caminho unico por onde elle podia 
voltar ao seio tlos seus cam,wadas1 com honra 
e digo idade. '-'lega que o governo ao Sr. Thau
maturgo sej<'l co>t.Stitucio>1al. Diz <lue elle, 
a.db.erindo ao acto de 3 de Novembro t inha-S6 
torna.do cri1nitwso e que por diguiu:ule, por 
brio, devi:1. acompa.nhar ao brioso general 
Deodoro na digna resolução que tomou, dei-

xando o poder. Disse mais que a força Fe
deral nada titlha que -ver com os Monteci
mentos do Estnclo,seniio pam manter a ordem: 
e CJ ue nc1o podia estar ó.s ordens uo g-over
nll.dor,pat•a espo.ldeirar e espiogardeat• o Povo. 
Com isto concordm•am todos os officiae3 pre
sentes. 

Quando fa tiou o Sr. tenente Fileto,o Sr . Go
veruadoT' repetío, que achava patriotico o acto 
do Sr. yenemllJeodo;·o, dissolDendo o Poder 
Legislativo da. Nac;~o: e por m;tis duas ve7..es 
no corret• da sesS<1o repisou isto . Troc.1.m- se 
IDilitos apartes entre o tenente Filete, cn.pitão 
PiU. e commandat;te Cruz. 

Seguiu- se com a palavra o Sr. Piit, que diz 
nã.o concordar com ~ renuncia do Dr . Gre
gorio e I]Ue elle não devia deL.ar o poLler pot· 
estat• nelle constitucioilalmcille. O seeuuda
rom neste t.lrreno os Sr. Shaw, Lconidns e 
Cruz. O tenente "\zevedo Alves, diz, que uão 
conhece :dJSOlotamente ninguem no Amazo
nas: que não é político e que nií.o pode con
conhll' com o fint~.l da moção, que roi su ppri
mido, por ver nelle política e <Ltaques <\ j)ar-· 
tidos,tl qua não deseja ver :ts classes militares 
euv?lvida_s em politic;tg·em • . 

Dtz mats o Sr. A 1 ves ·que fallando em seu 
nome e em nome do5 ~ommand<tntes dos avisos 
promctte t odo o apoio á LEGALIDADE e à: 
ordem. 

}'alla então o Sr . tenente Figueira que diz· · 
w1o s~Jr o Sr. Thaumaturgo, nem podel' ser 
1·epresentante da lega.Uiltlde, que não llavi<t 
r:\r.ão no novo t elegr·aroma que vão dir igir 
ao governo, pois to(los os militares aqui r e
sidentes não tem outeo papel que oã.o seja. o 
de lntlntenedores da m•dem e da legaliilitde; 
que todoslu\Yiam dirigiuo adhesão ao governo 
protestando-lhe apoio. Diz mail> que nf..o em
pua b[tl'<i. ,, su;\ espadit para t:Spaúlt:i rar 
Po•o nas snas livres manifestações de pensa
mento, gnrantidn~ pela Constitui~l.o ; e que 05 
govet·nos qne se disvorciamm do Povo e >iio ' 
se apoiar nas bo.yoD•}t;ts, e ttppl'()Xima.r-se dos 
con~cis dos na~ ius de yue>"1"a e d;'I.S C;\Set•n:•S 
dos seldaclos. er":~.m os ;:ooYerno; fracos , i,n,Jo
)lUla,-es, ;;em· prestigio, 'com tendencias no des
potisru o. · 

Que aqv.ella r~uni<"<o era feitr:_ par;\ am.~~ ' 
àr01ltar o povo, par~\ que elle nao ~e maut
festt\SSe livremente: porem que podm !i"~ran
tir que o Sold;ldo Braúleit•o, que os O.l_g-nos 
Officines que se ;1.chavam. presentes ~i"i!.o mca: 
l'a;es de sulfocar as nsptl"açlles patt·totwas do~ 
seus ll<'l.tricios. Que se o St•. govern::vlor pl'o
curav.-~o-os com o fi.m. de apoiar- se nelles Jl<~m 
continuat• os seu;; Llesmandos, que garantm
lhe que os ca.maradas não pa.tt·o~iona~·bm a 
suo. causa, que é a da. i~!<:gaUdq.de e do despo
tismo. 

O c!l.piti"LO Pià di_z que o gover nail?r n~ po-· 
dia :~.Ceitar o con vtte dos tenentes F1g-ueU'a e 
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.Fileto, para. com os meiilhro~ do Coogt•esso ~·e

.mmci,,. o~ ma.ud•ttos porque a ;;uzio;·ia uo 
me~ruo Cl'i\ inrU.!JiW, t 

O Cttplt;."lo-teM.ote Qugtro dis;;e que veio do 
R io ele Janeh·o hil. fJOUCO~ dia;; e que pr~ci:;;J. 

·cxplic.Lt' u.o:; seu;; camllradus qur:: o tele(lt·wmlw 
do ft()oemo dirigido ~c.s cornmoLnd:LcJtcs rle· 
distric:tos militllr·es ~ refe rente s?-n~-.:nte b. de
posi~:ão pela furç a puúliC(l. 
H.cf~re-~ a f<tctos p:LSsaúos no Rio e dit: r1 e 

é de ''Jliiti,7o, qu~ os g-ov&rnadorc:; quo tulhtl
rir·am it dicta:lttra, t.levião jiL Lodos ter ,·emm
c;o:lo o:> carf!os . 

Disse mais·o tenente Fileto que o mnreclhll 
F loriano, 'lUC fe lir.meo te t·e~c os destinos rl:~ 
.P<t.tria, e competente o capa:~- üe con<Ju:t.íl·a. ~ 
felicicl:cd~. ltepe llfl o j-H!:o ,,.;,,;,..,,:mo que o 
Dr. l>r cgor io li\7. do Cou;;t·e5.s•> Fe•.l•~ml ! 

Eis o 'lUe foi a J'ennião de p;•hv·io convo
·Carla. humildemente peloarc·og•llte Dr. TilàU
m;otllr·l!o, r1ue n;io f!IH"iclon decl;u• 'r, I)UC o 
m;.n·ccltal ~·lo~·iaoo sô tio i1a col;sugt.:iuo ;l re
Dllnt.:·a do hnoso general Deo•loro pala se 

. al'o~ar tio potlcr ! ! ! · · 
A moção roi port;w to C•ln tr:tria. aos •les~los 

e int•1ito~ do pt·e~i •.lollte d•) E~t:odo, pois nolla 
se g·:Jt'll l'l te ~~ i•·õa li•bdc:: ' ! Ue o D:·. Grcgot• io 
Fepwl!(l ; a. o:·•lem fJilC elle perturba, a auto
n .. wi:o. do!~,t;,.lo •Jue el!e sofl'••t:iLC o:tpoio a.1 
·pr••si.lHn te rla [t .. ,f,U!cli<:rL ' t J JIWill elle al:tc;tl 

B' (lOl' i.sso rp!C :l r;r·e:on•lit.i;L "' llte-i!o cJ(J 

·CC~ercíto e a ;·t tlil'ht ),J'IIZileim :10 i ! lega!, cr-i
mino.~o ~> ""spntico ;~o\·eroo tio Dt·. Thawn:t
tllf·~o. rpze I'Ío ser· t•erJelll.Ja p:do:; IH·iijiso~ 
o!fki:1es Ut: t ,:!f•t·:t. r., mar, s;d;i~• ~Htbli<::lt!n no 
Cunt}iU~I"Cio ~.lo ... i~aa~o~;.,,.~ de ho.JI::" corno art
nrl••C •> dt.: peitot•al uc <:et·cja e t~i;; ] ~<l'i\ 
•luntE:s! · 

lia. <.!t: C.<tli~r! H~\ d·~ C(.llüt• ! 

li 

H.llsg~ntlo o3 a.rUi. 45 § 1, 25 § 1a n . 20, 
!}I § 9 tht Coustitu iç:.1o tio 8stado decreto~; 
C<•ucessões e fez J:wr-ar contraeto~ dando pri
vilegios r;'Or 15,. 4:;. 70. :lllnos, pl··~Ju·licando o 
conll:rle:·cto, a lfiiJUStrw., a fortcm:t publiC'J. e 
pal'ttcul~u· : Dect·etos n . 5 e 8 ; Contmercio do 
A);u~ ~o..:lls do mer. de dezembc•o nltirno. 

Ili 

Contl':\ o disposto no a.rt. 6~ ela Consti
t rth:ão u:\ U n1ão, ya;·w >u: aos. concess;ouat'ios 
rlr:ssas orapt·ez~IS. c:Jilf:l in~Cilt~ú, :L llref'er eDCÍII. 
no~ al'or:~rnento~ de te ~.:r·euos do I"'trimocío 
d:~. municípali·hvle : ltlcm. 

IV 

Fer·indo o a.rt. 5!l Ih~ C·1nstituiç[o estad<J u.l 
nomf;lOil um t:~belliào publico, que l:Lmbem é 
e.'.::ric<<o c fíf{iciu.t uo z·eg-blo civil de ca;;a.
lllentos , pn.r·'.< o cargo de [isc,tl i:~te1·!no dns 
linha.:; sut)VCLJciorm•la:; pelo GoVCl'llO uu. Uniiio 
e ([O Esttdo ; E ul ct:>;t 111e;~ui . 

v 

!n ft·i~t g-inrlo 0 n.rt. '"5 § 1 d:• Comtltc zi <;ã.o U.o 
.-'> rna;r.onas, e ~ leis, q ue reycr.~ :•s {a.ctJ~.laclcs 
de rJ.i;·o:itoJ e d,~ medicin:1, r~)(pediuJv mn r.lr:
c•·r:to , o;·tl~ n:wdo (file r;,,;:;ccn r-c g-i.~ lrwlos na 
::;o:(;t'dal'ia lhl sco ;.;-ovc:t·no d icta t,Jrüll torlos os 
uiplouc: tS con~-edirlo•S a dOtltlll'CS C b:l.Cllarei;; 
<:tu úi1·e!to. I!l\}r licos, rleu ti:sta.;, ph:u·maccu
l. ieo~, ,,,]j peua de snre111 dr:n,Wido$ dos carg·os 
qne n~:c:q t(t\'!;tU, ~c u:lo curnpri r·em, o seo 
1.d:.·u'e al.é :::1 Ue UU\t'r;o do vi g-ent ': •• nno ; J l i,t(C· 
::mto .. s 'J' !a;1t..lo o; .. !J';O oífictr.~ t cliJ Uuicr~10 . 

\'1 

:I·l:a <le ca.lLh· e 1n n o:n o ~Ja 
•lo~ :. - Pam quo 0 lJr·. GN!;{Ot·io Th::n
nnrJ ,_jJ•go de ;\ZeVeflD~ dt:~g'(J\-I.!i't}."ldO J' de~t,,• 
E.·ta·lo. nii.o apfmllc p:•r•:t. <L L•)~ll.li•l:Hic •. t:lle 
<~ur: c:>tc•·e, 1·;;t:\. e --·sl:tt:'L st:rHpi·., lii•·:l •l:t lt:i, r;.,ntm. :z. m:pt•Ciõi::\ ,Jisposi:;ií() olo Arl. ! ~ 
r:~~UlllÍI'Ol!J. os :;rpti :• ~f,.'lln~ :;.r;h·'": ·:.u~d l,<; p:::t I 19. rf.,< T.t:i do ''!·•,:;uw:ntc•. n. ~~~, •le ~8. tleJ:l
tz.;:,.rt r"s;::urdo :~ k1. ,L (lllr;tJt!l:c;.w ••fi 1~;;- n•:ll·o, 1\:jll'rllht ztt!a no :11'<. I ~~I cJ:, lct orl,.a -

~ tacto, c :1 ;,,, R'?p!l !ll i<;a, f:Ol'i'[I!Ú r,.dti!lit· lúd:.I.S lll •·:Ma!'I:L ll. ~ l.lt: 10 ,[!) :Cg'c'ISt_o d0 ."ni)O pro
·:J..S su"s ill•·g:•li:h\r.les ~et·h impo.;oive!, por xhu'l i''<S>:t<l~, o Dr . Gte!;Ol'IO . d r •pens~n.a 
:J!.Llta ue !:~p.c 1;0 Ctn !JO.>S:L {i.J!!ilt: -:.npn:; 'l 7Jrt:tb1t , f(I IC elle pn·>prm l1'1lllS,C1' tO 

· ,; snci f!'l't.rl-.: Vill:~ Dr;:nclão, .;o r••gameuto do 
1 i :npo;J o r! e !;-tm.l'(àc,•citt, fH.>r de.;1~•c.:lto de 10 

de setembro Hlt'mo, !c,a n•lo o Estado nn 
quaut i:~. •le 24. c<miO$ do ;·t.ii.o: Comnwrcio ,]o 
,~t~tl!t:onas ~ 

liontra. o pt·eceito dos ;t.rt;. 15 li\ 2. :11 , :~2. 
100. 11 1, I 16 d:~ f'..onsti tniç:í n do l~t a.tlo ,J.i:
·C"':cou a dcmbsii.o de dois juize~ •lc •Jir·eito e 
doi~ dezemlm.rgittl ores, cn,j..~ nomenc.:ê.íe~ Li
nharo siclo at>rH·ov:vl:ts pel o pader lughilatb·o, 
em virtutle 1.1:\ Lei n . 12 de 10 •le ~eto!l1hro 
\le 1S91, rJile o fll'oprio Gregnrio su.uceioaou: 
Dcç,·eto de 1 r],~ Otl!u.b'I·(J r)e lS'.ll. 

' VÜ 

Sem aulo;·isaçil:o I~::tislati•~, sem verba. ua. 
lei •lo o1·çamcnto, ou ~em flU•LlqtH~t· outra c.ç
pecíal, cvntru. a expressa disposição do art. 25 
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XII ~ 13 n. 8, d:1. Cou~titniçiio do E.-;ta.do. fr>Z 
r1~sappropriar;t7o mair;avet, -sem nenhuma uti
lidade pn hliea , rio terreno com ::~:; contit ntc
ções e lJemfeitol'ins da. pmca Gener;\l Or.orio, 
pertencentes ã Sneied:ule Portug·uez:o. BonP.ti
ecnte, quo uiio solicitou e~ rlesappropr ia,;ão, 
que custou :10 Esi.Mio :~ f)llltnli:~ de s~$onta 
contos: urr. de 30 de setomlJto.- Boletim 
Mensal do Governo, pago. 53. 

Cont ra totliJ.ç o~ scnti.nentos de pa.triofBmc 
e rle libe•·datle, l:onlr:t torlas ~~ rc;::r·:\s rio tló 
l'eito P''blir.o e crm.<!il•.<ciorwt, taxou rle Pa
trirr!ico O (!CIIl riu d.:ct•ulura (] liA rlis.;olveu r ) 

pode1• leA"iSia.t!vo da N:1ç;.i.o : Tele'fmmma. ·.u- · 
/J!ktV/o 110 ]);m·io do C·m1.m(:rr; :o dr:! Ca;;ita( 
Fcrl~l·af.. 

vm Xlll 

Sem au tori;;·H;-:í.o lr:gaZ c sem verha, m:m •1on 
oXCiLV:lT" :~ rmt Tenrei'ro AmFJt.a, rua Goor;r
nadol· Viclrw•o. Pr<Jr,a da RepuiJ!ic •, r ua J1IH 

nicipol, l'llll dO$ Inn.,ccnlcs, ru•~ l/cnriqv.c All
tQ'.ty, c S . Vi~ente , {lal'U. assi·ri• {ilci.lil.(tl'. á 
custa do thesom•r.J, o assentamento rlu linlws 
1'.lrrcas pam borvl s, ctti•'· con(;(!:;,;;io :t munici
-palicl::~dc dco :o o curtltlll.to do Dr- Grc;;-or·io, o 
enganhei ro Olavo (~•·rreir·:~ , fJilC t;·un<fl.:rio '' 
e;Hp;·e;.a p1·cdiol : lJolel{))'t; ·mer•sa.t. 

Sem t.~llr;>· :sllç•<•> lc!Ja.l, c sem 'll•:.-ilfl, dc
Slpf~l'opr·iou JlO!' rlc; c~rrto.Hit: ~-~!is nm tct·t·c~o 
d:~ Sncle(brlc lnstrueç;lO Henolr<:ent•> qnc ntL<' 
snticitoo~ es:>.t mctliLiá : Co>l<>ncl·cio rl.a A ma- · 
;arws. 

XIV 

IX. 

Canb·n, :~. <) Xpres;;n. disposiçti.o r.lo r.rt. 2;-i · 
~ 13 n. 17 •la Gonst!tnio.mo tlo Estado s«p
,,imin, e olepnis c~•:r.u dois lo;,r:1re:> r h\ Sctt·c
L~L:·ia rle policb : ld•; flt. 

Sendo cr:,sionw·:o tl:\ empl·ezrl p 1·cdi•Jl. 
tru.nsfel'iO-<L i~ ~ocic,!u rJo Vif.la Brr.m•M.o. contr·a 
a expresso. dbpo;;iÇfLO do art. 7 d:~ Lei n. 51ji. 
de 27 t!e :thri l de 18fl2, IJUC mrr.t!rl•• rr;'t:Ct:rÜ:Y 
w.elol·isr· ç•1o dn govm·no rlcste E.vUtdv , senolo 
TIOl' este motivo, e por· não t ce p<~~o o iM)JO-'!IJ 
kqt.tl, nnll:t a tr:m,;far·enci:l., rle sorte que o 
.oi- . Gl'llg'Or·io n i n<h.~ 6 con!;·act,,,.!c com •> 1\s
t n.do. "i>eZ:IJ· o1o ser· p•·cs~flmw rlt•slr! : Dcp~<rl. 
r lo D,·. 1'{t.alíll!l llt!."go, rn-'lrli<XII.lr!. no 1iuH•

;()i2.1';! • ..:. 

Contr;\ :t· cxpre;;s·t tli$posic·ão rio :n·t. 115. 
comhin:rrlo <:o:u o 4.1 rl:\ Cou;;titni;;ii" do E;;.. 
1.:-trlo, pc1-ccl>P. <:l lc ''S -oca•::mcntu.o; wt. 1·a=~Io r.lr.: 
2·1 co>'!lo.< rlc l'ti's annu:ws, quando ::;o t l'llfl 
direito :~ 18 c1mtos annn:Leiõ, de rnorl" <JIIO 
meus~lmoute ole r:-;c:tth o thcsonro rlo Est;v.lo 
lltn 5uo::;, qnc 110 li!ll rlo rJtwtr·o annos c qnall'rJ 
ffiC!J.eS J'líC{(t ::,:ú.,_ 

4

• tl SOil'OiUI /.~1! 26 Cf1)1.l0S •l.J llC 
criminosamente J:.L tcnr recelndo parte,~ pre
tende i·eceller o re:;to : Con{is.,;;o do n,·. Tfrall 
,,,urt,r;·?o (cil« 110 Comm.cl·cio do Jlma :o:ws. 

XI 

Contra :1. Jitt~rn.l ll isro;ir;:lo rln art. 25 § 2 
r) do 45 §§ G e: J::l 1h Con~Litnir:iio do Ei>lad() 
nomcm;. t i t rl ;\ eo:nnliss:ln para tJ·,l:li ffirt-t.r, (1.' 

ço;nntc:Ut:l· o ó~!,ne do rl.eo·dm· a.lt.;! f.ll) Oí·çtt
mcnto, dopois rle ter- cnn,;o.(,.,tirlo t(ll<l a mi
rrorin n:í.o <:Otn p:tr•}e~s;:c iLs scssües r.lo Ijori c-.· 
f.r:•I:-'I•Hillq, ]Jltl'a evitar fJ.UC este votr\sse ~L lei 
m·çu.,n.c:·lttt,·!!c: I den·t. 

Protesto. - .r:·lzo ~:cccroxAf. no I·:s
TAilO l>O AllA~.O:" ,\S1 '".\[ ~3 IJ~! JAX~:IKO IJE 

18rlZ. 
C:m nome 1ln. Lei. rlo Govarno Ll:~ Uníiio c 

da .Maf;istr~ ltltl~1. Fcdet·:tl, cn_ja;; uttrihniçõ~~ 
fo1~1n1 sequestr aLlns, PI'Otcstn cou t ra l.t~ los os 
ados (l O Pre,it1c:n te rio E~tar.lo tlesrle o cl i:~ 14. 
1io en~·r-entc, :tttca t :ttorio~ iL Constitui\;:.i.O e 
Leis Fcolcmes. 

Em tempo opportnno pnltlicarci as razões 
de coovicc;ão <l'o~te meu Jli'Otesto. 

O .Tnir. S~iCJual, - Jo:co Fo·an~!sr.o Pogg~· 
r/,r~ Fi:flWtl'e(/0. 

0 J UIZ SI;:CCI<l X.\T. ():) ESl'.\00 DO A~H7..0~AS· 
A O l'ULH,!CO J; A TODOS O~ ao:;~ Cli>ADÂvS 

Contra todos os principlos tlc Direito Aclmi
t~;st;"\lt'OIJ, qn!:l não conhecr3, e cm•tr<t as l eis 
tio bom .~msa, que niio tem. vr-or·og-ou p:r.r<\ o 
yn·escntc ca:~rcicio dn:1s leis ele orçamrmlo -:
nm<1 do ~overno rlictatorial, outra. do Con
!Jl'esso : Commercio dv Ama:onas. 

F.m cnmprimerlto do devei', quo mo impuz 
f)(Jio meu prntesto do :.!:l •lo mcr. olo J;onelro 
linolo, tlc il:tr pnhlicir:!:~tlo i• ~ ra~úCS do C?n-· 
vic~io ,1ue me l~v.~ram :\ l:mçal-<:lom pnhheo, 
p:tsso :\ ra.~cl-o com a mnior sin;;cler.!\ e des--
pretelleiosarocnte. 
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E' a"'ora. occasião que reputQ opportuna.' Permitta-me o Sr. Dl'. Gregorio que lhe 
não o f~zendo, antes e n'aquell<l epocha, pam diga, que quem tem andado e procedido sem 
uiio ex~1cerb:Lr mais os :tnimos jit exal- reO.exã.o e sem prullencia é S. Ex., desde a data 
t<vlos: evitando assim novos conflictos e, t .. l- em que :J.;sumio a administração rlo Estado, e 
vez, m:üor e.Q"usã.o de sa.ng·ue. - sobretudo do dia 14 do mez fintlo a esta 

Convem que se.ja dito, e fi~ue consignado, parte. 
que nllo publiquei ])oletim: mas um p1·otesto Nunt:a. disse ao Sr. Dr. Gregorio, que que
olflcial impresso, em cumprimento <.le meu ria intervir em negocias que escapam ;\ mi
dever, e sob a minha unica. e exclnsiv<\ res- nba alçad<l.: e nem em acto alzmn de sua 
ponsa.hilidade. de~astt>ruia administração. ~ 

Ante5, porém, de entrar na materi<l tlo O Sr. Dt". (h·egorio podia rasgar a Consti-
PJ'ote;to. sejão-me pet·mittin~ts alguma~ pala- tuiçi"w do Estudo e todas as suas leis ; que eu 
Trns em respost.-. il.s íllnstradas red- · cçoõ·~' do nudl\ tinha qua Yêl' com i~so : mas r~speitasse 
Din,rio tle Mantios e Estado do Amazo<w~. uo a Constituição e Leis Federae~, a: quaes eu 
que prometto ser breve. nilo poclía consentir, com o meu ~ilencio, que 

Che.!!"ando a est."l. capital a 18 de Agosto de fossem impunemente viohtd tS. 
1890. onde l'irn exercer o c;wgo ele jni7. ·los I Com estas e que eu teuho que Yer e uão 
casam~utos. em vir-tu,le de ;:emoç;~o •lo cargo com os actos administrativos do Sr. Dr. Gre
de Juiz de Direito da conl'-'rca do Tury-:t;;~ú. gorio. 
no E;tado do .\faranhão, jã encont1·ei con~ti-l - Rejeito a deferencia que me quiz dispenso.r 
t11idos os dons p:<rtidos políticos DtDWCRATA! o Sr. Dr. GrBgorio: porque, si a!gnma im
e FEDERA.LXST.-1., passando este mais tarde -~ 1 porta.nci<' eu posso ter por mim e em razão 
denominar-se « ~A.ClO~AL». elo meu cargo, a sun, defereocia. não m'a, tira; 

Não me tilhndo a nenhum dos 1lons par- e si nenhum'" tenllo, tnmbem n[l.,) m'ada. 
tidos, me e fn'r<to confe3S!\r que mantive O Sr. Dr. Gregorio não tem orientação al
::;empre as meihores relaçu~s Je amisade com ::rnm::t política, riem administr'<\tiva, não tem 
os Chefes do põtrticlo Democrat;t e sen8 :nni- ldéas ; não tem princípios e não tem escõia. 
gos. como com os chefes do p:lrticlo N~tcional Fner:do-lhe a. devida justi~''• reconlleço 
e seus amigos t<1mbem. . nelle um perito Engenheiro de arrojadas 

Nunca envolvi-me 0:1. economia e política coucepçiíes, não obstante de;;conbecer os meios 
dos pnrtiàos mi!itl"ltltes, pouco se me d:tndo, •le :1s pô!' em p1·atica: mas como jurisconsulto 
que o Estado fosse governadl) pelos Demo- é nullid~\de ; ignora os princípios mai~ come
era tas ou pelos N<\Cionaes, on pelo Dr. Gre- ziJihos de jnrisprudencia, d<> direito e de Jus
gorio com a: [JCnte que tl·ouxe do Pi:luhy_ ti~\; desconhece a le.!!·islação moderna., desco-

A prova do que levo cti;o, e de que n(io me nhece <lS re~ras de 11ermenentic:1 .iurirlica., de 
qneria envolve!· em política, e qne fil-o p1xblico direito allministm.tivo, os p1·iucipios de eco
pela Im!_)I'êllS:l, é que recusei no domínio do I nomb política, e a sciench\ de bem ::rovernar 
Governo Provisorio <\ inclnsão do men nome os povos. ~ 
para Vice-gon,rnadol' do Estado: c '11\C re- A sna ndministmção tem sido uma série 

cusei u1n<t cadeira. no Congre~so do E~t,,clo ; é contirmmln llo desastres : c de desastre em 
que recu:;ei fiu~lmente :L nome:1ç;."lo de De- desastre c<lllirà impr•3terivelmeute no allysmo, 
s<>rnb"rg:\dor para. o Superior Tribunt~l de cl'ondc .iiunais sahirá. \ 
Justiçél do Estado. D~u las es~1s simples explicações, en tremas 

Si. como ~idaclão tl'um p~tiz livre, tenho idéas no assum11to que motivou · o meu protesto : 
políticas: nrío tenho que d'is;;o dar cont:ts a expenucndo as razües de convicção que tive 
11ina-uem. para fuzel-o: 

Julgo-me, como qualquer cidttclão, com o 
direito de npreciar e louvar os actos bons, 
justos e legues, como <.le censurare_ reprov<tr . 
os mãos, ille,~aes, violentos e arlntr-arios: e Ha.vendo uo dw. 14 do mez findo diversos 
com maioria 'àe razão, tratando-se de cumpri-i cidadãos qualificados, como fossem Deputados 
mento de de-veres em razão do cargo, e quando ao Congresso elo. Estado, membros do Superior 
via vioh,r-se a Constituição e leis fecieraes, Tribunal de Justiça, Juizes, Advogados, Com
como mostrarei mais adiante. mercian.tes e outros convid:l.do ao povo para 
· O·Sr. Dr. G:reLrorio, no officío que me di· uma reunião na praça do Gener:'ll Osorio, 
rigio e fel-o pu~bli!!a.r pelos tres Jornaes de afim de deliberarem acerca das-medidas a to
seu atreição, me declarou que não acceitava mar-se concernentes ã. politica e negocias do 
o meu protesto por não ser ~ producto ~a ;·e· Esta~o :-~esulton dessa reuni~ ser a:ccl~ma~o 
"fie:J;üo e da prr.vlencia: que nao reconbec1:1. em Prestdente d'este Estado o estunavel c1dadao 
mim autoridade pa-ra intervir em negocias, Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro; nomeando-se 
qiiB escapavam_ a minha alçada ; e que só me nnm Junta.Provisoria para governar ate u. 
res-pcmdia 110r mera deferencia. vinda do acclamado, e elegendo uma Com-
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mis...~ composta. dos cidadãos Dr. Almino 
Alvares Affonso, Deput:tdo federal, Tenente
coronel Lima Bacur-y, Deputado Estnlloal, e 
Capitão Leonardo ?IIalcher, proprietario e In
tenU.eote municipal, afim de commuo!cur ao 
Presidente do Estado o resaltado <L'l. dGlihera
ção tornadn .. 

ChegmHlo eSSt\ Commissão, em um carro, 
às pot•tas de Pn.lacio, algumas [lessD<'l.S que 
guu.rdavnm o Presidente quizerãm obstar, 
que ell;~ tivesse ingresso no mesmo palacio; 
mas, cbe!!':tndo o me;;mo Presidente rnttodou 
que a d itn commissüo entrasse e que expuzesse 
o seu ttm. 

Ach:tn<lo-se n. Commis&'io no salão de honra 
do Pnlncio, e tlifficilmtmtc poüenclo cxpôr ao 
Presidente ü seu fim, foi alli mesmo :.•gg-re
dida e trur:i•l:Hl::t pol' aquelles que lá e;;tiYam : 
re;,ulta.n•!o ;;n.hi r o Dr. Almiuo, gr:wementll 
feritlo pot· uma balaacilll<Hh1 DllC<''I e utn golpe 
no qud.~o ; !'~ridos os demais membr·os d<> 
Commi:>Siio á bal:t e a punhttl; rerido 1\ b::lln e 
a. &\bre pe l:\ policia um homem elo povo 
que se ach:·.va. tambem em Palacio na or:ca
siã.o em que se retirr.m; e mprto um soldado 
de policL~. 

Pot· mais arnwcla que esth·e~se a Co;,;mis
sao, fa<:il ~erh1 um:\ meLlida qm\lrjUCll' de pru
dencia e ele humanidacle, de civilisação e 
de moralid:Hle, atê mesmo ))reudenclo-<1.: 
porqu:tuto tres homens sômente j:tm<>is resis
tiriam a um IJata.lbão de políci:t prodigamente 
municiado, e ante:·ip:J.damente exercit:·1dO, que 
se achtt'>o. postado ás portas e iotet·ior tia 
Palaclo ; e hem assim a muitos outros amigos 
elo Presiden te. e trab:.\lhadores do trapiche do 
Esta.Jo, e dns escavacoos das ruas <ht cidade, 
nrmados •I e ri fles e róvólv~rs. 

Nüo foi o Pre:Sidente aggredillo peb povo, 
e menos aindn velo brioso 36° uatalhão de 
infautari:~ ; e sô neste caso ;e justi11cnrh• m:1is 
ou menos n. ~u(l. resistencia ; si porventut-a. 
não quizesse imitat· na abnegação an iuclyto 
e:r-impet~tdor D. Pedro de Alcantnrn, e a.c 
bravo e patriota Geoerolissimo Deodoro tl:t 
Fonseca, para evitru.· a effusão de sau1;ue. 

o procetlimento do P residente e ue seus 
amigos e ,:ruardadores em Palacio para com 
a Commissão só pótle ter o qu:~.litlc.~tivo de 
barbo.rismo : porque o despotismo só foi <lado 
nos tyrannos do quilate dos Solanos Lopez e 
Balmacedns dos nossos dias, e dos Neros ele 
outros tempos. que a bistoria registra com 
horrot•. 

Um po,·o livre e civilisado não se governa. 
a ferro, fogo e bala : mas com a. lei emanada. 
do poder competente, por mandado do mesmo 
povo. .. 

o decreto do Presidente declarando a 
cidade em estado de sitio e suspensas as 

. garanti~s constituciona.es ê illegal e att~nta
. torio da. Constituição da União, que fot por 

elle. infringida : 1>0r carecer <le competencia. 
pam decretar dictatorial e tlespoticamente 
uma tal medi(kt. 

E:Io. hum enzano material , assiu1 mesmo 
tla. prime ira Co~n;;titoição uo Amazonas. ' 

O art. 105 d(l Constituição do Estntlo só 
confere essa raculdi1de ~o Presidente nos 
casos do a.rt. 80 da Coo;;titniçiio Fetlera l e 
este art. SO esm subordin:vlo ao art. 35 n. 2 
que só confere essa faculdade ao CoU!rl'e:iSo 
~'e<lera.l e ao a.rt. 48 n. J;j, que coufe'í·e ao 
Poder Ex~utiv!' . ua t,;nião ou Ee~tS agentes 
respous:wets CMtnJ.Stros) na ansenc1a do mes
mo Çoogresso. 

"'s Constituiçues do~ E;;tndos em caso 
algum potlerão couter disposiçõ•~s an tagonicas 
e contrarias ú Coustitnição Fetkwal e leis da 
Vníílo : e Ci.lso contenham, serão como si não 
ex:i:;tissem ; tanto mais que o art. 63 ·d<t 
coustituiçl'io Fedet\ü lll<\Ocla. respeitm· os 
pl'incipios coustitucionaes cht t:uião, e em seu 
ltl u lo 2• arts. 53 a G7 não conferem seme
lhantes attr ibnições aos Estndos. 

c,<so necessnri:\ se lizesse uma t:\1 medida , 
cumpriria ao Presidente pedir no Governo 
Federal, que fosse ella decret<lda tlelo poder 
competente nos termos do n.1·t. 6° u. 3 <la 
Constituiç;'lo Federal : e, ainda mesmo qu(UldO 
o peesiüente dictatoriul, despoticn e absolu ta· 
meilte podesse suspender os efieitos da. Con
stituição do Eotnd{) :jamais teria o poder 
e a faculdade de ;;uspe!lde:- ·os da Consti
tuição Federal. 

lllegaes, :trbi trari<ls. violentns e de.~poticas 
for.\m todas as 11riõúes mtuJ•lar:las e ll'ectuar 
pelo Presidente do Estado •le homens quallli
éttdos, como l'ossem, o Vice- Pr·esi(lente do 
mesmo E$tado, o Presi(lente do Congresso, 
Deput,tclos, membros do Snpel'ior Tribunal de 
Justiçn. .Juizes, Advogados e ouh·o~, oem 
mesmo esca)>au<lo it. pri:;ão os feridos! 

F:lctos Llá ordem dos oue se dera m :;est:\ 
cnpitnr, desde o tli;t 14, EÔ encontr:1m seme
lhantes nos nnnaes dos povos lJo.rharo:; e sem : 
leis, e sinão vejamos. 

A' ~cepção de Jltlgrnnte delicto não poderà 
ter lognr a pl'isão sinão clepois de pt•onuncia 
e mediante ordem escript<t da autoridade 
competente: nioguem poderá ser conservauo 
em prisão sem culpa formada e nem n el!a. 
levado e detido, si -prest:~r tian~.a. idonea. ; 
ninguem será sentenciado, sinií.o pela nutori
dade competente em virtude de lei anterior 
e na fórma :>or clla regulada, e, lin~lmente, 
;;os accusados é asseg-ur:ul.n a mnts plena. 
defes:1, sendo-lhes entregue dentro de 24 
horo1s 11. noto. da culpa.; tudo nos termos dos -
§§ 13, 14, 15 c 16 do art. i2 da Coustitui~ão 
Federal. 

E lJ:ltla disso obset•vou o Presidente, e nada 
diSso respeitou I 
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Dafht a. hypothestl 'tle ser cri~ninoso o proce
dimento que tiveram alguns cJd,vlitos, aclln·se 
0 cus~ previ:;to ml lei: por.Jil<tnto, con~erta
rant-S·~ 20 ou JJ?<tis pessoas p tl'<l. o nm de 
deporem um pre.sH1ente de E,bclo e; port:tnto. 
uppor~m-se rlirecta.mente e ~or f.cctos ao 
nvre cxerl!icio do po·ler ex:cclltiVO do g::;tado. 

E' "·ime político e de conspiração ttetinirio no 
liv. 2° tit. 2• cap. 1• do ctJ.di_,rs-o p~ll<'.l ; ? o 
proce;sn, jnl;;-o.mento e Pl!lll'f''lo_ em hl c~nn .. 
süo d•t r;ompetench e jm·•~·hcçao exclustvas 
rlo. .lll,tíça e tr-ibulll\CS ('e,ieraes, nos teru1o~ 
llreceitu ,elos pelo urL GO ~~ttrn-1-:-rla Con: 
stitaíç-lo Fe•leea.l e art. !v lettra.-1-tla lei 
D. 84H de ll ue outubro de 1800, que DÜO 

foram respeitados pelo p,·esilleute. 
De~co•.ertos e conhecidos os cons:p~m·lo:-es, 

tleVÍ<1ln SCI' el!CS CUtl'Og'lleS l~,j\lStiÇ<l. l'e:lerul: 
denuocl;~lloõ, proooss:1.do.s e JlllB'~vlos a.ftm •.le 
sere"1 con.Jemmv!os on ubc;olv!ua3 em nome 
do. leí, e níí.') de~potlc:1me~ü? de~t~<r_rado~ po1' 
qttem não tinha, competenct;~ pa~~~ .Jul;;<~l-os e 
-conrlemua!-os sem fOt'r.l!lht de Jn;zn. 

Dado mesmo o caso de condem::u1.{:1i.o por bl 
crime, depois de es~ottt(los os r~cu~o;; legaes 
e de pàssa lo em jul~ado em ultlma. JuSt<UlCl<_l, 
só no PoJer Ex·::c:rti>o da União compet1" 
J)l'i>ativamente ind11ltat· e connnutar as 
;,cna~: Constit;ü~l:o Fe ler:tl. :H·t. 'lS n.l3. 
•· Des·le o dia. !4 'tto mcz findo 'lae a. pnpu
la~.ilo de~ta cillade tem est<vlo em continuo.,ios 
sobt•es:tlto:>. lút·a tle seu5 h<\bito5, sem ~:wan
ti<~s, sem rtéção para os •li ;T~reu t~s r.tmos de 
~üh: depen•lemlo tmlo 1b. >o:1h1de de :: 
homem, q ne s·; ;tr,•oroac m dc.>p!:tti::o Dictacl•)l': 
coucentr;\mlo em sn:tS. mãos toe! o~ os :•od<.!l'ê~ 
esttheledrtos, e g-arantiolos pela Constituit;;ão 
() leis l'edera~s. 

Pot• tod:>S estas c:ot1Sidcra~ue~ foi fjne, e:n 
nome ch Lei, do Governo da. Gnião e 1b 
Ma ooi~tratnrn. ~·cc\el'<.\l, cuj,\s t\ t t:•i lmir;ões f o r>\!11 
~eq~e~tro.·las, lJI'Otest.eí contra. as in[t·acçêJes.c 
profnndo:l g-olpes, cbdos pe_lo Dt• .. Gr:e;:cmo 
'!h:1nln:ltm·;;o de Azevedo.'~ Con~tlhuç·io e 
leis rede~aes : e contr:• tO(iOS os sens a~:tos 
m·bitl'<trio;:, ilieg;n'!s, violento:; e dictatoriaes, 
;;ó propl'ios de tyranoo5 aooolutos. 

R•ttilka.odo o me1l protesto, concluo fa
zendo um appcúlo a todos a~tu~\1~5, aos· ~tuaes 
cumpre uerender a Collstttutç:~,:o e _J.e1,; da 
União, e a todos os hon5 c;cliu.l:;tO~, :.t<ll11 ole, 
unidos. 11ossa restabelecer-se a or,lem e a lc
~a.lidade. 

~ :Manáos, 11 de revereiro dA 180:?.- O juiz 
scccion<t!, J. F. Pogg; de FigtlCil'e<lo. 

1i'A'l'AT,, 12Dlll'i::Yi::REIP.O-DeputadoA!miDO, 
:Ma.nâ.o;. 

t"clicito->os p~lo vosso restabelecimento.
llf orein1 Dias. secretario interino do go
-verno. 

1\.'I.TAL, 17 DE EF.\'E:P.ElP.O-Depntaolo fAderni 
Allllino Alv<U·es Afi'onso. M<tui&.os, Belém. 

No d11plo c:.wncteJ•,úe contet•r·ancoe de parti
d<1río do constittlcionalismo d., Ref1tbli.:a, de 
cot•àç:i.•J vos fdicito ror h>tverdes S>lrttdo dns 
vossos glorioso; l'erimentos.- Bm.z ele .1.;!

drade Mello, Cllefe Úl) Poiich1. 

SE:SS.\0 DE 12 .DE SETE~IBRO DE lSDZ 

O Sr. O li veir.a. Pinto- Obede
ceu do nniC<\mente ;\s imposlçües do meu elevar, 
vo11, St'. pt\,sideote, occupõtl' e~ta tribuna, 
tendo p Jr objectivo. ta.nto qu<tnto me se,ja 
po:.sivcl, aco:up«nll~r nesta rl1scussão as pro
posi~~v"s exterO>là<tS pelo illu;;tre deput;.tdo por 
::ierg·ipe, qote·hour:t uma cadeir-a no seio desta 
'!au1at':L (apoõado.~). rmla seriedw.le e pela ele
vação com qna sempre ClnCliii''L os <IS~umptos 
de que trata. (.·\poôarlos; liwico bent), 

Eu hL;;timo, s'·· presidente, e lastimo cor
d~nl e sincaramcn.Ul, q11e com tiio l:n·ilhante 
.i ntelligencia, com t<lOt<L d~licac;i:o vot.ldit ao 
estudo rta materb sujeita (L uebate, se dei
x~t~se, to,hvia, o nobt•e d~put,Lclo rlon1i!Hn' pelos 
pPeconceitos qne eu julgnei IJUe só podcrit\m 
inílnil' no eS[1irito d.1quelles par:. flS qnaes a 
Chin:-1. e o> chine~es fas:;em be1n couheddos. 

O illustre deputado 11ào me cau;;,,ria sor
prc~a :tl~mn;), si, enco.J';Jndo a questi'ío da 
immigrn~,:ão chincza sol> o ponto rlc vista e!!O
nomko, enu11<:i:1.S:::e as doutril!ttS que <1. S. Ex. 
tlprouve enunch1r ; so~pz·elJe~ldcu-mc, entre
tanto, ver o 11obre depntado, pt•est~tnrlo fé, 
ceJendo ao influxo dos ]WcconceHos que domi
nam aimb ~s espiritos do muito3 soh1'0 o chi
nez, ennnci:w juizo mais do que tlesraYomvel. 
iojudoso a um~• 11acão, cuj:1. civilisar.ão anti
qubsim:\ lem resistido ao,; maiores embates, 
e qne, TJl'ecedeiH.lo à ci-.i!isaç:i.o egypcia, i' 
per~a. a grega e á romana, subsi.;te :llnda 
ere<!l:l. e firme, enfrentando a t!i\·ilisa~.:io mo
derna. 

l\le ~orprehendeu de>·êra.s l')lle o nobre depu
tado trouxesse iJt~r:t •stn. tt•ibuna, como ver
da.dei!'os, fl1ctos que são absolutamente falsos 
e repugnantes à mor-Jl cllincza, como prc
cural'ei demonstrar . .. 

O Sr... F:cusnELLO FREIRE- Eu não fallei 
sobre todo o chinez, mu.:; sobre o c1liuez que 
immigr:t. 

O Sr~.. OLIVEIR.A Prxro .:- Eu responderei 
ao aparte do illlBtre deputallo opportu
namente, 
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·s. E:c., infelizmente, em vez de erlca.I'al' o 
-chinez agricultor, o chinez moralisa.do . •• 

0 "R. FELISBELLO FREIRE - Esse DÜ.O 
·i.rnmlgra. 

0 SR. OLIVEIRA PIXTO-.•• a. grande massa 
--da população chineza, cuj(l. moraliclnde não 
póde l'<·cehr conJronto com a moraltdade de 
al<>uns paizes dos mais ;\deantadosda. EurOJia, 
qne niio pó, h; receh<l' confronto com n. nogsa, 
que é nenhuma, o nobre deputado, em vez de 

--enc:tr-tr o vertbdeiro chinez, a!tricnltor, mo
mlisa.do honesto. eom o saotinJeoto perfeito 
da. hier~rchia.. oÍJedecendo aos impul~os da 
mor ,J pura t.le Conru~io ,_ o no~re dept~tado 
eoe>~ron antes o cooLie mthnno, mdostamco, o 
<;oolie clline:t., vert!.adeiro i!lota na sua patria, 
~rfeito parià. 

O nobre deputado, por tnilto, procurou, com 
sna maneira. de argumentar, eom a enuu
·ciação dos seus pensamentos, como que _d~s
-v.iar a attençii.o da camara do verdactetro 
ehinez. honesto. mora.listdo, cledica.do ao tra
balho ·toorali.:;ado, e que, como tr-.Ibalhador, 
.:nã.o pócle receia.r conl'routo, não póde re
ceill.l' a. concurrencia de qualquer outro, 
nem mesmo do sueco, primeiro trabo.lhador 
-do. Europa.. · 

o Sa. BEviLAQUA- Mas e que esse cllinez 
-nunca pisara o sólo do Brazil. 

O SR. OLIVEIRA Pnrro - Sr. ]ll'CSiderittl, 
o que fez o i !lustre deputado, quando encarou 
.a que:;tão S!lb este ponto de vista i 

Velo apenas rlh:et• ;.i. Cmnara dos Deputados 
.:que nós br-a.zileiros, que nó:; republicanos, 
procedíamos a.nti-patrioticamente admittin<lo 
em no~o seio um:.1. immigração corn].JO.:;ta de 
individuas abasta.l'dat.los, humi.iha•los, que 
~nharn corromper a. moral de n~populaçii?, 
-otrnando-:t inapta, paro a conqUista da ClVl· 
lisaçã.o moderna. 

M<lS, Sr. presidente, como demonstro11 o 
nobre deputado semelhante propo~içã.o ~ 

S. Ex:., Ia.nça.ndo o seu olhar de homem 
intellin-ente para a China, deixou~~ margem 
-o verd;;deiro chi uez, desviou a sua attençã;o 
de tudo quanto nobilita.va. aquelle povo, de 
·tudo quanto o ergue e deve erguer na n.~re
ciação de todos, para ver unicamente defe1tos 

. que não são reaes, crimes que nunca foram 
demonstrados ! 

E S. Ex .. disse desta tribnna que na China. 
· o infanticid1o era um crime commum, que de
~a. nos causar verdadeiro horro1•, e inspirQ.l'
nos repugnnncia o povo cbioez ! 

o SR. FRA..'l"crsco FaErRR -Não disse isso; 
disse que os chins que im!fiig1•am para outros 
;patzes commetem esse crxme. 

o Sa. ouvE IRA Pu'm> - Perdilo, não com
prehendo _a distinção doJn.obre deputado l 

Cam:~rn A.. ~~~ · 

Ella. niío pó(ie resistir a aoalyse, 
Si V. Ex. voltar seus oll1o3 para a Chin:\ 

de e:spirito despreveuirlo, coto inteira sereni
dcvie Jeanimo, sern paixii.o al~um:;;si P.st•Jdal' 
o povo chinez e chegar it eonvicçii.o prof11uda. 
de g ue es~e povo é composto de homens tn bo· 
rlosos Cl /leis ao cnmpr,mento de se;Js deveres, 
severos cumprirlorAS de ~eas contractos, le· 
v<mdo n. sobriedade até onde se • pófle levar, 
sem sacritlcio da sabsistenr-ia proru·in, e ua rios 
ser;s, pam. o q11e tra.brtlha.m e t r>lbal!ta.m sem
pre; si chegar â convicção de que <l um povo 
muit.o aproveitavel, o nol.lre d~:putado não 
põde dizel' qne-e\leslá. estão nestas condições, 
mas-que aqui uão o estarão. 

Nilo vejo uma rn7.iio de ordem .seientifica 
éue possa. patrocinar a opinião do nohl'e 
õeput.ado que, em m.'l.tcria, de anthropolog-ia, 
d competenti::;simo e póde falla.r de cnrleira •. 
Não sei que principio de anthropologia. póde 
autoriZ<\r S. Ex. "dizer que um povo que 
tem ce:·tas qualidades na sua patrin, tr.tn;;
plantado par~\ outro paiz, perde essas mes~ 
mttS qualidades. Nào ha. um principio scicnti
fico, aothropologico que possa. explicar este 
f.lcto . 

P(lrtanto é miste1· que a proposi~o do nobre 
deput·ul•> se maotenhtt, que S. Ex. demnnstre 
q1le, de r,,cto, o que n.ffirmo não é a ver,lade, 
isto é, que o povo chioez nã.o tem DO seu paiz 
as qu111idades qne eu reconheço. 

O nobre tlepntado, que lcvn. a sua cbioopho· 
bla no exces~o, deve, entretanto, estar de 
accordo commigo neste ponto. 

Nilo creio que haja opinião divergente no. 
cas-1., <lesrle que se faça. um estudo coosciell• 
ctoso sobre o chio.ez. de que elle e um cida..lã.o 
laboriosa, de que elle e um elemento eouser
v:vlor, e po1• isso mesmo orJeiro, pois que 
estâ isto sobejamente de!lloo~trado peh~ ma
nutenção da civilisação chiceza, que é anti
quissima, 

O 81."- FF.LISnBLJ,o FREIRE-V. Ex.permítt11 
um ~parte : por que é que os paizes pnra os. 
quaes estava encaminhada a immigração chi
ueza a A.ustt'alia. Estados Unidos, acabam de 
ex:pntria.r os chinezes J 

O SR. OLIVEIRA PINTo-Aceito os apartes de 
v. Ex:.; ou~o--os com a ma.:timaatten~.ft.O e de
claro que quizera encontrar sempre o os debates 
homeus da estatura intell-ctual do nobre 
deputado, porque S. Ex:. estuda as questões 
com elavação de vistas, de modo a collabor11.1' 
eftlcazmente no sentido de esclarecar as ques
tões. 

Hei de responder ao nobre deputado, e devo 
declarar que não fugirei ao de~te, porque. 
si · nlio tenho idéas preconcebtdas, tenho. · 
todavia, convicções profundas. 

Aproveito · mesmo a. opport!J-Di~de para 
declarar que, quando pala prunen·a. vez,~-
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agitou ~5ta qu~stão na. A~sem~téa. Provincial 
do Rio de Jao.eJro, em CUJO seto eu occupava 
eDtão uma cadilii."J. achava-me dominado pOl' 
verdadeit•as )'revençues, tinha no espirito pre
eco.ceitas contr[l. os chinezes; pareci(l-me co uso. 
tão altamente repugnante a immigração chi
neza.,que ate causava-mesorpreza ver lwmeu:; 
illustl"ados pugnando por ella.. Mas depois üz 
no me a e~pÍl"ito verdadeira tabo[l, rasa; pt•ocuo 
rei ler tudo quanto havia., pro e contra sob!'e 
a materia ;estudei o. questão em todas as fon
tes que pudesoem tra7.er-mc conhecimentos 
exactos e uo fim de algnm tempo pensm'<t di
versn.mente. A declucc:;:ãa que tirei, feito o meu 
estudo, foi que a gue1:ro movi<lu. ao clüuez em 
dive1•sos paizes resultou uuicament~ th 
absoluta impossibilidade de I}Ualquet• tra
balhador resistir á coneul'ranét do tr~tbctlhn
dor cbinez, porque o cltíucz é, uutes üe tudo, 
homem dedicarlo ao serviço a que se entrega, 
'é homem qne tem nor;ões de agronomia pra
tica, c homem ~Jne não pe~·de tempo, não se 
entrega nos desregramentos, como acontece 
com qu,tsi todos os trabalhadores. 

Deste moao é impossivel n luta ontre o tra
balhador de qntllquer paiz do mundo e o chi
nez. e por ess:~. razão levou-se par[L o terreno 
poUtieo o odio que contro. ene havia e que 
devia ficar no mundo !lconomico. 

Foi realmente escandaloso que a Repulllica 
moó.elo, os Estados-Unidos, tizosse ex:Cépção 
para o povo chioez em rela~o á livre eutraúr~ 
em seus portos. 

E' o facto que se observou na Ga.lirornin, 
que S-3 tem observado em outros paizes, a im
possibilidade por p:.wte do nacional e elo 
irlandez de puderem concorrer com o tr;l.ba
lhador chioez, pois que o chinez trabalha por 
menor su.ltwio, oii.o se entrega ao alcoolismo, 
que e, alem de pernicioso em extremo it 
saude, um >icio muito caro, tra.balh:t todo o 
auno, e não ac1la trabalho algum degradante. 

O americano e o irlandez, n1í.o podendo con
cçrrer com o cbinez no trabalho, no mundo 
industrial, levaram a luta para o ca.mpo poli
,tico. 

V. Ex., Sr. presidente, sabe o que são as 
lutas eleitoraes nos Estados Unidos; como se 
organizam verdu.deiras claques em torno de 
um nome, e, como o chim nii.o podia votar, o 
nacional, unido ao irlaudez, mesmo o não na
turalisa.do, abriram luta contra o cbim, e este 
foi esmagado no campo politíco, porque fõra 
vencedor no Clampo industrial. Esta é a ver~ 
dade incontestavel. 

O Sn.. FtmQtrL"d: WER.-."ECK dà um apa.rto. 
O SR. OLIVEIRA. PINTO - 0 nobre depu

tado· pela Capital Federa.! lembra com toda a 
Ollportunidade a 1 uta aberta. Da Californi.a 
~ntra o cuim J?elos soeia.listas. 

As idéas exag-eradas de Keo.rney agitaram 
oespirito publico e Kearnoy ])restava nessa 
occn.sião serviços ás pretenções elo general 
Butter citado pelo nob••e deputado. 

0 Sn.. VINHAES di!. um aparte. 
O Sn.. OttVEW.A PL"\-ro - Creia. o nobre 

deputado que eu não rugirei ao ueba te e ... 
O S1'.- 'hNUAES dâ. um aparte. 
0 Sn.. OLIVEIRA PIXTO- 0 nobre deputado 

diz que os socialistas não eram agitadores ... 
O Sa Vr'I>HAES - Não eram. Eram homens 

amigos do seu pa.iz e que não querin.m aque!la 
pr;1ga. (Ha outr-os apartes-) 

O Sa. OLivEmA PINTO- O nobre de1Jutado 
parece que D1i:o quer que eu lh2 responda ; 
por isso prosigo. 

Acredito, nas boas intenções do nobre de pu· 
ta do i mas, nestü q uesttio, S. Ex:. est:.i mal 
informado. 

O SR. VrNHAES - Tenho estudo.do tanto a 
questão como V. Ex:. Digo e repito, que a 
naçfio não quer o chim. (Apoiarlos e ru1o 
apoiados.) 

VozEs- Quer ! Quer ! 
0 SR.. VINHAE3- Não quer. -A C:l.mara 

não representa a opinião do pal7. neste ponto. 
A nação não quer os chins. (.4.plu·:es, j)l'O· 

testo.· e reclamaç<ie.<) . 

(O Sr. pl·esidcnte perle repetidas '!lBJes 

attOII!!l<i'O), 

O SP.. OLlVlllRA PINTO- E' admil':wel, Sr. 
pre5t(lente, t<~.nta. paixão ante o estudo que 
estou desenrolando, quer da parto daquelles 
que me honram ouvindo-me e collaborando 
commigo no sentido de ficar patente e bem 
n.caentuado. a verdade com rela.~o iJ. immi
gração chíneza., quertla parte tlaquelles que 
teem idé.'ls diametralmente oppostas ás 
nossas, verdadeiramente antagonicos com 
elhts. 

Sr. presidente, a questão não póue serre
solvida com pab:ão; deva ser resolvida. pelo 
amor;\. verclade, porque o que todos nós qu~ 
remos é o bem do paiz. 

(Val'ios Sl's. JJ~putados clã o apartes,) 
O SR.. OLIVEIRA. PINTO - Sr. presidente. 

esta questão não pôde e não ha de ser resol~ 
vida siuão com calma, com serenidade; qual
quer q11e seja. a opinião de cada. um dos meus 
collegas sobre a materia, esta. nas suas mãos 
externai-a pelo voto, seguodo os impulsos 
da sua consciencia., votando contra oo. a 
favor do projecto do Senado. . 

Não sei por que razão se levanta tão grande 
celeuma, quando eu fa.Ho ; entretanto tenho 
consciencia. de não ter proferido uma. unica 
phrase, uma unica palavra, que pudesse ferir 
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a susce11tibil\dade de qualquer dos meus col- emquanto, apenas enunciei tle passagem um 
legas, porque eu sou homem que respeito ou outro pen~amento. ' 
absolutamente, com meticulosidade ate, o di~ O nobre deput:trlo acaba tle affirma1• que na 
reito do$ outro3, a convicçã.o de quem fJil<ll' California a questii.o n~o foi politi~~. 
que wja, por m:•is antagonica QU(J el!a se.i:t De a~cor·l.lo com S. Ex:., não era e nem 
comn. minha m:\Ileira de pens:\r, por mr\iS all- devia ser. 
surdn. que me pwer;o.. Pot·ta.nto, qmtlquer que Mas, o que ning-uem contesta é que a 
seja '' (lpinião dos meus collegas, quaesqtter CJUestã:o se tr-.1You entre os cllinezes e os ele
que sejam n.s nossas (l[vergencias sobre :1. mentos naciooal e irhuuet., porfJne ar1nelles 
questão, peQo-lhes que me ouç(l.m, porque en I !110s [';Lzh\m uma. concu1-rencifl 1'ictoriosa no 
apeno.s estou ex:ternaudo as minhns convic- tmbalho. 
ç5es so!Jr•} a m<J.teria., entendendo que o ,\ unção americana, que tem dado ao 
repr~scntant~ d:1. ~a.ç:iio tem o dever de exter- mundo exemplos· brilh:tntes a muitos re
nar as suas convicçvos, :.t r:o.zã:o do seu pt'oce- speitos, l1lltou, entretanto, ao seu •le\·er de 
dimento pe1·ante o !}:liZ, pn.ra (!Uc est•; possa n:1çil.o repllulic:lnn. e dmnocratica no proce
julgal' dos motivo~ rruo orient~r.:tm o ~eu roto. dimento quo teve pal':'t eom os chinezes. 

O SR. i.i'JcLI~Bi-:Lf_o FRE!RE dá nm ap:trte. 
O SR. OL!VEm,\ Pr"ro- Eu dizh, Sr. pre

sidente, qne n G;tlifornia era o unico paiz do 
mundo pat·a ontlc se operou uma immigra
ção clliMZ:l compostt\ de boas elementos, e 
que op-2rou-se livt·~mente. 

O sa_ FI,~tSBELr.o FREIIlE di!. um aparte. 
O Sl't. OuvEu:A l'rNro- Eu não conclui o 

argumento e o nobre deputado vai ver. 
Eu dhitt, Sr. presidente, que a C•tiifornia 

é o unico Jlonto llo rnund.u para onde se íet. 
essa. immigração chinez,t de boa. cspecic ... 

(Tr·ocam-se Yrlt!iCos apatt~s, ']~C inlai?Oml'~"' 
O Ol"Ctdo;-.) 

O Sr.. OLIYEIR,\ PINTO- Es;;a luta teve 
por unioo motivo a impossiiJi lid:ule <thsoluta, 
em crue se viu o elemento nacional e o ir
Iande;,, d~ conconerem com o trab<tlha1lOr 
chinez, n:to s6 com rol:tç~\o ú ag-t•icnltut•n, 
como aind:L com l'C!lação ús indust~ias m:1nu~ 
facturcira;, á cx:plora~'iio de! minas e iL 
construc~:io dn.s cstmtlus de ferro. Os cltinczes 
n.ITrouta l':l.nl impa.vir!:tmcnte todos os peri:;os, 
torlas as cansas acciclontn.cs de aggr:waç:i.o do 
clima na t·egiiio em ~nc tr(l,b:tlhavam. 

A~uelles elemeutos, nii:o'porlendo sustentar 
a luta no mundo economico contra o chiucz, 
levaram :l quesliio para o campoJ1olitico. 

Kearney, representante da iu ustria, col
locado ao lado do general Butler, que era 
candída.t~ i presidellcía ~a. B.epublica, fez 
com que a. agitação tom:JSse vulto, crescesse 
de tal-modo, que os chinezes, que tintmm 
vencido no mundo industrial, sahiram esma.~ 
gados da lut<~. no mundo politico. 

0 S:R. VIKHAES - Nii:o houve lutJ. DO 
terreno político, unicamente os opera.rios re
clamav<\m contra a concurrencit1. enorme no 
terreno economico. A questão era toda 
economica. (H a aut1·as apartes.) 

O SR. OLIVEIR,\ P1:rro- Os apartes nã.o 
me perturbam ; IJorque, si for necessn.rio, não 
deixarei a tribuna sinão ;i. noite, afim de 
discutir todos os 1Jonto.s desta questão. Por 

Na Cntifornia o que podemos allinnar e o 
se~>uinte · o Sr. S:llv:vlol' tle Mendonç~t, que é um ta"" 
lento de primeira ordem e ttm espirlto ob~er:
vndor (apoiados), fe~ un1 estu•lo dilatudo 
sohr·e o que havht obsflrv:u.lo na Cal ifornia e 
nllir-ma tm smt olmt iotitalad:t- Tralh\llw.
dores Asiaticos, que os clline~es enriqueceram 
not"velmente a Califomia. (A.poilldM.) 

O Stt. l'ELISBELLO FREIRB - E' preciso 
uot::.r que não foi a legi;;lação amel"icana que 
p1'ohibiu a naturn.lisaçüo elos chi'ns ; foram 
05 propt•íos chinezes que não quizeram natn
ralisa.r-se. 

O SR. OLlV!llRt\. PrNTO- Mas esta obser
vação tlo nol.Jt•e deput:vlo niio tem grande 
valor. Eu não dttvido IJ. ue os ch ioezes não se 
11uizessem nr.turalis:l1' ; si assim c, este seu 
tlescjo de não na.tut•alis:tt·-se coincidia. com a 
prohibição tltt lei. 

O Sr. do V:wigny, tant<ls vezes cito.do pelo 
iltn,;tre dcputarlo na surt brilhttnte oração 
contr:t t\ immigmçi'io cilineza, o Sr. tle Vari
;;ny, como sabem todos, é muilissimo f:tvo
ravel à immigra~ão cllineza. E' cllo quem 
dill 1m snll olll't\ intituhtd:t- Oceania mo,ferna 
(la) « Em Sumatra encontrámos essa infati
~avel raça :tsiatica tal qual já n vimos n:L 
Amcric:t, n::~ Polyncsia e na Australia. Em 
Jn.rn for<tm tolet';tdos e rlepois aceitos e bem 
recebidos, peht facilid:.tda com rrue se identi~ 
ficavam; são ahi activos, lo.boriosos, humildes 
e pacientes, como s<."io em toda parte onde 
se acham em contacto com a raça branca : 
sempre :'ttrahidos pelo successo e pelo ouro, 
os chios off'erecemm a Batavin., onde enri
queceram com as migntho.s desstt mesa. de 
festim, monopolísando todos os otllcios, c 
nclles excedendo, desdenhosa, mas larga
mente pagos por patrões rapidamente en
riquecidos, e descuidosos dos detalhes da 
existencia. 

«Em Borueo, como em sumatm e Java, a 
raça cllineza, adm.iravel e productora, tra.,. 
balha e enriquece, despreza.nao as mãs condi~ 
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ções do clima, o soft'rimeuto -physico, as P?nto. O que esti1 escripto pelo Sl'. Henrique 
doenças e a. mo•·te, affroutando tudo pelo L1~boa é fundado no pateeer •la commissão 
amor .lo lucro.:r> nuxta,_ composta de ~nadorcs e deputados, 

Note-se b!lm que Varigny diz- foram tole- I]Ue_ foi tomar_ conhec1!nento da ~r-anoJe agi-
rar!os e depois nceitos e oem recebidos. taça o que ha v1a na. Cahfor·nia. contra 0 chinez, 
O~ nobres de~nt .dos sabem positi\·ament& porq?a.ut~ o governo ti11ha em mente dar 

que em Cuh.t exbtem os coolie.>, pa.la.vm que pl'ovrdencJ<.S paro fazer cessar aquella n"'i
:>ig-nirka carrcrruiores_ de fardos, e qr1e esses ~H;.lo, e P";ra_ esse llm é qu•! nomeou a re?e
cibelize:s l>ãc.> como que a escoria social, son- r1du comm1ssao, que, dando desempeoho ao 
do os incumbidos àos serviços os mais repu- seu mttndnto, pronunciou-se mn.is ou menos 
gnantos, o:; mais baixos. · nns ~ermos que acabei de reproduzir. 

O;; caol!es, n;;. SU<t maxima pal'te, niio são (1·1·ocam-se a)Y.!rtcs .) 
chineze:>, m:1s inJi:mos e indost:.nicos; s:.1o Agora pergunto ao nobre deputado: - Si 
os verdadeiros pcu·iâs d:tquelln. gr<tncle n:tç.'Io no. mundo. econ~mico ~ inq11estionavel que 
onde vivem humillJ,.dos, prestan•1o-se nos ser: <L müuencw. chmezn. ro1 est:L que acubei de 
viçns os ma.is fiegradantes. npoutar; si ello. foi llen~tic..'\ ; si trouxe a. 

Do que :se di em Cuoo r -:btivamente aos rr1J:te7.a., o bem estar, perg-unto ao nobr>! de
coolies, ll<1da se )lóde deduzir relativamente [JUt«do, tão contrar io á influencia chincza no 
ao chinez, porque o coolie nào é o chiuez. mundo polí tico e economico, no mnndo social 
(Troci.io-so apcwles.) e no mundo moral: pôde S. E.~. demonstrar 

Eu. vou demonstrar que o cllinez enr ique- que a influenci:~ do chine1. fnsse deleteroo. 
ceu n Californiu., e este ennnch1do estã. em •111e ella al:k\Stardasse o caracter, que iacu..:. 
•er:-ln_deiro antagonismo com a proposiçi"i.o tis:;e vieios cleg-r.:tdantes, que lhe s:io menos 
em1tttda pelo nobre deputndo por· Sergipe. ju:-;t::l. e muito injuriosamente attribuirhs ~ 

Quem falia e o Sr. Henrique Lisboa. que; Inl1uiu de modo contrario o iwmigrante 
COfllO S<li.Jem os nol)l'eS deputados, estudou 0 chiuez ua. Califoruia ~ 

,cltinez no proprio territol"io d:t Chin:\, com ~o~so ga.J"i:nti.r que o chinez nlli pelo sou 
toda a cletlic<~cão e com tod<t a minuciosidade. espmto ot·detro, pela su'.:lordlnação á !e!. que 

Dit. elle (l!J): « A commis~ão de tuquerito caracterlsa c.quel!epovo como a b~m p:)uco.sou
uomead'" pf:lo Congl·esso, em 1870, Jnt ra es- tros, o povo ~llin_ez oiw se immi:;~uiu naq uelln. 
tud;11· a iuílueMia da immigração chineza. na. luta. Seu objectr>o era consegmr pelo trab:t
Clliforuia. reco11heceu que o trabnho dos ll!o, pelo. moroli1:tde, um certo benH!3tar . 
chio$ tinha n.ugmentado o mlor d<~ pt'opr-ie- Es~ e ao.spiraçtto qne domin:t, que ptP.OOOU{l(l., 
daria na!]uelle ~E:>ta.do em 289 milhóes ue rlot- que a.bsorve, -por assim oli1.er, o espírito do 
lars, calclllan:!o-se em 100. milhões os b~ne- cuioez:- C3rt:t iadepeudencia, cer-ta_ colloca
nci•os de toda sorte vroduzidos pelos 250.000 ção atth·a. que elle e:>pern conseguir pelo tra· 
introdllzidos em 30 annos. b;t!ho. 

Só os hnpo~tos directos e indirectos pagos O que é real, por tanto, é i]Ue quer no mundo 
por elles ann11:tlmente a!ront;.aY•t~ a 14 mi- politicu, quer no mundo moraL ou social a 
Ihões de tl olwl"$. influencia do immigrante chlnez na Calito.>r;ru., 

E que importa.ncia paro. a riqueza. e,, prospe. foi beoerica. 
ridade geral podem ter, deaute destes rabu- Os Srs deputados contrarias aos chins teem 
loso;; a lg•trismos, que representam os benefi· nr~umentado de uma maoeira menos regu
cios retirados do trolJa.lbo chlnez na Ca.lifor- l~r. Querem tirar daquillo que se observo11 
nia,. as insignificantes economias leva.W1s á. no Peru, argumentos contra a. immigração 
China pelos 70.000 chius. que para l:i. volta- cllinez:t -para esta paiz. 
:rão ~ Suppondo mesmo que cada um ca.rre- Permittnm os nobres deputados que eu lhes 
gasse com a cxo~erada somma. de }.000 doi- p~rgunte:-S_S. EEx .. to.lerar~m. com calma, 
la>·$, ~ria 70 m1lhões em 30 a.noos, ou pouco n.ao so encller.um~ de 10d1_goaçao st o duropeu, 
mais de 2 milhões -por anno. o que nib alte- st o norte-ame~1cnoo, st qua_lq~er povo do 
raria aqnelles 400 milhões accresciclos ã. ri-· muJ?do ousa~ Julgar o~ bra.ztle1ros pelos ca
queza a-eml com o traballlo clliuez, e aiodtl. poe11·as_do R10 de Jaue1ro, pelos cap~tdocios 
mantei'ia, na importa.ncia de 12 milhües, os da &h ta, on pelos ass>lsSinos que hn. _por ahi 
impostos annuaes pao-os pelos chins. a.lém, que matam a troco de miserave~ quau-

Ahi está uma de~oostr<~eüo mathematica. tms?_ · 
-,ba.sead;t em dados officiaes, de cuja imparciali· . J>ol~ SS. EEx:. q':e .não tolerariam_ este 
dade não é permittido duvidar, fornecidos por JUIZO ac~rca. dos bra.ztlelros, como se ~mma.m 
uma. commissão hostil no cbinez. » a. deduztr do que se observou no Peru argu-

. mentos contra a raça. chioeza 1 .-
0 SR.. FELISBELLo FREmE da. um aparte. Os nobres deputAdos sabem:perfeitamente 
O 3&. OLIVEIRA PI2-<"TO- O illustre depu- que os immigrantes q_ue vieram para Cuba e 

me parece que estão equivocado neste Perú foram recrutados nas · classes mais &ai-
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:x:lS, no seio da escoria soei~! <ia. China; era 
""entes •melhante a e;;ta. que aqui na Re(Ju
blicajã. c"lloc<~u <L ~utoddatle na cooting-encia 
de deportai-a, pot•que para ml ge:nte não lla. 
outra pena. 

Ora, s\ na Republica Brnzileirn, onde temos 
l4 mili10:·s rio h:,bila.ntes, ha, e em gran•le 
escala, gente de:;la ordem, verdadeira r~le clã 
sociedode, não ê de admira.!', antes é mnito 
na.tm,.l, que em nma na;;ii:o de -100 milho.'s 
de ha l.Jita.ntes soa encontre em m;úor esc:. la, 
prlncip .. lmer~te n;L, p1-aias onde se estltbele
ceu um tmticó illlmuo,lo, inqualiric:~v•· l , 
qmmdo procurJ.va:n-5e immigrantcs pa1·a 
Cuba. 

Pórle, por venturn, sm•prehender qtH;! o~ 
cooUcs url'ehanhnrlo; 1le maneir1~ cruel pelo; 
1lropr·lns m ·ntlorinscpelos especrtlado · ·esem··~ 
"j)eus que os e:l\'i .• vam para o Pel·ti, ~\ ta.ntn 
]?<>r cabeça., dessem de si as peiorcs p1·ov"s; 
póde surpr·eh<<nder, repito, que tal immigra
ção desse resnl tadosdeptoraveis ~ 

O Sr.. Vt"-'DAES - Y. Ex. conhece o Xc;::.-
1: od~ llen•ld, ·;o:·nn.l amer·ic.-•uc, conservt•d<ll'? 
Elle diz o ~eg-uinte: «q ue não sáe .um chine?. 
da Clliua sinão em condição de verdaueiro es
crn.vo »· (;tpoiadus c ~~ao ''poiaclos.) 

O Sa. Or.rvEmA P!XTO -E" opinião indi
Ticlnn.l, e 5uspeita. 

O 81~. VtXltu:s - Nesse <:o.so a. opiniii.) •los 
<tUtores que V. Ex. cita não tllm valor al
gum. (Trocam-se -r:a;·!vs (!Jia•Les .) 

O S:{ . Or.tvRIIU Pr~T<• - Pe~o no nobrr 
deput:•tlo l' cla C:tpihll Federal. assim como a 
toctos 0$ meu~ illlbtres ccUeo-as qt:c me dis· 
pensem itlguma :~ttençüo. 

Devo declarar que ha. tres lllCZP.~, por 
motivo •h~ sa.ncle, uõ:o oc:::upo tl. triiJIIn:~ •· 
agora m•·sm•• o faço eom o m:tlor S:lcJ·illcio, 
mas l.lc bi>t~ vont:t•le porr1ue não quero dei:\•• r· 
\le oberlccc:· ao;; impnlsos de minha consdenda 
. q"tle me 1liz rpte, co1uo t'eprQSent:tnte do est;\dn 
do (tio de J;u:~iro nilo me TJOOSO l'urt.•r ao dP.-
ver de externar a minll;t opioi:io sobr·e ques
tão que "!:l.nto intere~L·O mesmo C$l<.~do. 

O SJt. N!V' Pr.~AxHA - V. Ex . . reosa. 
~omo o Esta lo do Ric• de .h\!leiro. 

peço liCl3nça pnm · pnolical-o3 a.fim de coc
lhmtat· com o que o no1J1·e deputado di-se. 

0 8&. ÜLIVEIR.'I. Pl:\"TO- Sr. presid ·nte, 
lmno estado do Rio rle J<tneiro um c:idadii.o 
dos mnis rli:;tmctos que eu conher;•l, pelo seu 
ta!f>nto, pel>.\ Surt <tlb pruiJitlo•le, p~II1.S 
gran.tes prO\':tS que ter.1 d,,,:o tlc si em di
versas espl1er .• s r!P. :oe!hirbdr.,ji1 na r.oliti.:a, 
jn rio muwlo iodu$trial, ja no mcin S"eial em 
que vive- o Sr. Dr. Pef.lr•n Dhs GoJ•Iilltc 
Paes Leme. AS snas p;lhtvt·ns suhre qualquer. 
nssumpto tccm um alto val·11·. ;lo!'que ns :;nas 
alli;·maçõe;; cato~oricas nnnr~\ encel'ram 
cons1 alguma que possa con trn1•iar n••lll de 
leve tt ver-dnd e dos facto~. Or;t, o Sr. Dr. 
Pctl!•o Di:•s Gorrlilho Paes LerM esteve na 
C;ilii'OJ·nia, jost:tmP.nte nn occa~iiio em que os 
ir:nnigTan~es chinezes ncudinm em mnior es
C;ll:·t. 11~ occ:·,:::iãà •nn que os chiuDpholus. s!n
CL·T·os on não !;Ínceros, pmcm•:n:\m e~p,dhar o 
lcrro~ dt~ i111:aStio mr,a!Jolica. E note-5a que 
es...o.:a suppo~t:t in v ·~ã.o mnngoiica niio ,odia. 
ser rel'itadeira, por11ne a immigraçito chiner.a 
1mt iDsi:.:uil!cantc em relaç:Lo i\S nec.:~sid:.ul.es 
•.la Califoru!a. 

o tt·;~tndo de commercio fez-s() em 1R44, e 
só em 1· 52 -p1•incipiou n irn:lligr:tçfto chin·~zt1. 
par·~. a Amal'ica do Not·te, attrallidtl pelas 
montaalt.as de ouro. No aono em q>te :t imrni
::;·a~ão clline7Jt foi maior, o numero de imrui
""l'ltntes n[o pa~ou comtado de 18.3~10. 
" o Sr. Dr. Pcuro Dias Gortlilho Paes Leme, 
qne e~tcn·e n:L Ci•lirornia oP.Sta occa:;ião. que 
vin o tt~lballlo cllin•JZ alli. como viu t:~mi •P.tn 
em Cuón, pnhlicou em IS87 nojo:·ll:\1 OGlu/J.? 
o ;>e~nínte; (~ê):· «Tendo t\tlo r1 foi·lun,t de 
>cr ;!e perto oo Sst:r do rltt Cal ii'oml;·t, o e.him. 
o !:uno~o consti'U~tor d:t U;:io;! e J,. ('~alml 
Pacific R R., s~.in-nos pcrruitti;lo cliz~r o 
qne vimos, e a i01 pre:;~ão c;nc experÜll~:11 tá
mo~ ohserva.u.Jo esses homens c o seu trahn.
lho. Tal 1·ez po~s:tm es;~~ infm•mnçü<;:S :l.JWO
veitar nos O<~SS· ·S colleg·as n<:)r·icultores. e e 
P"fll- ellos espt-ci:r tment" que e;;.:revenw~ . 

Pa~s;tdas :t.:> monbtnh:ts Rochos."l.S, ;;r, se 
eocou~r;tm tra.balbado~es ch!n~ na linha 
t·:rre:t. 

A' excepção dos feitores, l}ne si:.o nmeri· 
"~mos, totl.o o pess0:1l pertencf:ll\ raçn mo_n
:z-olica, que traballl:t adruimveimente . . !'\os 

O :::R . Or.IVEIR,\ PrxTo- Eu podin trazPr boteis ,:0 1~ or·•lP.m são os clrins qull se encar-
1)ara A:il!l recint.o os nn:Htes rln. nnti;:•t ns· t·eg-J.m do as:;eio ilos rnesrnos. Nos cam iJOS du. 
semhlé;L proviaci:ll rle IS87, 1888 e 1889 e l<'r C:Liil'o:-nia ha 100 mil chins! r,-,,_lo o tr:rlr.tlho 
OS UiSt!\lfSOS QUe então ]lrOferi, pelo•, l]ll:tP.> r·und e industr·i<Ll e f~ito por jOJVeLlS intP.Ili
prov;,l'ill. r,uc en!:ln, como hoje, e ra t';wo- "entes rot.u~tos. sohrios e economico::;. O 
ra>el à. immigr;lcfto chincza, e que, á •nerlif.la ~--,;o:-io de seus ve~tidos prenue a r.tteoçã.o dos 
l}ue r·ot•re o tempo. e que rwa.is P..; tullo a vi .j,mtes · 
l)uestão, mais SP. aceomtfu"l. mio h;\ opinião. A cid,t•le dA s. Francisco tem um quarteirão 

O Sa. Fli:LI~nr.LL" FREIRE- V. Ex. r" llon onde se a,l (~:l m 2u.OOO chins, f]Ue exeL·cem di
no P<~recer ·In c"mrn!ssão umericnna.. Tenho 1 ,-ersa:; pi"olis:;õe;. Até encout!" • .uu-se ad\·o
aqui os dados estatísticos (mostrando-o.<) e gados. 
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T•'•la e:::sa. populr.ção taLol'iOS<\ prc;st:.t excel- gresso. "tntes disto, é impossi;el P.Gdermos 
leo tcos 5,, rviço:> ao povo ame1·icano, qn~ o dizer, •tpplicnudo o facto no ·nsoso pmr., que o 
uaw com extrema sevet•illaU.e. e exces;;1va europeu, esllecio.lmente do cP.ntyo tlú. Euro;r, 
rill'Or. põJe t•esistir ;l.OS ~t'l'l:ha.ll!Os a~!'lcolll.S, pesa. os 
~·\ polici;\ 6 Í!H~:tor<wel pam com elles, ê cnmo são, no :pn.lZ ul~ertroptM.l que halnta

penetra a qu:1J.guet 11ora; ,,m SUilS c~~as, ~omo mo~ ; porque elle set·u coudemna,lo e.n~ graJ?-· 
tivet::os oc\:a~:ao rle ouset•va.r, vtslt:mttO o ,_!e 1:-::n·te á morte, um:J. outm. p~rt.e :t.u.rvah
'bair ro chil!e%, à noite, nc.)mpanh;ldc•s p:;r mu rhção, tio modo que o uum~ro ÜtnllllUII"t con
otllci::l de poiic\t\. ?\~~se l.!airro GnCc!ntram-s·~ side:-avdmente e nós ter-emos em p<)ucotempo 
as m!:><?rias q~te se Ye em todos cs centros olnormes cl:n·os abertos. 
""J <l ! lo;;o~, onde ft>lta n. <:duca~iio e o bem Y. Ex .• Sr. presidente, sal;e u nenhum 
~~t:1 1 ·. m<:mh1·o (lc,tt~ cmuarl\.lguol'<t, qn<J, ::lém <la. 
E~ie ~offi ·e,;r 0.1 cf,i<ts !itle<'i'a de llJ.ol·te da '··rnui.le uu8stíto de ucc!Jmt1.ment0 <'•lll Sl , h~l. em 

POíi!d-<Zçào :rla.wl.e~a, <Jt!C nellu ~8 s~rio.; con~ ~o~;;o pa]z tiS importantes oil'cumstnocin.s ac
ctwrentes. Q•<awlo o ew·o)Jett c:•;19e ;J$000 p,;;· cident:1es que uggravam uo_taYe_lme~te a 
dia de t l' (t /Ja/ho. 0 chi;;1 ;·acabe 2$000. Os r1ne;;tão (fO acclinl:\lll·.>nt~) : ~,]1 1 esta o Impa
cali{o;·a:a.nos <•p•·eciam muito o or,e1·ario chinc; ):l(ljsmo, :lhi e~tá o microbio tlil. febre ama
que ,: condc.;mwlo pelos politico,< d~ z;lc~1a.fo;·ma relia e tantos outros elementos~ qttG >eef!l 
1Jm·" endco.mren~ os i 1·t,mdezes. :lg·gt·avar not~velmente ~l que~tao do ~ccli-

E' o el.::monto ohim que pt-e,[omioa ll05 bel- !lHI.lllent(i em Sl . 
lissirnos campo.; da Caiirornia, Est:t•.lo flUe, En, portanto, pergunto _aos nobt:es rlepu
tend•l :q)~tl~u; 000,000 babihntes, expor-tou no t:vlos qne se Ol)puem ao pl'QJec to, a!!J~HI, mesmo 
a.nno ulti mo i60 mil contos, e onde ''· me:.! ia qu<md.o SS. EE":t. se achem cmwenct•IOS :.1~ que 
pro<iuzi,I«. por tr-J.halhador rur·nl excede a os eurof~ms podem vil· em gt';\nde •)ll:l.ntld;tde 
dons eontos • .\e t'•:is anmtt\lmente.>> vara, 0 ptti'l., que elles se po~sam acclimH aqui, 

Qnez·eis tlltl jtlizo mais valioso e comve- llergnnto :w:> r.obres de]mh'ldo;;:- qnal !> 
tente ~ p1tiz d<1 Erwopa. IJUe póde fornellel' ;,o Bt'tWl 

St·. p·esiden te, tem-se :,l!e!tado contl':t n 0 numero de trabnlllt'ldores de que elle JWecisa 
inuuign.·~·ão c!lineza tudo 'tuanto a im;\g-ina- .i<i. e já, sob T'eo:\ de sBr S.'l.orifie>\da :.t uu.ica. io
ção " mai$ fet· tll possa ph:1nt:.1Siar, e V. Ex. dn::tria ' Jtle ,_', amda o elemento }wec:lon111l<1llle, 
e a C:~.ma:-n ;::.:1item <tU•) o Sr. Dt•. Ta,m:~y r~;: si não exclnsivo, tk> seu p!·og-re~so ! 
de\la n. s11a Delew/a Chí'lha[)o, n. Sll:\ CJLlestao Em ontt•os . naiz~s . mn IJUe eXl)iot·am·se 
de to. los o; •i i~1 s. ~ . . muib1,; in•lHsl l'Í;>s. c.1t.l1t 'ln:.tl m >l it(l ;,,JCilntada 

O ::il' . Dr. 'I:ll\Oil.)', nao nttendeu\10 •~ u~-:.\ I e sr; r"\"ÍlJ(ln de elemento ele pt'C•Z'l'es;o no t'e~ 
r~siçã,, , g'C~;:t'l~q:ll iC: t,_ t:fí.O COg"it:tn<Jo ~la qUes- ;;pectiYO 11ni;:, (lr:_Slle !ille Ul~):\. ~e;;ti\'CSSe em 
tao ele nccl !rrw~ttO, dJzt:t só - . qne nos dena- c1·ise esse p:l.!Z nrto se !'eS~ lltlri•• f"I'1m•lemeote, 
mo;. !'e{l<!Hn· da . mnnen·a m:ns. :\~JSol~l:\ .um porf)ue, s<: r1ssim se acham, ;ts onl t'ns que 
p~Yo conw o chn\Ci'., prn·n ~·tm_Jttlr so os :m~ p!·o5pet'(ttn, oll'•31'(•cem immedJaftt Cl•mpeosa· 
mtgrnlltes de outras procl)clan(;lns e eo[)(;lllal- .-·ãn. . 
mente do lltJt-le ~~~ Enrop<L Mas.só que:n ~1~0 · E.ntret~nto,- oo uoo;so Jh'1.ÍZ, em •ltte, }1Óde
couhec~ as conrJ1çoes do nos:;o -p:uz, qnem nao se dizer, ha uma nuica inrlnstr b\ , qn·~ tem 
couhece l1 J:nccura.com seusnrduos tmb:llhos, $ido a IJ:t:;e uuica em f'JUC se e~teia n l'iqueza 
quem desconh~c~ completa e ~hsolut:1m_c•n te particulõw, e ]lOI'tt\nto a rique<a pnhlica, 
a antropotogw. 1>o·!e pensnr.as.snn, acrerh_ta~- :tJlezar, cli~o, de se nclt:w ella. em es\wlo em~ 
~o que o _enropeu .poss:t. lteststtr neste pMz as brronaric·~ que é, pM assim dizer, o .-i,te '1'1'4 
)Dte~npertes do chma, aos arduos tmbalhos ;~on do proA"resso 1leste pr~iz, toda e qualquer 
agrlColas. . inacç.ão <.la Pt\rt.e dos poderes publ!cos uea.ute 
. O Dr. Blol!dm, cleante dos facto:: que ob- t.los wll'rimeutos deSSít industri<t set•á nm 
~erYou, cheg-ou a dizer que o acclimamento crime . 
do francez na .Algeria em impossível, mot.li-
íicando-se m~is t;u•,.Je est tt opinião, po1·que a:> t:::.r Srt. DEPUTADO - lsso jà >e dizia no 
gerações Que se succederam iam-se ado.ptn.udo tempo da êSCl'fl.'id[lo. 
ao meio, e melhorando consideraYelmente : o SR. OLIVEIRA PINTO:- Acceito o ap.'l.l'te 
os filhos dlls primeit-os inllnigtwk.-s já sahi.: do nobre deputado o vou daqui a pouco me 
ram m~is n11climados, os filho:; destes me\110r referir ú esem vidão, Jltn'3. mostrar ao illnstre 
aiocla; de rnoL!o <JUC, pass.'\d,,s 5 ou 5 !rernçue;; tle'IJutndo e ~ muitos membros dest< C:,mara. 
tivemos o que se cham:\ em antropologi:t- que se tem de uma maneir<t iujustificavel 
il. natw·c!li~açi<o- isto ê, adaptação coinp1eta q1.1erido conrllndir est3. questüo de introducção 
do individuo ao meio e n possibilidade do de trabathadores nsiaticos, com a questão do 
poder elle, pelos seus musculos e pela snn elemento 5ervil do Brnzil. 
inteliigellcin, representar o papel importante Pero-unto: que relação e~iste eutre o 
de factor economico e collaboradol' ao lJro- trabtübador chin<lz e o trabalhador servil, 
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·quando muitos deputados não ignol".tm, não 
podem ignorar, não teem o direito de ignornr, 
que là n~ China, todos esses systemas que 
parecem modernos hoje na Europa, o soc!o.
lismo, aquel!as phantasias de igualdade que 
dominaram e dominam o espírito de muitt\ 
gente, todas estas questõesjà se agitari<\•U lit, 
muitos &unos antes dtt civiliso.ç.:'to grega, 
antes da civilisação romana. 1 

O socit\lismo, e M phautazias de igualdade 
ja dominaram na China. 

O nobre deputado hoje, estudando com 
calma, com serenidade o que se pass.1. na. 
China o que é obrigado a affirmar e o se
guinte; a.quella. civilisação colossal, enorme, 
que se impõe á. meditaçfi.O de todos embot-a 
não acceita por nõs, porque, debaix:o de 
muitos pontos de visl"l, ella é antt1.gonic.t cou1 
a nossa, é, todltvia., ~t'aude, e encerra muit.'l. 
causa que nos deslumora.. 

Mas, senhores, e sem dnvidn. admiravel 
uma naçào que, com 400 milhões de ltahi
tantes à se apertarem em um eS]ll1ÇO rel~\
tivamente pe(]_neno, pelo respeito no:; ante
passados, pela suprem~1.cia dos homens de 
Iettras. pela.liber<lade ampl:1 de con::ciencin. 
tão ampla como em nenhum outro pcl\·o se võ 
-praticamente realiza•ln, peln liberda•le reli· 
glosa, civil, politiClt, inrln5tri:tl c ccmmercial , 
manteve-se tldstricta no passado, e como ~n·~ 
lndiffet•cnte no movimento ver·ti~tinoso quo se 
opera nn seio do outra~ cidliza<,.~~s, ao tor
Yelinho em que mo1·cm-se outros po\·os ! 

Silo aq uelles }wincipios ~ssend:tcs c fnn
damentae~de org-auiSit.,:ii.o politic~ que opct•:tm 
o miln~:re. · 

Na Chinn, IJÓ'le-SP. niOrm:tr, não hn sel'
vilismo, nilo IH~ :lhast:n'll;tmento, n:io ha 
esc1~.\Vi<l:io ; ao contJ-:q·io, o que a !li so "~• o 
que a !li se pra.tiC(l ú a lil:.er<lade ci ril , política. 
e r·~lig ios..'l., tüo completa, tãoabsolnta I)U<\Utú 
é possível. 
·o .que se dá n:t China. Sr. presitleute, & o 

segumte: apez:w ole ser absoluto o zo
verno,nã.o tem el~e nS;\SiJel'e z:tsdo despotismo, . 
porque (f~tcto d1gno de nota) lit. é predo
minante a supremacia d:\ intelligencia e :~a 
illusti'aÇ:io provada nos concur;;os. 
· Para muita gente, que nnnca estudou a. 
Ch1nn, ell:~. é um pa.iz de mysterios insi)O~ 
daveis, ond(j domina a mais perfeita tvrannh\, 
onde a vida do homem é cousa J.e somenos 
importancia, onde a. liberdade é nm mvtho. 

A verdt1de, porém, não é essa. • 
O illustr e deputaclo por Sergipe, a. cujos 

talentos e illu5tl'ac;.1o sendo sincera home
nagem, sabe que nn China a liberd:tde ci>il, 
politica. e religios..1. é uma realidade. (Trocam
se apartes. ) 

. Nós, filhos do Brazil,apezar dos termos uma. 
forma. de governo repulílica.na e democratic:~. 
pelo menos como um ldéal, que nos seduz e 

arr:tsta-nos, temos na ChinõJ. muita cansa que 
nos deve causar inveja. (Trocam- se apMtes.) 

N(l. China ha lr::tb•ados de 1"', 2~ e 3~ classe. 
Estes homens cot1stituem um conselho de 

notaveis, cuja infiueocia é grande naq.uella 
paiz, onr.lJ predomina. o elemento civil, sendo 
o elemento militar ele secunclario v;;lot'. · 
. Para conquistar-se um lo!!'ar naauelle 

conselho ou, melhor, para ~et lettr:tdo de 
1 ~ cl~.sse, ê mister snjeita.r-se a concurso~ os 
mais s ;veros, e, quando atting-e est•l elevada. 
posi~.iio, torn:t -se o cirladão ;tpto p :ll'<l. o des
empenho de t<Xlos os cargos politíc·J~. ?óde 
ser ministro, govern:vlor de '!JI'O\·~ncu\ o 
'1-Spit'al' até o cas..1.mento com a nlha do· 
imperador. 

O r1ne é verdade, Sr. preside~te, ~ flUe,. sob 
o triplice pauto de ,·i.stn. d:1o l1herd:t•le ct vü, 
política e religios;\., nó3, muito emhom con
tr:lri:vJos, somos o1Jri~l.dO$ a. Mfil'nl[lr - que 
tem''' tndo a. invej:u· ti.quelle povo .. 

Como é, pois. que o nobre tlepu~<do , refe
rindo-se á China. fn.lln. em escravidao ·J 

Es<:l~Widão horrores:< é a. que aiw.la s~ v ê, 
n que se viu sempre, no seio do povo occ!den
ta.l , cuja civilisação, entret:mto, de;;lnmbr<\ o 
nobre dP.put:ulo, o.cred\tttndG S. Ex. rJue _Pnr:l. 
lá só ó q!le devemos vol~t· ;:J,S t:~ oss••s vJstas, 
qnmvto é c.,rto que os patzes occvlent·: e~ e~am 
n fóco da. escravidão, c como <Jll·~ o ~entro <.1~:; 
costumes os m:.~.is lJ."Il'baros e os mal~ gPossei· 
rvs. Li á qne, póde-se rl :ze1·. 1'i~-~e a 
c:;crariJão em t•)da t\ :;na. hediondez ; l ;~ e que 
t•e:llis~va-iC perfeila.mente o - v iace~ pec~es, 
i ,•up~dil~ MMW..<, i;tsc ;·izJti 1lt<llt1..<; - h\ e . q~e 
pôde-se r.lizr:r que o principio ela c;et•;-.Vldao 
,,,,minon: o cscmvo era mr.l'CU.tlo· na testa 
com um ferro em ura za e tinha t•S ln'ttÇOS e 
os Jl<l> a marrt...los ! 
~" nosso paiz a escl'<widão foi um fac to 

laslimavel. sem a. menor duvidt\. e prenhe de 
CI)DSef)Ueucias 1le:;ast:osns. qne aio~ln:. boj~ se 
far.<:!m sentir; mas, s1 aqm a esr.ravJdli.O fot um 
f>tclo, nunca o pr incipio da. escravhliio tlomi
n,.,u o espírito de um só homem. E '' pr o>a. 
exubera nte disto, Sr. presidente, nós •1. temos 
nós ultimas dins rla. agonia dess:t lastnna.vel 
instituição social: a. abolição se deu, especl~,l~ 
mente, porque o lavrador foi o s~n Ci•llabo
r:~d_ol' ~ais dedicado e activo, mms geue1·oso, 
mats a,o.megado. . 

Sr, presidente, no começo do tueu dtsct~rso 
eu referi-me ao nobre deputacl? por ~~qppe1 
e à su:~. ponderação de que o 1nfaut1Ctdto e 
commum n:.1. Chiua. 

ReD.lm.:!nte. Sr. presidente, a ser verda· 
dclro o facto, ellc deveria inspirar o maior 
horror a todos nó;, provoe;\ndo a mais jnsti
llcada repugnancia. relativamente ao povo 
chinez. 

Mas o racto é inteiramente inverídico, e o 
Sr. Eugenio Simon, que foi consul da. Fr:.toça. 
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na ChiO•l, •luraote 10 ao nos, e que a :)On hece i> 
fun-lo, explic.toom e:;se fucto, Vereisseuhore,, 
qne é o elAr·ic:disrno catholico, :l.po,;tolico 
l'Om:ono rpte foi perturbar c inltn·ior· da. pro
prht Ch!no, ph;rntasiautlo f<\Ctos, articulundo 
Yer·<ln· 'eir-as l'11l$id a~le;;. 

O clet·n c;l tholico p..-ocut•ou, por t0r.los os 
mein~. '•l'l'aSt:\1' o·clünez ll",tr:t o seio d:t Ig-rej:~ 
que rep!···»ent:. . 

O Sr... BAn.\Rú - V. Ex. ~!'rce que não 
conhee•: ri lti-toria elo cllristboismo. 

O SR. Or.l\'ln!'...~ PrsTo- C•'nheço, o nohre 
deput;ultl e 'lll<: ~e engana. e eu poderei l;em 

. a.cotrf[Lnh<tl' S. Ex. nR discussito de~se as
:suml•to. 

O Sn. Vtxrr.n:s - Y. Ex. sabe que n 
.chri:<linni:smo •-:;13. impiantn.do na Çh!n:t di}Sfle 
1520, (.'{)01 S. Pt~r nci~co Xavier. crs jesu i tll~ 
esti1·~r:om Ih\ cCwte cto Celeste lmpet·io e t~hi 
occup:u·um elevado lagar . 

O Srt . OLtVEIR,\ Pr~"TO - Eu n[o estou 
tratanclo di>&• :•g-or:1; oiio 6-itou discutindo 
questüo~~ reh; tivas à religião catboli<'.;\ , e..;lou 
me r~>fe:·ilvlo nuicn.mente a um:~ affi1•mativ, 
do il!nsh ·e deputado por · Sergipe, que niio 
parece-me ver·•lwieil·a. 

O StL FELlStlr:::r.ro Fr~;;m:r:::-Eu referh\-me 
UOS chios que S:rllira.m e UUO tl03 que tiC:li'1lffi . 

OSa. Or.l\'t:IIU PI!I.'To-Então tlqne l~m 
conSignado, Joern :;cceutun.olo IJilO o nobr e 
deputa• lo (!01' S·<rg-i pe não tlis~c qne o chine7. 
pratic:~ o lur:•n tk-iolio em lar~':\ e~ ~da ; llCI'
quo, Sl S. hx. o dis.;esse, c 11 ,Jomon,lml'i:~ 
com o Sr. Eugenio Simon, rp1o r,,j con;ul •la 
Frnn;;;:1 n:t Chin:r. dur~lnte 10 ~nnos, que per
correu a.r,nelJ,, raiz rle norte a :>nl, clH lP.st<J a. 
oes:e, que S. r::x. c;;t:l.va po:rfeitamente en
gnn:~rlo. 

O Sr. Bngenio Simon, como t01lo.:; os fmn
ce.zes _c~pec•.i -.!mente quando fórn: da sttl p:'l
trt••, e f:tna.tr•·O )'o<l!a terl'lt de se•• n:tS('imetHo. 
Pois bem, ro: elle quem, com t'cl''·(;•io ao in
:ranticirlio, dl:~sr; qne, pela ob:;ervar;;ío propr·ia., 
pelo co."hecrmPnto completo dHsh qne.,tão, 
era ohrrga.<lo :t affirma.t', embora com os ~eu s 
sentirn.,nt"s de p:~triotismo um pouco contra
riados, sob e:;te pvnto de vista, a China n:u.l:t 
tinhn n in wju r ú França. tiio ,zran.Je era. a 
vrotecção la r!i3pen:-ada à infn.nciÍl. 

O SR . F.ll':YILAQUA -1\ealm~mte a Guina 
e muito calumnüda. 
· O ="R· flLI\'l~IRA Pn.1o- O nobre depn
tado. Qll~ é diSC!ipulo de _Bénjnmin Const·nt, 

..e tle .\u::~t.;tn llumte, uao . de~·e-se e~~uec.:r 
de qu_;- ft,J nnturalmeole Ja na Chilla qtt•3 o 
.seu d 1 v•n" one..:t1·e f.>i babet• inspit·ações para 
a sua di•·turlura scientifica. 

O nollre •I,..[Jutado deve querer até q11e o 
chinez, hauituaJo a esta .f'órm;\ de governo 

inconstitucional, mas eminentemente philo- 
wphica, venhacollaboi'i1l'COalfl~o. (Apartes.}· 

Sr. p1-esideote, não posso :."ll:;c•dnr &rto 
mctbodo m~ esp0$ição de minhasidé:os &m con
seqnencb dos muitos apa1·tes corn qne sou 
intcrromrdtlo; tolere, pois, n Cmn:•ra o des
:.üinho con1 que i':tllo. (Ntio apoiados.) 

.'\gora rt!Íer·Jr-me-hei ao dbctn·s.., do Sr. re
l:ltm· da. rorllmissão, o Sr. Antonio Olyntho, 
'l ue, p·<~.m ~n:;tentar :1. sua opinião c;>ntr~ a 
lrrmri !!l~tç;io chiuem, ar;::mneotou com a 
g.-ra.nde 'l ww t idnde de crime~ que 1!. Ex~ 
a!fit•mava dal·-se 0:1 Chio:1. 

O SR. "\:'>:T0:\10 Or,YXTHO - En referi-me 
aos paize$ latinos qne tiu!l:,m immigraÇtí.o 
chineza. 

0 SR. OLIVEIRA PnTO - Sr. pre:;idente, 
de llOY•l pe~o <~OS collegas que me otnenl qu~;: 
prestem toda attençii.o ao que 'iOit •iízer. 

O oo!Jre d1•putado, rel:ltor rb connni~sãO', 
nílo :<ffirma. que n;t ChiOll, :1 Cl'imiu;~lidarle é 
a--ande; S. Ex. n!'Urm(t. unkllue:rt<J qu" uos 
J><tir.es para onde o chinez te:tt imrui,:;J·arlo n 
cl'iminulidnde ê COl1Sidet'<n'el . 

H:t pouco en disse e :1gar n !'~pito : o nobre 
dCJ!Utaolo c:onl'untle o c(loii~ cum o chinez. 
O nau!'o .lcput~l•lo sabe que us ([lle Yicra m pn!".l 
et\ erau'\, ria irll'lm;\ esti<!Cie, a l':dó :• \'ul·tl:t
dcir·:t eS(:OI'i•• soci:tl, itpanltarla. uo prJJ't" do 
l\!acúo, o oubos com CXI'lon•c:ií eo r·~ :· n;.:-naute · 
P.XOJ'cidn por· cut•O!JcWS. qnee:!:p•!Cnlavam come 
haviam c~p~culado com o al'ricnno. 

O nolol'e <i<'i•tlt:t•lo tt·OUXI'·llo.; c.st:·db~icns ; 
ma~ saltemo,; torto~ I'J.IIC O:"; :ll:::u•i,;mns. :wc&n' 
elo so allir•rrl:tJ' IJ.Il'J ~iio itlf::Ll lh•<'!i..;, n~m St.l!U
pre e:wdrncm a ''el.'l.l:ttle,nttli i11S Yo7.os sen·crn 
pnru n.rlnlternl ;t. 
Sah~mns o q11e !!fto cst.at.isticas, com ru:J· 

quues podemos Jlrovar o p1·n e co•w·a. Tudo 
olepenõc d" p1·obid:\de, •I:\ .er••niolnd" com que 
silo org-:noiS:\0:1S. Portantn. o no!Jt·e de putado 
u:io confie muito em es~tltistictcs. 

0 Sr-. ARI5TIDES :ILHA- Des~e modo nil:o 
se pó:le discutir. 

o SP... t<crtQum \Vli:C~.'lWK - E!ll rel:l ~.flo uc· 
Rio de Jan .:i.r·o a est:ttistieà ê curio,..,, p~n·que 
re['er·e-se a um só rlla. em Qllll um tnrlividuo 
vi~i tan;lo n. rlHtençiio excepd· .. n:tlme llte. en.con.-
trou oito chitlS (thi ret:úlhidos · 

O Sn.. OL!\'BUtA PtxTo - Justu.mente i::r. 
refer·irme a e.;te ponto. 

O S11. Pr..I>StDEXl'E - PP.co pcrmiss:to a 
V. E:;:. para. lembr-ar-lhe que cst i1 e~gotadn. 
n. hora • 

O SR. Üi.l\"F.IR:\ PlNTo-Olwli •nte sempt·a 
i1s ordens rl:vlas pot• V. Ex. no Ol\l'uprimo>nto 
de seu •lever, esto é, persuuilic.1.ndo a l"i 'lUC 
nos r·ege, trilo quero tamb~>m frtgio· a .. e11m
primento do meu, que é deil:ar a tribuna. ;· 
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DU'l.S v. E:r. compreha!ltle que, tendo apenas 
enunei:ulo a.l:rumas idéas ;;obre a ma teria. 
sem ter, entrNanto. ter estabelecido met ho
dica : : !'.cuuJent:~ çào s• ·br-lél cada um ue seus poo· 
tos no•o posso dtdxar do pe.Jir a. \' . E:.:. il. que 
me co:1ce lu o mesmo t~tvor .já conce•!ido a o u
tros .omrlorcs . i~to é, que me concetla n. pit
l:n·r·a. amo.uhi:i, u~s t.<1. rliscus;;t'ío. 

O Sa . Pn:t<mE'\TE - Entre os •le\·eres IJUC 
t en ho á cnmpnr, ,,o de:;empenho do carg-o 
que occnpo, n. nhnm me ca.ns.'l. n:ai:; pez:u• do 
que o de i :r!t!l'!'omp·~•· o <li;;cnrso de V. Ex . 
ou de qnalilll '''' Putr.:. eo l!cg-u, qnanuo pol'
ventura. isso me ê imposto pelii lei. 

Entret:mto, pn,;so d~clttr;\l' a \í. Ex. (]tl l·' 
ficil.-lhc garan tíuo o li i rei to da fall:.lr t\manll<\ 

I.ou•o e justifico, pelo rigor e >e:x:nçãc
das nossas con.ínn<:tm-us economiC:l-"· o 
pe:,:;nmcnto se1·ero e au8picioso du. illustre 
Commi:.:5ii.o, e;;mamlo e or~mnlo panl. meno • a:o 
no~sa~ uespez,s. e p.u·;1 mais as ~ua:<: i'endus: 
que hão de t\l"l'Cci\Úa.l·-~e. e olr;:spcl1ller-se a C• 
;tnno seguinte. com o o.le;ejc• m<Hli (esto de me· 
Jhorar o fut.ll!'O. 

Eu.quc:, (allltndo a. sel n~.gen:> e:t cicladiio,; me
nos cnl~,nuuco.1ti ·:e Jrara (:om ' ll~ neui;um:l. 
a,;pc:·c:w .. nenhum<' p;d;t n~L <.!c de::: ~:~t:lo: n;:ío 
pouer i:t ser :ncno.; t•Jlera:tte, mom•:> dc,lic:•Jo. 
ou ;ütencioso p:~ro. c0m ami;{o' ti;·n.r.!cs do 
nosso ~<!iO, elo 8eio U.a C::.mar;t, com n nc"<:0 · 
vót.o. pM-.J. ~·xr•rcerem o tt!tl> e llf-<t :·go Jr~ Con'.
mis;;ioml.c.lo~ d'c,;t<t mesma A5;;:em: .Ji•:-.. 

Nfo.o pós.~o, tod:•. 1·ia. dPixar de ntH~ntn.r. (]ue 
O Sn.. o u ::f:Hu PI;)."'ro- 9onfessaodll-m:• os illu~tre."- e not.·1.\'ei:; c.'O:!sclheil·os do 0:·~,.-.

gr:tto a V. ~~~ . [ri: la gonei'Osv\;Hle com cpt mento conse:ltil'n.m, que s<: iiluu!sse a. su•• 
procul'il. a.tter,nal' a~ a~pcmzns d:~ le1, sen t~- 1-í.,ão JHltl·ioüc;\ . 
me,. "gr:vlectn,ln a t-::m~r:~ a ben~volenc1~~ I Nilo· direi, que nbt·ttc;aram a nunm por 
capt!vadm·,t c..rn 'lue onvtn-me. \.Tu no: mas. sem l'ecdo tlc mol<!swl-o.~. ou 

VozES- :,!ui to bem! Muito bem ! (0 o;·udo1· • mago:ü-0~ 11~ su;t sen~ihiliol<tde. :\.S :iel:~l'O- que 
c {eliciur,do) se àeixar<tm arr;l.St<!.r por apparencats e:;pe

cios;LS; que ~~ en:;-J.na,t·,un com as som:.ra~ 

SESSÃO DE i DE OL'1TBHO nF. ISQ:! 

O St:". Ahnin.o .t:.. fl'ou,.n- C:Jmo 
Enca~ aos :>cus co:np~mlteit'O.> M uoutc !ttt:.tl, 
ante o incPndio ,le TI·oi:.t.l•Osso tliZl!l' iC:.tmar:J. 
do5 Sr~. Dl,pUt.;•U.os: 

«Eu ven ho <'C!!dil·a nmadd:.ldc iae:cnr!i<'l.d:.J. : 
ou que e::tâ ~entlo :;or,·i:la pch~ ch:unmas.» · 

A honmda Commi:<:<ilo do 01·çamento, no 
:seu a. i\tn pa tr:otico. in~ i~ te no c.:a·te da~ dcs
pez~s: confia, c rccommcmla :~ smt tlimin lli
~:io. 

Com o >n.IOl' e auctoridade do seu nome. 
sollicita certo. c detci·minado credito: que, 
seglmdo tem con ftança., ~l\l"ante c ao.':iêlla a 
:!-egur-J.nça dn. fé public-1. do nosso P.tiz. 

A paw·iotic<~o, e nobre Comm isW.o mergulhou 
ú m do, C3.\'0t1 longas profundez;\s : e trouxe de 
lit, de en volt<\ com sua~ espera.nç:ts e patrio
tismo, t\ morte <los peq ucnos Estatlo$: ou, 
anta~. ll'n.quelles. que teem :.<qui uma Rept·e
~ent.'l.c;iio q UllSi ne~?tltiva. 

No numet·o d'e:•tes. correndo o seu fad.1. e 
Yélba ;:j11:1. de llesventma politi~'l., e:;t;\. 0 UiO 
Grande tio Not·te. 

As SUil< nec· ·~idades nã•1 fora.m attendillas, 
nem consultat.las :linda d' est:\ vez: e eu sou 
rorçn.do n. ll7.el' \1 tm\:ô eottsa:'-, q\le ler~m o 
nosso :tmot·-pi·oprio ; emb~m o seu pea~u.
mento intrin~eco st-ja. glot•ifocal-o. 

C:uu~ra A. ~G 

e mostr~u; do bmn. · 
)tas nã o ;doptara m. si não :~ su:\ figura, 

n ã 0 c:onse.!!·uin•lo i>eneticinr o c;;tado (las \:OU>J;l$: 
flUO (;011St!!J;Uindr:> 0 . ftlle Se úS!)C l~lY:\ c!l•Jte5: 
aquillo. por que :tlmeja.v<t o ?lWO Bra:dle.t·o. 

N:l(t mar a vilh;t :'i.<'S rec·abu.lo!!>, c: pt·u;!cn tes 
es.~•~ illu8i(O de t;io :tb:11is:ulo:> prcu pina.mes. 
E:<ti~ t'>cJ·ipto. ha :9 :;('tll lo;:, ~~ o I' I'Oclamou 

um poet;• dos ;tut·c:c.s dias de Au;;usto ~ um 
inclyw p. et:t. que ~r:t um n~t\htt! cit·o :;:,bio : 
« En:,:~tnanHHluS com :ts :o,pp:tl'(' ll t:tUS riu hem. :o 

« J)•'C!.2l: H)!.!j " .-:pr:ci.: í "f.'Cfi. :.~ 

A rcotillão Í.• o nosso intuito : m:t ~ o st•u 
arrem~uo. :1. .. ,u:, t:gul'aA;fio püUe i lludir-no.;, e 
atJ~·Li~'o:u·-no .. 

O ;1~pecto diffiéil d~ ê'OU,Jl\·õc;; fiaauceirn; 
ch1. Na.ç-;·w ok:::luJ·teNt o::: si::udos e meditauo:
Estudisr. ·S. eleitos pel:t Cr.nt:tr:t, r,ne ,;uiuar-J.m 
ter dhtnte tle si mno1 1wvu. e-phingc. 

A Commi~siio matou. qu~:::m não de,·i;t mor· 
r~1· : deo l'ith< a quem a tinhtt uo ~obnt : e c• 
seu p:wel:et· não cort·cspondco. u.:ste ponto, ;'t 
espect<'l.ti V:l u~ P:t tria. . 

O . con:::ellto dn Commis.~o. tão a.uctot'is::ulo, 
emlJora qt:a:;i c•·uel. me obriga u elitllHtt' pe[c• 
Rio Gr•andc do :iilorte. q ne. nilo tem ne::t:t 
Cu.>a umo. l~ep~·esent<'t:ão t;Jr te, c prepon•.le
raute . 

O Sr.. STOCKLE1~-Um:1 bPilh:\llte rt-pl'2Sen-· 
tnç:Lo, na. p~~soa de V. Ex. 

O Su. . Ar.mxo Al'I'O:->sn-.\:;mdeço ao nobr e · 
Deputado. que m·~· llO!ll~l. com o seu :wal't~, 
a ~un. muit:J. ~l'l~ tUel:~ . 

Os oatros .!Útl.·lo:> conta.m ;\ IJ.Ui u ma. llrpre
seuhc)io, que .l)e8<1 nn. bal:Hlça do:; clest mos 
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do nosso P3.i.z: : o Rio Grande do Norte nilo 
tem uinguem. 

O SR. STOCh'"LER-E' bastante ter a V. Ex. 
O SR. CASDilRO Jt:l\IOR-V. Ex. vale por 

uma legião. ( ..1 Jiúiad o.~ .qe-me~ .) 

O Sn,. Ar.mxo AFFo:-o5o-Uns Estado:; tra.
z.em aqui lO l·epresenilintes: outros 16. e li; 
al;mns 22 : h<~ ll'elles. que ostenta 37 repre
sentantes. 

Todos pesam muito no b:l.l::mcea.mento da 
opinião: assim per·,•nte o !!'OYerno. como nas 
decis·~·~.s. e r~soluçues ela. prOpl'i.a Camal"J. dos 
Srs. Deputados. 

As lei::. me perllôe i.L preclara as:sembléa '' 
temeridade, e o desc.-onfot· to ue confess.'l.l-o. 
se fa.zem n~W. C.'\.&~ a vapor. 

Os a~umptos m::tis in•du~ e (tiffieultoros, 
o:> de mai~ momento. extraordil1nrio5, ou de· 
licados. se eroturbam, ou se tle!il)el'[l.Til dr. 
emm·iada: e se entre~m, na confmão, i 
socie(l<\de a.bsox-ta.. 
A~im sendo, .-otn-se t11do ás pessoas: con

ca-~eo Yoto; e uão se pe..~.m as idéa.s, nem o 
seu merecimento. 

s~cri!1ro·€C tudo : sa.cri flc..'1.-se <\ Na\~o. sem 
attenllet· ~ neC~:·~idades do~ Estados nwo.lio
tl'es: repo.r-J.ndo, sómente. na quantiosa. e 
numPt'Q~a represent<t\'i'Lo do; Estados snpe
riur<!s. 
~t.~ ú a :~t7.iio. pel'l. qn:~.l os chamados E>

tadn,; }ll'<Juenru. sem que o stnt'1., sem que fJ 
prN.::nd:\ o p .. 'ltr iotismo Bl'tiZileil'O, jazem se
pult~ulos nll. hil·~ma~ão, no immohiJi,mo dt\ 
in<~rcia, como est:\ttws que fazem guarda i1 
o.po.thi:\ 1o ,\, inc:~pacidade: e lú. ficam eterna
mente csrtuecido;, postos <le ludibrio á alheh\ 

'·SOI.o(·rba, ·como uns estafermos ineptos. 
0 SR. ALFREDO ELUS-Qu::~.nto ao nosso, 

não houYc alieração, nem modificação, depois 
da Repu blica. 

0 SR. AL!IIl.'IO AFFONSO- V. Ex. e muito 
intalligen te, muito talentoso: e Sl1be a histe
ria do nosso Pa.iz. 

Sabe que Matto Grosso, Goyáz, Rio Grnnct~:. 
do Xorte, Pia.uhy, e semelhantes Estados, 
üunca pesaram na balança. da disttibnicão 
dos beneficios, na. hora dos galardões e da> 
graça.s : ao pa.."-~ que são sempre &'l.criHc-Nlos. 
quando se exige, ou se peue uma a.bnega<;:iio 
pa.triotica. 

0 SR. FLEURY Cú"RADO-E' a verdade. 
O SR •• illCNo AFFoxso-Eu. sem >er mn.

tbematico, jil. proclamei a. proporcionalidade 
scientifica., e a. representntiva. 

A .justiça ê a magica. norma., que sigo no 
meu c:aminbo. 

Si oomos um povo pequeno: gunrde-se, ao 
meno.>, à nossa ü·aqueza a propol'\:iiO meca.
nica. e populosa. 

Niio po>so comprel1ender, como Estado~.que 
não i&m duas vezes o·te!'l'itorio do Rio Grande 
do Nor te. p0>.."-'1.m alarde:J-1.' exer~itQS e pba
l;mges representativas: ou ornamentar-se com 
uma representação tríplice ou qua.drupla, 
compamd•• com a. d'aquelle Estado. 

r~~o n~o e JJenhor de frater nidade: nem 
prOVt\ IJUOll~t\ C pa.triotiSffiO. 

0 SR. ALFREDO ELLIS-A repl'esentaçflo de 
S . P:1ulo est:i. :l-baixo da media. 

O SR. Aurr..-xo .A.FFOXW-E' uma injustiça 
a S. Paulo: e V. Ex. tem o direito tle r 9Cla.
mt\ t· c-ontra e lia . 

A Co:1stitui~LO estn.beleceo. e esí~ escripto, 
que por iO mil habitantes deve h<wer l re· 
presentante do povo. 

0 SR. ALFREDO Er.LJs- S. Paulo tem dous 
milhões de lmbita.nt.P..s. 

0 SR. ADill'O AFFOXS0-1\ão se gnarda,por 
comequenci:t, l\ conlbrmidtttle nn delegação: 
e e~ta íalt..'\ de analogia, on congl'uencia nos 
repre;:entantcs, e desleal e conwmeliosa. 

Esse\ úesconformi<lade. ou di;;conc )rtlancia., 
é ::1. mesma, que se dá cóm o Rio Grande do 
Xor tt•. que tem mais do 500 mil moradores: 
mas só porque certo esc1·iptor de gt•ographia, 
ou historia. disse que tinh;1. 2.'50 mil; lloa. com 
2.?0 mil: e isto basta parn erobaúct\r aos in
doutos, ou imprudentes. 

O SR. ~'I.LFREDO Ettrs-Isto vem mostrar, e 
ci.emonstrar a necessidade de um r ecensea
mento >erdadeiro. 

(1 SR. AL.'IUXO AFFONS<>--!\fan<lámos. que 
ellc fo::>se feito desclejli, ha quasi dous n.nnos: 
e a Con;,titui~o Federal assim o determina. 

J!as. dizia, o Rio Grande (LO Nor:e não me
rece, J.e maneira. alg-uma, este P<\ Yoroso e 
miserando esquecimento. 

Na historia. do passado, temos muitas pa.
ginas de gloria. e dias de luz. que engrinal
dam seu nome: e fazem a flll~ração do seu · 
barb:l.ro e annuvi::tdo martyn€1. 

Ella nos diz, que o Rio Grande do Norte, 
fundado primeiro que o Cea-rá, tevs em si 
um bravo, um her6e, a. quem a humanidade 
muito deve, para ir fundar aquelle grande 
poYo. . 

A ;;ran,te re.,"Ta, que desde as e;,cobs 
conheço, é, que a ib'llaldade geometricu. e, 
por ventur;\ , a igualdade · politica., consiste 
em tracta.r desigualmente a. seres desiguaes. 

)lartim Soares Moreno sempre .se consi
det·ou. na. historio., um .. Rio·Gr-J.ndense do 
N111'te; e e de;ste Estado, que elle foi, clmmo.do 
por seu de~tino, a realisar as proc•zus e fac
çües illustres, que o immort..'llisam, e o sm
lJellecem. 
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Como 11m Rio-Grande!lse aborigene, cheio de 
enihusiasmo e denodo, elle cimentou, e esta
beleceo ú gente Cearense, que se immortalis.'l. 
pelos sotrrimentos climatericos, e pelo clal'<ío 
e re.~plendor de seus feitos de liberdade. 

O -proprio nome de «Cettrã.» é Rio·gJ.'<l,ndense 
do Norte, que, na nmrlação do nos:o Paiz. 
pas5ou p.-1.m :~.quelle generoso povo de ro
l)ust<\ e fu·m~ opinião, 11a. historia do> assom
bros e desprendimentos. 

As mais ~mtiga.s Íamil'as, e muitas das prin
cipo.es d 'aquellt1. fecunda. terra., são Rio·Gl·a.n
denses do Nol·te: e d'isto se ufanam os seus 
filbo;: e de5cendentes. 

A virtu05ll., e gentil e;:posa. do nosso actua1 
Presidente t.la C<l.mara (para. aucto1·izar este 
assérto). é neta elo Rio Grnnde do No1•te. 

São netos d'eUe o;; honrados Deputados, 
Dr. Miguel Castro, ~fa.rtinho Rodrigues(! o 
coronel Bezf•r!·il, :~<:tual Governndor do ·ee;u'á: 
o cor-onel Bc:zerril que tem, merecidamente, 
um<~ reputação indele-rel e gloriem. 

São netos do Rio G1·:mde tlo N'orte o Se
nador Pompeu, de memoria rica cle su.udtvles, 
e o sa.bio .-:O<v,uim Catunda, Senarlor efrect\>o 
d'aqueUe E>t:l.do. 

E' fl.l'.1o do Rio Gra.ntle do Nol'te o illustrc} 
coronel Fonseca. e :;;uva, que se a.lmegou MS 
dias da Repu hlicn.: e lt gente do Rio de Janeiro 
se honrou de o eleger Deputado. 

O Maranhão tev·e como rest.<tuwtdol' o c:~.
pitão-mól.' . .Tet-ouymo de Albuquerque. filho 
de Marill. do E,:pil'ito Santo. e neto ele Arco
Verde, de P~rnn.mlmco. 

Qu(lntlo dle 1; 1i std\'ál' ~- iormoS3. e formi•.lo
Josa ilha de S. Luiz, Ievant;vla. no >'eio do 
Océano lll'ü(;('lloso. não Pl'UI.le rlispens:tr o l'<
forço Rio-Gl~tndc-nse. 

Ha. no :Mll.r:tnhiio, nas chronicas do p;lso:\do, 
muito sang·ue d;:t. m in h:1 ter t-a, JXI ra fmultt
mentar :\ 1-!IOI'io. (lo g-:tlhardo poYo l\f:tt•:t
nhense, QU<• não der;denhn. do no.sso abati
mento, da nossa. -pobreza.. 

O Pará e 1lescendente do M:~.r:tnhão: e. hast:\ 
ruzel-o, para firmar, quo tambem a nós deve 
alguma <:O\IS<t a grandeza d'aquellt\ gente. 

Os seus anmtes pri><:os e as suas chro1lÍC(l.S 
o revelam, cmbot~\ detitientes. 

Ainda 110je no Rio Gmnde do Norte se as
signam algumtts fa.milia.<> com o sobrenome de 
Maranllão, perpotun.11do a noticia e o teste
munho da verdalte preterita. 

Pernambuco, Parahyba, Alagôas, Bahia e 
Sergipe devem, n~ trodiçiio, e o não descon
fessam nos fasto;:, mUitos ra.sgos de ;oJL<r. e 
a salva.~iio do nome portugucz, nome Brasi
leiro d'aquelles tempos, á confl'aternidade. 
l1ravura e patrlot!smo da. gente Rio gran
dense. 

D. Antonio Felippe Camal'iio. cuja. naturali
dade ninJruem hoje se :1treve mais a. dispnt:u· 
ao R.to Grande do Norte. ao lado de André 

Vidal de Negreiros, o hercie Par:tbylxmo, ba
teo-~e com galhardi:\ n:~.S muralhas da cirlade 
de S. SalY~dor. defendendo o Recón<:a>o da. 
Bahia. quando· o inimigo Hollnnclez, que já a 
tinha possuido, a l1ostilisa \"<1. 

Porto C•tlvo nas Alagúas,onde foi <·xecutado, 
come> llOl' ~na II'<i.ição merecia. Domingo;; Fer· 
m\nde~ Cahl.b..'lr, a.ttêst:t e Yerifi<:a, que o Rio
g-ran<lens : Feli))pe Ctunadio, em ;<1nr.e tias 
hoste:> inimigas, obrou, n'es;;e dia de gloria e 
vin;;:\.nÇü, pt'Olligio;; e milagres, pelt•janrlo 
pela libeL·i.laue da Patrla. Bra.zileir<t. 

Nos 'em flancos. comll<1ti1io e hrigavão D. 
Clara Camar-:lo. ::-n;~ mulher. e ouu~u Bra..-:;ilei· 
ras, ~tmazonas immorr.aes, oommo'l'idas e arre
b:tt<ttla.s pelo denodo, c civismo do indígena. 
Rio-grandcn.oe <.lo Norte. · 

A Torr-e Lle Garch\ d'A vil:J. 11e u m lMdt·J.o de 
nos~<\ ;;loríll., e m .:,1·ecimento bisi!wico. 

Sô eilc a.desb·uin.,com0 1.1m r-nio fulminante, 
~õ elle f;uia trernet· :1. omuip~·teucia hon,,wteza., 
que mett\a Serg-ipa, e aos seus lntbitan res, a 
Ü~!TO e !t ÍÍJ!!'O. 

Experlmentalto em mui~as rerre.:.;:l..-<, es~e 
br:n·o RiO-f,"l",\nJ.ense. que er·,t como um gen~o 
dus flore.st:\S ci \"i!is.ttlo, nunc:~ Üt!Í:XOU de tn
umph:tr dos tr;Ln:SC!$ mais tl.iffiet•is. e: das a.per
mr;'-" mais (teses-p~ttt(hs. 
Sempt·~ do:; camposcht 1J:tt.:<lht1.: 
<' .:. ,·i· ·iori:t trazi::t e pres:• r ic.\.1> 
Quanllo, mmto mais t:.~rde. em 1817. :;e-pro

c!a.nwu tt Repul.Jlic<t em Pernarnhu<''• ? Rio
J!ramlen~e tlo Xorte, padt·e ~li::ruct.Jonqunn de 
;l.lmei•.l:t e Ct1,:tt·o.tio •w··· •lo Dt·.:'-Ii;.:'tlél lle C:tS· 
trn. dbtincto 1'<-preseni:..'l.nte n'es''-' Ca~a . . ,oube 
elt,·a.r-se por &.:u porta.mento c cor:tgem,. e 
ct< ·rnisar->e n•J culto dos.q ne (l.!nr.\11 o ,:;-u Pa1z. 

Elle foi elemento Yita.!•l:t con;:pil~tçiio para 
a iJJdCJ•enJencia. c Ministro üo Inwrior· 
IÚlfllt ell<t R0pu1.>lic<L. . 

f(• í nrc:lbttzndo mt Bal1üt, P'•l'que :tmll.nl. 
;:ua ]>;m·io.: e nem lhe 1icou por i:;~o tristura. 
c•n nó;\o:t. no renome. 

Nesse tempo, entr(>. ()~ 70 prisioueü·(.;; de Es
mdo. emba.rc:.dos em Pernambuco. em cujo 
numet'O se achava Amonio Car!o~ de Andra.
üa ~-Iachauo e Sil-vo., <inham ena·e os serta.
nejos tres irmãos e um Jl!'imo de minha avó 
pu.terna, tendo outro lJereci~o •le mã.goa, e 
pur-J. dór mor<Ü, ao entrar nM c:Jddas de 
Pern,unhuco. 

Rio-Grandenses do Norte e~~es dislinctos :par 
rente;; . alem de outros, que tamb!!m vinham 
preso.o, aos q uacs Antonio Carlos não se ~ 
java de chamar de amigos, e acompanlu:tva,nos 
càrc~res do. Bn.ltin .. até uos excesso;; da ma cora
gem e resi~tenci:1.; quando, rijamente. ensina~ 
Yam ac·S carcereiro~ portUguezel', eomo se 
de.viam tracb.r l10ID<'DS nota>ei;,:. que tinha 
acorrentado o info•tunio da clemocr;1cia! 

Em uma Fort.;\lez(l. l:>ahia.n:t. ti-onteira á. 
cidade. morreo D:wi•l Snrni>a. Leopoldo Ta.r-
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·gini, · a.pj:lellhbdo o_ Garrôcho. cujo. nome, l morto n~ sah1 de hom'?- ele ~m e~·~res_ide_nte 
<'omo o dos !'CUS itm~w" e ~om~nhen·os 1le. !Ir. um Es1at1n, aSS.'lSsmado a tr·:ur:::o a ,·,sta. 
~im·.e1·. est•'t il~>•cl'ipto , nas chronicn.~ do n.mõr· d:>s seus olb.os: declar·an~lo d~p(>Í$ tiS m~ 
ua l1lJet'd do •lc ~ua ten:t, vor·lwiDt!llS de ta· I \l.H·oo, q~ze. ~~~''asse« vrda, SC! pot• um _m;
lentQ e sel~c~ão, eomo elles. . lagre nao bcarr.\ louco \tae~ er·am os !er l-

Pvder:a o.crescllnt••r. que muito soffreo peb m"ntos so:fl'ridos por mim) : o a per,~eri:t, por 
lil:eru;J.dC outro Rio-Gl"'' ntl<>r.sc, i J·ru[lo dL·:::tc.<, mu:t~> ttlmpe, a men1ori:1 pc!o gra:lt~e espm:
chamallo .Jo>é Amunio Sn.;•aiv:t : o quo.!, e zirnCilW de sangue. 
t::.':d i~ü.o entre n0s. que pil.l'C:Jtcit• mult.o de E' bem possiYel . que cu dig:l\, ás ve'l.I>S, o 
}>err.o t:om o gl<tn;:e Hr-:.lZiieü-o, qnc tem ac- que nüo quet-o. ou 1m1u. l'QUSa por· ot:tl':J.. 
tualm:·nw este nome. e :1 IJUem o B•· zil e•:ú (X· i •· rt1.,.i ,l .. s.} 
:tcostumu.1!o a t'entler a. homena~em, que pro- Nã.o neCl):;::ito de gt•ande e;f~)r\"O p:tr:t de-
Yoci'lo o::; ,;eu~> ;:;r<nJdio~o,_ ~~rriços. mon.<Lrar. que o Rio Gt-a.ntlP. dll N" i'!,<: nunca 

Niio hn. r.istó ,·:J.illade. reC:l~ben !h n.unificencia. rh N•u,,fuJ. ja nãc· 
j\f<t~, al~rn de qrm est:i no Ev:J.ngellto. que .ii.::o flworcs, mas o. n.tten~·i:io '-ouunnm. e o~ 

:~,. toa ar.-ot·e diL IJr•m frl)(:oo. Lamartme csae- elementt•S imperloso.mentc illtlisp~ns:v eis .á 
veo no seu li \TO d')S Girundi!Jos: ~tl:t ch·sen• olução sot:ial, no seu prugtYs..::O e 

« Que a. fonte tio !!enio estú. muitn.s >ezes mn.nC'jo de ,-itla puhlic;J.. 
nn l''"}'t : c <l JluniÚ~t hc, ol'din:uütmente, a !\os tempos coloniaes. quando ÓI'a Natal_« 
}l!'C•pheci;J. d•) dP>tino ,. · régia cidade dos Condes : ol•tiull:\ o R1v 

O;; que, particnl•~t·mentc; .conhecem a mi- Gnmde do Norte mais desYeios. e comvtacen
Jlha viua.. s:tbem. que nuncn. fui üi.o sem cia do u ltrn.mar por·tn.,<>uez. r!o que o!•te e dn 
l>rio. ou tão egoi~ta. quP. ftcas~e em rosa. se · ~1ona.rc!Jia, e tem obtido até :'lg'Ot~. tla !tepu
Jlllll~do na. mot.~;;1.: qu::mdo o ttrdimento e blic:a; pt-ose.guindo esta o invetemr.lo C11St.llme. 
den<>tlo cívico tl'a~ueaes. com quem tenho vi- e lev;~ndo pot· •.lhnlte a.quelle acin:ç.:; olvido. 
Yi!lo. élm.mon1Jelos homens de bem, p:un pu- Ainda. reci>rdo com m:igM n~ p>~ l:wri!.S d.c-
;:,'11:w ))ehs Jil.el'l.la• les humn:'l:.~s. ,. n.vilt~t:nento, que li, quando E~tuclu-l : tc no 

N.t. · !i~ta dos rnnis a! .negados trn.ballHtdores Rlwife, pt·o!t)ritlM por nm gt·antle E:<t:trli~tn . 
olo ;tbOlicionismo P.ncontr·a-~P- o n0me obscm·o e littemr.o ?oln.ra.nhense, o inunol't:• l Fr:l.n-· 
do IPtmilt.le or-J.dor, que occupa. a u.ttençiio do cbco Li:>bca.. 
Con;;resso. F:tll:mdo. na. A~semhl..;o. Provinci:J.l. do qu~ 

Na. li.dm nrq1·rr dos cornlJ:üentes do C<!ara. (•l!e chamo. v~ o des!usr.J·e P al~1.t, mcnto •.!e Sl.t:J. 
<ttte. deve rlizer-~e. for'(l.m os <lese:<}X'l'Udos. qut; t.eJT<l., ou SU<\ tleca.dencia. JX•litic:•, chegou a 
deram n:~. e>«:r:.1sitião o golpe de honr:~ no nos· chHllil!'. qm: « na. esc;~!: ~ da. d'!gYJ.d:LÇi•o o M:t
~) Paiz, a. G·•:cta tla OJlliO<i~i o, que nos op- t~tnhiio sú e1·J. compar~1.n:l ao mi~et·o Ril• 
:pu;,rn:LV;t, t~stennmhou. sem o senti r . para :1. Gr:tndc elo Nor·te. »! 
h isteria. des srculo$, que o Dr. Almino ~i':l. O homem de gen1o, intcr·c:tlantlo ta.• ~•a.nh;,t 
« um tlos m is vehemcnt;!s socios tl:l. chê.ma- • ilt;J., niio quer-h. colnphis<W-no~ <\ fttce : nüo 
tia Llbcrt:ulnm. ~ !)ue•·ia :t fl',.ollt.'tr,o:t ultl':tjar ao Rio Gt·;•nrle dt' 

1\;i.o est:i.lon;:t!' rl'aqui.quem. n:t ntin~ . cres~e Jl\'orte; nl<!S. quebmnd•.o-~e U:\ dtpt'< S·:i.O mornl 
tt·a.hall1o, ptla. pr·imeil'n. wz d t:lmou « Dt·;r.giio de :ma. l':ttJ·i:~, e, lmsc~nr lo nm tel':llO <."'mpn· 
do In<~ I'», ( l!Omc c;u<: ilnas vezes · pe 1·te nce :'t :·:tt.ho. s.:, :whou Jl:l.l':.t im:·~cm •lo :>en de>:con
llisr.oriu. ). ao Cliic-o d(l. )!athilde. ott Fr:meisl)(l tcntqncnto. c r1:in:•s: rlell:t, t~ de;.:Tadadio e:\ 
clrJ Noscimento. ( lloje .major da. Gnat·da): jan- ossadn. do Wo Grande cl<• l\orte. - • 
gadeiro Ce:•re~~ e ·chclr! dos .i:t.ngo.úeiro:;:. Pal:n· :-:.t.~ tlir-JS, fJIIe tm.duzern o nos:;o des· 
gue tudo combmava com .Jo~ê N:tpo!~uo, I:.io- douro, ,, tlm<s:~. <J.Yi!t:t~'ào <· tr;steza ! 
;;rra.nden:>e do Nor te. jan~'ndeiro nnquelles Ella~ 1iC<Il".1ffi f!t\m sempt•e grn.vmhts na. 
mares, onde tudo 1iJ..ZlD.l11 puro redimir os flS- minlm m~moria. 
i!l'a>O< Si ê principio axiomt\tico, que se de-;em 

O proprio Imperador lhe pagou ~eu trlhnto. tr;;.cta1· llesi:;ualmente SPI'f:S desigu;~ e::: : não 
_Pelas runs desrn met!'opoie. c pela. d'o Ou- po~~o acomt)<'Ul.Hw a qpin·ão dl:l n•llH·e Dr:opu

·ndOJ• ern. C:HTeg:vla, em p1'ociss:!o tivic-.1, a r.a,Jo p r!hl. Parul1yba, o St· Epitado P<•ssoa, 
me~m(l. Jnngatla., em qu~ es:;;e >alente, tosta.- que menciono por sua. bi7lll'l'h e t:\ ento : 
do do S(ll da. sua. ter·ra. sulc,wa as ondus 'I"C!'· qmtn<l" no Congresso C<mt:tuinte. opinou d:t. 
~~~do rn::r hrnxio. e trnncaYa a porta u'a· t•·ibuna, q\:e catla E:st~do ti\'< ·s.-.., un1n. repre· 
<1u· ll~ mares ti. mercudoria. ueshumana, <i. senr;l~:;io identica, <.-omo a tem o Sen:>do ; poi~, 
pir;d.arht ne~Teit·.t. · 5<3-l..enJ.o t-atla um. que nece~it.:t• :) d' s nut1•os, 
· Dt;!res.~ionc,i contrn a minha vontade, le- i>a.vi:\ de tr>r al!<uma <'Ont;;mpla.ç;in com a 
\'~<lo p<:lu.s corrcntt"s ll:. gr•lnde «:al1S<'l.. t er·ra de cada Deputado. 
~emhr\,·Se. comtudo. :1 Ca.m:\l't.L, que não :Mns o pt·incipio da. popular;ão, e d:>. pr o· 

Y:.u !I\\lito longe o mez de J,.neiro passadn. porcinnalido tle dns cousn~, Ol)r unha·se ú. as
em que, sem o esperar, cahi completamente pirac;;"lo generosa de S. Ex. 
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E' verdade que, pat~o;J. estabelecer a i~;ual
dade o mai,:; pos-ivel, dividio-se a Fran~:a e111 
S5 ,iepa;·ta.menros: quando ante~ tinlla o ~eu 
teJ.'l'itorio lliviuido em muito menor numero 
de pr·o' incias. 

O SR. Jo~o DE SIQüEIRA- A's vezes. a. mi
noria represent11 :t m~tioria : como V. Ex. 
a,gor.,, pelo lado do talento. 

O Sa. Ar,m:\'o Al.'FO;:.;so- Sou muito grato 
ús palavras gt!n~ros.lS (~e Y. Ex.: ffi<1» •.. nem 
t alento. nem sab~r; na.o tenho nada d 1ssc. 
{.2\,.cio apoiado'.) 

O SR A. 'Iom': C,\. v.\.LC.\.o'\'Tl- Talentos re
eonh<·cidos, de...<de os bancos academicos. 

o SR. AJ,)U~O AFFO:\SO - Jà e t<•mpo de 
levar a.os pequenos E$t..1.dos o ronlorto e as 
provas, on a ronvi(;('.ão de que eUes tambem 
sã.o Br·azilelr·.;; : t.,mhem fazem pttrte desta 
naciom\l.rlacle. 

E' politico esr.c procedimento. 
03 gt·J.nrles Estado~ e a Nação t.eem o int'! 

· teressf:l m~.ximo, a mais dl~CL'eh e judicios;L 
eonvenieac:i:\, de .;on~olid:1.r este pens<ttnento. 
tornando-o cadl\ YCZ mais perseverante. e im· 
JnUtl\Yel. 

Si no momento nii.o podemo~ tu<lo : poclc
mos akmntt com:t. 

QuerÍl hc~je não pocle re•tlisar todo o lJcm 
<lesaj;wel: realisa, com tudo, o lJelll p ;,inl; 
deixa.ndo par<1 o <.lia de am<\nhã o 1lermis; 
deixando o t·e>to para •1 espel':\n(;(l.. 

Si não é attspicioso o nosso or~'amcnto: si 
<tS finan•:as e r-enda:;; pre;:.ente;; n:i.o pumítte 'n 
grllndcs mclhor.tmentos, mamYilhosas li~lll'i· 
C.'I.S, e ohras extt'tl.Onlinarías, e memOl"J-Yeis ; si 
não podemosdelici<1r-nos, e repou:S;.u· em um 
almadr...quc de penna.s. ou em um leito de 
folhas ver·dcs ; is.<o não impede, que se lil<<t 
alguma. causa. pelos, que necessitam da. con
fot•tar;ão, e a...~istcncia. pnblic:~. 

DevemO!', com certe:r.a., confbr na m:~gni
:ficencia.. e grandes r iquezas do nosso Paiz, na 
suo. opulencia superioridade e exul>e
rancía: tendo sempre de memoria.que o pre
sente ~ um minuto na vida. das nações ; e o.s 
nações grunde< ou p~queoas, em certas tem
poradas políticas, contam um de.{icit,ou certo. 
commoção no seu credito. 

Si a nobre Commissão o encontrou, ou 
suppoz encontrai-o, nas multiformes ope
rações ecooomica:; do nosso Paiz: ou si uma. 
·Opmião desconveniente, e inconsiderad(l. de
clamou muito alto, que ella o devia en~on
trar; decididamente, esse dc{icit não met·ece 
.& a.gastadiça. ou meticulosa atten<;ão. qu!l se 
lhe tributa; não traz o estupor do espanto, 
ou o terror de estadistas prudentes, e homens 
sensatos. 

Si o aetual Orçamento accusa. .deficiencia, 
-desa.briga Q crédito publico, · ou des,-oní'és..~ a 

nossa. pujanç.-a. e rictuezas: digo. com toda. a 
S•Jlemniúa.de, que a. cnlpa nii.o ê do Go~-"erno 
p1·e~ettte i não &. de modo algum, do Governo 
da Republica, embora pen~a<.lores ar2stéro$ 
lhe possu.m imputar deslizes e de~pet·cebi
mentos. 

A üLlt.u. de :J.bUn(l<Ulcit\; ou falh~ts do nóss• 
ct·Mito, ou do nosso The~ouro, qtm!quer que 
ella seja. deve ser lmputuda õl. outrem: per
tence, em to:lo o caso. a um p:i~S;u.lo muito 
remoto, que vem de muito longe. 

0 Srt ALFREDO Eurs-Xão ê nossa.: não e 
tla llcpublk-a. (Apailedo,.) 

O Sr~. :\L)IL'\;0 Affo;o.;so-De::;de 1:322. que 
pag:\mosjuros. e, apena.;, o nosso Orç;.tmento 
c!le:;a p-n•·a. isso: mas não cheg,t p11l'a lib~rta.r 
a NaçtLO <lo p:~.!,ramento elas di vidas, contra.hi
das no estt~tngeh-o, ou dentro <le <'~l.Sa. 

Qu:~odo Tito Franco desc!'eveo os vulto3" 
principaesüo nosso Governo, pintou com ver
r.Lule o orçamento de cada tempomda. 

Todo o homem de bem ronhece, com pezu.r, 
:\ quclm:t cresse;; or<:.arneatos, cuja lição en
tristece o corar;iio patriotico. 

Sem ser Yet'Sa.do na sciencí:t fazendaría 
q ne nunca protcssei. sei, toda ví;1,. que sr:, h~ 
t1•es methoU.os. o Ll processos pa r·a esta.u~lecer 0 
ertuillbrio do orç:l.mento: acrescímo d<.IS im
postos, cmpre;;timo.s e econonli•l.S, ou en•:urta
mento dos di~pen(lio~ políticos, e admini~tra.
tivos. 

!\ão de\·emos cogitat· de emprestimo no mo· 
mento. que tttravessamos: pot• que não~ 
possivel reali~ :tl-o. ao modo ·le um homem 
l t one.~to a. outro home;n ltoaesto . 

)(ão se de\'em h.J.nçat· novos impostos: por
que o Po\·o. que ca.rrC!,r::r.. rom o;; en·os, ou <t. 
p<-cvarica~ão dos q~e go ~et·nam . nào pód~· · 
mu.i:; com elles : estú, canç:a.do, c j~~ n;1o tem 
sangue. 

O mesmo Tibel'io, que ttbrio a série dos 
mon:;tr-os Romanos, tinha por m<~xima, que-: 
«;J.S ovelhas se tosquiam, e nii.o ~ esfolam~. 

O:; pet-caclos dos tidal:;os. e prócel'e.> vão re
percutir U<\ multidão paciente, qu~ não merece. 
louvores, a quem não se dá louvor, por pa
g;:tr tudo. 

A bêsta. de carga não põ<le mais. 
São gregos; t1 ue vão so1Irendo: os magna

tas, e os nobres li niio estão, si não ]lttr•~ os 
delírios e destemperos. 

«Qt~id qtlid deli1Ymt reges, pl!!Ct!mtur achi'lli»! 
Vem, agora. a importancia das de:~pezas. 
o dilingente pai de ra.milias proclama.. que

quem gasta maü do que permittem as pro
prias forças. indica-se perdul<\rio, insen~to~ 
ou um louco, que não ...-;.;o abysmo, em que
se afoga. 

Ninguem. to<la.\-;a, deixa de l'azer o dis
pendio absolut1.111ente ucce.~.m;io, pelo 1àctc. 
de não ser opulento, ou rico. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12: 10+ Pág ina 35 de 39 

-366-

Nas propri<<s fr~queza.s orb\cúla, e ugit<1.-se 1
1 
são produzidas J?Gi' um etiillyo i11otiiThO ; ou por 

ca.d~t um: deixando o u til e o agrada -rel. ou ! aq tlelles, que dev~m ser pela. natlu•eza. os 
o Yolnptuoso. p~;.ra quem pódc. nossos n~cesoa1·io~, como os chama.v:l Cioero. 

Si n;io siLo lisong·drus as rendas ;tduaes, Não e compr•ebensivel u.m<L (,·at~midade, 
nem pot· i;so ha. de deixar o Gmnde Co!l$elho que esquece, ou ultraja. 
da, m'ç-iio de. o~correr ao~ ~rt:cos. que vedem, Paz•{t, )far11nbão, Pernambuco, B:l.hia, Rio 
porque nece;mcun, o 1lil!U!ll!Culo publtco. de .Janeiro, S. Paulo e S. Pedro do Rio Grau-

O SR.. ALFREDO Er..us-Apoiatl.o. dedo Sul, os Estu.closgr,;.ndese f~lize~,de;em 
o sn. .l.Dn:'>O "\FFoxso-D~tqui a_ pouco, ~i_r ao en.c~ntro;_ deve~ da_t• alento a G-~yaz, 

este mesmo Cougre,;so nlr-se-lü•• obrtg;l.do a -f.1.tto Gto:so. I aro.hyb~,R10 GratHle (~O ~orte 
g-Mhl· nüllmres de cont<)S com os E:lt<\do3, e. ~utros E.,_t:l (l~s atraz;;,:l?s: -~a.n~o~llle~ _estra: 
sujeitos ao infortanio climaterico: ou f:tri<\, d.b. d~ ferxo .... ~lf~nde,.t~. J><~ nçoe, d~ ~r!fJtu;o~ 
como o t'ico sem entr:~nllas, vendo expirar o e dn·e~to~ fl:1:~\ os ·1.,\!l~~rclho, e maMmtsmos, 
pobt·e pela im·oluntaria penuria., sem !!Je d<t.r que IMO de >n de ícn·"· 
o soccor·ro humanit:ll'io, de que carece. O Sa. CAsmm.o JuxroR -Apohdo. 

_A Nação n~o. quer l<~.uç:t.r fora do ~eu gr~· O SR. ALFREDo Er..Lrs- V. Ex. pálte estar 
mto os Bt·:~llcn·os, que no.sceram no Rw certo, qne S. Paulo não se recusa.tá. 
Grande do ::Sor·te, em t.r~~tto-Grosso, em Gora~, . 
no Ei'pidto Santo e outro:; Estn.dos pont-o po- O SR. Ar~>J:r:>o AJ?Foxso.- Ped1o o Goye~no 
pulosos_ . um computo, que, reduz1do peh_Commts~. 

He indispensa>el auxiliar, emquanto be esta, Aug_usta C~ma!"'. P~1l'~_me nao ver ob:_r
tempD, <t e~~~s E5C<tdos pouco dorescetti.es: <m- g~clo a dtz.er mmnc10sas CJ!ras, orçou ~m ,I 
xilial-os opportunamente, para nã.n . Yer-se m~l e tantos contos, augmenta!ld.O JnttlS de 
forç.a.do o Congresso <t dispender, dentt'O em :!.;)00 contos ao phno dos CotntniSiaon:u.los
breYe, . sem l~enll.u.m:t v;1.11ta.gt~m lo:::t\.1,. wm Si. n, cu.maro se tivesse mantido no perisa
apl'oYeltiunento dos llObres, dezena~ de milha- ne11to rigot·oso e tl.ustero, que dominou. a 
re~ de conws. . . Commissão: nos poderia.mos conforma.c, pelo. 

N"esse momento, cles<tbolbam e lll.ultlJ?llcam- necessidade. 
se o.> la_:J.;·,;e~ d~ luws de pellica e.-de ca.wtca, Mas a Camara foi conirtu•i::t a. esse penSIJ.· 
(e~pr~><<LO pmtureSC<"1. de t~m ho!Uetnn?t<>ve! meuto, a.ugmentando a quantia p,·oposta. 
do Sul): exploranct~ o ense,10 úa fome. tt som- Si a, C<\ffiM'a tem presente, que é um perigo 
bra d.- nufl,~z dos mt~el'!l'Vels. . P<U'<\ nO.>S<' Patri:l. act·escenta.t· a clespeza: a. ca: 

Os í'1.000:0008. que e fú.ma, gue ~c dtspen- m;.tm .itt arrostou es.;e perigo, awpwm,ando-a; 
deram com n. ~e<:c<1 úo ~ortc, nu.o !'ol'illll para. e ao fraco, que estende a mão, nií:o se llu ele 
o Xort~: comera.m-sD no Rio de .J:J.neiro. ne•'ttl' o [<J.YOr sollicita.do. 

A R•)pulllic:~. Br'<I.Zlleira., tilo suspim.da por " . , • :- . . 
todos 05 homens que pensam, CJ.UCl' (lllCí;los, O lho Gtande do Norte n.~o >em pffill' uma 
qubr mo~os. em cuja fto!lte urilba o goHio da esmol::t. 
Liberdade. não põLle consentit. que contínúe Nilo tem aqui, comô j<t confessou, uma. re· 
aqueHt• de:;zrt\Ç:J. mot"J.l,qu\1 a H~tori:\ ;1-ttesta.. :presenta(,-âovalios;"t: mas pobre e mesquinho, 

Não p'~le consentir por m<m tempo. c1ue o como con!'e;;s(l., s:"•mente pede aquillo, a que 
Rio Gr;mde do Norte. sü porque não tem uma. éern longo. incontest.1.vel e impereGedouro di· 
grande repl·eseuw.~J.o, um voto lllultiplice, reito. 
que faça pender a b<~,htnç:a: não deve absoluta.- No Or~~mento passado, na vcrba.-Colonis~\
mente cousentir,que se lJrolongue e-pers~vere ção-, a Commissão que deve ter sido com
aQuelle entorpecimento, aquelle desalento do posta, em sua. maioria dos mesmos subidos 
R.io Grande do Norte, aquella desgraça, tã.o talentos, consignou para o Rio Grande do 
procrastinada, a.quella. degradçãopublica ! Norte 80:000$000. 

P!·eferimos ser Inglezes, ou ser. Americanos: E serã., por ventura, democracio., será. con-
preferimos ser Turcos, ou sel.' vassallosda fl·aternidade tirar um irmiio a seu irmão 
Repuhlica. de Andorra, quando não nos queira, aquillo, que já lhe foi concedido? ! 
s_ Marinho, na Italia: mas não queremos ser como nega. a esse fraco Estado um credito, 
apunhalados por nossos irmãos, que ostentam que não prescreveo: e qu:tlquer, que fosse 
louçanias e galas, entre palacios elegantis- prestimoso e preponderante, poderia obter do 
sim.os de artl.ozia.s e estuques, de ilores e ob- Ministro, que mandassa a.necadaJ.-o, :para 
jectos de arte; não queremos morrer diante acautelar os 80;000$000 ~ l 
dell.es á mingua de alento, ao passo que os 
outros sorr-iem da nossa. infelicida,de. _o SR.. ARISTIDES MA.IA- Estão dentro da 

Todo o homem sente mais a indiil'erença mo- le1. 
ralou a. injuria dos seus, porque a dõr se lhe O SR • .ALM:t:>~o .AFFoNso- Mas. a Conunissão 
afigura mais profunda, e maisacerba, quando I os negou. 
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0 SR. ARISTIDES 1LUA- Isso C para O outro 
a.nno. 

0 SR. At,1IIXO AFFONSO- Quero prevenir a 
hypotllese d:1 impossibilid<J.dl', que se _justitiro 
poP valente;; motiYos: a impo~sibilidade dos 
nossos amigos. que estio no GoYerr1o,de utili
sar 3.ctnalmeme esse ct•edito: salvando o di
reito de poderem ntilisal-o,no t\nno vindom·o. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA.- Nem valia a pena 
começar um serviço pa.m supprimil-o. no 
anuo se:;u i 1üe . 

O SR..' Aon:->:o Jtwosso-Poderiam interro
gar-me: como quero, que >alll<< uma verba no 
Rio Gmnúc do NorGe, destinadto ú. colonisa~ito, 
si venho pcclir agu a. par-.1 e~sc povo ~ 

Responderia, retorquindo, c1ue tt natureza 
não se mudou, de Janeiro para cá, naquell<\ 
terra: e a Camart\ ja concedeu o pedido. 

e~tà sempre 1lisposto a arriscar sua vida. e & 
praticar a~tos de bravura. 

A Com!llissão tü·o.ll cem conto3 da quanti
clade pedrda, e constgn:ula ao melhoramento 
1l'aquelle porto. 

En iníotmo á . ~u,~a.ra, m~tl'eto.nto. que os 
-IDO contos de reis íormn n:;oros.\meme or
Ç<tdos: quando o Sr. Dr. Pedro Yelbo illu.stre 
Rio·gL'<•nuense, ex·ueputado de,;~;;.t Ct~sa.. e !!O· 
.-ernador actual do Estado do Rio Grande ~do 
:\arte, propoz aquella incleclin,:xelmcdida. 

Ellc não pedio coma tr-;mscendental: nem 
supcrlluirla.des, nem redund:tncit~s. 

Pam romper, e brita,r :~os pedrJ.s, que obs
struem e eU\·ecllham o porto de N:ttal; para 
alargai-o convenientemente. e necesstwio man
rhw IJuSc<w no estr·J.n:;eiro ilpptwelhos <tpro· 
prí~dos, que custam muito. 

O SR. Axoa"E CAv,u.cAXTr-E" bastante a 
dynamíte. 

Respoadez·In, que a C11m<1ra não estit bem 
informada de tudo o que se refere ao Rio 
Grande do Nor;;e, que não tem sómente re-
giões seccas,t: zona~. que pedem agun. O SR. ALmxo AFFoxso-Sim: mas para 

A colonis;\ção serú. feit<1. no Ceará-~Iirim, ::~.pplicar <t dynamite é preciso machinlsmo 
que nunca. pediu a ninguem;qtteproduz t:tnto, acommodado, e congruente. 
eé tio ubertoso. como 05 va.lles d<> Sui;;sa: a.o A cost.1. do Rio Gra~de tlo Norte. toda a 
:ponto de ier uin Presidente cb~ monin•chia gent~ sabe, que tem I~us de 70_leguas de ex
mand<tdo, de lú. nal'a <t Ex.posi<:ão Nacional· tensao e prolongam!'~to. g;J.l'amm, d.c stm fu· 
uma. touceir~~ de-ct~nmM, que eram um ver- tura, gran~e~.1 marw ~?- · . , . . . 
dade1ro prodt"'ÍO, .Entre Nat.ü e lVIacau, ex.I~te o porta ,.lll. 

"' _ VLI!a de Touros: onde, como te;;temunh<t a 
u~r SR. DEPVTADO-Qual <1 extensao? Hisroriil, antigos guerreiros celelJres de~em-
0 SR. AT.)Il:-0 AFFo:xso-N~o posso dizel-tt: barcaram os se1.1s >'alentes c belligcrantes-

mas o que Li certo, e, que isto é >er•clade. O porto de Touros, que é, tu.li'CZ, o melh\lr 
O Presidente era o Sr. Dr. B<tnd~ira éle do Rio Grtmde do Norte, está Je todo olYi· 

Mello,clleio de Stthedol'it\ e: rectidão,ornament{) dado, e sobemna.mente n.baudonado e de· 
da Acttdemia. elo Recife, que eu tive t~ honra serto. 
de ter· pot' mestre. Se sobrasse, ou remanacesse. pelo. \-entur:t. 
, Elle existe ne~t.~ Ca,pital Fede1'al, ou nesta o.l;.;uma cousl\ dos 400 conto:;, 1irtue con Yen-

corte (b Repnlllica.. cicia t~, Co.mnra ; fique certn, que os pn.trio-
Poder-3. escabclecer-se, no n\lle de S. Jose t.'ls d'aqnelle Estado applie<triarn os sobejos. 

de Mipil>ú, onde nunca houve sêde: e onde ha a. esse ser>iço de gl•J.nde utilidade: e não se 
ma.i.s ugu•t, do qtre céo, (par•• ~ar de nmt1 e~perdiçaritl.m nem cinco tosttoes o:lo dinheiro 
hespanholadtl.j (riso.) publico. , 

Poderá estt1.belecer-se no districto de Tou- Se quizesse a Camt\ra um balancete procti-
ros, ou no cleC<\nguaret<l.ma.: e o.inüu. em ou- co. pa.m conhecer o modo do~ dinheiros em
tros loga.res do Est.~do, como apro>eita.mento pl'egn.do$, eu i:\Ssumiria a responsaiJilidade e a 
desse beneficio publico. honra de exhibil·o, [l,lem do que de,-e possuir 

Os 80:000.~000, eu imploro á Camara, o Governo : porque tenho certeza absoluta 
que os não negu.e para o anno de 1893: pois de que là nfio se gastara um vintem, que não 
são de grande vantagem para aquelle Es- tenha sua nota. conveniente. 
ta.do. A Ca.mam não :póde deixar de "otar a 

Sabe toda ac "'ente, que por :tlli passa; e tes- Emenda, mantendo para o Exerci cio de 1893 
temunh:tm todos os noticiosos da Republic<~' os 400 contos pedidos, eji votados para o ter
que o Rio Grande do Norte,cuja capifu.l Tive, minante Exercício de 1892. 
por assim o dizer, inteiramente segregada do Certamente, as muitas complicações, enre
corpo do Estado, não põde prosperar; porque dos e diffi.culdades da paz publica, as machi
Mli não entramos navios de todos os calados. nações de Partido não déram tempo a.o Go-

E' bravio e aparcellado seu oceano. verno para bemfeitorL~r, no cadente anno, 
As -pedras, que entopem o canal, não dei- a somma consignada. 

xam liYre a. navegação. :Mas isto é uma razão de mai3. pll.ra deixar 
E' uma verdadeira. angustia e martyrio des- o Governo armado do crédito, para o anno 

embarcar no sa.xoro porto de Natal: e ninguem seguinte. 
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Qu;mto uos phuroletes~ ].lal'õl. os qua.cs est;-1 Vi, ~ li o Decreto, que tim. os 200:000$. 
or1:' ... Hla. e vota.dD. <1. quantw. no orc;a.mento Yl· do.(.ios '' Po.rabyba pCll' umt lei d'e;;tes dh\s. 
~·ente. os p!1a.roletes de :!\facau e do Morro il& h est::i. sanccionaàa a outea. lei. que lhe d~
~tossorú, Sl).l)eo hom senso, qu:.1nto são impor- 500:000$: c o Estll.dO do iHu~tre represen
tante.~. e in,lispensaveis. tante, que (: a mesma Pai".thytm, lile Jeve 

Dave lemhmr-se a Camar;l. dn. .-;orte do So- g·r<>nd ·s pa.laVJ'as. e pessoal esforço heroico. 
lim,;c,. em uma· noute de lJOr•rMca., e de A Cc,m·.wtl. votou, com muita. inteil•eza. e 
brumas. juizo prudencial, ainda 11a pouco, 200:000$ 

Elle~ hão de d:J.r luz, hão de gui;u: 0~ go..- para o Estatlo do Plaulty, destinados <t dster-
geit'OS. nas noute.s tempestuosas. ~ nns, açudes. ou poços artesianos . 

.Não ~e enct\rece no.;~t rlemonstraç;to. em V<Jtou pam o mesmo E~tado. J'Ol' outra. lei 
uma assemN~il-, que tern pa.triotistno c es}lt- especial. 500:00'1$ dos coft·es publicas. 
rito humanit~wio, p:1m ass~nrat· ü tit•mm'. Votol<-lhe 97:0008, pat'<\ desob.::r.r·ueção c 
-que é da sua oht·igo.~ito, . e do s;u bom senso abm·tu1•a do rio Po.rnahyba, qw~ ha.nlw. a ci
cootinu;tr <\o R:o Grancle do Not·te, pa.r-.1 Q dade de Tllerezin<t, até Sanct<t. PJlilomena. 
anno seg-uiu te, & gr~ça. dos l5:000.$, que jit 
o\1torgou :pa1':J. ~queiles pharolete~. 

H e ::t. \"OZ tl~• constet•ntt~~o e do m:~.rtJT io• 
cru e invoet1. o sacL·ifici•J pntriotico ll::tl'::l. õl.cuuir· 
para. sah'<1.!' as g<.•ntes populares, a desdita e 
au<1ersid;vle de minha terr;1.. 

Invoco, nest<\ ponto. toda a p:~.ixüo ll'altnn, 
Brotzileir<~. todos os SP.ntímentos hum;<nos. 

·lle impo~sivel. que a Camaro negue pão e 
, ;J.gU;t a. umtt' regitto. qae tem sêrlc, a bum11 
t'e!.!'i::l() q_ue tem fome: a um povo, que 'não 
tem a.t-tes e beneficios; e está d sposto pam 
tuclo; qui! ~ó p1•ecisa M oricnttt!f.io para 
« erescer, vo~u·. Hthir »pela. Patt>ia, no~ c-.tml
nbos da prosp2I"idade, e (la gloria. 

Proponho. e supplico. como p:~triota,, como 
phílo~opilo, como leg-ista, entendendo rigoro
s.'l.mente as teis pelas lei~. que a C:1.m:1.ra. 
dentr•o d:1 verba proposta pa!"ll. o governo, 
~eutro flO tot.a.l consignado pel:1 Camat•a. paru 
estél )tinisterio no n.nno se;):uínte. cnnrorm<?. 
me interpt·etou o vig-ente Regimento o nobre 
Pres'dente tlõl. Camnrn.. appr(j,-e a Emenda, 
que apt·e~entel. pedindo mais o <<UXilio de 
~00:001}$000 l?<l.l'a. o Rio G1•::wde do Xortc. 

Ell~s set"d.o õ.iYi~idos: 2.'), p:trn. uma. cis
terna, ou açuue na. povoa.ç;-Jo da Bil.t"l'j, do 
l\'Iossoró ; 2.'), p:l.t'il. tit·n.r o.s volt."J.S do Rio 
atê ao porto da cidade : 25. IX"ra um açude 
na Villa de Caraúoas; 25, pat·;J. olltro açude 
na villa. do Pa.tú de Dent~o, ou suas ...-izi

Votou. qtt;\.uto pedil'>\ll\ seus representt\ntes~ 
e :o tudo dei, convencidMnente. o meu voto. 

Com rettldão e justiça. concedeu a. Oa.mar:~., 
ne~te or~':tJnento, quanto ~ollicitou a necessi
cl.tcle. ou a conveniencia. do c.,arit, que llfiO 
cé;,~o de confessar, que amo. 

u~r SR. DzrC"UDo-E' feliz, como o Piauhy. 
O Sr... At:IIIXO AFFOXso- .Já !Jistoriei. que 

foi o Rio-Grande do Norte, que lhe di:!O fun· 
dação, e o nome. · 
'lH:t 18 annos, resi(lO na Terra. d<t Luz entre 
Ce:wenses, uem o (}1Je TOU tl.izcr, revehl. des· 
contentamento d'aqnclb P<üt·i•t de minha 
::\Iãi, que jú moneo. t~ adúro (Linda. 

Era Cc:trensc. 
Sendo ellc do~ feliz~ E~tauos, <]llC uema11· 

dam, P ~ollicitam ve1·l;as a.,si;;-nalada.s: .•erve 
p:tr:.t ~:ontt·aste ~ e cmmohlm·a u. dcsva.Lta tlo 
Rio Gt•antle tlo Xort:c. · 

O SI\. .lo:\o LO!'Ei;-Ne~ott, to(hwio., a Ca
m:w:t certi1S vel·l.r.lS llcdido,:;. 

O S1~. Aun:-;o An-'o:sso-A minh;J. gentil 
:w,·, pcdio-ll!e •lemais, neste tempo. 

O l!!gtaclo que represento, estit p1·e~oao CeariL, 
menos pelos laços de viziuhnnr;o. physiea, que 
pelO> da familia e da tl'luli<}l.1o h isto I'ic:l.. 

So tenho. quedar :rarabens a uma Ca.maxa. 
q11e Q,ttendeo tis justas sollicita{'ues d'aquella. 
nobre ter·ra. 

nhan(:.as proximas ~ 25. par<h um açmte na. !lias. deYo dizel-o,].)Osso dizel-o. \lma Camata, 
viH<t de Pa.u dos Ferros ; outro do mesmo que de o 280 contos de rêis :i Estrad1t de Ferro de 
c6mputo, em S. Miguel ; um no Siridó, e Sobral; 053 contos de reis à Estru.cla. de Baturi~; 
outro na CD.iada. no mesmo sentido. 620 contos ao seu lii'Olongamento; 500 contos 

Assim o propuz na Emenda, que tem o })ará c"Onstru~o de açudes, ,desti11a.dos, em
n. 22 no A>'ubo n. l92r-\}..2, a ctua.l diz, em fim, ao õl.Çude de QUixadá: não pode negar mi
um só v-erbo, outro ta.nto, ou o mesmo, que galhas e fragmentos ao ruo Grande do Norte. 
agora.Mpecifiquei:ordena.ndo ao Governo, que 0 SR. Jo:to LoPES _ A. Camara deo a 
se entenda pai-a. esse fim com o Governador d9 Uniií-o. 
Estado, Inspector da Alfandega, ou Thesou- . . 
rja. de Fazenda. O Sa. A.L}UNO AtFoxoo- Ja. decla.re1, e 

o SR.. EPIT:\CIO PESSo\ d;L um aparte não pre<Üilo, ou_ não costumo declarar mu}-. · . ' ltas vezes, que nao tenho para com o cearo, 
O SR. /u,mxo AFFO::-:so-Póde o nobre Depu· nem posso ter, si niia palavras, e sentimentos 

t\tlo 1eva.nto.r ru; mãos para o Ceo. extremosos e lisongeiros. i · 
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Quem quizesse neste sentido proferir uma. I O Sa. · ALMINO AFFoNSo -: Já fa.ll~i em 
galanteria menos nobre: não me deveria to- Matto-G1·o~o, e do seu desvahmento, oitenta 
mar, niio me tomaria, por certo, como sua j vezes. ( Rtsos ) 
testemunha. O Rio de Janeiro, que esta alli, e nos ouve, 

Arrepender-se-hia ~e ier sido insolente, ou , 11articipando do~ beneticios: da Estrada Central, 
de ter sido, em demasJa, engraçado. 'obteve o que quiz, inclusivamente a.lfan-

Tem o Ceará muita gloria: e o homem pu- · de.,u.s e outros fa.vore s. 
blico não precisa de dizer muitas vezes, que ~ s. Paulo, além de muitas isenções em 
elle, de quando em quando, he victima rlos leis especiaes, se deo uma alfande"a e 
mesmos males. 1 4~G 000$ b Mi · d' · A minha consciencia, que tem mui~ ~a · v : . · : __ em_~m5>ad ~as,~ quem, . epo1s 
memoria, ouvio gemer a sua multidão IJlebea, de. mmtas 1sençue~, "'~concederam 984.000$, 
nos dias da.s sêccas e carpir-se de mágoa a alem de uma alfande.,:a. -
sua co~IJustura. ' . . ! ~unca. s; ~eram. ~lfa.~~e,rras, senao em 

Na. de~graç.a., como a ra.m h a. da. EJ?Opea.. 1 po1 t~ e lo0 ares marmmo~ . . . 
aprendi a set· piedoso: e não careço ma1s,que ! O SR. E=PITACIO ~!sso~ - ~. entr~ta.n~. a 
ninguem me a.piade. 1 Comm1ssao negou 1sençao de unpostos a Fa.
HaU<t igna;·a nwU, mi.<eris sucetu-r~re disco ! j brica. de Tecidos da Para.hyba. 

A<? Estado de Pernambuco, o g1gante do 1 o Sn.. _1\.L:\nt>o AFFo;:.;so - Venho pedir, 
Norte, estrada de ferro. estrada. do sul e ?U· ' t:Lmbem escududo nesta.s conceosões, e ou-
trM ac}tegas,. 6:817:000$()00. . ! torgas, que se ftzer-Xo. 
_ Ahgoa.s, estrada. de Paulo Affonso e o ma1s, j os populares do Rio Grande do Norte sol-
183:000$000. . . ! licitam da Garoara, por minha bocca, o que 

Prolongamento de h uma estrada ua. Bàb1a ! estou imiJloran,lo : o que estou pedindo. 
e os serviços de outra cerca de 4.000:0009000. 1 _ 

Só com a de Uruguayana, em s. P~ro do 1 . ? SR. EPrTA~Io ~E:sso_A- Concedem-se as 
Rio Grande do Sul, e o1Jras mult1modu.s 

1 
grandes cou~as , ne.,am-~e as pequenas. 

9.638:000$000. · i O Sn.. Au.n"'o AFFO);SO - O aparte de 
A Estmda de Ferro Central do Brazi~. ; v. Ex. me fa.z lembrar certas pa.la>ra.s do 

custeiamellto e prolongaçii.o, cerca de 16 m1I . Evangelho, que aind<\ llQje não sel entender. 
contos· i Elias dizem: « A quem tem muito, dà.-se·lhe 

(Va:1•ios s~·s. Deputados ialerrompJm o ora·: mais: a quem tem :POuco, t ira-se-lhe o que 
do;·). ' iem » . 

O SR . Pll.miDE~TE-Peço a V. Ex .. que in· ' Certo, ~ intelligencia tlessa palosra não 
terrompa o seu. discurso, •isto haver numero · póde ser <t cou:sa. material. o entendimento 
no recinto, pa.ra. se proceder ii. votaç-.J.o das . commum dos homens pouco adestrados. 
ma. terias da. ordem do dia.. ' Os nlTectos humanos. e as paixões benefi-

0 Sr:. Auuxo AFFO~so-Si v. E.--.:. me 1.hi .. '$€ ; cientes _inspiram, e aconselham port.'l.mento 
licenç.:l.:em !5 minutos concluiria o.que t enho, , contra.l'IO ao, que nes..<a.S palavras soa. 
que dizer. _ _ _ I (O Ol'aclor _i;;tt:;·ro;;tpc o s~u l!isct.li'.~•), para 

Em todo o caso, Sl assffil o JUlgar conve- ' p;·occdc.·· seu ·r:o!ctçcio <f.a.~ ulate;·ul$ da o;·d~m 
niente: sento-me. :do dia.) 

O SP.. PaE.~YDEl'."TE-V. Ex. J.Ióde continuar j O Sa. AL~I!!\o AP<'O:\SO- Levamo-me. pela. 
por mais cinco minutos. 1 segunda .,;ez, porqu!l tenll~' nece$iuadc de in-

O Sa. AL>uxo AFFoxw-Cinco SI) ?- ! Y~ca~· a J;en_evolenCI;J. da 0:1:mar~ e a su~ cor-
Ao Rio de Janeiro. a oamarn conced~o ; (h,tlmten·e~a.. em proldoh.Io G~,mde 4lO ~arte. 

1.243:000:3000. : Aquelles, p_:tr:J. quem os llllht~n·es nao s.e 
- . .. c(lStumam. nao podem recommendar seu di-

Aos outros. Estados se outorgou, relatrm- ' relto à mudez muitas Yezes incotlsciente 
mente, outro tanto. (:CI·oca.n·>e azJarte$,fJtle i;t- confh'll-o ao sile~cio adrede orgauisado. • 
ten·ompem. o Ol"(t(ior ·) _ Longo e diuturno tem sido o padecimento 

Quero somente cons1gnar, que a _cama.ra do Rio Grande do Norte: e a. Cam.u-a dos Srs. 
cumprio o ~eu_ de-ver, dando <t mmtos com Deputados, nos clicktmes do seu nacional pa
todo o l)il.tl'!Otlsmo. trJOtismo, de.-e ter a longanimidnde, a equa.

Mas deo aos grandes:e neg_ou aos pequenos. nimidade, a. pllilantropia de appro..-ar as 
Lembre~_?.·se. que, quem da aos fo~tes _e PO: Emendas, que apresentei; legi~hJ.r pequenas 

derosos, nao pude nega;.- aos. que o nao sao: st ].X\reellas de credito, muitas Ja.s quaes a 
o .n~a.m; essa. neg-a~wa. e horrendamente mesma. C<~marajá. mandou para. o anno ca-. 
fe1a; e bi1rbar-Jo e abomma.Yel. dente, proteeção e adminiculo, de que carece 

VOZES- M:~.tio-Grosso... o Rio Grande do Norte. 
C:un:.r:t. Jo.. 47 
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A commissã.o de orçameni;o e pa.triol,iC.'l, e s.:. a Uníão, pois, cobra esses impostos e· di-· 
'ftacíonal: mottific:tril., cert.<tmente, o seu con- rei to~: quê~· os n<tvios entrem; quér estejam; 
:sell1o. qu~~ saiam. 

1 · He pr-incipio unh·erso1, que ning:uem con-
Verti. n~ suo. sabedo1•ía, quo os pharo etes tcst:t. que quem tem os commodos. lleve ca.r

:;;,!.o indeclinaveis naquella.s IJJ.t·~·as bro.vlas e rc;..-nt· com os incommodos. 
(lUehrad<Js d.e montes : -verá. que não de\'e s:cut co;;mwrl(~ scal.-i,lnt~ ex aclit: ite. ct in-
deix:ar,que ~e (!.neguem, e sossobrem no.quetles Cfitlt<Jift'la smuin: debcmus! 
1nare.~ s~lvu.gens e sempt·e monw.nli,)sos, em Si tem 0 governo as vantagens: interessa.
noutes de cerr:1cào e de mwoas, muitos. Bt•a.· lhe. por is;,o mesmo, q1w 0 porto lle Nu.tal e os 
zlleiros, ou estranhos ; ante;; que cllegue tt otm·os por·tos do Estado s~jam frequen-
<ÜYorada, que os salve. t..'\dos. 

Verá em sna sab:··dol·iu., que o nome Rlo- Lit n1í.o vn.i entl:'eta.nto. navio n ·nhum &: 
Grandense do Norte não clen~ extinguir-se. •~ gro;:so calado, por causa, de ser pe lre~oso. 
mingua, de povoamento. o me~mo Artigo prescreveo, que fosse li na· 

~e1·a, qHe ~~~-gente. 110:·
1 
;no.i\ mel~?spr~- :J, C<l.l;ot.agem. . _ 

<:i~da. e esq u CI< ,t, que l,eu ~à S~t o a e lQJe E' uma ironio. acetb<l., ClU:tnto a nos, essa 
nao deve sossobnll·-,e bra.marnlvm·!~o ~e~c~·to, lib?rthde promett.id.a . 
. :>en1 !la. ver. quemü ella._~e conrlon.:Jo. mto dtt;O. ?iiio entr-am Iil. os navios nrazíleiros,. do 
.vor patriotismo; li!<tS l;tllo tl;J.s ~;on•lolenctas 

1 

todtts õ\S PI'Oceclenci:J.s. 
lllUlli1UiJ.,~. . Aimla diz n. Constituiçlio, art. S·, «que e 

Es$e povo dl;)ve communic.tr com os ouü·o~ ved~do :<o govemo -crear de 'JHa(rr~·· modo 
)?OVOS: e a. Ct~pit.Ü des:>o~ te~'l'll d~Ve ~er l'l'e- (nOte-~e hem) distincçiles e prefe!'encias em 
que1~t:ad11. p-Ias outr:::> ;;-em~,~ sob pena ~lr. Ht\'Ol' do» pottos tle 1.1ns contl.'a os de outros 
•:Outmun.r :t :>elva.g-ena, d<J. L'\~ç;u.u, de que b7. E~t.~ts. 'll 
parte integ1·ant~ a tet•m despt·ez:ttla. . . o .~:t."•Jcio (.',a (\b.ote;•ç(?r; do conveniente re-

s~ja, tii.o diligente o 1 iovet•uo em obtlec:r~r <t mr~di(>. quç, litç:t su~1;<tr a intrusão de qualquer 
"(\~mara, trilJntat·llle homenu.:;eus POJ' olmts e na.1·io co~tch-o.se c:onY!!ttem em um meio para 
·J<\Ctos. que nii.o luJ,ja ninguem tão onsa.!ln. n. invn.:;iio dos outros Est<l.Clos. 
-<{1.lC Se atre\";}. :J, Cla.tml!', que eJI~ nãO tem J\ii.O e SU ;t nega Ç".lO:.l.CtiYt\, que emeiO . 
.;;nmpl'ido o mando.to rep~:e:;eub.tt\"0. Ne':" o p:overno a pt·eferen"Í<).; c niio o!ií''" 

Peço qu;J.tro esb.çües tele;;t'<tiJhic;t8, qn:1.ndo nct.!nunente: a ~ua :1cç(to (~ mti:·amente ne-
poderia pedir muit.as ll<t:s Clthules tle ;\la~.:.Hl, gutn·a.. • . _ . . . 
-<::~üeó, AJ:lod~~ e Martin~. que sirvam. em 11 m! O port_o de :;.;u;talnao pude e~ercez: a hber
m.om. ento d:vlo. como ~er,·e o ;.p·ii:o a um •hule de md.ustn<t e. de comm~tcto: so porqne 
mor bundo, eomo s~rve hmn v:tgitlo. o if?''et•zv> pe_nse, qn~? se~1 de;1cto 1Jasta. 

Quando o povo. nú e f<1.minr.o. ~.turmeubt<lo l,;m;: L'SPC?Je d_e pnn_legw muc!o, mmt pre-
veb <:n!nffiÍÚMC de Ulllõ1 ~t~Cro, nefttndO cpi·j rerene1:1 l~C\~it ~i.!.e~. D.SSII_ll ~mctorzsadll. , 
logo de to<los os ma.lesjunctos, til'cr 11ec<~~- :\ Cún~tJttu:.~t·) tem dtvet·so pensD.m€'nto. 
,.;id<Jde de r~corter ao Go\ez·no, a. qu1·m se 1 ~Sta·eveo S. Luca$, no Evangelho, a.s es-
ole>em apr~:>ent<cr tOllas as rlesgt•aç:~S publka~. j ;um tes p<l.l:\;·:··\~; • 
em ulüm:1. alç<Hh: e;;tr.ja o t.el~gt·.•.pho na ~un. . .;: Qu~l cl<: ,."~e o lt,~mem, que. ~l seu filho 
r.e;:ra, para lerar longe a~ suas <lll;,;·ust.ias : e; lu e ~(!r.ltt· p '<). !be da.~·a Ul1lét pedp:t1 ! 
·ü Govet·no do Paiz. ú •ttlizer eonser·\·at· ,-u:t! «;)~ lhelJe<~rumpetxe,lllell<:r<LUmtocobru.>>~ 
honra, :tcudini pl·ompbmeJlte. 1 _Alunenta~::to e sn~tem;o_ estao figma(~O~ no 

. · .: ., . 1 1., r-~ , , p:to o no petxe: 11(1, outra 1magem, se puha o 
.A Camar." te! a um~ recompens:.~. 1 e J~n ..•. /)~.'monstro lia intru~ilo silenciosa. 
A (lemora do dinheiro pnblico, que 8e om-! A co~teu.,o-em n·n·e !ili gamntida a touos o~ 

prt:w.r com :J, co:lcessão ue teleg-r•..tphias, se ~om-1 Br:tzHeir·os: m;<s I) Rio G1>:mde do Nor~e tan
_pensa.r(, com •• su•• 1·~nd:1 propz·ia. M.lisa-se ; !! nüo pútle ~oznl·a., porque nü.o tem 

A Nação ter;i, cumprid•) o seu dever. o.u- i portos. · 
.xiliando um g~m~roso PO\"O, na llOl'~' f1'<t c·.:o e /1 A· u;::.~:ío cum1we f<rzer. que os pot•tos do 
dr:.samp;wado. . Rio Gz·ande (lO ~'or1;e, (lesob$tl'uinllo-os, pos-

Si pt~ci"-a.s~emos de !e L p:\1':\ rundamen ln1• 1 sa.m ser i'requetltados. 
:ta~ 11edidos : :1. Con$tituiç~1.o Fr:ilr!r::ü. >em i Est~ts ruz0es sii.o aust2r•as, e não im·en
grunde esforço de intelligencia, pa.lt·ocina. a tada.s. 
;>uajusti~:..'\. :.ras. sí a Camara entendes;;c negar (o que 

O o~·t. 7•. ns. 1 e Z, estahelece, IJ.Ue só :\ não é pos>:ivel eonceh~rí aos, que no pas..<:adCI 
. Fed~;>.r'l\.ç<ii.o tem comp'"tenci<1- cxda"ln\ pat~t e no p1'eSeo1,e dermm:J.ram seu sangue :pel\1, 
.eobrar impostos de objcctm ue procc(tencla. a_;:. divina libe!·dade: continuaremos a s<>.r 'fer
t.t~n~eirn., cOR direiro~ de· entr:t•la. sahi\la e d:l.tlcil'os idola.tras. em1Jor:l. a distrilmkão uas 
<!~t::tda de n::t.\"itH o.lli ~tJrto:;. ;;rat.o.s se tcnlm ol\ld::t.(lo de nós; cumprire· 

t· 
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mos o nosso devm•, quer• nos •ejam, 
não vejam! . 

CiUer nos cessidade de dnr alguns a'Partes it s. Ex., e 
em virtude <iesses apartes rui forçado a entrar 
ucst a q uest~o. Nlí.o mendigamos a mnguem os seus U.Jl· 

plausos e as suasacclamações. curvando-no,
apenas. aos triumphos da sã virtude,sempers 
gunttn' pelos gmndes da terra. 

Ta! vez não tenha mais o ensejo de enfadar 
a paciencia d<~ Camara, nesta sessão tão 
prolongada. 

Deve, ent1•etanto. ticu.r sallendo o Bra.zil, 
ficar sallendo o mundo, que o Rio Gt•ande tlo 
Norte tem muita coragem para c .. mprir seu 
de>·er, e allrilhanta.r-8e de martyl'io: can
tando. intcllectuo..Imente, os hymnos da 
flemocrncia, e as victo!'ittS da libe1·dade ! 

Nunro pendct·emos. nem nos entre,o-aremos 
ao pensmnento execravel, ti ideu. atrocis<ima 
do art'ltl •uz 1-estaurauor, que tem saudades 
das cebolRs •lo Egypto t 

A Nac;:lo nos tem ou \"ido: e ficn, sabendo do 
lWS50 snct·itlcio, elo nosso desu.pe.go. 

Auctorísa.ndo·me pois,com o exemplo de An
tonio Carlos,que ~G pagou de si mesmo,embora 
mais tarJe um critico o c nsm•asse; repetindo 
u.queHe. por te1·mo de certo discm.,;o qm~ 
pronunciou na Camllra, a rútih1. estrophe de 
uma c mçã.o, que estereotypaYa. o seu pensa
mento: seja-me lícito reJletir lmm generoso 
verso, hum acr·o:i.ma d(l Patt'ia, tirado do 
Hymno da Rep 1blica., egregio díscante do 
inclyt.o Br·a.zileiro .Joaquim de Campos.llymno, 
que toi offidalmente adoptado. augurn.ndo e 
prophet,isantlo a sua futura gr•tndeza; a im
mott<tlidacte e a glorh1. d<t Repuhlü:a. e cl:l. 
PatrhL ! 

<1{, SE'ja um ltymuo ue gloria. que falle 
De esJ>el'anças de um novo porvir : 
Com Yisüe;: df:', tl'iumpllos embale. 
Quem por elln. luctando surgir » ~ 

Previno d·~sde já aos meus collegas que 
nii.o venho fal.Cl' sobre fin:1nças um estudo, 
venho direr 1igei1·amente, com a maior con
cisão, o que pen:;o a respeito da ma teria. 

O meu nobre collega o Sr. Oiti•~icn q1J.ando 
discutiu o projecto de auxiliAS as in·luStr.ias, 
>lvant:Qu, Sr. presiüente,em rehção aos b'•ncos 
rlo paiz, proposi~ões qne me !Jal'e(:erHm io
couveuienti3S e prejudiciaes aos interesse:> do 
nosso paiz. 

Antes de tudo responderei a S, Ex:. 
neste ponto. 

Sr. pc·esirlente, tcmho allsoluta e cega 
COllfinnç•t no prograrnma. do Sr. ministro d:L 
fnr.eud,, ; S. Ex. que symholis:t prncleud 1 ta
léoto e eompetencia em questõe~ ti:w neeira;:;, 
tem feito uma politicu. de !<J'an,:e vantagem 
para a. naç~o. mas oue int<,lizmente & contra
riad<\ constantemente pelo nobre deputado 
por Alagôas. , 

Entende~ em relacão aos bancos, o Sr. depu
tado Oíticicn que e de conven1encio. p,ra ~. 
n~çã.o n liquidação em chofre de todos os 
b:.ncos. · 

O SR.. OrTICICA-0 que exijo é que se 
cnmp:·a a lei 1 ~ão arlmitto qne h~ja. leis para. 
não serem cxecutu.dru;. 

O Sn.- CosTA Jt;xton.-Ent<:nde S. Ex., e 
mnis de um,~ vez o tem atlirmado, que os 
banco3 não podem attingir aos tin:> par;J. que 
1ol'am cre~\dos, d!lvem ser liqui,lados, que é 
de boa pnlitic:~. a sua liquidaçuo. 

Sei Sr. presideute, que em mntcria;; íi
nauceiras, são iuapplíC;tv~is llriuclpios al:J;::,o
luto~ ; em ffi;,terias financeims c w·eciso 
muib pru.lcncia e crlterio ê pt'edso transigir 
com ns circum~tanclus, de momento. porque, 

(Jbt:lO b1:m; mH:to bem. O o:·o.dor •i comp;·:- destruir in~tituicões hüncarias como r!e,~j;t 
~lWil~ado.) S. Ex. é dcstt·ui1· infa.lli velmente o credito 

dest:\ uaç:1o. (Apoiados.) 
i\'ingu•~m ignora, Sr. presidente, que o Banco 

da R.epuhlica tem em sí gr.-.ude~ il!tcre::;s•lS de 
tocl:L t~ sociedade lJradleil'a : ~\ ruioa. a queda, 

SE::CSÃO DE 12 DE Jt:LHO DE lS02 
a liqnidação desse lxmco sei·h incontest:wel
mente t:.m dc~1stre paro n pro:ça, par'' os ore
ditos do Br·azil e é por isso qne por m:~t> de 

( 
,, ., .. 0 <l ., • 1 ) uma vez, em aparte, tenho (litO ao nobre de-
''"" p~g. _,, 0 

'' "' • putado que considero imprudentes e inop-

l 
portnuas su::~.s opiniões que nós princi),lal-

0 Sr. Costa .:runior-S1•. presl- metlte, os o.migos do goveruo. que acreditrunos 
dente, e~ mesmo !Jle ~into surrrezo, ao Slt~ir n,t SU:l. competencia .e. honestrd:v!e: r!evemos 
a esta tr!lmrm no mtulto ;!e tr:ttt\l' rle qnestues Dvs O!)pOr a. esta pollt1ca. de dostrmçao e de
economicas para 013 quaes,confesso, nii.o tenho vemos com toda sinceridade apoiar a. política. 
muito p~udol'. de prudencia do Sr. ministro da f,u;end:J.. 

Qunn•lo fall:n'll. o sr. deputado Oilicica., (lliuõto bem.) 
Oll\'i d,~ S. Ex. pt-oposieões que nüc. me paN- Deixo de parte esta questão, Sr. 11residente. 
cet-um muito venlndeh•as, nem muitoacceitas dero dizer que quanto no projecto em discus· 
'[leraute a econo111ia politic;l, pelo que ti>e ne-. S<l.o, qua.uto ao auxilio as illdustrias, não 
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penso, nem do modo absoluto e quasi cruel donde tirava boa colheit(), para a sua sustenta
M nobre -deputado -~t· Alagóas nem tam- ção e de sua família, o empregado que curo
pouco do modo optim1sta e quasi imprudente pria religiosamente os seus deveres auferindo 
do nobre deputado autol' do projecto. dahi os meios nece:;sarios para ;t sue\ subsis-

Antes de tudo, Sr. presidente, devo respon- tencia, o medico que exercia com vantagem a 
der ao discurso do nobre· deput;J.do peh• cliuica, o advogado que exereia a advocacia, 
Capital Federal na pat·te que se refere à todos t<handonarrun .o trabalho, fascinados 
alta e à lk'lixa do cambio. S. Ex. a.v<1.nçou pelo desejo imprudente de íi.tzerem fortuna 
aqui a seguinte proposição : que a balança rapida. ; a!;l'glomerando-se todos na. rua da 
commereial não influe absolutamente sobl'e a Alfandega, onde todos vimos ess~ espectacnlo 
alta ou bai:m do c<tmbio. S. Ex. teouxe t~o co- deprimeute e:n que tod:~s as classes soci~es, 
nhecimento da Camm'a dados p<H'a demons- esqtiecendo-semesmo dos seus deveres, viviam 
trar qne tt exportação do no3so pniz foi superior numa jogatina desenfreada, vergonhosa., que 
á importaçiío; que não se deu o desequilíbrio tr<mxe como consequeucia a crise temerosa 
entre uma e outra e concluiu dahi que não foi que lloje atravessamo:;, 
esta a caus<t <la b:ti:m do cambio Esta causa, Sr. presidente, é incontestavel-

Devo dizer a V. Ex. que os seus calculos mente uma das que mais concorreram par"' a. 
. não foram veràaileiros. baixa do cambio, baixa. que foi a~gravada, 

E' uma. cousl\ que se não contesta. é uma como eu jà •lisse, peln pessim:t appLicaqão da 
Yerdtlde que está na. conscíencia de todos, que moeda emittid<t e peht des1ocação do tra
-a importnção do exercido passado foi mUito balho. 
além do vuhn' da exportação do nosso paiz. Sr. presidente, não ba neste paíz qnem se 

O SR. SAli!PAlo FERRAZ dá um aparte·. ?-trew. a negar que a el_11iss_lio pt'ecipitada e 
__ . lrupr;,ijdeote deu causa. a cnse temerosa que 

O SR. CoSTA Jo:SIOR - "Nao ba duVIda atrnvessamos. 
!lenhmna2 Sr. -pt·~sid~nte, g~e .0 excesso de I Só á má aplicação da emissão bancari:J. se 
nnportnçao prod_uzm des~qUlllbrtos e que este de'l"e attrihuir essa vertigem que se apoderou 
augmento d~ Jmportaçap ag_gravado . pelo dos estJiritos, fazendo com que n nossn socie
a.buso do ceedtfo, ~ela emtg~·a0o de cap1taes, dad.; uerdesse a tê a nocão que tinh(l. do valor 
J)e!o abuso dns emissões e prtnctpalmente pelo da mõeda 1 

modo ?a app.licação des~as emissões, é que Por ca.;sa. da imprudente npplica~o da 
produz1u a batxa do cambio... emissão bancaria se veriiam ã. Europa e Estados 

o Sa. SAoiPAIO FERRA%- Mas si a impor~ Unidos machioas até para iudusti'üts absurdas, 
taciio foi mflior, como V, Ex. diz entiio que materines para estrad~\s de rerro inexequiveis 
o cambio uevio.estar mais bai.1:o ~ e completamente desconhecidas porque nem 

o Sn.. CosTA JuNIOR._ v. Ex. onça-me. exploradas eram as zour~s que tiolla.m de ser 

Sr. presitlente, nioguem neste paiz ignora, 
nKo sei ~i devo U.izer, a orgia ou a crapula 
bancaria. que se deu ha um n.nno no nosso 
paíz o indivirJ.uo que não tinha competeocilt 
ou aptidão para. dirigir uma pequena casa de 
commercio, .iulgou-'Se habilitado para gmndes 
emprcbeiJdimentos, arvorando-se em presiden
te de grandes companhias; o advogado que não 
tin11a. clientes, o medico que não Unha cli
·nica, o caixeiro que 11ão tinha colloco.\'.âO, 
arvoraram-se todos em inqustriaes. 

Cada um ima.!;ina v a o meio de levar avante 
uma idéa qualquer, e isto au:~:iliado pela mil. 
orientação dos·b~ncos emissores, deu em re
sultndo a creacoo de industrias impossiveis. 
de execução in.exequi•tel, que não tinham: 
Sr. presidente, absolutamente por fim a 
exploração d~t · ind~--tria em si, tinham sim
plesmente a exploração do titulo da praça. 

j}ercorridas, ca vallos, carros, sedns e brilhan
tes or.\m imJ)OrtM.os p<U'a ostentação de um 
1 uxo ridículo e ruinoso. 

Sr. yresidente, si fornm estes os eft"eítos da. 
cmissao, si ]leb sua rnâ. applicacão o nos~o 
credito se deprimiu em Lomlres e a baixa do 
c::tmbio veiu cr-eat· esta. sitr.lação dolorosa pa.ra. 
ll. Nação Bruzileir<t, como se poderia votar em 
fttVOl' do pt•oj ecto dn illustre commissão ? 

Não, Sr. presidente, votar por este projecto 
ser:\ aggra:mr ainda mais a nossa situação, 
será. a nutorisaç1í:o de nova emissi\.o de po.pel
moeda, sera ainda mais do que isso, porque o 
proiecto crêa uma no'l"a e3pecie de papel-mo
eda, mais ruinoso porquevencejuros -pagos 
pela Nação. 

Eutendo que a em1ssao de apolices de 
200$, como estatue o projecto, com a ohl'i
gaçilo de serem os titulos acceitos uas repar
ticões publicas, é um verdadeiro desl\stre para 
a Nação. 

S1 a emissão influe muito para a baixa do 
cambio, imagine V. Ex. quaes as circumst1l.n
cias que poa.erão advir deste projecto que 

O S:a. CosTA Jmn:o:a- O lavrador que crêa uma especie nova. em economia politica, 
cultivava no interior do paizas suas tel'taS que crea um titulo, que coro o nome de apo-

o SR. JoÃO DE S!QüBIRA - Por isso e que 
eu digo que da boa e::>ecução dependo o resul
tado da lei. 

<: 
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lice e -verd<ldeiro papel-moeda, não o papel-, de a.polices é um titulo de divida, segue-se 
moeda musc;J.rado, como clizem alguns colle- que é apolice. 
gas, mas o papel-moedn desmascarado, "Pri- o sa. COSTA JuxroP. _o papel-moeda é 
V!-legíad~, ? ,p_apel que te~ ??lllO . c~usequen- '1 a merc,tdoria. que circula na sociedade e;omo 
c1a a !llêtlor IJ,uxa das not,t:; Ja enuttldas. . representando o valor de uma mercado· 

Sr. p~esidente,. o nobre dep~tt~;do pelo lho ria. 
de Janetro, <tpmxonado pelas Ideas ~ue de- o traço característico <lo papel-moeda é ser 
fende, pretendeu d~monst~r .que o tttulo de recebilto tle mão a m'io; a:; apolices d~ V. Ex. 
que trata o seu prOJecto uao e papel-moed:\. tendo curso forçttdo, iJOrque coreem de mão 

Fez uma cletinição do que sej;'l. apolic:P. e do I e são recebida;; nas repartiçõe;; publicas, é 
que sej<.1. pap:--lmoeda, ~ da definição feita verdo.•}eiro papel-:noe~h• e aínua aggt'avaflo 
pelos economrstas conclmn S. Ex. que o seu pelOBJuros que vence. 
projecto não trattt do papel-moed;t. o sn.. SA~rn.ro FEP.R..tz -E 'unm da:> fun-

Hei de demonstrttr a S. Ex. que o que cc;ões dtt moeda, mas não é o Ct\meleri;;Eco. 
traz o seu projeeto é,como jà.disse._pape,l des- o Sn.. CosTA .ruxwa- ,·c al)olice tem prazo 
masc~rodo, J:l<tpcl-~oedtt que cont!'lbn!ra P<~ra e a moetla tem curso: ora, niio ,;endo nem p:<
a. _bm.~a do cambw e aggravaçao da no::;sa pel-moeua nema police, forçosamente é _u.rn:t 
cr1se Ja. temerosa. crea<;<1, nova ,Ja economia politictt, é um t1tulo 

o SR. SAMPAIO FER.RAZ dá um aparte. que i"J.e ,]eprimir mais do que o papcl-moed<~, 
O SR. CosTA Juxrolt- Sr. presidente, to- o que vou demonstrar. 

dos os eeonom!stn.s, tlelinindo o papel-moeda Penso que é mais Qlle o papel-:uoed~, 
e fazendo a distincção entre p<l.pel-moeda e que é um titulo morto, tendo por garantia 
apollce, dizem qne a ~police é um titulo a ou o lastro ou a I'êspou;,lbilidade do governo, 
prazo certo e que vence .Juros, en~quanto que e nãú vence juros. . 
o p.'lpel-moed<\ e umi1 merct\dorm com um o titulo de V. Ex. é um t1tulo que tem to
curso que symbolisa o valor reú.l da mercado- dos os vredicado~ de papel-moetla, só com a 
ria, tendo como gar anth ou o lastro ou (t desvant.1.o-em de vencer juros. 
responsauiliclade do governo· 0 SR. DE :llETRIO RIBEIRO _ v. Ex. me da 

o que está no prQjecto de S. Ex., pe1·ante licenca para um apat·te :o juro, realmente 
a economia política, não ê CO!fi certe~a um ti- este titulo vae crear ; mns é preciso vel' que 
tulo lle apc,lice, porqmwto st a nt~ohce é um estes juros estão gamntidos pchts rendas d<t 
titulo a p1::tzo cet·t.o, ve~cendo .Juros, nem elllpreza que é c\uxillada. 
um economista ~eu a i1~oh<:e o V<tlo~ que lhe O St,. CosrA .TuNIOP.- Eu não estou tm
ql!-er dar o pr~]ecto, lo to <~, _u~1 ~titulo. que tando de realisaçüo do emprestimo ; estou 
pode ser t•ecebl~o n:ts Eeparhçoe, publtc.'l.s e Íl'<ttündo do titulo em si. 
ser levatlo de mao a mao. 

Nem um economisti1 pôcle imaginar a 
erec1Q1'lo do nob1•e deputado e~arada no seu 
projecto, porque o que està ahi,_ si não é pro
priamente o papel-moeda defin11..lo por elles, 
e mais do que o pa.pel-moetia : e UllJa crea
ção D>)Ya que vem ueprimir ainda mais o va
lor jâ tüo depreciado do pa.pel-moeda. 

0 SR. SAMP.-1.10 FERR.Az- E quando isso 
fosse original, a originn.lid,~de não e censu
rada., porquanto ha. o re_cebtmento das <:sta
çges publicas e esta qualt~ade que o IJtOJecto 
dà á~ apolices vem contrtbuir para a desloca
ção do erario. 

O SR. CoSTA JUNIOR- O nobre deputado, 
honrando-me com o seu aparte, confessa já 
que a idéa ele seu projecto, llã:o ~endo apolice, 
é todavia um papel-moeda or1gmal. 

o SR. SAMPAIO FERRA.z- E' apolice. 
o SR.. COSTA. JUNIOR.- Apolice não ti e eu 

o affirmo com os economistas. 
o SR.. SA.:Ill'AXO FERRAZ - Apolice e um 

titulo de divid:J do E~tado e si toda a emissão 
) 

Este titulo de V. Ex. ganha juros; quem 
e qne paga? é a Nação. Suppopha V. E::t. 
que eu tenho uma not:t d~ ~00$, em pa.~el
moeda; tlesde que ven<:euquros as. ~lpoltces 
de V. Ex. a consequencm e qne, hei de p~e
Ce!•il-a sempre, vindo como conseqnenc_ia !n
evitavel a deprecitlção do actu;1l me10 cJr
culante C.1.US•ILla peltl llmissão do pro.jecto de 
V. E~. 

A emissão de V. Ex:. vae desmoralism• o 
P<\pel-rnoedo. actual. Si o nosso desidera.tu<ri, 
no dever dos patriotas, ê valorisat· o papel
moeda porque deste ~·alor advirà a subitla do 
etlmbio, como fazer-se uma creação noYa que 
vem depreciar o pa pel-moe"da ! 

O SR.. Slo_:IIPAIO FErmAz- Vem por outro 
vehiculo: pel:\ fomentação da riqueza, pelo 
desenvolvimento das industrias e augmento 
da pr0ducçli.o. 

O SR. Co~TA JumoR.- Creio, Sr. presq 
tado, ter demonstrado q_ue o papel:-moeda 
ereado pelo projecto não pode ser accetto pela 
Camara dos Srs. Deputados, que .tem por• 
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missão valorisar a. moeda., conseguindo a. alta 
do c:~mbio. 

Bem dizia. eu, Sr. ]Jresidente, que não con
corda. va uem com o Sr. Oiticica, impugnado r 
do proj~cto, nem com o Sr .. Sampaio Ferr .. z, 
autor do projt:eto em discussão. . 

Peu;;o. ~r. presidente, que o prn.iecto ta I 
~ual está org,•uisado é inacceitavel porqu~, 
como dis;e, constitue uma Yer<lildeirn. emi;;,ã.<> 
ee~N. emissã.oinfa.llivelmeute trm·n como con
sequeucia :\ bai!ia. do camhio. Além de outros 
argum-.oto~. St·. presidente, peço licenç:~. para 
citar Um f,tCtO pOI' si cleci~i\•o na qnest:lo. 

Não ha duvi.la. alguma, qut: .ao cbe~r-1r a. 
Lon•lres a noticia d~st>\ nova emis~r1o rb;;l:t.r
çatla, causon a.! li impressão desagr-<~datJili:;sima 
esta tentativa. 

O Sn. . .ToXo nE SJQ1:"EllU - Antigamente 
o emprest1mo interno set>vi :\ de b;.~se ao em
IJrcsthno exteruo. 

uma empreza que elle proprio tinha organí
sntto 

Era preciso, além disto, pam que os p.'lpal
vos d)S ae<:ionistas tom••s:;em aqnelles tit1Ü0:> 
impJ"est.wei::>, que ;~pparece~~e :l ft-e11t. ~ d;\ in
corr•or<lÇil•' um medalhão. Este medulhào que 
sai•Ü\ a chiriJ icn. da ptaç;t, qM sabia. f(t~.er a 
fr~•utle. qu·~ snhht procurar <•s .. temen tes pro, 
prio,; para faz~!' >t e~cript• • rt·auclulen tn. que 
sal>i•t, emlim, dour<~.r a pilnla , C•J~ohecendo o 
mP.io PID qne viVi3. e o v.dor· qu" tinha, ex
ig-i>L 110 iucor pamdol' Umt\ QU!\IltÍil f,,bu (03a, 
5, 10 e 20 °/0 do valor total da. empre?.a. 

Disto nasce<t est:'L con..:erptenci:t : grmtúc , 
par·tA, 80 "/. t:1lve;r,. cl:l.S emprezns iodu;:;trines 
l•••azileit-as 1•ão 11odem de•:•m tc:met't~ ser• au
xilh•.rlus por um governo ~erio. 

o Sn. . . nrrt-r.no ELus - V. Ex. é ainda 
muito benevolente. 

O "'&· C•'STA .T-c;.;wr:.- Ainrl:t rnnis : no 
O Sn.. Cosr.-. Ju::-··1011- ~. E:t · e'tú c;m- Br;~zil ru·o,.ur·a.v:o-se a r• or·g:,ubnçüo rias em

fun•linolo a quest:w .. Este e um empru:stuno pruz,~. tendo em visf.;• ~milnte o em·iqneci
mterl oO. mas em conrlTçl\eS que me vm·ecem mento rin .tirec:tnr e SP.ns e lll)'l:trsas: e deste 
ruinosas e por isso o combato. \alJ tTSO a't:on~enueucia f<1i e~ta : ' 

O Sn.. SAMPAIO FERRAZ di\ um o.pa1·te. Tratava-~ i!P. nma. in•tnst•·ia quP. rec,neria., 
•O SR. CosTA Ju;:çy.1n.- Sou, St•. pre,idPnt~>. :oo•· exe:nplo, 2.001l:~O'LS: a ••n:.pr·~z:t .e••a Ol'

inimi ~ o de trner para nqni n. det:!:n a~;ti.o rle ga n ·~n•,l: ! _';~m ._o r.:• i'~ta~ .de . l?.O .. O:úiJO~?"~· n. 
certos r.i· "·~os. ma~ pelo intl'resse que tenho f, tt• l:s.• ' I.JZ!.J-.. e .t .lm.n,?•ra en t t ,,d.t, ., 
em det<.!~•ler 'a. minha opiniiio, P"<:'O Jic ·n(:a s··~·nn•in, e a lgum:\S m .. ts !dt%e~ ch~I,'ÜJ'am <t 

l. • V E. ·t· 1 . , tct·c··il'n . J)Ul"l\ llzer a . •x. que es a. llla w,or- ~ 1 ·t 1 · 1 rl l fJ C:O'J·ooo·· mado. ·. • •~ppnnr o o c·•jlt.a nonnn:t e . . . . ~· 
e~Ln.s tr·e...; PDtl'lld:•s !'"PI'••sent:wa.m lUlOO:OOD$, 

O SR. ~A)JI.'AIO FERltM~- Mos, nôs niio ,1ne er;1m rl i::tril•ni•lcs pda ['r~• n• i<~. n>t liC<JUÍ
havelT.OS ile de:iber-ar de a.ecordo com os sic;:"io .to irnmr.,•el, 11cln. iac. ·rpor:•l{to e pelas 
hom.,ns de Lou:lres. p· qrTen"s fr·anr!e~ do;. co:n1• l 'S:•s ; •le m~·UO que 

o ~IL COSTA .TuxrnP. - F.n penS<l ue 'morln to· lo o ca pi ta! t·~alhmdo rlcsapp."..l'~C Í<I. . 
divPl'St'; ]lfln~o que a mis,ão ,Jn 1-'••lP.r L p-is- En po>•·;;nnto a. v. Ex.: 
latil·o v c • lloc;~r hem o c• edito ela N .• çilo, 
'í)riuci 1•almente p~r~nte 0 paiz 011 te eiiH. ,.<,s- Po !e etltl':•r no :mituo do PodeJ' LPg-tslntivo 
turnn ir bu~ca;:o recur-,;o~ part~ as suas neces~i- nnxi ih11·, t•nl' qnn i~net• mo.u:lo. in,.lu~tri :r ,; desta. 
Jades . ordr•m, qn<> podem ~i~·niticat• o h .. n• liti~mo. 

mas nnnca n. explo!'aç,i'lo sét'ioL tl~ i11dustrias ·~ 
i\.fas, não tratemos deste assumpto. . 0 St: . ~A)J PAiv FEttRA7. _ :\las qnem diz a 
O l)t!e eu po~;;o inrormnr a V. E :o.:. ê qne v. l·:x qne u g'tl \"err:.o vae auxHiar ess;o:> em-

não foi sil o Jonwl do Co.mnc)'Cil' IJUG te>e [l!":>zas 1 · 
telego anun"s neste sentido ; "t"ier •rn t ·I e- Qtt:mto no ma i!':, uo prorr io p:u·ecer estiL 
gt•:. mrn:o:- di l'<:Cto;; rle Lnnrlres. r •Zenclo SP.Il tiJ• t tli iO qua. ot r) v. Ex. <1 Ci1 b:t ri~ cliler. 
que e1~\ J'uinos•~ ao cretlito do 13t-a.zil a. emi:;!;iio 
pro.iectada.. O SR. J oXo DE SIQiiETRA dá um a.P,:wte. 

l\1:ts como rlizhl, dP.scon11e~o, e uinzuem O SR. C(lsT,\ .lf.:;i'õlOR- PCiiS n• ~m ~gor-a, 
:póde u<>f<ilr qne a. ron-titd~i\t'l d .• maior 'rmrte Dnmn. qnel:'tii.o pnrnn~ente economic:L o uúlJro 
aas ern prez:\S imlu~tr·i .es t!n Br.ozill•epresenta depnt o tio ~e 9S']Ut<OG rio pal·ti.!ari$:nO '! 
mni~ a frnu·le Ao Qlle o intaL·esse p~la pr-os- Não cogito :•qui da. pessoa. rio ministro 
:pet'ill:vl~ d>\ inrlnstt-ia. da F;ozenu:l; estou collabnr:wdo em um<\ lei 

Ning-nem ig-nor<\ o modo criminoso e tor1.1e I ~ne não sei si sera executada pelo Si'. Ro
i>Or que em 1e.xra. se form:tv;lm ns compa- drizues Alves ou por S. Ex. 
nbiAs para a. exploração de inrlu;;t rins. lm;o gine o nobre depnt .. do que a. su:t revo-

Um va.rlio <JUalqner, arvoJ•ndo ~>m presi- luçãofica. "\'ictorlosn; imagine qne ella canse
dente de uma companhia, comprava. pam isso gu • a depos'ção da. actua li•laJe, leva avante 
11ma pr oprie.fade que ~alia cinco e desca.ra- o seu11rogrnmma, e eis a'hi S. E:t. occupando 
damente a. ;en.dit\ por 100 ou por 1000 u a. pas ta. dt\ Fuzonda.. t 
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Não CO!!íto disto; não e>tou fazendo po
'Jitlca, e.;;tou tl':l.b;urlo de uma questão exclu
·sivamente econmnic:t. 

·Não h:• du vida al!!umtl. e ninguem conte~ ta, 
nem me!'mo o nobr:} deputado pela Ca.pitn.l 
Federul; n:i.o hn ,[uv!,!t\ que a maior- p;\t·tc das 
empl'CZ:1S inrlnsh•inr·s, tcnrlo a l'J'::ltlfle pl't<Si
dido á Stla ' ~~';.:.1:rlisoç;ío, niio pollem alisolnln· 
mente s~rvil-.:se ,[os an:x:ilios do governo. 

Não acr·edito, C••mo o nobre rli>put-:..lo o 
Sr. Oiticicn , 'TI~<'!, em economia poli!ica ou em 
iin:wça~. seia. um ])1-inr.ipio ver·ti;Hlelro :·, ne
gação ;1t•S•Jl nt:t ole unxilios t\s iodu::;tri:•.s. 

O Sn.. <lt1'1CICA - A b;;oluta, 11ão. 

pode:-ã. ainLln fatiar s<ol)re outro:.: a rtigos do 
tu·ojecto. 

O Sn.. CosT.'I. Jt;xioR.-Pre!lro socr:or-
rel'·me rlos precedeu te~ c.;t;tl:leleci los, lJediodo 
a V. Ex. p:tra c-"tntil;n,u• o m·~u cfl,;(turso 

·n mtlll]Ui:. (M:~ilo u~m., ;;uo:to bem. 0 oTador .i 
'JJtU!~V C Uii~p,·im~~~at~~(lO. j 

SESSÃO DE (i DE AGOS1'0 DE 1802 

O SR. I nsTA .J.:;~IOR - Re;;l•oncl~mlu no no· 
i>ro dr!pnt: •• _!o peb C:~pitnl Feder-:~ I, o noiJI'e 
deputa•!o !~·la..-; Ala~um; di::;..<.e qu:_r,cm nenhum O Sr. -~hn.ino .A.ff"nnsn. - :\O 
paiz se l inha cogitado <lind:~ ti.: auxilio;; à.:; C.'lrueçar Gnizot o se(t Ct1noso lhTo ria « Ue-
indu.>trias. moc;·acia. !''t l<' t~•aç;~», c:;cl'loveo :.t$ .t~Of,":l.-

0 Sn: OlTIÇ!CA - Po::- este mor! o. llltd '3 p:ln\ vras : __ _ 

O gn. Co --r -\ IU!\'OR- 'I.te mes·no l·'n um~- « :>.-ri •~·he~\u c Bnm •r>e, N"p'~leã.o"é La. f.';l-
, ' ' ~ • ' ' ' . ' " 

1 ''(lt ' e fJI!C 11101'1'"1-iO '10 "f'!'[ ! it C' tla_ trecho rle nm ~s.:r-ipror fir·m:m •lo o Jll'il~ci pi o -:_ "' ' . • . "' :. • t;,, ~- ~· ••;1 11? ·1: : 
n.hsolu lo de n•t" o guver-n;.> uão ·"·~ 'e uem (,tl,_n. n,t ':' 11n r .• tr .. J, Oll n~• ~>X - I !C~. e.n e ~ "1Ch~~ 

. . 1 . · . . .l llotlltn <hiTel'CJPt•·: c S"[l·•r· t•' l ·v· ~o deve l!lle•·•·n- na vrc:l;t. 1nmnn. tla~ ;w_lu~tl'la~ . ., . . , - ~ . . -~ •" · ~- • · ''"t 
:Não acho '''' rrlnoil"ir-r. e~t~t thoon·i:o . i\it•• I t''' ''1·' t1"1'a? tn~nu!o '·' •:wstllo_:-:e"'I'IH':ll t•• ma · - I "I) ·•!o lllll>i0 l1b tnento ••e pl'··fn•l•h t•·, -t,.:r.-1 -., 
f:&"d,1 nc~~:~~-~~~~~~: ;;~~e 1~{~·1:S~ .;\~;;~rr :~.r~;_: <>:f. ~~,: t·ece:~-ll:_a5. ~1ne se. 1:1a llu.: r;·r·iio ~," ::·n:\~ 
sidn([ll-s •ci" I " intP.r·venç;to ,]o :.:-••V•··J·r•o " espe. :r, llça~:. a ~a" o.w:l_! lles l'<•r••c o ·~Astc:!I Ja.» 
'1'e.,;or das in,.[n,tri;t,; e:n tC!t·tns c dni<'l'lllÍ:l:L 1-• <r l- ' ~n·de r ·:l~ a CO!Itl,lllç•·•, rp.le _ t1r~ l""' 1:a 
dll J- - ,,. • · . t 1 '.c.tc:·1 :1 d:t ~nn, cnnsa: dc:;ccnllar·ao ••O porvlL· 

s_ c?nr .'~'o·~- J•: to_ e JU;; o •i_lle, q:u;.n;" n de ~eu li'ilrm"h".» · 
mntot·<·.· ,,,.,; tn • ln -.tn;•~ L•'lll o:'l::."OIII h·an •l n-' l' -1, 0 1 • 1• l-'l ·1· · 1 1 · t 
eu ~ . >O p •l' e •• ,, '"c o :>eJ,\.111 tm a.s e" n' , •.. · ll"o·· ~'~ ' "A 10 . . ~ :f . . , 1 . I t · • ~ t - · 1 .1 ! « ·• ·• 11 .n z 11 i:1pe m:n,; c f! , ••zr•sG .e 

:m"~(l;1~ ,· ,l~ ~ ,. ~~ \',, 'lf']lldl-lsnna j;.1·am i.ncrw- ·• ·• "·. - ~ ' ~ qlhl~~ t\C ,; .• wn•·a LC ::o~t· 
""'"~ •:r, ..... _t·:. ~ i 'I·,, . ::t:n \ i (tlJ:)ti'Q, )> 

por::1 h1S on 1;acm·!a::; com prOIJ;J:ttl·~ c l!t'l-! .. .::;; .1.11.1r·1.-i. 11 , , ~· 1.1 "'·\~;;c n r , n . rr; l 0• terjo. \". ..... · · ... n . ~.~~ .... 1 , 1 11· • • . ~· .~ • . .1 1 1 ~ 
:~. s;: s:th!l'la nuos. po~vcutn '"· tl c:,t c mu ndo, 

os~ .. ~~\:.!PAto l~t~R.RAZ:- ..... ;-vl\\ es.L\ v. Ex. t ~I ·U ! i B'J\liH;n(;iio ::;o llt(~ ~ ':. ~ (l!·t·~, <~ t•l';lern (Àl:lslf-
no men po11to d•! vista. I ~nc : .. n:d do :l">sa i"::ll'i:t? ! » 

O Sr.. Co~!'.\ .l t;XI•'r:.-En, S:·. 111~1>itl.mle, :;~~ti1 1lo fl·anttw•z·t •. e sin;;eM_I!trl<? rmccr1~i.o 
acho r)ll~ P, on nn~ ::-.et .. d nr·na irnnrnr!~ n1:1: L tln In .. ~ Ul:tg-o·•-' l••:' C<•_nc;}Ttas f!u tn·':b t•, h11n! t~tn 
POÔCl' [p<>is!;t tlvo o>n;!' loi1:tr no proj<i!cto rll) I • l'i~~tn · l c>: tna:s ta miJem ;;r:tude tl~t:ug-ano da,; 
nu:dlios to-l:ls :os in•lu,;tl-i;t;; ho::s e m<i~: 11:cn~a;; harn<1 n••s. 
;>euso, Sr. pr,-.,-i<lc-nto·, que~" ml>sfi.t' do Po·le1• Tanl••s vn l!0S ~lotn,·oi~ ch_!> ~u-m:~.;. e c~as 
·Le!risl:tth•o, si Jl'·l' :~e:•:<ô votarmo; o n.nxil rn 1 !etr J·;~~. na tr!burw. o n:t ;.-lor J;t da elOliiHill:!:l, 
ás lillln,-Jr-i-•s. e p1·incip·.Jmeute faze;· tJ..:;, ;~ I ron~o n_9~ c:u:1pn:; fie h :t:tlh:t, sõ t·v··.r~1o p:);.• 
iil. a selecrii.o ola.s tni~:;, r ozer. corno ·~m c:•t•t:r g·a l:n·dan. Cl ':ccoalpr.nsa :.. flllllitt'aut~ c as 
occasiã,, .iit f!n disse em ,.·parte, o sa.uea.- gal:os .. ~e um so llia ! ! . -
meuto dà ino!nslrü 1m~.Zi leit·a. .D'h'l:LO :;e1: portadores rle nppreh~n~ues, e 

O SR . orncrcA-Si nzP.rmo; isso. e~cnsn. a 
inter>cnção d,) ~~~t,do; cs l.J ·;nco~ do dcpc•sito 
passm-ri.o n emp1·e~tar ns indu~trias. 

O SR.. Pnr:smr-:xTI'-Previno ao nvl.lre de
:putndo que e~ til. darla a. hora. 

O Sn.. C<lSTA .luNmR-0 que V. Ex. me 
a,consel hn. que r,,ça 1 Apezar d9 nilf) . ser fi
nauceil·o, o as>nrn pto e tão vasto q11e cu 

·ainda. podel'i<1. f<tllar ~obre elle um;\ horã. 
O SR. PR€SI!Jl:STE-Como. V . Ex. S!\be, n 

-discussão e por artigos, e o nobre deputado 

tr·1steza~ Gnrzo t e L•dz Philipp~. IJile Íll:tu
gnrin·<; o gov~!'UO qu~si popul<tr de :30 d3 
.In I hl) ~ l 

Da5P.";pnára-se :t Jll'ev-isfio rlelle;;: : e o fu
turo fól'il mal enten•lidrl dos hnm--IJs. 

gsttimos em u:n Continent~ novo, on•le as 
auroras •lesrouhecid:lS se re~intam: e se ma
tiz;•m com tintas novas. 

Não e:;;ton ainl\n, disposto a de~m:Lin't', a 
desfal\ec(>,r, recai ando d3.MU •j?a()iio Brf\..;ileira.. 

Percorrêmos o periorlo r!e for•n~.'to. em
bora.. no regimen Republic,tno: cremos ; e 
formulâmos a.incb. a liberdade. 
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H a. de chegar, inf,~Jlivelmente, n. hora das • cia.es, em 9 de agosto de 1849: ao menos, em 
alvorad:IS sn.n<:tas: porr1ue o nosso ?ai7. tem um. A:rtigo separad.o ! 
larg~, e gr.tncliosos f;~dos. Mas a on{:a refalsada !'oi ense~11ar-se na 

i\iais auspicios:\ org-ani.s..'lçfi.O nos iospirm·a su<\ t:ó\a. ue féras , onde não se podla prever : 
nossa. Pa.tria: m<\iS g-ener·os• Pro,iriencia. só- po.ra tir:\t' nos Eshdos a fi\culdt\de, de que 
lido peolwr do futrn•o tios t:mlos netos ! deviam g'Oxar em um governo fedemtivo, 

Meclit:n•emos, vencendo, o rlissalrõ;· e des-1 p~t· su:< autollomm e iudependencia, de subsi
contentumento •lo 1Jrosente: ~em detxat• ele I dwrem o culto ! 
Tet', que se enlei:1, e sJ impucie!lta com mui-

1 
Nn, Suiss.'\, !te olJrigado o tutor n. ensinar 

tos espin!IOS e dnvidas. religião ao pupillo, até aos 16 annos: só o 
Hontem, o:u IJ.Ua!itic~•va de rude e insensata Bmzil , que o S<ll~Jnmos, em totltl a redondez:~. 

:t detet•mina~-ilO , f[Ue prohib·J ,1~ Estndo~, em tl~ t -;r-ra, lem 11 prohibiçiW de f;tVOre~:er à ma
uma Uniflo Fedel'ativn, a liberdt'.de \le sub· nifest<tr;-.:io reli1r1osa! 
v~ncioMr qutllquet• culto r .:;lig-ioso. Fic;lSSe uos·t:sta<.ios aqui! lo, que he seu: 

Nüo he ~te, tom elreito, o direito da natu- ;t razão natural assim o eusiua ! 
reza: o direito rle fazer ca.d:t um o, que não O direito de subsidiar, ou não, be que éra. 
offencln MS out r·os. o instituto livre. 

« Et liber•t;;s quir.lam est naturalis f<tctt ltas Pt·estes a cou~ordar, neste ponto, com o 
ejus, quocl cnique f;tcere libet , nisi si quid vi, iliustre Deputrulo, que me -preccdeo, o 11ua.l 
aut jure p!·ohibelut' » ! teve, u. outt·os respeitos, ensejo de afflrma.r, 

« A liberdade, ort JlOder natural de f:\zet· que cert<tS iustitui\lÕeS dos Estados Unidos 
cadn unt o ')ne quizer: si não ' o prohibir r. érRm pt•eferiveis as nossas: a;>severo, que 
lei, ou :\ viol~ncia >'! nem as •lo nr-sso Paiz, nem a da R.e.'\lez:~ ba-

Encol;rir, e dissimular em um escondt'ijo, niu:t nos asseguram :tmpla.s immttnidndcs ; 
uma re~o1uc;.í.o intei !'flment~ nov:1 . e coostitu- nem n dos Estados Americanos, qne não me
tiva, fJUe \"é•h soccorret· ã. h1tria e uuxili:tr, r·oo<:l~, neste pa.rticah.w, ser tl•:uidas para 
de qu:llquet· sorte, o manejo dos seus sa- e;o~;emplo, por muito que sejão exaltadas. 
ce1•dotes, a manifestação dos sentime!ltos de Conressei, e não me arrep.<ndo, as regalias 
adot'<1 Qão: he uma tyr~mnia gl'<We, nnn iu- d:t Imprensa, reconlu'!~idas pela propria Mo
considet•:tç:ii:o C<llnmitosa, hum desacato irri- narcbia degri'ltlada .. 
tante. · De todas as manifest.tçõ~s da liherd:ule, a 

Qu:H1•lo se falh , todos os <:li:ts. em f~deru- rnais respeitava! he, sem discussi\o, a lm· 
lismo, e g"O\'CL'DO do po•o pelo povo; nin- prensa. 
guem tem o direito ile v ir <lizer-lhe : ~em sempre, vercL'I<le he, dei xRm li>re os 

H:ts-de faxer o que or,leoo; o:i.o has de desv:wins hnmnoos, ott •• pnixão pessoal, a 
atlor-ar o ten Deus : ou, pelo menos. teus rle t\lcnldade de eucaminlnu· pat'll. o l>e1.u : l opi
esconder '' tn:t crença; porque mandei, so· nmo pnlihct~.: e de ensio:tr a sensata doutrina. 
berauamen te. l]ne não subveocioues a re• e- :\{;ts, em ch'Cumstnucia nenhuma, se deve 
lnção do t~Ll culto ~ co:trct<tr, ou tollter o de;cob,·imenco das con-

Li , não sei onile, rruando era mooo: « Qne sciencinl!. 
oa societlule o homem continut\ o que é t'<t Mult iplic.'l. o 11eosnmento : e uão se deve 
fôra dell:t, . já mais embaraçai· sua m >tl'Chff. proa-ressiva. 

Qual h e o homem, qne nüo pndcc:0o na vid:L He «a vo: elo J1Iundo , ! ~ 
nm sentimento nostalgico, que o premle ao Foi Victor Hugo, quem o disse. 
desconhecido 1 Impedir, estreit•w, pertürbàr, ou rept•imir á 

Qual he o, que não te>e um momento de I Impr ensn, ei)Oivaleria. a paralys.tr a nutxi~ 
retlexão 1 Cão do genero humano: a retruhir o p-ão dos 

Qual o, que não bu:>c:.t no infinito alguma . f:Spiritos. . 
cousa, que o console: que preeoch:-. o des- { Escreve todos os dias, pron llncia. e no
conforto, e a tr-istura da sua iudivii.luall.Jade? meia os cidadãos mais b.a.bilitados. para e.xer-

Os mesmos, que seguem a religião natul'~l . citarem o cargo de Minis tro ; o de Presidente 
~ se contentão com acatar os outros lJOmeus, da H.epublica e dos supremos m~istrados : o 
tomaudo a virtude e a. honm por dogmas : posto, o ministerio das instancias inferiores . 
pt•ecisão de mnnifesiat• os seus sentimentos na Prepondera em tudo: exercendo a-rande 
sociedade, porque nelllt não de$pem, de todo, intl.uencia em todos os ramos da actlvidade 
a. · sua natureza.; e continuuo o mesmo ill<li- humana. 
Tiduo, que erão fóra. della. Tem em si mesma a força., par:~. corrigir 

Quizera, que o legislador Constituinte ti- seus transporte$: sejam, quaes forem, os seus 
"Vesse dito ao :povo, cficas Erohibldo de mani- lances dramaticos. 
festa.r crenQa.s "• quando nao em um capit lllo, Ninguem tem, -pois, o direito de limitar sua 
como fez o Governo da França com uma ios- expansão : porque he a expressão mais com• 
tituição somenos, a creação de trib~naes mar-- pleta dos sentimentos da sociedade. 

( 
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Niio deve s·~r inquietnda ,jámai•. 
05 governos, que se inspil'arem n;.;. liber·

dade, bã.o de sei:" S(l) v o~ pela. cxpres;;ào iude
'(lendeute rln lmpn;n::;;t. 

A lmprcmsa he a JiiJertlade. 
He. como o sol. 
D<Jr-ram;t o seu o1·ilho por tod><8 as c•lmadas 

sociaes : r_listribti<; vida por todos os c;:;pirito::;· 
alenta toda.~ as· com·icçiles. 

Post.l no lugar- mai:> alto, c )1110 no curtle d" 
cabeça, sahe dirig-ir a~ corTentes elo concerto 
-publico : e educar a consciencí;\ das turbas 
indi~ciplinavei5, ou ignot•nntes. 

Não se ]làde emmudecer a voz <.lu humani
dade. 

Poucle dizer por isso um poéta : Que com 
João de GuttemiJerg- l'epercutio um novo (iat: 

« E fez-M o sol das almas » ! 
Poucle m·rebatadamente uizer outro, qne : 
«Qun.ndo e!l:t s:~ alteou nas l.trumas d;t ,\1-

lem~lnha, correo o espasmo de um rnzil nos 
montes ulv;ccentos : e tre:neriio os mundos 
abonauç:1dos l 

O pen:>:tmento lmmano hia dea)1.,,r-sc cl<:: 
noYo: e multiplicn.r-se pelos sec:ulo,; ! 

Victor f:l.1;b"'J' :tlJU:I de todos os p:onios, e!rl 
todos os P:ur.e~ e tempos, pottde bt•nrlae, ji1 
'Velho, qne a lmpren~a, que JXtssa o di:l tt'a
balhn.ndo. só v:ü d,~scnnQal' de aoite; porque 
tem ll espel'aDÇfl. rle ncorclar nos br<\Ç'O$ da~ 
al VilS : (Jftlito /g,;;) • 

« l'iito conln. com :t noite, sinão pn1'a, nn 
fim d'ella, s:twlar n nov:t aurora~ : 

Nilo pos,;" co!nbh!:tr, pois, com :l i ntat•cc
pç.fio, suppressão, 011 pet·seg-uição da Im
pren<a. 

Qtto3rO p I!':\ a {lllfll'ensa sempre a libel'
d:tde! 

Fi~a ele 11.11:1 \'C,Z n~sen!:lrlo lstfl. 
.lá demotltitrei, IJUll o :\.l't. 20 r!a Consti

tuição êra mn CfJ. ui voe o mn.u i resto. 
A intenç:i:o legi~latlvo. n:i:o foi de certo o 

que diz o texto materitll do. lei c~nsazrarla .' 
A -ront:!tle Constituinte lte, IJ.tl:) o represen

t;mte d<l Naçiío só possa ser pres~. na fia
gramia do tdtilllo crime do GOéligo. ' 

O Sr... Jo~ri: :\IARI,\.Ko : -E esta he a ver
dadeira doutrina. 

0 SR • ALniXO AFFONSO- N'ella fomos 
erluca~os: porque o Artigo da Constituição do 
Impmo express11.va, proYidencia.ndo o cí"ime 
de viela e de nwrte. ' 

O SR . .To~E: MA-RIANo- He a doutrina le
gitima. 

0 SR. ALllliNO AFFONSO-São iru;:r:fiançaueis 
conforme o Codig-o actual, os cri~ncs de quatr~ 
annos de prisão com silencio absoluto: e a 
Constituição de Fevereiro estabeleceo a 
prisão, na flag-rancia do crime sujeito a es~ 
penalidade. 

Camara A. 48 

He muito facil, e trhrial imputar flo.gnmte 
delicio a rru<tlquer : aind<< que elle seja 
velho. 

Et'<tm Yelhos os doi.~ rJ.f'·~ixonwto.l amantes. 
da 13!!;li:1, ' l ue r1ueriiío (18rpett•;tr lllum. info.
mi<l, hum crim~ sabo;·Mo L •... (lntw·irlacZe). 

O SR. Jos8 MAlUAxo- Os crim~., snbo
ro~os to~lo o mun,.lo t0rn vonb\de de tom:·!lct
tet-os. 

0 Sf\. AL)liXO AFFOXSO -E, tod::t.>ia, 
eEes pa,;sam, como o >ento : e o crime 
nca. 
V~ntilo e confl'onto, sómente, alg"l.tmas in

~tí tuiçi3es, ou factos legislativo~: não h e pos
~il•d in,.lical-os toclos: nem a Cam;\ra •.> supor
Lu·ia, rllin.lquel' que fosse ;\ sua heue,·olen
cía. 

Quero, pnhlic:tmente, assumir a responsabi
lirlaue d;~ minha convicção: o que 11inguem 
tepJ•ocl!:nà ao ml;!n temperamento. 

Di~cntio-se muito nesta Casl1., e fóra della, 
a nocessid<tde t!a Eleição o.l~ uovo Presidente 
da l~epnlJ!ica. 

Si :l lloenc.1 mfl tivesse consentido estnr pre-· 
~ente. qu, ndo se re~"l n?o isso; terh\ (fado 
ill<!ll Yoto, p:n•a ~ne contí nn:1sse no seu cargo 
o \'ice-Pr·e~identf;). eleito pam «o primeiro 
neriotlo. l> 

' El~g·,n· outro re1.·resentil.nte do Po:.ler Exl.l
cntim r~e~te momento, além de ~ct· c.xperi
m,~nt:w <1.gora umn. rogneira, uma. const1lta 
rormiclolos;t e gPase, SB!'i::t contt·ario ao legi
timo entendimento d:t Constituição: ~et·ia uma 
t·e~blenr.i:l. inntil. 

E:.;tn.LeJ,~ce o ,\rt. l• da~ Dispo~it;i'je~ T,·ans
it~;·ia'. que o Con~·1·esso. e-m S(>g-nid;l « :\ re
llni~o •la ;t:ssf3mblét\ ge:·:tl üo mesmo, <)le.ia o 
!·'residente. e o \"ice-PPosident,) do~ Est,tdos 
t:n il!ns rln BI'Ul.il. >' 

E'peci(ica «o~ don.• é$(;J•tJtiniustlistincto;:»: 
tm.nd:tnrlo P''oc~;!le1· lo.'lo ;\do Vice-Presidente, 
tl•3j'lúis :b eleiçáo rlo prillleiro. 

Det.3rln~n.:l., exp;·e$s,vnenre, ;to settwufo para
r;mpf!a, q lle 0sses ma !!'iot!'<tdos « ass C;;~ el~:i
t~s » occupem a Presidéncia, ou a Vice-Pre
;;ulencia, « durante o primeiro pe1·iocZo p;·esi
dcncial »! 

P~lo § 4° do llrt. 43, qne tem, visi\·ehnente, 
o caracter tt•an~itorio: 

«O lJ;·i;neiro pe1·iado p;·esidencial terminará 
<\ 15 de novembro de 1894,. · 

l':ste p;·i;neiro pe,·iodo, por esta. fórma no
min~tl nlente tle.<igM.do. tem p1·eg1~inMcia 
esseuci<\1, e c;~rttctt:ristica. 

Queria-s~ evitar o estremecimento, e o abalo 
da Kação, neste decurso, ou espaço do Go
veruo d~mo~ratico. 

T:~.nta he este o pensamento pre(lominante, 
que a mesma Constituição, que pelo Art. 47 
ordena. que :t Elcioi'ío delles seja -por suffra
gio directo da N aç<í.o: mandou, que a do 



-378-

.. ._~.pri;neiJ·o per iodo» i'nsse por suffragío iwli
.J·ccto, feita pelos representantes na Assem
bléa Geral, cont'orme o .Art. J.o das !Jispo
slçõc'S Tr•t n,itnrh s. 

No. A1·t. 41, 8 1. 0 , declnra, que o Vice
Presid ·utte sitústitú ·,e ·''uccede ao Prcsiclente: 
·no seu imperlt·t,ento. ou fdta. 

Nao pi·esc;·eve o contrario o Art. 42, qw" 
diz, ']Ue: 

.<< Si não hon verem a. inda decorri rio dous 
amws do periodo )JJ'esiclencial ( rm.lav• a" tex
tua88) proced :r-,e-ha a nov;t eleição>>! 

Este A1·tiqo r, I l:t, mcmifestmnente, ele pe
,;_·ioclo presidencial: e nãó do« primeit·o pe;·io

. âo rn·esidenc:'d~ ( Art. 4:3, § 4") ; o qu8 
concOI'da <!otn ft disp •siçã.o do~ 2. 0 elo Art. 1. 0 

das is[.Jn~ir;õ e:::; Transitarias. 
RnfPr·e-se o Art. 42. jit. por mim citar] o nrt 

surt intcl}ra, ao per·iodo o1·dincn·io da presi
<lenCJ;J : o qu 'l está dcsiqnado pelo Artigo 
·13, n s p•J!avras : · 

« Exet·ceJ·ú o corgo por quatro annos. » 
A<• l'"'so, qn<~ m:1rcou assim a ci<J"~çiío 

conun1lin B tw?.iücrsal: ürdenou, no ~ 4. 0 do 
mesrno A;·t. 43, q ·<e o prim.âro pe• iudo po
vern·tivo rlumsse até 15 de novum!JI'O de 
1894! 

Sr, no te•npo o;·rlinurio, nlí.o honvet' decor
rido o ,·sp;lço rLJ rlcms unnos: hA, q1w :1 ma::tn:t 
COJ.'la fll'hr~rcvn, qtH s · f'açt. E!eiçr7o nova. 

S,t,; oe~"" t',dla u. Constituiçit·• PITJ pm·õodo 
presid ·gcial (Arts. 42 a .17, § ].o) : ll1;1~ só 

·c.meuci· •IPI o p1·ime::ro perio·Jo pr•·sid··w:ial 
duas V<"Z8S, ( .\r·t. 4.J § 4o: e ;\ rt. L"§ 2° r! s 

. Disposiçõe.-; Tr·ansit<.r·iils) para. detHr·rnin•lr 
a m. ··li l•t de E.D~<'J?çr7o, que nella.s e~tallelr•ce. 

Nií.oe tvolv, norn co-nfJJr:lo .. ou nm:tl!!·d,.nn 
· cou~ s opr.ocüts : qrmndo cito as Dbpnsi,:ões 
Transitoi'ias, e ilS regl'ns de regirnen petína
nente 

O qnr~ he iransitm·'o, he o p;·imcir·a pei'iodo 
execntiv . 

A snhstitniçiio por novn, eleiçii.n, q:r1nrlo se 
der o c so rlH n:io h;.tvfl1' o dccnt·~o c],, dr•n.-; 
auno-;. qno pr."V>:mio o Art. 42: a dnr .. ç?ln 
tempo•·a;·ia cJo .\rt. c13,pl'Í!1CÍpÍO, tudo 118 CS/(é

'!JCl re imnwvel. 
Deve nntar-,;e. qno o pJ·imei,·o periotlo, e só 

o primeiro pe;·ioclo, lie indirecto. 
O _'lU•" h·~ 11111a r:;~zfi.o nova, p~r<1 a ver

dadetr·a. int .. llig·~"nrh rh Constit.niçil.o. 
O período o1·clinrwio he direr:to, nobvel

mente: S(~w!o Pile o:,;y~tema, queja vigomva 
em todo o Pai::;. 

T:.trlto, co111 pmrlen~ia e intenção, se deter
minou isto: t'1nto se constituio com o co
ühecimont · de caus>t, ou de rroposito; q ne se 
})resrreveo no Art. 47. § 3", que o pro"esso 
du, E:eiçi'i.o s ·rin. ?'equlado por Lei Ordinaria, 
que n llldfl. nao e:x. i:;tia. 

No Art.. 1 "rins Di~po<ições Transitorias,sóse 
, hacb do Presidente e vice--Presidente do pri-

meiro per iodo do governo: período ?"c,;olu
.cionario, que não póde ser normal e directo; 
e não tem exemplaridade. 

A Constituição não qniz S•Jr ambígua, nem 
obscura, ou amphibologica: clispoz littel'al
mente. 

« ExpressJ, norent » ! 
Neste tempo, tlurante a primeim olympiada 

rla Rcpublic , só deve, pois, gov(··mar o Vice
Presid,mte: eleito na fórma daqu,lle artigo, 
na r,dta ou impedimento do Pl'esirlente. 

Basta. l r, corn attençiio e cmcbdo, ns reso
luções notavais e momAnluneas, copellando-as 

as disposições dur,vei~ e JWrnmnentes, 
parrt clwg-ar á convicr;ã.o de qne; constitu
cionalmPnle, não se deve fazer eleição alguma 
neste perioclo : que pnr<l sua terminação tem 
urna épo,·hc; determinada. 

Qnem pó•le declarrtr o esbvlo rle sitio? 
Qn<"m deve, opportunarnente, usar desse 

di1·eito? 
São tão proprias e pes3Aaes a cQrtos func

ciowrrio~ as attr·ibuiçõespri"c!tioas, que a elles 
se clelegão: que só esses ma.gbtmd.us as devem, 
c porlern pó r por· obra. 

D:;claron a. Const·tuiçii.o rle Fever·eiro, 
Art. 34, quaes siio as competcncõos, exclusi
vamente delegacias ao Cong-res~o-

No Impel'ÍO se conc,dia. (art. :36 drt f'onsti
tuir;iio) á Camar·:.~, como ··1e S!lil romectencia 
p1·ivativa, n. ini,:iativn.da. p;·oposiçrio rlos im· 
postos: o ·n;cru.tw;u:nto, a escol.ha dA nova 
d:;nastia e o rlecreto ele accus<tção dos Mi
nistros, 8 Conselheiros . 

( .'\rt. :38.) 
1Jel0g-avn-:;e, 1li'ovc1tivmne;~tc, no Imperrtnte 

(Art. 98) o Poder \loder';"lor, clrave de 
torht a or.!·aniz:1çào po!itica. d'af]uelle~ t•-J "POS. 

Dighdiári'io-se horn•·''lS r]o.; mais pr,.fnndo 
s:1brr, e nmis vasta ernrlit;i'i.o das lettJ'as juri
dic:1s, p;rra deciclie e assent:tr: 

Si, conf'unrlioclo-se com o Executivo, clevilt 
Psse Poder ser exercita.rln relo::; 1\lini::;tJ'OS, ou 
pelo l rn peraclor em pe,so 1 ~ 

nevia . vencer·, e vrérleeo a sentcnç:1, que 
opinava, qne essas fnncçF\rs, f)ne p rtcnd~.o á 
p8sS<t:'1. elo rei. com priüaç•lo de oui:ras JJe,soas, 
:.;ó rdle a::; porlia. exerctt<tr, exclnsivalllcllte. 

Er:1 sabermw esse po-ler: que não devia 
confml'lir-se com o Poder Executivo, que os 
sete Ivlinistl'os exerci.tn.vilo. 

No mesmo povo, falhnrlo a me,mn. língua, 
rl:m lo-se n. carh termo a. mc;sm:l si!:ni ti cação, 
nr7o tlcv·ia fi.tn.clcone·nl"ar-se~ nr7o d-eo~a cor~sti
it!ir-se, que tão pri'!Jativas rlo Congeesso 
attribuições, que, a lé!um tl'a. porliam Gl'll' exer
cidas por outt•o poder político! 

Não embaralho, nem confundo a com
petencia priüativrr, on e:rclusiva rlo Congr.,sso, 
composto de duas Cam:ll'as, ou clous Tamos 
legislativos: com a. iniciativa da Camara dos 
Deputados, estabelecicla no Art. 29 da Con-
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stituição dol. Republica ; nem com a simpl'ls Analysarei esses artigos, e mais o Art. fio. 
inchoativa dos negocias, iudifl'erente e neu- que collverg-e. segundo entendo, para a com
·tral. pktu. exrJlicaçao ela no~~a presente situação 

Snpponho, que sei o que aprendi: e o ex- politica. · _ 
prirno, e relil'u, como posso. A Constítuição do Imperio, garantidas todas 
o SR . . IN DI o no BRAZIL-Sabe e diz muito l a_s libeJ·?n.lles, estubP;_lecid~s ~s pl'lllci pios que 

.bem . ' a.;o_mett,CPi?. ao C1d31dao o dtreitoda seguranç~t; . 
. .. e v1da, e da. proprterlade plena con~agrou a 
O SR. A_LLIIINO AFFONSo-Obngado a V. Ex., hese, . e o pn'ncipio soberano da salvação-

por sua line:m. . ~.>UlJlica. . 
Appello para a doutrma elo Sr. Gonçalves o Art. 179 da Constituição, o qual éra a 

Ghllve~ , nobre Deputar_lo por i\linas, que teYe 11m;sa Declm·aç<io ele cli,·eit-os nos tmpos, que 
a glorta e a oppor·turndade de sustent ·r sua fodio as;;irn o estabelecia. · 
(Vst incç;'io e!11 voto separ·ado: _nn Pr(\ject(~ da s8r~ duvida algutna, lte de suprema impor- . 
Guarda N<~ciOnaJ, qqe n!lldi1 nao foi disctlttdo. taneia, na . sociedaclr•, tl. suspensilo das ga-
Ma~ si siln privativas, ou exclusivns do Con- mutias promulgadas. 

gresso certa::; e e::;pecillcadus attrilruições, « Em these não eleve ser ajmitido esse cli .-
·como era privativo do Imperador o exercício r• e i to, nem tolerado. » 
Mocler" to r-io : como h e, que essas attrilmiçõe::;, 
-ou comprt ·ncias, per·tencem a outros po- Diz um publkista. 
deres; 0 ,1 elle:; podem exer-cei-as, r-epresenta- Tão pl:'rig-oso he o exercício d'elle : embora 
tivanrentr• ~ o proch•me a razão ! . 

Como pôde 0 qr1e he privativo de um Podel', Com e:tl:'e ' to, ;si a seg·urnnça, do l'stario o· 
perte11 c,1·, ou sor exercido por outro Poder exi !ir ; si o dernandar, in?perios~mente, o ~,... 
deleg·udo ? .. nço JlllfilHH;nte da Patr1a : nno ::;e ha de 

No lrnperio, sórnente por uso e estylo, deixar per·ecer o EstadJ; e com elle todos 
subscrev iio, e- rPfen•nclavilo. os Ministros os ·l:'sr>s direitos. · 
actos p1'oprios do I 1u 1wr:1nte. Nrio Mtanr/o rGtmiclo o Congresf'o, e corren-

_Na ltopnhlica, svb;titue 0 Presidente ao ,]., a. P: .triu. perigo impr·evi~to, ilimitato, 
Corpo Lregbli! ti v o: JJ<t SI.HI. essencLr. '" y~tr•IÍ"so, irremecliavel e prupirHJUO: pot.le 

Exer-crtu, pui~, urn" atlr·ibuição p1·ivat:'va d" ' l;ovr>.rno decretar e~::;a providPnchL. 
Cong-r .. :s:s", um, attribui çílo a este 1 ri v;. ti v._ Mu 'to bem disse o nuhrn Deputado por Mi~ 
mente del,·gada pela p 1·op1·i(t Constituiçãu rH1::>. o Sr. GOL;ça.lves Chaves, qne : 
Federal, Art. 34. « Nenbumn. Constituição deixou Hor'ongrds-

Na velha r onstituição do Imperio, não se 
.disse, que a sus: en8ão era rwi·oat•v" da Ass~·m
bléa Gem :podia se legislar, duplamente. 

Não '"' exuctrd<i.oe j11sreza n'e~se" tHr·mus : 
-o que argúe, e C•·nd<>nrna o açc;damento e ce
leridarlu da Lei prirllordial, que se e;aborou 
em non re dcs lira zrlrir·os. 

Não po-su deixar de rr otar, que e lla e o Co
digo Perrrl eslão, em muiht parte, em ]Jieuo 
deoacÔI'do. 

Assiru, por exemplo, t r-• ndo a Constituiçiio 
abolido " pena ele banimento judicia/. : este o 
reproduz e levanta, como segundo genero ele 

_púlHS. 
Ha., ninguem o pretRrmitta., grande perigo 

nas contr·adicções lrgi~lativl:ls : pr·incipal
mente. qu,JJclo 8o referem á leis fundamen 
taes, que traduzem o 1/!'aDde direito. 

A Cam<>,m jil vi o n de!1ciencia Consti tncionn I: . 
quando se premr1nhio, e defensavão as im-
munidades parlamentares. · 

Na ref'erida lei, â verclae legislativa não, 
está firme. 

Os representantes da N:nção não podem dei
xar de supprir por qm•lquer modo, esses 
pontos da C;~rta : entre os quaes sobr·elevão 
os Artigos referentes ao<< estado de sitio». 

o n<>m <rO Porler Executivo tiio ex tAnSa t'a
r:ritcl;,de rle exercer esse d1r·eito ::>uprernn » ! 

Er11 nenhuma Con=-tituição dns cpHl tr>nh() 
' ido, encon tt··· i disposição tão larga, tüo illi~ni-
twla, t rio facttlt·osu. . 

A Con::.titnição do Imper!o consenti a p~
· m~, o dir·eito da disp"n'a de proeess~> a. drs
pe n:;a. rtecercardaspr·ecanteh1s d'a lei algwma 
•l;rs form~<ld<Hles, C{Uf' garantem tt libertl<•tle. 
· A ConstituLão ele Fev(éreiro, no .--\l't. 80, 
dtribu e ao CnnnTesso, e, na ausencia d'ell ~; , 

110 CltAfe do' Pod..,er Executivo, (]Unn rlo O. rPri
g·n eme·•ja, n frculdade temero~a de levantar· 
toda!: as _l)m·rr.ntias. . .. 

" Poder- :;e-ha declarar em e;;t ,r] o •le sttro • 
IJ"al!]ner pnr'le do tm·ritorioda União, suspen
rfenclo -se oh i as _l)arantias constit,tciol!aes, por 
tG!npo determinado >) ! . 

He a parérnia rlo despotismo da soher11nia, ·: 
a uI ti ma Rat io Populi clit sa.l vação de todos.! 

Nã.o limita., nem restr·ing·, e:sta.s, nem 
aque ll ns g·arantias ; comprehende toch1s : a. 
gAneralirlar!e he expressiva, e incontrast:1vel. 

Entremette, lle certo. a lim'tnçilo do tempo:· 
clemnrra , e restringo as épochas. 

Cumpl'e a lei o Chefe Exe~utivo, desde quec 
doterrniua, e marca a duraçao das suas pro
videncias . 
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He l'(;ltdade. que a lei intim;~ uma respori
sabU\du.de especil•l às auctoridades executivas 
pelo ::~buso, que commetterem. 

· .!\Ias até hoje tem sido sempre -vã, sempre 
ne"'ntiva. ess:' resrousa.bilidade. 

Õs delegados dl\ Republica, como os dlt ~ro
nlltcllia, tem tido p!eno direito de mal usar da. 
lei: sem se impol'tarem com essa comminação 
<le penas. 

T11l, como com o Art. 18 da lei de 23 de Se
tembro de 1871, que regül•\ o ltaiJeas- co•·p•ts. 

Nunca vi. ao nosso Paiz. respons:tbilisar-se 
mu;~ .4uctori-l<llk, por ter commettido exce.ssos. 
. Não s:.i.o execut.ulas as leis: como si uão t i

ve;;scmos outt'a cou;;.'\1 <~m que occupar-no:;, 
si não aqui! lo que àe inutil. e absolutamente 
il•rito. 

Ainda ha pouco. neguei o meu sutl'c·agio n 
uma nt(or.lla, que pro{'OZ o Senado â Lei Elei
toral !leste armv: lJQI' esta convi'!ção, por este 
h~bito sem espet~~nças. 
Apr·es~nteé no Constituinte uma Emeod;t. 

em. que se dizia. qne et·a absoluttmente 
nu!la. c sem en·eíto Mmhum, tod:l. e qualquer 
eleiç-<io. em qu<!, o:lireetn ou indirectnmente, 
pro:-:ima on remotnmente. intel'viesse o Go
veruo da Unili.o. ou do Estado.· 

.Lev'<lnhm•lo-me de pé. na occa;;ião de vot:tr
se. apostt-ophei. I'Jli<lSi enlouquecido pelo con
vencimento •la miseriil public01: 

<r Quem contl:t no;; seus deitores, quem he 
vercl:\deil'o repre~entante dos direitos do Po•ro: 
não póde ,-,,t,w contra asta Emenda ; 1101·quc 
nella v:• i a sun. til>et'l:l:tde. a t'e<did;tde dele
gatorin. » ! 

Cahio. 
~e j<\ hnm can<:aço, e hum gt~\vame reqttat•er 

m~1s a realíd:tde electiY:l nesle Paiz: nem •:. 
Go>o!rno, INlll as C:unat<\S querem a s.\ bedor ia 
da expet·iencia: não querem n v~rdade mia. e 
in t eh-a . · 
· E e::tas Ci\sus ;~inda 5} occupã.o de cdíllc:w 
leis f:dsidiC<\5, leis mentiros.'\S, com o rehuço 

. de regular o pl'ocesso !las eleições: qunn<.lo 
·t eem todos a. consciencia, lle que essns lei$ 
não se e:-:ecutão ; e só se fazem, pa1·a o l>1!Jle:; 
. ,;e1· ! 1 (.:1poiados .) 

Um prócer me apestrophou, que eu est a'l"a 
bem se;·"ido: si conlinvn nn. torobidade. e no 
jnizo do elemento pleheo ! · 
. Là fóra, o Povo he 7Jicbeo • 

.rã vi, que a gloria de ser Deput:tdo não 
felicita a ninguem: he huma hont·a, que 
cança mui to. 

Não preciso mais do Juízo de ninguem : si 
isso quer dizer que seduzo votos. . 

Preciso da benevolencia. de todos, si tenho 
de ser julg3.!1o a outros respeitos: mas pelo 
que toca. ·~ ·felicidade dCI povo ; não tenho 
medo de . ser, compa.rado. 

1oii.as eu f]Uizera, que estivessem aqui esses 
plebeos, nestas s-alerias: não só o povo do 

R.io de Janeiro, mas o povo Brazileiro dos 
Estallos, pal';.l. presenciar e testemunhar o 
procedimento dos seus representl\n tes ! 

Que viessem interrogar áquelles, que vão 
implorar votos ate á.s suas mul11ere~, as suas 
tl.llüs jovens, aos· velhos honestos e às crian
Ç<\5 pequeninas, pt\ro. que commovtí.o o suffra· 
gio, com que não contão! 

Viesse ver i tica.r com seu;; olhos: si póde 
confiar, ef.Lectivamente, em quem se envilece 
l:.'l.nto! .. 

O Stt. St;;VERINo VtEIRA. - A regra, que 
ell aconselharia ao eleitor, l!e, que oi.Lo désse 
votos a. quem lizesse isso. 

o Stt. ~\.L)nxo AFFo::-;so ::..... Apoi:vlo: e ua 
reflexii.o eu a.pph udil·ia. de bom g-t•ndo, quem 
me applicasse o conceito , si o merecesse; mas, 
em verd:lde, eu não obsecrei votos a nio· 
guem . 

O Sn. SeVERDlO YtEIRA- S(Jm cluvida : 
todo§.IJÓS fazemos n justiç;1 de acreditar, que 
V. Ex. niio se submette a iucorrec~o de 
mendig<\r ·votos .. 
- 0 SR. AUII:-<ü AFFOX~O _: Eôtou fazendo 
hum excessiro sacrifido : eston contr;t !\ 
minha espontanea vontade, e >ioleutado . 
. Não mendigo honr:.wias. 

He muito mai;, agrn.daval, e menos tt·aba~ 
lhoso o papel de censor sevéro : muito mais 
valente, e divertido criticar ~ b:tndarrear, 
alvoroç:\thtmente. 

Antes q ni1.ert\ estar, de:>cuidoso e reman
sa•lo, :l embalat•-me no palanquim lle t ucuu, 
ouvindo em roo:t :~ tm·ment:l: do que pl·ocu
rar· pelo.> outros, respon><wd peli> l'elicitlade 
alheh.\, 

OS;:. :\1.\.t~cxÂ:-:-o n& MAG-ALHÃt·:s- V. Ex. 
esti\ muito bem üqui : porque está p:·estan!lo 
exccllcntes ser,·iç.-os. 

0 St:. A L)UXO AFFOX~o - He uma com
placel1CÍ..1., e urbanidade de Y. r~x . 

Grandes e :tunn<lo.utes pahtvros prorerio o 
Sr·. Felis\Jello Freire, no discutir ~ste a;,sum
pto . 
Realm~nte admiravel pelo talento, f:1.1lou 

S. Ex. ele Direito diMte de homens, q\\e pro
l~ssiio a. scieocia .í uridica : quando, forma(lo 
em Olltt•o. faculd<tde, S. Bx. n não protess.'l. . 

Fet-o com tanto. dextéridade e facuudia, 
que viv:t.meute sorprehende o atticistno e 
distlncçiio, co:n que, ao mesmo t empo, S. Ex. 
lle proficiente medico, solerte parlameumr, 
e n.purodo philosopho. 

lntelligencia. de superior esphera, abrange 
essa5 e<tb~du.es e poderes, ensioandó a roma
gem, que se tle\"i> segui.r : quanllo tlevião ou
tros encaminhar o nosso procedimeuto. 

Disse, entretanto, S. E:c., que .: o estado de 
sitio)) vem da. dictadum Romana. 
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Ja fôra a.ttribui•laessa. instituição á França, He a rútiln attestação histol'ica. 
a essa França de Lamartine, que escreveo 110 Na França, começou o «estado de sitio » tle 
Livro dos Gir;>ndinos, que, «quando quer a ser considerado, como estado pl~ysíco e mate
Providenciá, que huma iden abraze o mundo, rial: só, mais tarde, o tomárão os seus lerris
accende-a na alma de um francez. » !adore~ na accepçií:o moral de «suspensão "ctas 

D'essa fog-ueira do pensamento passa lit'·ei- f'?rn;tahdades e gar:tlJtias», que asseg-úrão os 
ramente o rogo, como por incauto, â humani- (ht·c;ntos fundamentaes, e con>titucionaes do 
darle inteira. Povo. 

Elle pensava, que o sgn Pniz era o uinbo Não pude ver <t lei •le .Julho de 1701, citada 
dos ,zenio~: porque L:~martine possuía o se- pelo nobre Dcputntlo: ma~ li' outms leis 
gredô de fazer arder de cnthusiasmo, e deli- l'rancezas, c muitos Decretos marciaes, que 
rios frementesamnltidão, que se atropelhwa, me convencem do seu 1lesacerto. 
que se embamlhava para ou vil-o. O «sitio» serupre Coi «marcial>> na Franç..<: 

Dissera o nobre Deputado pela Ballia, que a constituído, commumente, 11os p6s os milita
provirlench1 anormal, de que cogita o Art. 80, re;;, e praças de guerl"J.. 
bem como t\ lei marcial, nascera e se inventil.ra, Não se póde, pois, acoitar cil. a theoria da 
naqueUe ponto da terra. divisão do «estauo i.le sitio», ou n. clnali-

Nã.o ha rtütar ao acatamento, que por seus dade aventada. 
altos dotes e categoria merecem, pensar, que O ~!arque~ tle S. Vicente. cuja doutrina 
se euganão esses illustres Deputados: tenho menctonado; que lle do nosso Paiz ; 
quando pretendem sustentar, que originou- sabe o nosso Direito Pt~blico, a nos3a historia 
se naquellf• fonte, ou outro manancial, parti- 1 pa.rlamentar ; e commenton a Constítuiçã9 
cular e proprio de certo povo, a dictadura, do lmperio : ensinando disse, r1uc póde lw,-,·er 
que ás vezes defende, é salva ns sociedades. momentos de perigo imminente da Patria, 

Não. cuja s;:tlvaçii:o c:xij<t o emprego imperioso e 
O direito da dictadura não vem da dieta• absoluto de recnrsos, que não são conunun's; 

dura Roman:1 : não vem do direito Francer.; e SclCt'il1cios fór>t das normas legaes, a que 
vem da es;;enci(\ do bem social : procede d<t eslmnos habituados. 
naturezn das causas. Em taes circumstancias (pergunta a sabe-

H uma sociedade, como hum individuo, deve doria) deve o Estado perder-se? 
ter o direito de obrigar, e constranger os 1Jeve pClrocer a nacionaliJ;Ide ~ 
agitado!'es :t resiJoltarema. sun.liberdade:deve Montesquieu ensiuou, que, antes de tudo 
ter o direito de garantir, e :.ssegur~r a sua e acima de tudo, htt de salvar-se a socieda.de: 
existencia. po1·que sà htio de vigorar «S leis no seio 

H e intuitivo, que, dado certo perigo immi- d'ella. 
nente, f•1lhndo de eertos orgunismos, Qn~m J:a. de presermr, .e garantir a liber
esses eorpo,- <tmeaçados se defend[o e abt·o- dade pubhca, a. ot·dem socral do Povo, a inte
quelem : clesenrolando a força, que teem no fp'idade da Patria? 
proprio seio, propugm1culos de sua integri- Sr• aquelle, a quem incumbe, nesse in~tantc, 
dade. a obrigacfw suprema de salvar seu Paiz: não 

H e o ]'lrinci pio da soberania dos pó vos, a. cousen tindo, qne el!e todo perecn. : 
personalidade de c:tda g-ente: do qual ;:~pren- Esse cnc<trgo nobilitante e ardscndo, esse 
deo a dict.u:lurn H.omana, c o povo Francez, de\·et' altis~imo e ultimo só pertence ao ma
apaixon:ldo e ardente, nos seus transportes gistrado supremo do P<\iz, ao chefe electivo 
e arroubos de democracia. d<< sociedade. 

Esse direito funda-se na razão univer;;al, . Qnando não está reunido o Parlamento Na-
de que c!lio testemunho as gentes. c10nal, quando nã:o estilo nqni os dele;:;-ndos 

o SR. GONÇALVES CHAYES _Como insti- do PoYo: o _Presidente d<~ Republicn, que h~ 
tuição politic<\ or"'anizadt\. o chefe nac10nal, o m.ngtstrado que desem-:-

~ penha o Podet' Executtvo, quem quer que elle 
9 .~a. At~HNO AFFO::-<So- Acato mE-i to .. a seja: he esse, que deve empt·egae as medidas 

op1~tao Lle V. Ex.: nãn me desagradao Ji\- necessarias e indefectivei;;, ailvia que pareção 
ma1~ os seu~ a~ctm'lsados ~p_:trtes, que esti- temerarias, e inexor:.wei::;. 
mulao, e ammao o meu esprrtto. Deve exerc.er, nesse momento essa formi-

Parece-me, todavia, que os distinctos ora- danda e terrível auctorillude ~ ' 
do~es, de q~em .se!llpre !'allo com _muito Ns- Attl'i\mição pe1•i;wsissima! 
petto, cons1demrao ~ causa em Sl mesm;;~.: e Deposit<tr nas mãos tle um só homem, que 
ell~ he, cvmo tenho d1t?· . . tem suas paix1le~. suas ví11g-aucas, e amor-

Nasceo do ~er-cou~tt~utrvo da '(lerso:Jalt- -proprio, a tremm.\a e meuonlm pos;;ibilidrul.e 
dade das naço_es ~ dtretto soberano ~a thctv.- de. descommedir-se, jugular as liberthtues pu
dura, que se Ju_stliica _pela necesstdade su- bl!cas, abuS<Jr d•• sua momentane<l onmipo-
prema da sal vaçao publica. tencia, e fazer a ue!iagração de sua terl~J.l 
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As proscr-ip<,()as de Seria, a carniç:nia de davel porler permissivo alongar-se, e esten-
2\lm·ío, os sicariatos de Marco Antonio! dei•-se, at<i no suspeudio, ou fuzilaweoto, e n 

Só ha: llum in!.lelevcl e preemiu~nte re- caruificiuu. 
1neclio : he a bom·", ft cot•<tgem, a infallibi· N~~! ·~ . . 
lhlude do Poi'O ! Nau S<'.JaO espmgarde:1.dos os entP-s hum~-

A N:11~ão deve commoYer-se. :thalar-se, con- 1 nos, emhom tlttg-!ciusos e desnot·te>~ do~! 
.:rlutinar-se, irrompeudo como hnma a•ahul- N•io s.;,j;io ca.stigndos, Oll nffi 2i•los com 
cba.. e fe ita n'nm SÓ corpo, p"r'l salvar Õ. outro ftOOCl'O {>Ol'SODU.lissimo de !JeO:tS! 
Patri;t: eosinatulo a0 malntdotO< Io- pnderoso, Sejiio, sô:uente, detidos e guar•larl!ls em 
·')llA :ti ousa de atli·ibuiçôes tiio !ll)rrr.md:ts o logm·es nii.n destinados :L reos Ull crimes com
sancti~sinms, :t ent1~tr na. seuda da. ordem, e muns : ou tll!i;terrudos pal':.1. ontt·os sítios do 
lJO;; eamin h os ela liberdaue ! 1 proprio P:ti~ ! · 
YOZE~ - Muito bem. Tut!o_, (]U:t~lo nno fu:- ~ pc~<? :~ rioindhiduo, 

• . esta SllJCitO ;.tqU•lllà um~r:rsm :·larle : porque 
o St~. AJ,):INO A~·;,.-o:-;so:- Ei!leudo, . ,.r tanto. nao !l:l. lmma So -prerogativa, milit.a.r ou 

"Jtl~ fo1, ~atname:1te. le~•~Iatlop ~r~r.-1to fil!.- civil, que não este,i;~ circumdatl:\ por huma 
~-amen~al do Art . SO (h CoustttuJr; '.J .!e 24 de · rorm:~.lühlt!e; ott uüo assente en.\ ltuma. ga-
l.'ever(!II'O. rauth . 
_Hen•>t•n·lll,~r. Pt'e';iJicr:' .?. n~ ' ct· el~a !~"Sas pt•ero~j.ttiva;:, ou cargos não são a 

,<lHo : « ?orl~n·"· o Congt·esso, jJ:)der:1 o Pres1- pcs•oa : s:1o cuusc~•. 
!lente iln. RepuiJlica. "»· . Si, oecnpando hnm lo~ar eminente, prado-

Decretou-se de hum lllC•:.! lmpQõ:ó'();l!, ue minar llO animo do Povo, pretOJlflendo tranE-
hum modo neutt·o : o Al't . dt :;~e : f.:>f'tnllr a face thtS cousn;, pela. intlneor.in, on 

« _Pooler-se-\la. 1> ! _ preef!incncin do s·3U c:1rgo : nrw h>~ respeito 
~Ing-uetn tenh:ta~ta ~bse~v:JJ.:á.•'· 1

' ~mh ~1m:t humrt:lo, •Wê prohiba til'ar·s()· lhe PSt•\ J>f'imn
. fi_li7l".l.t~a.: dest<l;; mmuueut!ta.-; re~u_t;, :· scten- zia, on saperiol'idndc ; tir:.tUIIo-se-1 hc, sirnul-
CJa dotnterpr;:te- . . . t.aueamcnte, o poúet• ole faze:· o rlamoo.· 

O dtctame da Lc1 con ~o~m,t-;e, a:::Jm neu- 1\rislirles, que mérit:1mentc c:lt:~mll.vn-se o 
tru.l:n?l)tl!, co:n a pre:Js:to d~> lc~1 hu.lor : .Insto, exercendo em Atheno.~ c.,rto pre•lomi
l>CJ::.~_Jl•tli~:\·se ;t .•~spen::_w, () 1~· :t• pdo Poclcr u'io, Clll ;tsc,·ncl•llCia ]IOl' certa. • li~nidade, ou 
Leg-l~l<ltn·o, qu~:l' IJ~lo c.xecrlttt·o. miH!~tef"i&, embor:t rosse o chéld tios aristo-

Bem. e ncertad:1men!e. :t r~lll::· Jtt,•n o no. Ct'>ttas: o Povo Athllnien~e o cM•iemuou :t 
·l1re DeilUttl.JI'> pot' Minn~ : f['l:lil co d i;:se, <'t tl e 10 a unos de .rele::-aç:ào on os lrací::itr.o. pt·ivau

-:.\ Con~titniç<ío do lmperio (Ar~ . !~~ ~. § 35 ), do-or!:t llla.gt;;tr~tu!~L. 
suspendi:•, UJ~:I:<S, ~ lg-u :~rns !'.1: .. ai: .h!lc~ das Qn:w <lc, nos velh'lS tempo;:, estremecia-se, 
.que e;cnt!n~fio, e g,n•:1ntiii.o o ct,l'.il:1. on a!.m.lit'i':t·se a socied:v.le do po>O·J'ci, llot• 

Não se snsp,~nclem os clindt;~ p01i!.\cos, on nm pet'ig·o into1rno, on <lxter·iol' : manrhva o
,·05 dil·eitos CO:t~l.itucion;ICS : SllSI':.:ndem·se <\ .. ') S~naolo, que Cl't\ O Con.~I'CSSO <l':~qtte\le tempo, 
j\Jrmnlas <lo pt·o::esso comH!'~ "' ; e o mais se qtm os :>P.<ts mag-i:;tr.ulos supremos salv:tsseu! 

·.-prohibc. nhsolutamento. a P;~tti•t! 
No no1·o re~imen. :t lei ui se : A f6J'I11ll. sol<ntlno, de qu.;) tt:>.'l.\·~. entre-
• SuspenrlllJt -se aos ;;at~\ttti:t:· constitncio- g:t.n•ln nos clwfes Executivo,; hum pode•• ex

'mleS » :e nüo rletet·miaa, r.a:- •·i<cumsere,·e, tr;~ot·•linari•) , p;n';\ seg-umnça t!.~ liiJcrrlade
·qne r:cmtldados, 011 f()rm ·!' ht~cs se Jlrldem J'OU1;tna., complebra u. fort:\leza d".1Ues ; re-
sn~pender , dccla•-,~dr> o « C81~ulr, ·i: l«;·cial )) un duplkanrlo as Sll:t;; energhts : . 
'.N:tçiio. ou da localid:tde. (( Senatns Populus._ith~ Roma.nus .inhet, ut 

·Limitou, sô~Jente o tempo. t!:sl'llil<~ o I)U~ I rlcnt operam Con~nles, u e qnid l'espnblica 
CSS>\.~ ~ara.ntia~ tlcam suspens:1s : '! ? or tempo , dctrimeoti c;tpia t J> ! 
determinado .,. ! <~ O Senado e o Po•o n.om;tno orilcna, que 

Gom rehtç•ilo â~< z)sssoas impõe, sómente, p:·o"~jão os C.1n~nles , que neahum d"mno 
'!JUra SIUl rept•es~ã.o, ::t detenção on rlesterro par!,!ç:t a Repcblico. » ! 
-em lagares e ~\tio:;, que s~ nilo tlestinem ao Cheios de to(!O o pn•1er, repnt:w~-se OS· 
crime Mdin:u·in. . Cll;t;,ules :~ptr1~ pat':l. atrron tar tudo: empre-

.\s 'lem.ttis re,::fllh;:;, pr~rog:üi>as o digni- g-~•lvlo a m<\i.;; <lesvel:vl:l.. e vigoros:t. a.ctivi
cln<les s~ tlr!tJem comJJl'cltr:mr!cr n~ g-enera\id:lde dade para salvação d't P:\tri>' . 
í'..ODstitncion:tl. que uwi:t. especialmente, p;·e- He o que fa:~ ~ Con>tituicüo Bl'll.zi!cira. 
<le!P.nnit~a :t rcsveito d'ellf:S. uf:lnrloll, que, na !l.m;er.ci:\ dn. ASS'Imhlén. 

Sõ <t. pris.'io e üegtedo estão C$pccõ(icmlfl$, I Con;..·Tessional, snh·asse o Pre;;idente dn Re
unicamente, p:tra re[Jl'imir <l zu:;;,jq, atten- pnblic.'l. a intogrlcbrle, e <\ orc.lem dt\ Na.~o. 
-t:mte- . A ultima !'azüo (h sob~r:l.ni:t f,,i n mesma. 

,\. m7Jto h~, que si ossim n~o o_ pren'lni~e 1 em R?m:L. " 1'!'lcsmn em í':tr·iz, no Bt~tzil e na. 
a Let : po:io!'t:l. esse extr~tonlin~trw e fornn- r Atll<'t·tca do ?\orte. 
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Primeiro, est;·, o "esll\tlo tle s!tio:.,. •.lepois, 1 A penn, . ent~c os nntigos. er·a priocip:ti-
o. Lei do Esqttecinum!o. mente exp!;ltot·Ja.. 

Primeiro. a s:~.b·açàn pnblic.'l. : depo~. t\ 'I 0~ Romanos ;\ ch;\m~r:lo ~;;,g:.cHçt< : qualifi-
t,~nmis!ia •los rlesterr;r•lns . caç:1o, C") lJC os póvos ai nda coaser\·ào, com in-

« PJ'imo vi;-ere: deinde philo;;oplt:u•a» ! flexih_ilidade: por müi~. <Jn:l e~~i(;Cw os nu-
O SR.. FtJXSEC.\ Hl!:I!)H:S _ E, tlepcris, •~ 

1 

tm•ah::;t ns do ~empu, qnc el!<< so ole,·e ter por 
Força. Na.va.J. lhn a CútTecc;:<IO, e o mc:lhoramen to rlos llo

men~. 

O SR. AT.:mxo AFl'oxso - Di:1 mnito bem Assim. se conser;'(l. aiml:~ a sup;·cma satva-
y. Ex. : !ernbro-me mnito d'ell:t. çüo pt•biica . 

O Srt. Fo~~ECA. Hl~IDIES rb um ap~ r te. A histoJ•in :tttesta esse rcmedio exfr,:ordl-
0 \.tl 1. nario. 

SR. A L)r!XO :\ J<'Fo:->~o - 1 0 '· 10 :·l consns A Gl'eCill •lcc!m·m< esse di1·eito ~obc:nno. 
d~\ Impran;;..'l.: creia. o nobre O<lpnt '' o. fJ U~ un. lei c!o (J~t 1,.01,;mo . 
:>C'U muito ;tmig-o dn lmprensr:. ; :'lillola (f'Hlllolo Quando C!i~t.hónes, o archonte. fJilO tlerrLl
-p.Lb!ic" . 'l1ll3 f ·C'1 t.liscm•:;os t'ót~L do ~•ssumpto, b:\.m os Pi;;i:;tr:Hi-las, pela pl'imei 1':c vez con
qne uão siio g1·ancle <:ousa. Eeguio faml-n decl'et:w ~mA thcnas: o al'l'nn-

Vozr.s - Hc um:~ iojnstiç:~ , que fazem ~. con oi':~ es;en c:i<t politien. <l'a socierl:ule. 
V. Ex. O (<~J.~irldO de ~ilio». 011 « 'tt.<pcl?.<•7o de _qm·a~•-

0 St> •• ADn:-.o Aft'O::\SO _ Não a.rrojo (lo.:-- tias» tios tcnlJIO' u:odemos, he o o;;trucismc· 
do5 a nin~nc1u: nem vcnlto :1<)ui t•)r rh re~. dos A tlt•:ni cnS(;$ . 
nem tom:1r~s. por s1tns galltoi:Ls, 011 ch:.,·!,;.~ Lú. em 111111.; cruel : ncomnan11:rvn-o sem-
de SU>l. po/.ici:.uecre/(1. r•I'C ;t COlllisC';oçii.t•; 1J O exi!at.Jo'o p;~t!CCtQ, hum 

Fu.llo 1'1<! turlo; porqne nnn~~ me rlt>ixúr<~.m tlec:cnn io iulcit·o. · 
dizer o meu pensamento, no Coustit11i otc. Qmüquer ltozne:n re3pcitrn•el, que se re:ll-

çn. v :\ cn h•e os ou ti· o>:. on por Sll!l.."i e~cellr.m
He (1. primeim .vez, qne occnpo a tl'ibuO:) · cia!'; ~e tnrnM·•~ in~: ;::-u!! : p:u·ccia rlominioso e 
Htt, com cP.rteza. hum extra.vn;ante e cn- temível : o poYo 8SC.1 ll<l:disava-se, o rr~ndia

.litdonho costume, que convem emenrl:u·: con- se . c o de~t<n't':n'a, co:_) o ]Jcrig-oso á sua liber-
t o, que u not.re Deputado uü.o ncgarit seu daclc. ::-· 
y-olo p:oru. i;,so. Al•i:;tiilcs, l'p:e . na opiniiio nm'tn ime de to-

Quando se discntht n Fnlln c.lo Throno; ott dos os histr>õ"i :u.lor·c:s coú~·os. Ql"a o mn.is inste> 
Or~~ment" rlcqu•'11UP.t·:\1 i ni,;terio : dHc:n·t·i~m I rio:; homens. 11 hon~"il •l';L ~ociutfn, lc, li1i 'con- · 
os Depl:llõ:vlos sobre polilica ger<tl, ou leis es- 1

1 

dcmmvlo :10 d!:~tcn·o : porl)tte ~in~~tlarisaY<~
tn belcr·H'liiS . se pel:~ vn·tllllu ; ~ po~· <Jlln [JUt.k \ exercer 

Hei de ]1\'0]ltk ti, c~~m:w:1, IJ UC s~ nomeill prcolominio. 
llllma Conunis;;ão, qutl veri ilrtue 110 pt·lnclpio A C:.1;;t!;L tl';t ost t~:, d'<l!ldc velo o :~ome tle 
de c:vla. se:;siio :tnnual, si füi , t'l! 11iio. oh;:cr- o>tJ·aci:;mo, ~o ;.doriikoa <:rl:n ~~ ~r! ll nom~ : 
y-arJa n gm•ulu Lei : po •. lemlo fJ!:n.l<)ncr IIC::P>l· por·qnc ,;elll a sr\:\ ~n (NI'~lll incn-:i:\ a demo- .· 
t 3.dO COOlrnenbl' a ]JOJilica quo SC tem it.!Íto, crnci:~ p:ol'!lCÍa lll:t Í~ i;•:;.:-:ml , ' 
a nmlly~:tr ·~ L~~íslaç:io toda. 1 Cicc:t·o !OU\'(I ll o ostz·:;cl:<IIJD. 

Por emqn:1nto, não h:~ oalt'O r~metlio. 

1

, .Es>c o:·;,.::.w i:n u:Mt:d , t; vcllcmt>ntissimo 
. . 

1 
. t!'tl.~uno, o ch:u:t<t V!L !1t1:u:t l<!t g-cucro~, h urna.. 

Po•Je :z.co n~ccct', o tcr:.t. t c certo nc"n t.~;- !ui uell:l . 
tlo, que c~t nno f-d!e homto, ,znl,-..~ltemente: , Fct. ilfontcsr,ni.-;n o ;;~n c1~ .~io, nn. snn. obrn. 
ma~. ·•:. rmctcwo~ t.h caus;t p_ub!ten. . '! sablimc t!n « !·::;;.. i r! t<~<hs J.cis :--, uo Livro 2(>, 

Be mcon_t~tavelme? tt! .n~mto l':lctonn.l, capítulos ]í.i 0 17 . 
e mbora PP;rt::-os;t, ''· Le1 de s:t1o, ou sr~!')l':"~':" « ;) o;;t 1·acismo<;nhl'Ü~ ri~ g-lnJ'kt, e enrique-
<le ga.mntras: .

1
!JI1P. nlng-ueJ~ nego;\, que SC.Ji1 1 ci;l. de t:trn:~ :•s ~u ., ' ' i::tima:> . ., · 

hlf;;t 'iltaf., cons!CCI".:VIa. mater·J:tlmcnte. Não <lcix:t>a jamais de Iic" r rt•c.~mmend:\do 
Mas t11mbem he luw~ ;;wt, hum det:•im!mto, n r.et•to c11 lto o nomo rto:; rle~terl'<~ dos: .o 

a C:'lCI'Çiio, ou :t 1>c"a do cr·imc. : ost1·:1.Cismo os vcs t.ht <!" cert:\ llellr)l:tl,e circum-
TO<los os cri:nin:tlisbs coucordam, que :~ 1 tla "'t •lc immorta! ir!:~d~. . 

pc1n~ l!e lt•l•n mal p:a·:~ C\'it.ar o mal maiot•. I A host~<\ do s".ct'llwro hP. $empre tvlcrnvel. 
~~stá . -pc>rventurn., prohibiJ:t t oth! .• !t pent1 l:.-ristotclc~, no sen l.ivro d.- Kepnblica., 

ralas leis cril:lin.•e;:;, (11\ pn nil~\';>S, ·~ I test~ilca. a 5tl<t h_uaJnnidacl~ e d()(:ura. 
Si nií.o e~tivcs;;e estabelr!CJdo certo mn.lj Ntng11em ho.1e t.le\'e Jlll,q":~t· conrlemnavel 

velas leis : nfu) teria o pet•vei'S;J, ou o sce!e- 1 (diz hnm escripto1·) o qne. n~o lúi conrlemnndo· 
r•, <lo, que so!T~·er p~:m .. ;l lgum:\. I pelos juizes, ;lccu;;;to:!ores c daunnciados d 'a- . 

E, corntnrlo, estipulando · prisão, desterro qnelles tem pos e_ sit1os. 
ou degredo, corl'ig~, ou expin o liagicio Qaando o appllcnrão, ~m Ml~cnas, ~ Hiper-
•los mo.l~atlo$ . uolu~, homem vulgar c desprezrvel, nao se fez: 
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nunca m~üs emprego do ostraci~mo, nn.qnella 
cidade dos deoses : pol'que elle se con~it!e
ràT"a hu:na pena ennobreceilol',\, e egrc~'i:t-

Tam)}em llllffi'L lei, que sal v<\ no pre~entc 
a huma sociedade inteit•a, se deve consiuer,tr, 
não hnrnr1 instituição otlio;;;.t : mas huma lei 
liberal, forte e admh·avel. 

Torniío os expa.triados, cobeL·tos de gloria 
e applausos : o.preg-õ<t-os hum;;. perdzu·e~v'1l 
fama ; ain,l::t aquelles, que por seus pr~ce~ 

ueu tes a não merecião. 
He m:1is racionaYel e5ta iu;;titniç;_io, 1n:cis 

toler<\nte, e mais .!oce, que o holocamto do 
aniquihunento, a. destt·nição dos sublev,,..lo~. 

Quando ll« o homem atac,l.do pm· um in
usto agg-ressor, tem o direito de emllc~n!Jal' 

tudo par;.\ propulsai-o ; e ~e ch::tmt\ isto ~ su:t 
legitimn. de!esa : muito mais deve teJ' es~e 
direito um Esh1.d0, t<rl•isca!lo a. penler-se elll 
um mozueato de tempo, porque elle he umn. 
pluralhlade de pesso"s e cousas ; uma. aggln
mer.tç:-to de indiT-itluos, voliticamente asso
ciados. 

NiLo se eleve reputnr detestav.:1l uma. lei. 
só porque ~ilnence M lillerdades ,Je cada um : 
ou JDI1i_ja uma comminação aos aousos cccut·~ 
rentes. 

Não são tamb·?Jll perigosas, e restrictivas 
d'a libertlade as attrihuições conferidas nos 
Chefes de Policia, Ms Delegados, Sul>-dele
g::tdos e Inspectores ? 

· suppr-imiram-se ess..~s Auctoridades, mas 
crearnm-se outr·as, que as substituem com ou
tros nomes: e os seus competimentos, c attr-i
butos politicús são os mesmos. 

Elias se convertem, entr.;tanto. em cons
tro.ngillleoto generico dos cidadãos ;' e tm
duzem cert.t ltme<\ça : co<trctão :1. liberdade 
d'a peS$0<\, em gemi ; e parece, que não se 
devia consenti1' na.1)0licia penalistmte. . 
. Mas essa lei criminal, e administmtiva 

não mereceo reparo rlos novos legistas, ou 
legisladores, que tanto censurão o nosso 
Ostt·acismo modificado. 

Não merece tambem esta Lei, o moderno 
estado de sitio,oazednme edesabrimento, com 
·que tem sido b•actado. 

A . sal vnçü.o social, o propl'io interesse do 
BraztL u seg-urança do Estado todo, a Patria 
em perig-o, imperiosamente exigic.r essa. insti
tuieüo, que !l da razão unisouante: e estiL no 
nosso Pncto pet•maneute. . 

Si nlguem le;:::l.l·a., ou infring-il-a com o 
desatino de miío !H'Ot,r1·n; 1\lg-uem, qne se 
at~ev:~: a. _mulusnr do tiio momaravel e per·(}
grmo 1~s~1tuto: tel':\. a lll:th.lt<;i'to t!;~ Nru;iio, 
a mald;çao do genero lmmt\no, p1m~ oon
~emnal-o; uma vez, que nrto exista a/l'er.tlvu.· 
mente respoasabilidnde real p[lra o~ que 
·abuSo'\m do Pouer. 

0 SR. ,\NDltÊ CAVALC,\:S:TI-Parecemesmo, 
que não htt outra puu!ção, si n[o a malUição 
rJo l_IOVO. 

O Sn. AL:Illl\0 AFFONSO-Si uos attribu
htmos c,,rn uns nêvos tia 1mpt·ens:1, com pe-· 
rJUCIHlS cousn~, ou nuga:;; porqu·? nos ~~~susta 
a mal!iplicaçiio da de~estima social: ima
glnem osuob1·es DepuüHlos, qual serhto nosso 
pad~cim:-uto, o_u medo, com_a. certeza de que 
:L tustori<t hn.v1a. de amaldlcour-nos, e con
demn:w-nos 1! 

A sancçào mor<tl he uma g-rande tortura: he 
a extJressiio do estigma da sociedade, que 
ussign:\h o desprezo publico. 

Não he pela demonstra~ilil popular da 
estima da multidão, que vivemos!! 

Não he pelo apreço dos outros homens, a 
nosso respeito~ ! 

Si tende;; ~ublim!dade de inlelligencia: não 
he p~la. cons1•leraçao tr:mscemleutal da socie
dade culta ~ ! 

Não he vartt merecel-n, qne consumis a 
pol·ção pardacenta. do T-asso eere bro : resol'-
Vijldo e meditando os dioramas, e p2·obleroas 
da 11 u manitlade ? l 

.. A. ~lvria he uma brilhante e mui extensa 
f<\lli <l, que o homem adquire por ter feito 
mui tos e grandes serviços, ou n.os particu
!arês, ou á sua Patria, ou a todo o genero 
humano"! 

H e uma '[lalavra. de Cícero. 
:\. boa reputa~ão, e a fam>l. tle homem de 

IJem, esereveo Salomão na Jude(l., Tale mais, 
•l lle mais singular, que o ouro e as pedras 
preciosas. 

Não quero, de maneim al~uma, incom
modar aos collcgas : mas não fujo il. minha 
rcspon&tbilidat!e; porque não he tht minha in· 
doi e moral, nem dtt educ;1ção do meu espirito 
•.leixa.t• de patentnl' <t minh<t !'é, <\ '[lano solto: 

Apr~cio ractos julg.Hlos: mas preciso de 
:1s:;e•·erar, que n:Io peosa..,n, com elles; e nüo 
"!)odi<L ::tpoi,\1-os. 

;\'lereciam o:; desterrados, tantos fidalgos de 
coração e intellígenci~, que fossem, por causa 
delles, vos tos por o bm os artigos maroiaes 
tia Constituir,iio ? t 

Póde ;;er, que tam!Jem eu esteja en~:~.nado ; 
mas -p~nso, que o nobre Presidente da Repu
uiica cumprio seu dever político : a ppli
C<lrrdo convenientemente o disposto nella. 

Niio posso ter outra opinião diante dos 
iactos, que antece(leram, e subseguiram-se a 
I O de abril: os quaes tronxeram em seu bojo 
imminente perigo à Republion, e á inte,"TidadG 
lb Naçii.o. 

O SR- EPITACIO P:ESSOA- Não tinbn. neces
sirlnrlo disso : os meios ordiuarios. de que dis· 
1}uuhn, eram sulllcien tes. 

O Slt. AL~nxo AFl'o:-oso - Rogo aos nobres 
Deputndos. que permittam::. minha e.tplillla-
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ção: ainda. que, mao grado meu, vulnerem a 
sua pac[encia ns minhas palavras. 

Esses meioserão, terminantemente , inuteis: 
não cooseguião o socego, e a ordem, qne se 
devia restabelecer . 

Não íne pareceo muito concludente o nobre 
Deputado pela. Parahyba, o Sr. EpitMio P es
soa, cujo nome me orgulho de proferir, con
S!deraodo o seu remont:tdo talento e as pren
das de sua mocidade: 0<1 argumeotn.ção, que 
produzio, a qual , em outra IJ.lladra mais renor
tada., e menos apai:com1.nto, lhe parecor-.i. 'pe
S.'\da, e moralmente incomprehensivel. 

DeS<le Mo:rs~s. o historiador hehren, for
mado em toda a sciencia. do Egypto na régia 
dos priucipes, ate a~J ultimo pensador, que tra
ctou estes assumptos: em todos os tempos e 
lo,"'al'es, duas testemunhas bastam pam <1.5Se· 
g11rar a verdade. 

O Deuteronomio, que ê a. recapitulação da 
lei Mosaica, no capitulo 18, e verso 15, disse: 

" In ore duomm, av.t trium testium sta.bil 
8 inilC Wi"btim. -.! 

Manuseando, e revolvenclo o luquerito, em 
que depozeram sut!icientemente tantas teste
munhas, poderi~ dizer-se, que' os homens, que 
nelle affirmara.m t.1.utos factos. convergentes 
e coocentricos, est.1.vam todos suboro<frlos, e 
conjurados cln.ndestinamente, a favor da men
tira! t-

A quem aproveita rkt o embuste, ou a fal-
sidade das mesm<\S ~ ! 

« Cui bono fuit ~ ? ! 
Ma:tima do Jurisconsulto Cassius. 
O Sa. E PlTACIO PF:sso,\. - Mas el!es não 

dissera.m nadn. 
O SR.. AL~u~o .Al''FO:-.-so - · Testíticaram ma

tori:nalevante: perdóe-me V. Ex. 
0 Sa. FoNSECA H EIUIES '-- Eu SÕ quizera, 

qne v. Ex- me dissesse, qual a testemunha, 
queroferio o nome do Dr. Portella, Mn.nbães 
Barreto, e outros~ ! 

Si V, Ex:. me citar ama sô testemunha: eu 
apoiarei o Governo. 

O Sr~. AJ.mNo AH' ONSO - Desgraçada
mente, não são sô testemunhas, que oonven
cem, e !irmão a verdade. 

Deixe-me, porém, V . Ex. proseguir : eu 
prometto não ser demasiado de língua ; e 
desde logo obsGC\'o, que não tomem à mã. 
parte os meus juizos, relativos a essa. des
a.ventura . 

J ulgo, que posso a.ffirmar com o benepla
cito da. Camara, que niio ha facinoroso, ou ne
fario: não lla impudente" ou malvado, que 
não saiba., a.rtistico.men.te, preparJ.r seus ami-
~· ' 

Tem, he certo, o cuidado e :1. precaução de 
se Dão mostrar, quem he: de nã.o parecer ma
inclinado, ou ímprobo ; e de apagar seus ves

c,.m~ à. -19 

tigio3; emquanto adq11ire, ou conquista ade
ptos e louvados. 

Apresentam-se, como homens de bem; como 
pessoas de certa. prestancia e cordura : de 
certa virtude, distincção e superioridade . 

Huma serie incrivet de disf<trces, mentiras 
e perlidias, tornadã horrenda pm• tooos os 
enrêdos !lo acaso ! 

He assim, que os mais completos scelera
!.l.os arregimentão o seu partido, as vezes 
de personagens illustres, e cidadãos de . 
merecimento, que vão sem saber, porque 
vã.o : e tomã.o o seu estn.ndarte ; e marchão 
at·rebanhado:;, pensando que vão pugnar peb 
dignidade propria, ou pelo patriotismo. (Tl'o
c,'lo-.w~ val·ios apartes .) 

O Sn .. ALmNo Al:' t'ONSO-Oh! 

Mas VV. EEx. olviclão, que ha, em toda 
a sociedade, e em toda a historia, escul
càS e tmzedora.s de llorues, que descobrem os 
a.rtificios e dôlos dos machinadores, a vereda 
dos facciosos : por mais, que astes preve.iiio, 
ou empreguem artima.nha.s, para não serdes
cobertos. 

Os esculcas são descobridores, por olfl.cio : 
são mais manhosos e arteiros. 
. O St::. Ermtcro P!!sso.-..- Pois, então diga 
V. Ex:., por que me10 o marechal Floriano 
conseguio saber isso. 

0 SR. AL:IriNo An'ONSO-Todo O homem 
superior, ninda que não seja um genio, sabe, 
que. h~ l'acto~ eaor_:nes, de que se não pôde 
exlubtr demoustr<\Çll.O material: e, comtudo 
~[o verdadeiros. ' 

Disse-o Victor Hugo:a, antes delle,o tinllão 
dito os -velhos jnrisoonsultos Romanos. 

Cousinta Y. Ex., entrotanto, I}Ue lhe lem=
bre, quo, em todas ru; cidades immensas, ha. 
sempre huns empregados, como os do bairro 
de J el.'usa.lem em Pariz : iuformadores in1le
xtyeis, por meio dos quaes se podem desco
brtr o meu nome, o nome de V.Ex. , ou o de 
qualquer outrem; por mais persuadido:; que 
estejamos, e mais seguros de não ter deixado 
rastilho, ou conducto por debaixo dos gelos. 

O SR. JoxonE S!QUEuu.-Não he isso : o . 
manhoso he, que conhece ao manhoso; por isso 
he,qne elle conheceo aos out ros . 

O SB .. AL~uNo A~-roNso-Aca.ba v. Ex. de 
assentar, que sõ o manbosoconhecenos, que o 
são: sõ elle descobre os dramas atrozes. 

Affirmando v. Ex., que o Sr. marechal 
Floriano he um manhoso, hum grande artista: 
naturalmente, he mnnh~so tambem. (llilari-
ditck) · 

O SR. FoNsECA HEtnrES-Estou vendo, que 
v. Ex. não he manboso. 

0 Sa. ALMI:'iO AFFONSO-Graças! Acertou 
V. Ex. com o facto, posto o dissesse gro.cio-
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samente: não sou absolutamente, hum mn-~ A velha Lei ordinari~ ordenava ao Juiz Mu
ohoso. nicipa.l, que remette.>Se ao Promotor Publico o 

Dei,.emos ·eSS<'\ bandeira elo opprobrio, e ioquerito rb Polich\: si. tomãndo conbeci
<tffronta de toclos os di:\S: não esqueç.'\mm; a.s meu to dell. e, achasse indícios vch.:mentcs, ele 
esporas de ouro dos cavalheiros ; quando Slt- quem fosse o delinqnente. . · 
birmos á pa.lis~;tda . . I A i•:strucção de hum Avi~ .obrigou :\o juiz 

Essa buzina d:1. 11lt1m:t hora, esse apouca- a remettet· esse processo pol!cml no promolot• 
mento ou diminuição, que :1.ba.tc o attenú:t as da. justiça: ainda. no caso de não encontrar 
ca.ndidas e ingeouas ,u-;·uaç.cxr ,1~ per.;on:tgeos vellemeoci:1s. . 
notaveis, não si_gnitica., nã.o exprime, si não a Pronunch~'a, on despronuncw.v~ depois_<> 
peuuria, e as dtl'liculdatles da tlefeza. mesmo mn~tstra.•io: segundo h<.Wl•l , ou nao 

O dcscobrimotltu e a conti:ssão elos excessos ha>ia no f.:ito, vehemeutc:> indícios. 
<lelles: tal vez o ludibrio, e o pouco caso das He manifest;t a reduplicaçii.o, ;\ supe!'11ni· 
outrilS intelli<>encü\5, que escutão'. dnrl~ materi:Lllla Jll'()Vldeoci:'.: pois, si vche--

A. Jir~guo. Violenta. e JlH.lêdica., que, com mentes indicies b:\St>l>ào par:t de~l ;tl'~tt' a pro
rosto aberto, não intermitte as audacias phre· nnnch\ ; e elle só devü\ mandar o ioqu·:Tito, 
neticl\.S, o ultr <t!;e coovicioso. pôde arguir e si, conhecendo do f.teto, :J.Chasse. inrlicios 
manifestar arrogancias e altive7.a.s: pó. te des· vehementes, pa1•a que ma.is pronunc1:t t ! 
cobrir as a.trocidades de g-eaio, de quem ;\5 M<lS i1. Lei o p1·eceituava: e nü.o era em 
profere, a su<> ioi.lole ferinÕ., a sua. presumpçilo vão, que o fa.7. ia. 
delirante. Vío o Legislador, que podem ser mot·ali~ 

Essa linguagem de.;:grenhad(l, póde parecer sadt\S de motlo diverso as provas, conrorm~ 
a;ra.davel e eocanta.dora: póde arrnncat· ac- as circumst~nci:~s concomit;:mtes. 
c•am;\ções da turba, que sõ vive do escandalo; Tal, qual. 
ma;; 'l!iio co~vence os J:omens sensatos; não Pê&am os nobres Dêputa.doS, porque jul"ão 
cap;tclt..'l. a lllOguem: nu.o c.lemo_n:;_tra. n~da. com os sentimentos de nmigos : e ai~da 

'.erba, voces, prretcreaque mhtl. • · · · ~uardão lembrança dos c.lespt·azimeotos de 
«Não vence: que a Yictoria ~erdadeira » .um passado proximo. 
« Hc saber ter justiça. nú!\ c inteira.,. o SR.. Et>!TAClo P!lssoA- Quer v. Ex. 
Não precisa ele alapardnr·se, e agachar-se Ílo U~la pro v:\ de q~c o Sr. !IIarech;l.l Fioriano 

desmaucllo e n.b:\timento, quem suppõe tet• de n<tO ~ou~e cumpra• o setl d<!ver de prometo r 
sei! la•lo ;\jnstiça . pobllco" . 

Proferirão-se diras e fro<>-osidades: coo<>Jc-1 He, flne elle tle:lUOCJOU C;)rc::t de quarent.'l. 
001~ao-se acctlS<I(Õcs frí volas , ou ins;\nas. que peasô,ts, sobra_ as ~uaes não h;l.Vi;~ indic~o 
r<Jvoltiill: mas conressou-s<' 0 :ütentado! ~!ll_nn, c exclmo tHWt(~~. sobre as quaes h:wm 

Não havi~l a intençã.o rellectir.lt\ de fazel-o: l!ldtctos vellementes. 
m:tS t'er.·se, involuntariamente. O Srt. ADn:!\o AFFONso- O Sr. 1\In.-

Nii.:>_ somos os C•·elinos dos vull.es dos Alpes, recital não r~z, r. em podi<> fazer o p:\pel de 
que uao e!ltendenl o que se mamfestu. promotor publico, que V. Ex. lhe empresta . 

Nem sempre tor-.lo doiradas as esporas dos O que julga em ultima alçada não lle pro-
duellistas: ~rra.nc..\rão, muitas vezes, carne e motor· : he juiz supremo. 
cabello. Seria, qullo!lo muito, o Juiz e o :l.d~·og,tdo 

Ano.lysado scientilicameale o proce~so da d:~. liberdade! 
o.verigllação.; sondado a lnz dn doutrina elos Puni;:,, quem lhe pareceo culpado sem du· 
tr~ctadistas de pron1s, Mittermaye~, Jere- biedade : e si deixou alg-uos, ou muitos, que 
m1as Benthan e outrc.5: acho demonstração, V. Ex. entende que elle úevh~ m <\nia.t.-tr ; 
e cort~jo tle iodicios, prova de algnma niio os criminavüo os iodi::ios que lhe foram 
coUS3. violentíssima e subte .. raoea, pam to1·- presentes. ' 
ml-o:; mais formidaveis nind,t, que ju~Lificft.O He sem lo"'ica achar Yellementes huns 
o pro~cd!meuto do Chefe do Estatlo. f<tr.tos que nii.o ~xistcm, e são d13 méra espe-

As provas, lnbyrintho lobrego a ten~hroso, r.ulaçüo voluntnriu.: no -passo, que se ;ttTirrrm 
onde muitas vezes se confnmle, !l baralha. o não existi!• int.licio alg-llm· 110 pt·occsso rlo in
ln:tis luciclo ~ntendimento, podero ser dive1-sa- qncr ito; quantlo conf'csscr. o illusm~ impu· 
mente apreetadas. gnaJm·, que tinhiio combiuat.lo al;:nns l>e-

He o que aconteceo com o nobre Deputadv. puta.dos hum;~ conjuraç~1o no recinto do Con
Quaodo, porém, h a l\Um fncto notorio, hum gresso! 

principio de execução, que revela outros meios Chama de al'l'tlaças, para def<!ntler seus 
moiores. e mni~ terrivds, embor!l o~ul_tos e amigos, emool'a confesse-as, os factos da noite 
cltw.destlllos: ;~nngu_em tem mais o dtl'el~O de de_ A~ril, que todo. estu. matt·opole considerou 
dundar_ da e:nstenc1t\. delles, d:1 snn realidade pr1uc1pio de execução de ardi~, c cubala.s 
pt•emeditu.Dte. I prorund;\s e terncro:;as! 
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Não quero dizer, que o Presidente da Re
publíca seja impecca.vel. 

Sel'Ü\ preciso, que elle fosse hum anjo ~ e 
niíD hum homem. 

Mt1.S d'isto a. concordar com os nob1•es De
putados, e com a. hyperbole insensata, e vili
pendiosa de todos os ~lius, ha immenso dts
crime. 

Prescind~o os illustres Deputados dos n.lte
ctos, que os prendem às p2ssoas dos exi
lado.> ••• 

O SR.. EL'ITAClO PESSúA- E V V E Ex. 
presciodão do alrecto, que os p1'ende á pessou 
tlo Marechal Floriano. 

0 SR. AL~ll~O AFFONSO- ~enhum aiTecto 
me prende a elle, si não tt ::u1.mira.ção da~ 
suas virtuue_s civicas~ supponho t_e1·. dttdo 
provas, si q_u1zerem, de huma alttmerm mcon
testavel. 

Mas respondo, como merece, 110 nobre De
putado, a. quem muito prézo, huma vez que 
me vexa com esse aparte. 

0 Sn.. F. HER>IES E OüTI.W;; DEPU1'ADOS DA 
MI~OR.IA -Oh! vexa.~ 

0 El?lTACIO PESSOA-Não éN\ essa a minha 
inteução. 

0 SR. AL~llNO AFFOXSO - 0 apru·te . ue 
V. Ex., dirigido u ltum hometn sem precon· 
ceitos, e seu pes:;oal ;tdmil'ador, me pareceo 
em si mesmo, vindiC<•tivo e ex~robr,tot~ ... 

O Sn.. FoxsJ~C.'>- HETDms- Então V. E:... 
acha, rr_ue h~ um crime ter affecto ao Sr. Flo
ri:tno? Ainda bem. 

0 SR. A L!>IDIO AFFONSO - Kito lle, Si nfLro 
f~Jicidade d•! gran,lez:l, poder ndmiP:tr, e 
estirnut· vi dudes SU(>eriores: mas compre
llende V'. E:c, que só se me tem afigurado, 
qu:~ llum amigo, a quem admiro, me jalgava 
exaltado de ma fé •.• 

O Sn.. EPI'I'ACXO PE.~SOA (tli1·igindo-se ao 
o•·arlo;·)-Sl V. Ex. o con~idera assim: isto he, 
si sente-se ve:(ado com elle, retiro o aparte. 

O SR.. AL:.n:xo AFFONSO - Conheço a su:1 
muit~\delicadeza: eu :;ô queria dizer a Y. Ex. 
e aos outros que me ou vem, qlle "precio, e 
pretiro a ordem no nosso P<üz: nã') olhando, 
nem attendendo, quem he no momento o 
mantenedor della. 

Si no logar, occupado pelo nobr~ Marechal 
Floriano Peixoto, estivesse um ueg1'0: eu 
applnadiria o procedimento do africano b0çal, 
que tivesse s'tbiuo manter a paz: porque 
julgo, que neste per·iodo de_ nossa PatriaJ 
deve ser pensamento predommante, e .Ô.:l:O a 
ideia da paz, sobre tudo .. 

O SR.. FoN5ECA Hermes - Apoiado: esta
mos de acordo, neste ponto; o nos~o pensa
mento t!xo, deve ser esse. 

0 S!~. AL!JlNO APFONSO- 0 ultimo aparte 
do nobre Deputado Fonseca Hermes pro-va, 
mais h uma ,.,~z, o seu pa triotisrno: e o que me _ 
!ieo o Sr. Ep:tacio Pessoa, de quem sou pes
~o<ll amigo, 'lua! quer que seja~' miuba affei
;ão politica, pordoa-me o distincto collega, 
llllffià ver. c~ue!me não obcécfl., a meu res
iJei to não h e procedente. 

O SR· EPE'-"Cro PEssoA.- Então como tGm 
procedencia a a(lirmatiw~ de V. Ex. contr~ 
nós? ( .. :1poiM.?s do Sr _ Fonseca H ennes e 
o>)tros Srs. Deputados.) 

0 SR. ALmNo AFFONSO- Era huma mera 
hypotl1ese : •: continuo com ella; porque as 
!Jy(lotheses i:ltrinsecamente não podem of
li:~der n, nin~·uem, excepto a vaidade, e re
·}matado amor-proprio. 

0 SR.. EPITAC!O PESSOA - Bem. 
O Srt. AT,>IINO A rmNso- Ponhão de l)arte 

os sen timentos atrectuosos : 11rescintlão de 
iU.'leilCJtlel' afastamentos contra o Presidente 
h~ Uniiio, (suppomto separação individual, 

·1ue devo crú!·, que não existe) ••. 
O SR. Fox~ECA HE1ums- Ha t~-penas a 

;eparação pditica, pela mu orientação do 
>~Ctuul govern:tdor. (Apoiados da mino,·ía.) 

0 SR. AL:tliXO AFFONSO-Qual !Je O homem 
'lem-lntencioaado, qu;tl o jurista despreve
nido, que, á ,;implcs leitura ou informação 
io que se v oson nn, CiJ;·te de nocso Paiz, 
1ue nftoperceh>. que h(L~Üt com e!Ieito, huma 
':ommoçii:o extraordinaria, hurnas machina
·:ões upparentas, e surdas; llllm:t. cousa. ter
r•lvel, que eJterrecia e esp~nta.va; <;u.e érn. 
urgentl'l rlcakw e remover, pal'tl fortificar a 
ordem·~! 

A Imprensr, toda o uconselha'l'n,! 
Acrescente-;;e, que estamos no Brazi[ 

revoluaiouarJ0, desde que foi-se eml'ora. o 
oos;;o Rei (risadas) : botando-se abai:so, e 
vindo ã tel'ri\, hum:l. Monarchh de oito se
cnlos, que se devem contar desde Affonso 
Heoriques! 

Ajuncte-se, que a. lS de Dezembro do a.nno 
'!e l$R\l se dé!'a no Quartel de S. Cllrigtovão 
urr.a revoluç-ãJ de soldados, que o Ministro 
dict:• tol'ia 1 dtt Fazenda, o inclyto e t'estf'jado 
St'. Ruy Barh~:sn, julgou conveniente explicar 
por telegrammtts a. Latino Coelllo emPol'tug:v.l, 
para que ell~ o espalhasse pela EL1ropa. toaa: 
sendo esse levantamento soldadesco conside
rado por 11Uií8 burna sedição, e por outros 
hum mat!m ot:dioario ! 

Não esque~·ão, que morrerão nesto. revoltt
çao, ou motim, tres ou quatro soldados ; e 
foram condemnad<Js 50 : sendo 10 á pena de 
morte, que não foi perdoada; mas commutada, 
sóm()nte, em <,"alés perpetuas! 
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Acrescentem, para. o estupor do espanto, Escraveo huma. r<:Cnta{;ão ao Sr. Otton!, de 
que a 3 de Novembro a. Naçio fôra disscz~:da.: ·quem se confessa. inimigo. 
e·a dictadura resplandeceo de no~·o, a mão Nilo o esqueçam! 
armada! No dia. 3 de Nov~mbro, estavam cheias estas 

.Acrescentem a contra-revolu~.ão de 23 de Casas de Fo~il. pulilica: a soldadesca federal 
Novembro, que restaurou a ordem Oonstitu- toma V<\ conta de tudo. 
eional; promulgada a 24 de Fevereiro elo anno · Deve ter dicto ao Presidente da camara 
passado ! llUlll simples armigero do Paiz, t alvez um 

Appro::dmem a Conspiração multiplice de inoço feito soldado analphuiJeto: 
19 e 20 de Janeiro, em quo duas Fortalezas, « Vós não pod~is entmr aqui: porque :1. 
armipotentes e crespas de força., se r ebellàr1\o. soldadeSC<.\ a.rmu.da tomou conta deste recinto ! 
prendendo de sorprew. o ci:>ronel, que com- A dictadurn n1i litar entrou inconsciente
mandava a Fortaleza de Santa. Cruz; e ren- mente ror estas portas! 
deo-se, não obstante os seus brios: porque P;\triotu.lle o, que võs chamais despotismo ! 
éra. io.util, e l-aidosa a individual resistencia ! Vós não soubestes legislar a llberdade. 

Recórdem, que essas Fortalezas desespe- « Isto he hum armilustrio : e não hum 
radamente briçàrão, fazendo fogo rolante parricidio " ! 
contra a. :Marinna Brazileira ! A Patria foi-se ! 

Considerem, que estav-amos ainda em cima A digoid;\de nesse dia morreo ! 
. ~:;~ cbão de brazas, ou dentro de labare- .... « E~l ![HO disconlia cioes 

. Retllctão, que treze Geueraes, treze :prin- Penit~xit m ise1·os: ~.,t qv.e-:s cunsevimtts a!p-os ~! 
cipes militares, tinhão ostensivamente to- · Cogite v. Ex:. Sr. Presidente, que foi a.-pha· 
mà.do a responsabilidade d'esse movimento: o celada esta Pa.tr1a, nesse dia. cruel e de eterno 
que se revela, e descobre nessa especie d.l: oppro brio, sulfooado pela contra-revolução de 
intimaçüo, qae elles tizerão, publicamente, á~ 2::1: v. qual desperlio e subjugou os anteriores 
Chefe do Estado ; nesse ttltimatwn, que elles revolucionarias, que tinh-1.m tomado conta da. 
chamarão o seu «manifesto,, o qual seri:J. sul\. horrecdn victoria ! 
perdoavel, a. quem não tivesse a responsabili-
dade das cousas : e decidão em sua conscien- O Sn. Fo~secA. IiER)IEs dit um aparte. 
oia, si hum chefe sensato tinbn. o direito de O Sn. AL)IINO Al'FONSO- Si confessou · o 
deixar de convencer-se, que a sua horo.t che- nobre Deputado, no seu monumental dis
gãra; que se revolvia. o mais desesper-J.do pe- curso, que elle e outros tinlmm premeditado 
:rigo da ordem publica.,. do ooband<\111<\mento hum:~. Re111Jlw,:iír; aqui tlentro desta, Ca.sn, po.ra 
do Pai.:; que estava. a pique de hum vulcão, rejeitar ou devolver a mensagem do ma
que ia estourar; e de perdel.'-sc, 1mra. sempre, recital Floriano, pergunto : 
n. integridade da. Patria ! c Qua.l o governa.dor, ou fosso Floriano, ou 

Hama successão infinita, imprevista., enor- qualquer.outro, que podel.'ia, à vista de todos 
me de terríveis desastres ! os antecedentes, pensar que se fazia huma 

Não he isto h uma. novella.~ sim-ples a1·ruaç~t ! ~ 
o illu~tl·c Sr. Ruy Barbosa. escreveo: Que eram patnrat~iros e vagabundos, ou 

homens de uonada, os qu~ esta.vam bl"cl.
• Latino Coelho. Lisboa. Infelizmente, não mindo e vociferando nas ruas ? t 

ha especulação de novelleiros, que não en- Que faziam simples parolagem, ou Joqua-
contre credito na Europa contra nôs: cidades, e ostentação vã de palraria vocife~ 

Apenas, houve hum mot:m <le alguns sol~ rante, com que feri:un o céo, os gentis-ho-
dados. mens, os g-randes, os v:~.Jorosos, que faziam 

Dasconfiem dos novelleiros.,. ! vebementes e exaltados discursos 1! 
A noticia completa do que passou em São Qual o go,·erna.dor, que nful tomasse muito 

ChriStovão, foi escripta pelo Sr. Benedicto a. serio esse fatal movimento ?! 
OttoDi. Qual o que não se convenceria, que o seu 

He o testemunho de hum personagrun illus- P:\iz, detlnitiv•lmente coustituido, estava à. 
tre, cujo nome nlio tenho competencia. -par~. beira U.'hum t\bysmo : que deveria elle asma
proferir: mas, em todo o caso, mufto erudito e gat· as eabeC1'\S da hydra. de Lérna, para. ven
intelligente ; e publieou o advento da dieta- cer 11. desordem, luctando !Jeito a. peito com 
dura.. ell:l.1! 

o SR_. JoSE 1\Lun.A...~o _ Decifl>e a charada.! Tinha, ou nlio, motivos para acreditar, que 
a agitação <las ruas, o tumulto das popula-

0 SR • .â.LMINo .Al?FoYso - Graças a Deus ! ções, o arruido bramador, qae em toda t1. 
Aéertei huma. vez: disse alguma. cousa, que parte se notava, (viesse de hum pelitrapo, u 

nã:o . .foi muito comprehendida; co~o eu espe- de um Deputado; de hum senador da Repu
cililmente desejava., ' blica, ou de hum soldado principe), era huma. 
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cousa muito grave, huma commoção pro
funda 1! 

Era, ou não, a prova evidente de >erdadeira 
tentativa de hum crime enorme contra n 
Pat:ria, collocando-a nos renques de um 
desptmbadeiro ~! 

O homem justo e prudente responderá, que 
sim. 

Não preciso mais de ouvir a ninguem : nüo 
preciso mais de ver testemunhas. 

Basta-me a enormidade temerosa, a expe
riencia dos homens e das co usas, para, affirmar, 
que se deo huma exaltada ana,rchia, que 
podia lançar o Paiz no mais exacerbado pe
rigo. 

0 SR. ANDRli CAVALCANTI- Felizmente o 
acto de hontem acabou tudo. 

0 SR.. AL!!IINO AFFONSO - Direi, emtim, 
como penso, que, embora tenham sido appbu
didos os actos dos 13 Generaes, 13 próceres 
militares. que tJroclam~ram a desol:Jediencia, 
e ensinaram a desordem com o sett procedi
mento : não acompanho o ensino do senador 
Saldanha Marinho, que, com cert~za, não 
guar·dou o saber da sua. ex-periencia, e n 
summa il1 ustração da sua anchnillade; quando 
dM o enorme exemplo de :tj)plandir e aucto
rhar tão l)erigosn, desoomedid:t e extra
ordinaria rebeldia ! 

He um veneranrlo ancião e senador, diante 
de quem me curvo respeitoso, l)Cr seus 
brn.ncos cabellos. que alvejaram no serv-ico 
d[1. virtude, e da Patria. ! 

Eu o venero muito, a o nrlmiro por sua 
abneWlção politica : mas cumpt•o o dever de 
certiticnr, que não appl~ut!o, nem approvo o 
procedimento dos 13 Geo,,raes Brazileiros, 
13 príncipes de sua elas..~. que só medra é 
avança. pela .disciplina, pela cor;1gem da obe
diencia! 

Não ha lei militar alguma, que auctorize a 
militares a impor sua. vontade a um chere 
superior. 

O SR. FoNSECA HERDrES - Assim como eu 
não applaudo o procedimento do marechal 
Floriano, reformando os seus companheiros 
contra a 1 ei. 

O SR., ALilllNO AFFONSO - V. Ex. e:;tá 
enganado : quem applaudio, 1JOr hoa, a dis
solução do Congresso. não póde sel' agora exi-
gente. · 

Mas desde que ~e apresentava o caso 
da suprema salvação do Ptüz : e o procerli· 
menta dos generaes f<lcilitava o desrespeito 
de todos ; porque 'tiohDm faltado ao pri
mor da. reverencia. legnl do Cl\rgo mais 
alto ; eBtavn. no Poder politico, que tinha. de 
salvar o Paiz, a obrigação de sal val-o ; di
zendo ao mesmo Paiz, que os -princi "Pes se 

tornavam subalternos ; e sõ a Pa.tria. era o 
principe! 

V. Ex. só he obrigado a dar seu apoio, se
gundo sua intellígencja : não lhe peço, que 
nos entregue seu direito. 

He assim conformada a nfl.tureza humana : 
uns desapprovam o, que outros applaudem! 

Quanto a mim, ba~ta a solicit~ção desabri
da, a intimação dos 13 Geo.eraes, ou o seu 
manifesto, para a minha re"{)rovação. 

Dala-hia, quando fossem 13 Aristides, ou 13 
Justos : si Athenas, ou a Patria os tivesse 
considerado perigosos. 

Deve notar-se, e observar-se muito, qn& ás 
virtudes individuaes, a aureola de anciani
dade, que coroa. algumas daquellas ca.beç~s, 
reunia-se a qualidade nobilitante de militares 
da primeira categoria: que tinham o dever de 
garantir a segurança nacional. 

Não podiam, nem deviam, com o seu exem
plo; concitar o povo a deSl'e5peitar, a desau
torar o poder da ordem. 

O SR.. Fo::-.-sEcA. HE&~IES - Mas não fize
ram i~so. 

0 SR.. AL!l!INO AFFO~""SO - Não o fizeram . 
materialmente : mas estava, implicitamente, 
feito na sua obra despejada, e auctori
taria. 

O povo vai por onde vão os grandes : ca
minha atraz delles pela mesma senda, pela. 
qual peranrl:tm os magnatas. 

Quando vejo fugir e;;p~vorido para. Prince
ton o mesmo Con~esso de Philarlelphia, que 
tinhaatrrontado:~o Rei da lnglaterr.l,à.Cama
ra dos Lo1·ds e à dos Crmmuns. ameaçndo por 
uma a.lcatéa de desordeiros e sediciosos, 
c:1.pitaneados por Sa1·ge»tos : não estranho, 
que f,,ssern Sa.rger:tos os directores visiveis 
da Revolução, que se realizou em Janeiro. 

Não tJOSso entrar nas inteuoões de nin
guem :mas, peiM antecerlencias e factos pra
ctit'ados, tenbo o direito loglco de julgar seus 
anctores. 

T<\lvez, no seu pensa.mento,estava uma in
tenção patriotica: póde ser que o que faziam, 
rerlundasse, algum dia., em ôenell.cio da Pa
tria ..... 

Mas, julganilo as obras feitas, sô posso con
siderai-as dignas de reprovação manifesta, e 
merecedf"1ms ela repressão urgente dos poie
res constituídos. 

Qutlm lhes delegou. nttribnições. -para or
d<"narem o mesmo cumprimento da lei 1 ! 

Que Nação fez delles seus representan
tes H 

Quem lhes deo mandato, para o seu despo
tismo 1 !" 

Não tiveram commissão do Paiz: não po
diam, porque não eram representantes do 
povo, abalançar-se ao destempero de substi
tuir aos seus Representantes ! 
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o procedimento dos l3 Generaes he summa
mente condemnavel. 

o S:a. FoNSEcA HER.:IIES - Para isso era 
preciso, que decretasse o estado de sitio : mas 
não o fez, rasgando, por conseguinte, a lei. 

0 SR. AL~riNO AFFONSO- E' irrisorio pe
dir o cumprimento textual de v ma lei, qu<l se 
declamou publicamente,emdocu nanto o!ficiat, 
com applausos dos impugnadon::: do pre~ente, 
que estava revogada: e não eram:tisleidoPai:::. 
Mas respondo a V. Ex., que, tendo de de
clarar o estado marcial, ou já o tendo decla
rado, pouco importava, muito !)auco, que se 
fizesse o acto mate1•i<~.l da declarv.ção algumas 
horas antes, ou depois, par-a. co·nprimir a in
fiuencia. de personagens conspicuos, cujo pri
mado e exce!lencia ainda. agor<~ nos dão tra
balbo na discussão. 

Não podemos faltar âs defere~cias de sua 
SUJlerioridade. 

O marechal lançou mão do direito de su 
-prema salv~ção publica, de q·Je tem dad
ex&mplo a historia de todos os Paizes. 

Salvou a Nação com o remedio, que po· 
dia sal val-a. 

Omnis lwnesta ?"alio e:>-perliend!c salutis! 
Proolarnava Cícero. 
O Sa.. FoNSECA HEIUrES- P!'incipió peri

goso! 
o SR. ALUINc.. AFFoNso- Pr'ncipio ener

gico, e temeroso, confirmo : m;ls ~dequado, 
quando he neoessario. 

Nem semp1•e se pódem guarda't' a ordem, os 
intrincheiramentos d11 liberdad~, a seguran
ça da Nação : si não por este duro e penoso 
preço .. 

Para que 'Vem aqui,Senhor Presidente, o han
do sympathico e delJil das crianc:nhas: o ban
do loiro d'esses pba.isues doirado;, ou d'essas 
rólas morenas, que, ao mesmo t(:mpo flue en
cantam por sua ternur<~ infantil, enr~ivecem, 
ou impacientam o espírito, pelo padecimento 
dos que soffrem 1! 

Para quê se desenrolão todas as fórmas, 
todas as graças do sorriso original das 
crianças, com todas as palpitações do senti
mento~! 

Para. que se desgrenham, e soltam seus 
cabellos ao sopro do vento sul as espo
sas magoadas : ou vão chorando, a pran
tear pelas ruas lamentavelment.e, a balbu
ciar interc:tdentes suspiros, n1it· já como es
sas carpideiras, ou ant'gas mullt3res, quere
cebiam dinheiro para la:;timar-,~ ao pé dos 
tumulos, ou dos enterramentos dos grandes ; 
mas cnmo l' igorosa> videiras, on ramos, quG 
se cortam d·)S troncos ~ ! 

?orq uê d·;spem o vê o da moà~stia, o lJeplo 
das ignor:Jilas virtudes essn.s grandes Se
nbôras, fieis companheiras de bens e males, 

que, como disse Julio Janiu, « ])Or :qtais que 
sirvam, ha sempre pouco ; e por multo, que 
se amem, nune<\ be de mn-is'! 

Não estão entrajados de gloria os dester
rados, que sli.o e,;pqsos 1 ! 

Ni:io estão clles I'Obustos e luzidios em btms 
sítios, que outros vão visitar por fortuna?! 

·sinto-me bem juncto das crianças, porque 
p~nso como Jesus, o cortezão d'~ssas creaturi
nhas peq uen:.ts, que ellas s:.i:o a by-J._ncll:ra in
norloavel , a neve pura dos armmws 1deaes: 
que reverberam, sem o saberem, uns reflexos 
de claridades imma,ml<~ dtl.s; e trescalam os 
cheiros e os aromas das Origens ! 

Na presença d'ellas, no gorgeio da sua oo
leste musica, nos seus beijos e alegrias in
conscientes, ficamos melhores : ficamos pu
rificados ! 

Quem póde resistir, quem ha. de re~istir 
aos risos lindos c rostos meigos d'esses ho
mensiuhos em flór, aos espíritos vivos e ri
sonhos, que nos rodenm, pedindo ou impondo 
adoraçã.o, e brandura 1! 

E' sag-rach e mimosa essa Panchaia odorí
fera dê sorrisos angelicos, (le travessuras 
innocentat! 

Mas não hc, commovendo os aiTectos enter
necidos, excitando os sentimentos danosos da. 
natureza, que se devê eDuvencer uma assem
btea de homens <llJnlisados, excel&'l. pela. cul
tura, veneranda ptllo respeito ! 

De que serve desafiara paixão eommovente; 
quando se provocou o alarma, o rebate da 
Patrh, attentantlo contra elln 1! 

Lembráram-se os nobrês desterrados das 
su~s esposas, ou das alheias, que corriam o 
risco misernndo dn. propria de:;truiç[o, na 
hora dos commettimentos?! 

lmJlortaram-se, por>entura, com o cl1uro 
da. prole pequenina: quando disturbaram a 
sociedade? ! 

Lü\tram elles alguma imp01•tancia ã. solidão 
pungente do suns fàmili LS 1 ! 

He, porventura, pela. con,lolecencia e pela 
dor sentimental, pelas p~ixõesgeneroso.s, que 
deve decidir o Congresso? ! 

VOZES: Muito bem-
Nem so os próceres militares, e as altas 

-patentes da força de mar e terra, teem pe
quenas crfunças, ou virgenzinhas enterne
cedoras : nem sà elles idolàtram as suas 
mulheres! · 

Nec enim soli Attridre u.;:ores suas am~.nt! 
Não he est<\ a m<\is esforçad,1, e cavalleirosa 

m[l,neira de discutir em uma assemblé[L. 
Nos granries tribunncs Athenienses, no 

Areopago, éra probibido aos orado1·es provo
carem o sentimento. 

Com as carícia~ !los pnssarinhos que ade_iam; 
com estes martyrios lamentaveis, de que nin
guem duvida.: não se ha de arrebatar o Con-
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g1•esso a querer o esquecimento dos atteutados, 
ou a nmnistia, que se deve legisbr pela 
Patria. ! 

Não foi o primeiro a. _clJOrar o nobre Depu
tado : si devh\ e;;ta as~embléa estar ge1Dendo 
de prantos ! 

AS lagrimas verdadeiras provocam as 
lagrimas : 

« FleutibllS adllent 
Hmnnni vttltns. Si vis me llere,doleodum est 

Primum ipsi tibi »! 
Mns o nobre Deput.tdo estava risonho e fes

tivo: não chorava, quando pedia lagríma.s ; 
-pa.reci:~. não crêr na desconsolação e nn.s nn
gust iru:, que proclamava. 

Kií.o me j)Orlia rscapar, S!'. Presidente, certa 
phra~, que t·cpntei implac:wel e sarcnstic.'\: 
teoào talvez ~entiuo menos motejador, e m~is 
l1umano·. 

Commetter11.m a r.mdes erros, ou preva-
ricações as togas 'I ! . 

Hrl eulplt, ou descon~rto tl'e11as '!! 
Despreza, tambcm, as togas ?! 
~l.io tem s. Ex. uma to!."a, muito me-

recid::t 1 ! ,. 
O.;; Roma.nos, que so.binm os nome:; dns 

coisas, chnmavam a classe, a que p~rtencemos, 
' ' milicia togada. 

<1. lliiWia togata »! 
"E lia significava a paz, a eloquencio. e a. ju

ventude: traziam cs mcuinos romanos a toga 
septennial; e ns crianças esse tt•ajo bronco, 
nm<l tog-n~inha, qne emblem:J.v:\ a. SU<\ can
dura. 

A « to!tt&!~ » era sym bolo de virgindade, e 
innocencia, 

Não devia parlit• de s. Es. uma desconside
:r:lçào, um vilipendia a. esse emblema adora vel 
da justiça e do dh•eito; 

~i th·er prevnric:tdo algum tog:tdo indis
creto, ou descambar• a enxovalhar-se 110 lodo: 
não commetteo o· seu sacrilegio, ou não o com
me tter;i, por cau;;a <!u toga. 

O seu t emperamento o arrast ou para. o 
.crime: e com ella e sem ella., elle o per
petmr·ia. 

Não he por serem IO!Jados, que os Ministros 
'São ministNs: como o militar não me t ece 
deslouvor, ou eucomio, por trazer o sa.io sol
dadesco . 

Attestn.m os annnes humn.nos, que elln foi 
ornamento e gloria. das socie•lades : e com o 
mod"!rno bnccal;\ureato confraternizam ~s 
conquist;\S da civilisaçií.o, e as ntopias celig~
na.s, ou os sonhos d•t democracin. 

Quando, no Senado Romano, excbm<lV:l. 
Cicero, qtle· niJrissem alns as classes armados 

· ·para dar caminho :i. tog-.~ : {1. sua pahtvra im
mor~! eotrava pelos ::;eaulos; como penetra. 
por elil.-s a. dentro o ch1rão das intelligencias, 
que pel•tencem ao semi-deuses. 

Cedant arma togre: concedat laurea lin~ure ! 
Et·a huma gloria para Fahio Quintiliano, o 

etC~rno mestre o.los que brilham no enmmto da. 
eloq1tencia, essa arte r.liviua, que tenho ou
vido proaigar nesta Casa, mas todos dese
:jat•i::tm possuir, encaminhar a sabedoria 
tognda! · 

Quanrlo Marcial, o satyrico, o chistoso 
MarciaL, fa.llou delle: fer. o seu elogio memo
ravel, que ãiuda. hoje he a consolação dos 
seus ct•entes. 

< Quintiliane vagre moderator summe Ju
ventm. 

«Gloria. Romanrc, Quintiliane, togro »! 
Herdàmos essa tog:1 , que Cez n sua mngni.ti

ccncia: e póde ainda glortíicar- aos, que náo se 
suble'fam, nem contramarcham; mas pl'i\Cticão 
o bem d'o seu Paiz. 

O pal"l:\mentarismo sei póde fazer-se, sem a. 
minima noç:1o de Rhetorica: e o exemplo é o, 
que se tem dado aqui, desde que o.-ganisou-se 
o Con~esso. 

O que não se faz sem el!a, sem saber a 
sciencia de expressul' formosamente a. miuima 
cou~:~.: h~ o ~overno p:~.rlamentar, o governo 
rerd mente democratico, o governo da li
berdade! 

Quero presta1· o concurso do meu voto, mas 
quer·o fil.zel-o, elucidadnmeote: não sou mlt
ehinn, nem instrumento cégo, cujo maoúbrio, 
ou mnuivella se move a vontade. 

Niio c:tptam o meu appla.uso, a miuhn :ul
mit•nç:iio, os que, todos o,;; dtas, assoall_t:\m,, on 
manifestam o seu preten\o desprezo a scten
cia. das lórmas bellas : como si ella. prescre
vesse loquacidades, ou sandices. 

Public.'lram muitos escriptores B1·azileiros 
a narrativa. de todos os factos políticos, depois 
~<\ Republica. 

Li esses livros, de que tenho conhecimento: 
e desejava. repetir ao nobre Deputtvlo 11ela. 
Parahyba humas palavt·as, que se eucoutram 
em um delles : 

« Não lle ~ó no ca.mpo de batalha., que ~ 
ser ve a Patría, e por ella se fazem sa.crJ
Il.cios . . 
· Estar aqui ouvindo . •• (emendo n m;Lo) il. 
illustre minoria, qtte (oi, não he somenos a 
passar alguns dias num pantanal ~ ! •. 

o Sr.. JosJ~ M,~R.rAxo- Eu hi:t protestar. 
0 SR. A UriNO AFFONSO- Dese.jara. l eV<\U• 

ta.r huma iucrcpaçã.o actuo.nte, hurna acr~mo
ni:l. infórme do nobre Deput,uio, que dtsse , 
qne o marechal Florinn_:> Peixoto b~ llum 
1/.Sit(nectwu·io da revoluçao <h~ Republlca. 

Só pretenrlia. rc!llemorar, pnl':L honra su11., 
o nome sublimado do General Almetda B:J.r
reto. 

).f:ts, si digo, que esse cli5tincto militar não 
he bnm mero aproveitwlor das palm:l.S e con
quistas do dia 15 de Novembro : porque se 
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fórça, e eondemna ao cêpo da. causticidade, da 
todos os dias, o pescoço do ·marechal Floriano: 
increpando-o de e;'-plorador d'ess~ victorin 
como si ella não fosse obra de todos~ ! ' 

For que se increpa, que elle pretendia ex
ercer 1lit~ganças, que não tinha?! 

Nenhuma conversáção, nenhuma couferen
ci:,t, nenhum livro me re-velou até hoje, que 
houvesse desgostos entre Floriano e Deodoro, 
nem estremecimento, nem desagrado. 

Mas com o genero.l Barreto, de quem sou 
ami~o. e de quem faço menç:ão honorífica, li, 
que havia dissabores, e motivos de revtln
dicta. ; si o seu espirito não fosse elevado. 

Na manhã do dia 15, passtlava esse gener~.l 
-pela vD.Stn galeria. do quartel, sem dizer pa
lavra. alguma: mussitanào ou fa.llando entre 
os dentes; cantarolando ás vezes um verso, 
que não sa antendia bem ; mas conservando 
na fronte o gesto altivo ~os guerreiros. 

Era um sublime conspirador ; e esta.va de
terminado. 

Elle correspondeo á expectativa da Pntria; 
e fez, nesse dia, o mais que podia ambicionar 
hum cora~ão. que se inebriasse pela Repu
blica. 

~ecf!rdo ter li~o, que, .tres dias depois do 
]mme1ro colloqUlO que for<l. recebido enfada
damente, resolveo, em hum café da rua do 
Ouvidor, endereçar ao marechal a certeza de 
que podia co o tar com a sua espada. 

Cessaram, então, as desavenças entre so 
dous illustres cabos de guerra.. 

Na extremidade opposta passeava, defronte 
e ao longe, emquanto esperava peb. hora o 
general Barreto, o marechal Floriano, prom
pto a montar a cava.llo,_ cingindo a espada, 
« conservando a seremdade habitual, » do 
outro lado das galerias do quartel: 4. procti
cando com alguns militares, subalternos ou 
superiores, a quem dava ordens.» 

Chegou, segunda vez, ao Quartel General 
o Ministro do Imperaqor: e mandou, repetida
mente, que se desal~1asse hum niquete e:or
plorndor, capitaneado pelo Tenente Godol
phim, que estava fõra. no Campo. 

Tem-se aqui insimulado muito. 
Sôbe à tribuna qualquer Deputado: e, quan

do a. gente menos o espera, i mingua de as
sumpto que mais sirva i Patria, ma.rtélla. 
bum~s culpas suppostas, repisa. humns inte
resselras censuras contra o marecb~l Floriano · 
e vinga-se !. . . ' 

Mas n. historio. da Republica nenhum se 
atreveo ainda a fazer: parece, que ha hum 
f?Onstro, que impede a amplitude enuncin
bva. 

As franquezas assentam, profundamente 
na verdade das co usas. ' 

O s~stcma parlam~ntar só he preferível, e 
s~per10r : po_rque n elle os Representantes 
dizem os motivos de sua consciencia. 

O SR. J os:E MARIANO- He grnnde sabe
d5Jt.:_ia intluirem os Eleitos do povo na compo· 
s1çao do governo. 

0 SR. FONSECA. HER~•!ES- 0 marechal 
FIOl'i<mo he parlamentarista: a composição 
do seu governo o demonstra, clammente. 

0 ~R. AL'!>HNO AFFONSO- Perguntava, 
ha d1as passados, o nobre Deputado a razão, 
IJela qnal abandonavam suas cadeiras l1omem; 
superiores, para occupar a pasta de Mi
nistros. 

Não faço injustiça, pensando, que referia
se ao illustre Sr. coronel SerzeueUo, cujo 
nome he hnm -padrã:o de gloria na Republica: 
e de>e commemorar-se, por dignidade e or
(l"Ulllo nosso, por seus assignalados serviços 
a causa publiCá, e triumpb.os democraticos 
neste Congresso. 

Honra de um Parlamento livre, e fiorão da 
a:rreb~tada rao~idade que se iransporta, rea
lizando ou merl1tando theorias bellas: o moço 
Brazileiro, exuberante d11 soiw1 das grandes 
convieções, muitas vezes nos encantava com 
a sua p!)la:vra, com os vôos da sua humani
taria philosophia ! 

Nos dias do Constituinte, occupando a tri
buna hum orador, que muito pré:zo por seus 
reaes predicados de civismo e virtude, lhe 
pedi licença para dar-lhe um aparte que 
sahio muito Longo. ' 

Fizera interrogação identica. 
Os tachygraphos, que me não entenderam, 

me perguntaram por elle: imprimiram-se 
os Annae~ ; e o aparte não appareceo, feliz
mente. 

0 SR.. FONSECA HER..'IllS - Infelizmente. 
0 SR. AL)IINO AFFO);SO - Censurava O 

no~re Deputado á nova organização minis
terial do governo do Marechn-1 Deodoro, in· 
terrogando, (pois. no seu entender. aquelle 
marechal não fuzia caso da opinião publica) : 
-« D'onde vinham, e para onde hiã.o os novos 
Ministros » ? 

« Vêem da confianç!l. individual do Chefe 
ru\ Repnbiica : e vão, para onde os levar o 
seu patriotismo . » ! 

O m:t. 48, § 2• e o art. 49, estabelecem, 
qutl elles são : " Agentes de sua particular 
c9nfiança: e pelos conselhos que derem, não 
sa.o responsa v eis » ! 

Reformemos a lei fundamental : e podere
mos condemnai-o, ou repreb.endel-o > ! 

Foi a minha resposta. 
Censura, actualmente, o nobre Deputado 

ao Mare~1tnl Floriano por chamar para seu 
.Ministro hum membro do Congresso ••• 

O SR. FoNSECA HERllrES - Não censuro
O Sa. ALllriNO AFFONSO - Si o não cen

sura : como estranha, que deixem 11ma aa. 
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deira de Deputado alguns collegns nossos; 
-por que lembra, que elle nomeia Congres
sistus 1 ! 

O Governo fica sempre sujeito üs vicissi
tudes d(l. apreciação dos particulares, mais ou 
menos interessados, e apaixou1Ldos . 

Reproduz-se com o Governo a eterna fã
bula do camponio e do asno : que!' viJ, a. pé, 
quer monte, he sempre ~eusurado, fatidi
camente. 

Hontem, accus..1.vam o Governo, porq'.la não 
escolhi(). Ministros no Parlamento : lle ac
CllS(IUO hoje , porque lá os escolhe ; de t oda 
a maneira. sempre o accusa.m. 

:M:~.s, o general Bat•rcto, oomoeu lembrava, 
podh apresen tar seu escuJo arraiado dos 
brilhos do seu heroismo e victorias : sobre
sahindo o seu vnlto grand ioso, chammej;mdo 
no meio das bat.1.lhas, em que t omou parte ; 
aureolM.o com as grinaldas do seu amot• à 
Patria. 

Eu lhe consa,"To muita. venera.ção : porque 
tem muita gloria, além do acatamento que 
se deve à sua seuectude ! 

O fogD da. Patria ar!le ainda dentro do seu 
coração, como em hum:1. plra sagrada : possue 
o segredo do patriotismo, como o;; semi
déuses de Homero. 

Queda. dizer, que deve muito o Brnzil a 
José do Patrocínio: como u. todos. ~ue heroi
camente se abnegin•ão, tru.bu.lhtl.odo pela abo
lição do elemento esc,·avo_ 

Levantava-se o Senado Romano, diante uos 
que tinhão salvado hum homem : dn.ndo- llle 
<~ maior -prova do r econhecimento publico; 
pondo sobre sua caheç:t a corôa civic.1. da 
sun. térra. 

Ninguem trabalhou mais, do que elle, no 
.nosso Paiz, pel<t igtml•lade lmmaua. 

O Sn.. FoNsECA HER...'íEs - Apoiado. He 
a opinião geral do Paiz. . 

0 SR. AL::IliNO A FFOXSO- 0 respeitn.vel 
Sr. .TOlUJ.uim Nabuco, que, como Deputado 
desta. Nação, teve a honra de ser <\dmittirlo 
na. CalUttra. Portugue:~;a, por ser um grande 
abolicionist.'l.: não contn. maiores serviços; niio 
tem mais sublimada gloria.. 

Na terra do Norte, na terra da Luz, elle 
tem triumphos e palmas immarcescive i;;. 

Foi dcclal'ado « cidadão Ce~rense » ! 

uin arrebatamento desconhecido, um trans
porte novo tomava. conta. dos oradores: erão 
involuntariamente sublimes! 

José do Patrocínio, muitas vezes enchia com 
a. palavra homericn. a orchestra dos senti
mentos: e empunhava. a. batuta do movimento 
abolicionista. 

Mas, Sr. Presidente, nem a victoria das 
bo.talhas, nem a gloria d'a abolição podem 
demover o cot·a.ção que ama, tli<J.ute da. lma
gem da Patria., cujo rosto virginal se apre
sentava exalviçado de medo ; trllzendo ella. 
ta.mbem os cabellos sol tos, agoniada e confusa., 
no meio da anarchia publica. . 

Não devem levar-nos, por mais generosas 
oue sejão, essas tra.dições. erguidas e levau
fadas, no e::rtremo sacrifício de victimar a. 
honra. e a integridade da terra do nosso 
oascirnento ! 

Julgo e penso, que, naquelb hora, obri
g~vão todas as :\otecedcociilS ao administm
dot• da. Republica. ,.., reconhecer, que estava 
boiando em um cam"[)o sol:l.pa.do : fiuctuando 
entre voragens e parceis, que o const~angião 
a proceder, energicamente, co':Ilo proceàeo. 

VozEs.- Muito hem. 
O Sn.. AL1'I!Xo Ar FoNsu - Dei o meu voto 

a.mplo, paro. re.:;re5s.trem todos os dester
mtlos. 

Venhão ao seio ela P<ttria: e galernos ventos 
os conduzam! 

Fica, entret>mto, assentado, que n Corpo
raç;io dos Patr·iottLS, representando o Povo 
Brasileiro, dis.;e para o~ Seculos : 

« Os actos do Presirleote da Republica, o 
i!lustre marechal" Floriano Pei.:!:oto, foram 
J'll.to:~veis, e bem inspirados: foram pa
t rioticos >> ! 

VozES - Muito bem. 
0 SR. AL~rtNO AFFONSO - Quando huma 

parte do. Imprensa da Capital, como a da 
ultimo. aldeia, capitaneada pelos sequazes 
:tpaixonados e chefes, borbota. contr:~. o mare
cha l F lori.1.no enxu!'radas de betume ; e vo
mita torlos os dias doestos e acerbidades, 
vociferando noticias alvorotantes G presagios 
Í<\tidicos : póde hum homem honesto dar o 
seu test emunho, verdadeiro e não subornado, 
sem medo algum .Ja. critica._ 

Tendo visitado h uma vez ao Sr. marechal 
Floriano, voltei encantado e satisfeito. 

Esses tempos sonoros, embora trabalhados, Encontrei-o t ão modesto, como hum simples 
tem na sm~ propria angustia huma funda particulal:': socegado e risonho de virtudes, 
saudade! chãmente vestido, com hum casaco de brim, 

Um mysterio sublime nos inspirava com a jit usado . .. 
sua. força: e se dizião diante do Povo cousas 
tão enlevadas, que ninguem sabe lllAis dizer, O SR_ JoÃo DE SrQtrEJR,~ - Casaco de Mi-
dia.nte desta ca.mara !. . . nas GerMs. 

Vinhfl.O as auroras boreaes repint.'l.r-se nas O Sa. At.:~m.-o 1\PFoNso- He nmn. felic i-
nuvens de nossa. ter~ obedecendo à. voz dos d:ule de V. E;;:. dar um ,,parte, que glorifica 
tribunos! . um povo inteiro ... 
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o SR. FoN~RC!. HEIUIES - No tempo do 
governo do m<trechal Deo-loro, V. Ex. encou
trol-o-bia. da mesma. maneira: isso não he 
uma. virtuJe exclusiva do marecll<\l Floriano. 

0 SR. ALMINO APFOXSO - Não se arrufe o 
nmor proprio de uing-uem. 

Dizer a. exelleneia de um não be pronunciar 
hum deslouvor a quem quer que sejn. 

V. b:x. não quiz, de certo, recordar-me o 
verso de um poeta 1<tmoso : 

« Til'<lln da. gloria nJueia o seu des•lonro » ! 
Um homem modesto, simples, intelligente 

e scieutitico: um digno Presidente th Repu
blica. ! 

Seguia suo. esposa., que nadava tt·abn.lhan
do, um r:mcho de crianças, que brinc..wilo em 
torno della. 

Ini'igne palas virtudes, mo.is rcalçt\Va a 
glori<~ u'elle ! 

O Marecilal tem sido tão r epuhlicttoo, como 
os que têm mais glori<\S no. Republica. 

No dia 15de Novembro, ot•deuava o Sr. Vis
conde de Ouro Preto, dirigin<lo-se ao Ministro 
da. Guerro.: 

«. M11nue cercar , e capturar áquell:\ g-ente, 
por· ser :Ltb vergonhoso, que ousilssem 'l"ir tão 
perto, impunemonte! 

o Sr. Ministro da. guerra. rcp etia essn ordem 
em uo;; alta: mas ... não lhe davam exeen~:t0 ! 

~~. As tropa.~ do go~cmo pet•m•tnecinm no 
pa.teo, com t~ arma em desct\nso: não se 
movin.m »! 

O marech:ü Floriano, ,\judantc-Gencrnl , he, 
que tinha de ctunpril'CS.'las ord~ns ! . . 

QU<tnclo, em prc;;enç:\ 1lo t enente-coronel 
Sil Vt\ Tcllcs, t ransmiltio ello ao Viscr•n•lo •te 
Out•o Preto, que (} yenarr.l DcrJrlOJ"o rlc$•:iu.r:a 
uma COt1(ercnci" col•• " s,•. Florictno P~ixr't'': 
o Ministro, tl\tnstOL'n<t•.lo de inrlignnção, lhe 
resr•ondec-: 

- "E' impossível. Qualquer sortida será 
varrid;t ã. mett·ana.» 

- «No P<traguay, os nossos soldados apo
der;tram-se dl\ ar tilhat' i<> inimiga . em peiores 
colldiçOes ~ ! • 

Disse Oul'o Preto. 
- «Sim, observoll o Sr. Floriano Peixoto ; 

ma~ lt\ tinllnmos •Jm fl•ente iuimigos ; e, aqui , 
somos todos Brazilei ros " ! 

Quem prorerio esSils p>~ln.vras (ninguem o 
olvide) foi o mc.l'ecllal Flor iano, o mesmo, 
que é Pl'esi•lente actua l d ;\ Repullli~. 

Si pode,se o governo da moonrchia lel' 
ainda algumas lllusües : essa pllrase tel·as·hia. 
de todo dissi pa.do. 

Quem o att~sta é, me pa.rece, seu :tetual 
adl'er:sario: . e ellu.s são a prova. cab;ü ele 
l]ue o mal'echnl Floriano nesse ditt f~z tanto, 
como os outt·os pehL gloritic::ção, pela reoo
vaç..1o do seu Pai~. 

Ninguem torn o direito do dizer, que elle 
gozo. <lo tmbttlllo, que os outros fizeram. 

i'\iio he um parasita, que desft'uCt<\ e cresto. 
o mel dns abelhas : n1i.o frue as glorias 
al!J91ns; não se r•mlir.a. a seu respeito: 

0 tl!lit alJCY hOMI"CS f -

H~ i~u;d à !!lório. de Almeidu. Ba.rreto, Ben
jamin Con~tn tlt a Deodot•o. 

Si ·~ lle n:1o l'ossc n m conj u r:vlo da Patrin. ; 
o gm.nde marach:t! Dcoi.lol'O, ;tctnn.lmente v i
ctoriosn, te!':~~ nlül't' ido, on Yenciclo ; mas nãn 
~hcgnrh~ .iúmais :\. l'r·aç;t •l~\ Repuhlica, sem 
sang-nc o t>Sfnziadn.:; ! 

1-:i•n Ajnd:mte G~ner·:ll o m:troch:tl Fl01•iano: 
m ;IS os lllilll•lus rio Ministro th l\lag-estnde, 
de 'JilCm todos et~un \'ass.1ll<n:, não foram cu m
pl"idos ! .... 

O Slt. Fox::ll-:CA URR.)IE!ó-~ilo t inho. mais. a 
IJ.nem lll:tnd~r. 

c Pois o marechal Deorloro, oito ten•lo rece- ·o Sr.. . . \L)!IXo At·'l'oxso- A qnestüo não 
·bido do governo nenhum comm:lndo milihtr, et·a não ter, a r1t1em commantlnr. 
aqui se :~.preseuta i frente tle forç,"\ armado., Tu•lo, no f1•cto hb torico, provn. m;\terhtl
em a ttitu•le hostil : e pretente conrP.renciar mente, que eUe tinh~\ muito, a. quem dar suas 
com o Ajudante-Gener-<~.1 do Exercito 1 ! . m·dens. 

Não ba conferen<:ia possivel. ~s soldado.;,_ como sempre, só obedeciam 
Mande v. E:r. itttim.at-o, que se retire: e aos seus ch~f~:s . . 

empre"'ue a. fo1·c;.a paro f<\Zer cumpri< o;:sso. Par:t que n•m C?D fereucm.r com elle o Sr. 
ordem"! ' · tenrmte coronel, Sll va. Telles, da. parte tlo ma-

Esta be a deci&'Lo unica. elo ~overno l> ! rechul Deodoro ? ! . . 
·Esta. ordem não tevCJ cumprimento. O :cpar.·te de V. Ex. me orJ~tga a le~br_a.r-

•. . lhe, p~m fechar a boc,, a toda dw.trtbe, 
P<!la sexta, ou se,Jrna e ulhma. vez .• mandou que, alem do m11.is, w ;oo acom1Jalthotc o Corpo 

o Sr. OuroPreto, «que fosse expell td<l e des- de Hc ml>eiros a. marcha t riumphal do ruare
a.lojada a forca. que haç-ia. jil. segnNLmente cba.l Deor!oro ! 
urna. !lo~a.afi"ron ta.v<J.o qum·tel gen~rah:: r:1as Esse c,n•po de Bom~iros estava dentro do 
resp~>Ddta.-~lhe, que, s~n~o •~ .>Jcto~ra 1m- qm•rtel-gener",\1. 
l!OSSlvel. so resta>:~. M 1!Jmst erlo ret!r-ar-se 0 '-R FoNi>ECA. HERMEs- Por que . não 
pelos fuudos do eàificio! v 1 i «Em ponccs iustautes, a arlilh~ri.a re:luzi- a.ta.cou. · · 
ria a. ruinns o quartel general.» O Sn.. Au.nxo' AFFONSO- Simplt>.smente, 

<tMas pôde sar tomad~ :i. bu.yonett~.-»l porque agnn.rtlava n. vo11 de commt,udo : 
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Floriano era, como Deodoro, um conspirador 
da Pa.tría. 

Por qne niio atacou o Corpo de Bombeiros 1 ! 
Porque sal.Je :~ disciplinn, e estava. submisso 

á ordem do chefe: e o seu chefe era o Bl"<tú
leire Floriano Peix:oto, que vim o dí11. augusto 
da Patria! 

Ouço aiud:!. as -palavr:ts do m:-.rechal Flo
riano ao Visconde de Mar:lca,jü e Out'o Preto: 
e essas pat.Lvras caracterieticas si:io ratidicns, 

· e sem esperanç.1. •.. 
H e impossi vel ! ... 
"'A artilharia está. de modo, que lnutilisa.ria. 

to1o o heroismo ! " 
"' - Os Senhol'es tomaram peças, em condi-

ções peiores ! " 
« Sim, roas lil. eram inimigos ! 
-Aqui, todos somos Brazileiros! 
Memorovei~ pai:l.VT".lS . 
Para sua gloria, para nossa glnria o mare

cbal Floriano nã.o he um ttSHí1·uctuario da 
Republica.! .. . 

Si tiveram outros muito tne1·ecimento, e 
encomios glorificantes : t estemunhou Ouro 
Pt·eto, que, quando ouvio aquellas 'Palavras ; 
si :tit}(la lhe rest<~sse alguma esperanç;l, ti
nham ellas cabido como gelo, tirando-lhe 
toda illtl!iÜO 'JlOSSÍVel. 

Qn<\ndo rece!,eo o marechal Deotloro, a 
qnem consa.gl'o honras e p,tJmas, o cll::unndo 
da 2~ brí~tdà de S. Cllrbtovlo, participarlr.lo
lhe, que ji' esta v[). a caminho; e só ag-u:wd:w;t 
ilS ordens delle p.'lra. m:n·char : muito en
fermo, e prostrado no leito, profet·io estas 
palavras: 

« Não ~o ir : esta molestia me impossibi
lita d'~ cumprir o dever» ! 

« Chamem o Ajurlnnte-Genernl. Flol'il\Ua 
Peixoto, p<trn. assumir o commando ~ ! 

0 Sn.. FONSECA flEa~rEs-?>!as porque niio 
roi o marechal l•'Jori<mo : o foi o m;~rech;tl 
Deodoro, que estava doente~ ! 

0 SR. ÂL~UNO AFFONSo-Repondn-lhe por 
mim o Sr. Ouro Preto : · 

«Como insistissem , o marechal apresen
tou-se. »! 

A resposta de Deodoro não podia se;• ouvida, 
nem advinhadn. po~· Floriano: estavam muito 
distantes, em suas c.aS>)S. 

Si l!a. o que averiguar: isso, decididamente, 
11iio murcha. o patriotismo do Pre~ldente da 
l~epubliea ! 

0 SP •• JOÃO DE SIQOZIRA-Dà um ::tp:J.rte. 
0 SR. AL~IINO AFFONSO-Digo l\0 nnbre De

-puta(lO por Pernambuco, a be ll•\ Ven<~l(a da 
Amcric.-'l, o que tenho respotldiüo a outros. 

A :~n:\lyse, que t(luho feito, be re;;po;;ta 
bastrmte a.o;; di~tiuctos Deputados. 

Fiqne conveoeid:\ a Camara: fifJue conven
cido o Paiz, quao Sr. Floriano Peixoto estava 

rle acordo com o Sr. mareclml Deodoro ; uão 
sõ pol' meio 'tle amigos, que com clles coore
t•encio.rilo : mas lambem,· porqtle Floriano, 
desde a mocidade, tinha. confratet•nisado com 
o pensamGnto regoncL-ador da. liberdide do 
seu Paii:l! 

O Srt. FO::i"SECA. Htm:uEs-Ma.s V. E:.:. nã.o 
respondeo i~ minlla. objeção. 

O SR. AL)HNo AFt'oxso- Pensava, que 
V. Ex .. por seu p[l.trioti;;mo c criterio, não 
insistesse para receber outra resposta. 

Mas [Josso responder a V. Ex., que primei· 
r·amente basta. a. explicação historica., qne con
signa o Visconde de Ouro Preto : e depois os 
portadore;; de S. Cbristovuo ... 

o Srt. ANna}: C,tvALCA-xn - Cbegara.m 
ta.rde. 

0 Sn.. ALmNo AFFONSo-N;lo foi isso : li 
oito ou der. .livros, que se public;tmm depois 
ele 15 de Novemuro. 

O marechal Deodót•o é generosissimo, muito 
corojoso, e_ abnegado. 

Os portadores sabiam d'cssas qualidades 
generoS<\S : · e não sahiram s~m elle . · 

Poderh\ (iízer uma ['<tlnvm de sertanejo 
mHs he estabnna.•Ia e rustica ... 

ú S!t. Ac;Dlu:: CAVALCANTt-Diga. 
o Sn.. At.)n:-;o Ar'Fox~o-Ho muito t·u.~tica., 

embOI'l\ cxpre:sSiv:1.. 
Tr:\ct,wdo de um ltomom, trLo venem.vel, 

come o rrwrechal ; tilo di;.:-no uo rtJspeito, e n. 
nnem tive a honra il·1 dat• o meu voto, Btt,\· 
n.\xno Ylvas iL H.epnhlian.: ni'io !H\~so cmpre
~:\r tormos, que Hii.o sejam muito elcvndos •.• 

0 St:. FONSI~C,t HE::~ms-Eu uii.o ti\·e n · 
houra de votar no S!'. FloL"iano, t~tr;~ Vice· 
r residente. 

O St~. AJ,mxo A~·t'OC>~o -Pois, e-u votei : e 
trazia est L convicçii.o de lú. das florestilS do 
Am:tzonas . 

Nüo devo deixar de recor•lar, qne o ma.re
chnl Deodoro ;;oz:tv:\ de muita considemçã.o : 
e er<t reputado o primeiro militai' Bt·azileiro 
do seu tempo. 

0 SR. PRESIDE~E-Peço a. V. Ex. , que 
resuma, quanto puder, suas considerações : 
attendeudo, que está. para dar a. hora. 

0 Sn.. AL:'-11:<0 AFl'OXse>- Supplico n. V. E:~:., 
que me trüuq t1ilise Cllm <~ promessa de me 
•·e~ervar n. palavra p::.ra concluir, na. sessão 
lWOXimtt. 

Conf!S:>l:', que estou debilit:1do o doente : e 
à lei nã? permit,.:J, que eu prosiga. 

Si prolon~l.I' neste momento a minh~, ora
ção, além de mor·titlcar ã. Ca.mara. sem -ne
nlNm proveito : ·me mato <\mim, p~lo cous
tt':l.:.Ifiimento d'a doeuca. 

Faço pois, a v. E:r. esta roga.tiva.. 
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o Sa.. P&ESIDEL>."TE-úbse!'Vo a V. E:s; •. que, 
segundo o Regimento, não -póde coutinu:l.r 
em outra sessão : porque, tendo fallado bon
tem e hoje, elle só permltte ao Deputato 
fallar duas vezes. 

0 SR. AL~1ENO AFFONSo-Agora he :1. in
terpretação do Regimento : com esta eu não 
contava. (Apoiados.) 

Diz a lei Romana : 
« Lex est, IJ.tlod lex tJoluil. » 

A volição da lei he, que he a lei. 
A Nação pens<\, que um Deputado poda 

fallar, até explicar seu pt:nsamento •.•• 
O SR. JosÉ MAR.IANO: Póde fazer dous 

discurso : e o nobre Deputado :lind:~. !!ão 
acabou um. (Apoiados) 

O S&. AL::IU NO AFFONSo: Sem duvid(\. 
O que estou fazendo, seja Já como for, h~ 

um só discursso. 
o SR. . Jos:E MARL\......-o: E depois, o prece

dente está est.'\belecido. 
Outros Deputados em um só discurso falla

ram duns vezes: o orador faHm:â tres. (lUso) 
O SR. AL)!INO AFFo::>So: Peço ao Sr. Pre

sidente, para._ terminar segnnfla- feira a pre
sen t~ oração tito sem me ritos. (Ntio Apoiados) 

Não precisa de ler o Regimento: não gosto 
muito delle, que me não parece boa cous:\. 

Basta ser um pouco be11evolente. (Numc-
1·oso.~ Apoiados) : e o.ttender ús unauin.es 
reclamações da Camarn. 

0 Sr. PREStllE:t-.'TE: 0 artigo 13i llo Regi
mento he expresso: e a l\Iesa n:Io pode dei-
xar de cumprü-o. . . 

O SR. AUllNO AfFONso: V, Ex:. pode 
deL-.;ar de ser tio severo para commig-o. 

Todos os Deputados f<\llaro.m, desdCl que 
nasceo o Congresso. 

Ee a primeira vez, que tenho a. felicidade 
de fallar: e ainda uão cuuclni o meu pensa
samento todo. (Apoi!l<los) 

Vim á tribuna com o fim esJ>eCiul de con
tar ao Paiz o que se deo commigo no Ama
zonas. 

Conceda V: E:x ., que eu termine, quando 
pedi: e prometto, que ni'io faltarei mais. 

O SR.. PRESIDENTE: O que a !lfesa pode fazer 
ao nobre Deput..1.do, he ter a. mercci<Ji\ tole
rancia, :~.fim de que conclua o seu discurso. 

O SR- A!.~UNO AFFo;..-so: Fallarlte discorrer 
sobre uma mataria. 

A gronde interpretaçüo conforma-se com :• 
liberdade. . 

Não -pode um r epresentante uo povo deixar 
de tel·a.. 

~lei não ordena, que eUe fique entupiilo. 

E si ella o ordenasse, nã.o ~ria lei ; era 
nm monstro: Commodo e Caracã.la teriam re· 
suscit1.clo omnipotentes. 

O Direito rlisse, que as Constituições d'elles 
eram nerari:~S, e a.ttentatorias~ 

<( Nerns est leges videri Commodi ef Cara· 
c!llce . » ! 

Que vale observar, r igorosamente, á. lei 
nas cot~as pequenas: quando ella não se 
obser va nas coust(s grandes~ 

Este R.e:;-imento tem sido posto pelo avesso, 
mutiplicadas Yezes: est.;i, desacreditado; he 
um defuncto. 

Como se demora o espírito de V. E:t. nas 
disposiÇÕes ma.terines deste Regimento ~ 

Toda a antiga. scleocia, que V. Ex. sabe, 
cour-íd<l. o seu pensamento :i. benignidade. 

Os Jurisconsultos Romanos, que eonheciam 
o que he justiça., aconsCllham prudentes, que 
se mitigue, e se abrande o rigor ferreo do 
texto leglsla.torio, para que vingue a essencia. 
das Leis. 

;.Benignius leges interpretandre sunt, quo 
voluntas earum conservetnr ! " 

Sentença de Papiniano. 
Só he Lel o que o povo manda com )mperio: 

ou orden'1 na Constituição de seu Paiz. 
" Lex est, quod Populus jubet, a.tque cons

tituit " ! 

Disse Gains. 
A r:J.zão d'Estarlo não pode deturpar os 

direitos ila nature7.a: 
"Civilis ratio na.tur-alia. jura con·umpere 

non -potest " ! 
Diz o Digesto. 
De>e·se preferir a significação pura, quando 

a lei u~ de uma duplícidaúe de sentidos, ou 
da p<üavrns. que podem prcstnr-se n. sentidos 
diversos : soltr~tudo, qu~1 ndo d;\ significação 
o.doptnda se lJode compreheuder o pensamento 
da. lei. 

·• In ambiguà voce legis, ea potius acci
pieucl:l. est significatio, qme vitio caret : prre
sertim chm etinm -voluutas legis ex hoc colligi 
possit ! 

Sophisma e falsa o pensamento da. lei, 
quem g·uarda a disposição litteral : mas 
encurta, ou restrin~e o seu pensamento. 

~ -In fraudem véro, qui, sal vis ver bis legis, 
seutentiam ejus circumvenit ! 

O costume nrr:tigüdo, com razão, se guarda 
como lei. · 

" Inveterat.1. consuetutlo pro le~ non im
merito custoditu1• " ! 

Deve, antes de tudo. ~·er-se o diroito pra
cticado em c:1sos semelhantes, porque he opti
ma ioterpretac:io o antigo costume. 

" Imprimis inspiciendum est, quo jure civitas 
retro in ej usmodi casibus usa fuiSset: Optima. 
enim est. legum interpres eonsuetu.do '! 
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São innumeras as seotenç:as do5 Sal:Jios 
todos. 

Nenhuma sociedn.de tem o direito de tirar 
a liberd~de da manifestação do pensamento. 

A lei, que concede faltar rluas vezes a. um 
Deputado, "Precisa de ser interpreta(.{a. 

Não pode ser que, quem l"allorx Hm.fl ·~().; $Ô 
durante dous a.nnos de legislatul'<\, nii.o tenha 
o direito Si'Lgrado de dize1· tudo o que pensa. 

Si a palavra m::~.terial <lo texto legislatorio 
não }lromulg<t est<t liberdade: 11e otficio nolJre 
do juiz supprir com equitativa e escru1mlosa 
consciencia. 

" Guod legibus ommiti~um e:;t, nou omiltitur 
reli[Jionc judicantium : ad quorum olficium 
pertinet ejus quoque testemonii tldmu. qu~d 
integrre frontis !1omo dixerit, perpendere " ! 

Costuma.sa nGsta C<tsa n. benevolenci<J. : e 
muitos collegas tcem rei to longos discursos, 
tomando a m~o p~la Ordem. 

A hora soou : c en estou, m:tniicstamente, 
enf.ro.guecido o enfermo. 

O anno passado nli.o vim nqui : uüo pedi 
licenca, parJ. est1.1' ausente ; não racebi o di
nheiro publico. 

Os hom!lns de bem, e os sertanejos de uma 
só fe, h1 est5.o lJeUS\tnuo. 11ue cu hei do tlescm
penhar-me d'este uií:llcnltoso maoclato. 

A Mes.1. conforrnn-se com as opiniões una
nimes : e V. Ex., que he o Prosülúnlc clc,;le 
Congresso, deve COHccdcr-me o di1·cito •lo aca· 
bar nn, outr:\ se~são csto tlesalinh:ulo e impcL'
feito discm•so. 

(Muito bem! llluifo bam! O OL·ador ho com
llrimentado). 

SESSAO DE 10 DE OUTUBRO DE lS!í'~ 

{Yt1ie p:.~..g. 2-\U tlo Gu \"OI.) 

denses. Então, não (;Ogitava de restaurar um 
regimen, nem das pessoas que o represen
tavam, mas de instituir o governo do genuino 
partido republic-ano. 

E desde o momento. Sr. presidente. em que 
os ;J,migo.> do nobre dcput<\do, que .iú. vi em 
saliente posição nas fileiras do meu pll.rtirlo, 
com espantosa SU!'pr·eza, entregaram o g-o
verno do Rio Gra~1de nn.s m::los (los inhnigos 
tradicionaes do P<trtido republicano, desde o 
moment.o em que o ga.sp:.u·ismo, :pol' u\tra.iante 
tl-(Llnoia de amigos do no1m~ depu.t;,.do, fez-se 
governo ostensivo da min1la. terra, alJ~wdonei 
a acç:iio pacifica. em ']Ue me agitava, para, 
sem rebuço, enrrentl.r o 11ovo potter que era 
preciso cler-ri bar. 

De:>de a conspu·aç-J:o da pL·imeira noute atê 
ao momento da victoria, embar·quei 1ranca
mente, ostensiv<'mente, todo o meu esforço, 
toda u. minha ac~iio contr<J. o governo, que 
nos amesquinhavtt. Só o meu partido, que é o 
>cll1o J'.l:,,rticlo repuhlie<tno, deve instituir <\ 
RE>public:t no Rio Grande do Sul. Pum que 
est:t nobre 't:tJ·eH.L S('j:1. cumprida. tenho feito o 
r1ue me pcrmit.tem as circumstaucitts e estou 
dct~ei'min:tclo :l lhzer t11uo quanto puder. 

N:i.o !'tú um re~ta.ur;1,doL· Ja Ie.,o-alídade. as· 
pil•tv;tw de cu,radC!' individual, no diler' elo 
noln•c •leptütulo. Fui um .servldot• do partido 
republictwo ;;cnuino, uo qun.l S. Ex. pel'
tcnccu e ..• 

O Sr:. DJmE1'~tiO Rru~:11w- O nol;re deplitn.
do.qtu~nd<) chl.lg-Ou ao Rio Grttnüe do Sul, jit. 
1:\ Joi rmcontmr o vartitlo l'cpublic:tno. 
os~. Ho~IE!W BAPTISTA- Sim. Encontrei 

,jü. or;.;-anisado, ~orno patrio~im. e opportunn. 
re\•lvcscel1Ci:1 rlc nossas gloriosas tradições, 
em Jbrte nucleo de Lons cidudios. o rmt-tido 
republic:tno, p;J.ta. o qual, e certo, v. Ex.con
eorreu com grande parte do seu esibrço e de 
seu tatento; mas ao qual, devo ta.mbemdizer, 
não o prendiam os inquebraveis lia.mes da. 
solidariedade superior das idéas e das aspi-

0 Sr. Ho1nero Bap-tista- mções commuus a todos os verdadeiros repu
Sou o menos competente para responder ao blicano~, porque o nobre deputado nã,o teve 
nobre deputruio. s. E:s:. •\iludiu iilllistente· nem o. prudencia, nem a força :para vencer as 
mente aos restaurJ.dores da legalidade no Rio proprías impulsões, \tS malquerenço.as aos in
Grande do Sul, aos quaes inculpou de respon· dividuos e permanecer 110 seio do seu -velho 
sa.bilidade nos attentados alli 1_)erpetrados no partido, ag·indo para realisar seu pensamento 
ultimo período anomalo e revolucionaria. ou encaminhando-o melhor, si o via desViado. 

Não fni restaurador da legalidade. Sempre 0 SR.. DE~:tETRXO RmEm.o-- Os nobres depu-
com irrepreheusivel lealdade. pronunciei-me 
contra o modo de ser dale,"<llldade reclamada tados é que se separaram de llli.m. 
pelos meus companheil·os :pollticos. Sempre O SR. Ho)l:ERO BAPTISTA- S1•. presidente, 
tambem desen-voln meu estorço pa.ra libertar assim como sou o menos competente para. 
minha terra do .domínio dos partidal"ios do responder ás accu&l(iíes do nobre deputado, 
nobre deputado,dominio insustentavel porque 'pol' talta.r-me autoridade moral, ta.mbem 
falto de apoio da opiniã.o,dominio eondemnado S. Ex. e o menos competente para accusar o 
desde que revelou~se attentador do respeito actual governo do Rio Grande e invectival-o 
às pessoas e á propriedade dos rio~gran- de re~ponsa-vel pelos crimes alli praticados. 
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S. Ex. foi o principal inspirador do go-1 ros CasB.al. que era. c11eí'e de poHcia, mandou 
verno que succedeu á junta revolucionaria ! ogo soltal-os. 
erigida. em 12 de novembro do ;J.nno 1XJ.ssado, o SR. Ho:~n:Ro BAPTIS'I'A _ ACl'edito quo 
foi a sua. grande almn., oseuprimeir.> dírector, ,assim se tivesse dado; mas a T"erdade é que 
que o estimulava e guiava em todos os seus ~ordem não foi cumprida pelas autoridades. 
actos · que sempre ti v eram o apoio do {íOverno do 

O SR.. DEliiETRIO RIBEIRo-O nobre deputado nobre deputado e seus amigos. Somente de
deve recordar-õe <J.Ue cheguei lá em 4 tle fe- pois de eu haver espall1ado em holetins pela 
vereh·o. cidade a respo,;ta que o Sr. Vice-Presidente da 

O SR .. Ho~IERO B,\PTISTA-Pois bem ; c!'imes Republica dera a minha reclam<t<-ã.o. decln.
couunettidos no Rio Gl':1.nde. a~assinatos, rando que ft•anoarnentc reprovava aquelhs 
attentado> á liberdade das }lessoas. rouhos e tropelias, que não se coadmwam com as suas 
depredações de todll. a sorte que se dera.ru ideas de conciliação, sõmente d»pois que o 
nessa época, naquelle estado, foram pr<ttica- commandan~e do !'egimento, c:xpicão Alencar, 
dos sob a immediat dírecçiio d3.s autoridades:: chegado de S. LUlz, re~la.mara Igualmente do 
investi<laspelo ,.0 ,·erno elo~ r.mígos do nobre cornm;~ndll.nte da fronteira comro. tantos_ atte~
deputado. " 0dos.:. e que foram soltos aqnelles rcspeti;;.tvels 

Pos;o dar disto positivo testemunho, em CtdadMS. 
relaçiio á minlw. terra natal, sem receio de I Emquanto os meus amigos, ta.mbem anti
contesta .. ão. gos amigos do noln·e deput:ldo, soffdam nas 

Quando alli cheguei ellcontrei a cidade I prisões, incommunica.veis, de sentinella " 
entregu~ ao ])arba:isJ?O de uns van.dalos vista, e.,_ miset-u.vel e cov:trdemente a_s:;assi
maltra~ül1os. que mtttulavam-se pa.tr10~as, I nado, na r.a.rnpanlt:t, quamto s~ approxtmava 
que fa2nm a guarda. e romla, durnnte o dr(l e ele sua estanc:a, o estim:tdo cidadão tenente· 
a noute, pet·correndo as rLtas· em ma.gotes \coronel ,João Pereira tle Escobar. por· ttlllil. 
desordenad~s. immundos, oste.ntamlo sua; <tl'- i e.~colt:.t de patt·iotus, commandada. pOL' um 
ma.~. pru.tt~antlo o de:;~·espetto ~el\·agom ai' falso a.lG~res, que _anrla.v:t em cumpl'imento 
tudo e a torlos. As f:l.mlltas occult..'1.v:Lin-sc. o <le ordens d~s autortdailes do "0\'erno do no
commercio cerra v a su:ts portcts. os mais Llignos bre deputado e seus ami.ros. " 
e x·<'speitaveis cid:luii.ns não )IC•uhun S<thit' !le 0 Sr~ D!WI'TI'IIl RIHE:;n.o d: um 'IP'trtc 
~uas casas, sou pen:t de um des:tcato c no- · ·· • • · ,L • • • 
lencia. O SR. Hmnmo B.u•nsTA-Sei de tudo. SUJl· 
·Dominava. o terr•ot• em todo o) município, puzet~tm que elle sn cnvolvern. no movimento 

Encontrei pt·esos no quartel do rcgimenLo. de 4 de r.,vert':il'o. qu:Ul<.b o.nliM't~ no muni
cidadão~ di"nos d~ toda rt consi-lera<;ão: L:i. es- i cipio {Le S. Fr•n.neis~o. n roi o ha.st:Lnte pa.r:~ 
taYu. o Dt•. João .Jo~u tlc Oliveit•a. Ft·eit:.\s, ~n- ; qua a.s n.utOI·id:Lrl~s m:~ndu.ssem :to seu encalc;o 
genlleit·o. co !lega. do nolm~ dêputa'.io. um I to·: <ti[ uel\a escolt~t que u assassinou tl'<tiçoeira
mem di~tincto, sul'io e re~peitaw:l. como · meutc, depol:> de ter elle se ren~lído ti. prisão 
V. Ex. deve reconhecer.lti.esteve pt·eso. pa.ra.: e~ de~po,)ado de suas <trmas; mais do que 
ti.\llar sú·daquelles que V, Ex. conhece, o meu: is;:o. St•. presidente, posto em terra, :timlu. 
irmão Dr. AI varo. medico, velho republi-: estrebuxo.ntc . os taes patriotas praticaram a. 
cano, cujas qualidades pe:;soa.es V. Ex. pude,. mais misern.vel pilhagem em todo~ os objectos 
cáracterisar. . . q ne trazia e a.te nos seus prop~·ios tra,jes. 

O SR. DE~IETP.IO RmEmo- Não ha duvidn. i A pl'Oposito desse hediondo crime, fiz as 
nenhumtt · tanto que for~Lm soltos. i m;\is energicas e severas reclaml).ções a.os que 

O . Sn.. ~O)IERO BAPTISTA_ Em tão o.pre_) exer~i~~:am o poder p.u~lico no estado, para 
mantes circumstancias, vetHlo os meus am gos qu~ i~~~--_:n pre~os e J:Hocessados os l.Jn.rbaros 
victimados e perseguidos pelo crime de serem; ass,\ssmo~. 
republicanos, muito em· orn. adversos ao go-l O SR. DE:IIETRIO RlliEIR0-0 chefe de poii
verno dominante ; <L população a.~soberba.tla; : da mandou prendel-os. 
a cic~'ule em mortificante d~salent?· tomei o: O SR. Ho~fERO BA.PTXSTA-Podia ter man
~arudo de fn.zer o que.em mlm c~bia ~:n de- dado; o que é certo é que elles, por muitos 
Jesn. de l!JeUs co~panh~u'?S e de mmha c1dade, dias. perco1•reram ostentosamente a cidade, 
reclamet ~nerg~ca e mststentemen~!=! aos q~e vangloriando-se da. horrível faç:l.nha, e só 
esta;vam mvest.~do do poder, ao v tcc-Presi-, fomm pre..<:as alguns delles muitos dias ue
dent~ .d~ Repubhca, <.~oo .gove:·nador do estado, pois. Ainda mais: foram assa.ssin:tdos em 
e ate a 1mprensa. prov1dencms. 1 s. Borja, em um um confiicto, o tenente-co-

O SR. OEMETRIO RIDf.1RO- Fique V. Ex. · ronel Marciano Loureiro, na. Palmeira o ca
sabendo que s& tive conhecimento de quere- pitão Dommgos Mancha, quefoi esqua.rtejado, 
clamava por intermedio do ~enhor. O Sr. Ba.r- 'et<:. etc. , 
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O Rio ?ra.nde ~o Sul esb~'a. em ~v_olu~:M. 1 c agi~<ld;~. ~t·que_llrovinlia ue uma revolu<fa.o 
em_precrso pume os rebelhosos, dtZnl.m . n;; \a. CUJOS eiteJI.os nao se res'stem no pr•imeiro 
<tmrgo;: do n~b~e deput.tdo. As e:;<.'Olta.s talha- , momento; mas o que nii.l p~de c; ;\!front<w·nos. 
va.m os mtmrc1pio~. tlepl'?da.núo e violenL;I.ndo 1 é fazer a ín.\ustiça. d > respon"<tbilisar o "o ver· 
0.3 :pe.>s~ns e a.s COUS<l:S· Jüvia. lll"!l intuito : ne e O })l~I'tido l'~})UIJ!icano pelos iàCtOS crimi
extel'llUlll1.l' o~ repttblicanos ; por tsso, :\S es- nosos a!lr p~rpetrados. 
coltas obedecmm i.t uma ordem: mat:~r os 0 s,., DE'l~I'"lO r·~IB"'rRo A · 1 · d · · - b ' !b· 1 ,. • • ••· ·' " " ' "' - · r.o ermlcta us prrncrpa.C3 ~a ec1 as r~pu~.u:a.no~ . u.utoJ·idu.des crimino··t;; o demon·t .. 

As a.utorrdades que mspn"J.l"J.Il1 e p:·omove- "' " 1 ,\nl. 
l'<l.m o assassin:~.to do inditoso repltblicano. tle O SR. Ho)!Jo;Ro BAI'TIS'rA - Ntto púde de-
meu qu t!ido amigo, . permaneceram semure monstt"<~.t' · Amda llt\ J?Ouco, um t.~l Ctl.rolino, 
ill.vesti.da..'l uo poder publico, gosa.ntlo da. ti>n- com algun$ compa.n helros, . dizendo-se ;J.Jnpa
fiauça. do governo dirigido pelo nobre deputado ~o !X> los ropubli~_nos, vwlentou um cida
ate ê\O dia, 17 de junho, em que o pttrtido d:to, de quem sub:ra1~ cert."t qua.ntia; t~.'i <tuto
repuõllcano reivindicou n. dlre .ção <lo estado . rl<!-••des ~e Polo~ ttgJram }Jrompta.mente, e o 

Diga, e~pliqne o nolJrc deputado a,o p;.tir.- cr1me .nao flcou unpu1:e. . 
que modo era e;;se do govemo, inspirado por Os ía.cto3 qu.e o~ n.m1ges_t1o nobre deputado 
S. Ex., pt'OV'al' qne não er:1 respo:1s;we1. que m"ndam pul'l!car· e que sa.o IJertidamente ex
não tomara. a mini ma parte nos tl.Ctos de \'an- piorados pela 1mpren:>a adversa. teem tido em 
dalismoentiio consummado no Rio Grn.ntle do gr-,m·le lltwt.e desmentido formal. Lembro-me 
Sul~ d" que pessoas a.pt•esenta.d.as pelos vencidos de 
. Es~ govel'no, não ha. negar ,tinha. co-:pa.rti- 17 de .i~nho CO!l).O vietima.:; de depred~ões dos 

ctpaçao nesses crime!!, mantendo como a.uro- repnbl.Icanos, '\' lerJ.m dedaror que .os fuctos 
rida.des de sua. confi.an(:a os mesmos homens eram · mexactos. Quer V. Ex. melhor teste
que íospiroram ou fomenta.I'<l.m o ns.."<lilsin~\to munho que este? 
<lo inl'etiz tenente-coronel.Jruo Pereira. O no- O SR. Ds:uETJ.Uo RIBEm.o-Pa.•·a q11e ha. de 
!Jre dept1t.arlo não púde contest:.t.r isto. neg-.>J:' _ . . · • 

O Srt. DE~IETRJO RmEmo-l'orque n~o lh- O Sn .. Hom:aa BAMtsu-Estou indicn.ndo 
l'am mantidas por tt.inlta intetven~~o. f<\ctos que são pnblicos e incontestu.di:l.>. Não 

O Srr . Ho~rE:. o BAPTISTA-Mas et;t 0 "Uia. nego que se tenham dtuios attent:J.dos e crimes 
do governo. Fo.Ho de l1tctos, que testem\I~hei 110 Rio G~·ande . .O que 11ego ~ que e~es _atten
ern gt•,\nde parte, e fnllo de ü\Ctos, porque w taLlOS e crJJn.es SEtJUffi pro1~onclos ou msptl'tl.dos 
com elles se 1leve responder á:l accu>l:v,:\ies do pelas ;J.Utortu~des repubhc~nas. Quand~ teem 
nol>rc depuf.:.ttlo .. O juiz. municipa.l. que Jbi o log;.u· esses factos. as a.uto~ld~des republtcnn~s 
me:s~o CJ~H: cons•derou susp2nsas as g;M-antia.s pc·rseguem e punem os cnmmosos. Que 111:\Jl< 
COJ!:itlr:Uctonaes, o 'teleg-J.<.to e o comtn•tmhnte quet· o uol>re tlcputado1 
tia. pohci,t, todos e.;.tivemm investidos üe seus O SR. DE::IIE1'Rto RmErr.o-Y. Ex. <le-ve estar 
c:w.:os u.té 17 de junho. l•·mbrado que um;~. :tu~orid;.~ de de:aca.tou o 

O SR. DE~l'E:TlUO R:mBrRo di~ u1u apt\rtc. disr.i~<:to cld<J.dii.o El'nesto Paiva e l'e~~beu 
o SR I·I·o1""RO B\~ _, 1.~. ··t mantiesttwoes de agrado de pessoas do go-. ·= . ,.·rn,-.. l'A _., mmo 1~ o e o Ye!.'llo 

l10bt•e deputado não pórle 1.:ontestu.r que te- • 
nham Sido demi~tillos pelo novo governo . S. o SR. Hom:RO BAPTISTA. - Este facto e de 
Ex._ póde ilizer que empenhou-se para que fo;;- ca..l'<l.Cter esp?Cial. O delegu.do de J.lOlicia. es
sem presos os assa...~inos, exoneradas a.s auto- ta.ndo a u·rom~t· um movimento hostil ao 
ri~a.de.; , puui4os os crimillosos. r~peitada. ;t go..,erno, e!l1 Porto Alegre. sahiu para<~ r Ut\ 
lPl, mas ni1o pode nega.r. . . com tre3 ou quatro pt-a.ças. Encontl"d ndo o 

o SR.. DEME1'RIO RmEIRo üà um :l."arte. Sr Eroe•.to Pt~iva., cujas di~tind.a.s qu3lidades 
"" não ponho em uuvida., que era :.Lponw.do cotao 

o SR- HO)IERO BAP1'JSTA- ~ias não . Pois um dos pro:notot•es do leV"{I.nte, j;i. á. r~ente de 
si clmguei, desesperado. a :\pl)ell::\r p~.rt\ a :dguns ciclt\tiios. depois de trocadas pa,... 
hoor<~. tlo govern:.tdot-, pa.m que não ma i:> per- hwras e razões, qne ni1o posso precisar, o 
mitisse os a.ttentado.> c.:ommettidos pelos seus dei ~ado deu-lhe voz de prisão, que uü.o loi 
uelega<1os, :l.cl'C'ditando que ellc se compcne- tütcndida ..• 
tr·as:>e da. resllon~al.lilidaüe do lKl:;to que OéCU· 
11a.va. ••• 

O SR. D~ruo RltlEUtO - E cle"iu. actoedi· 
i9r. 

O sa. HoMERo BAl'TISTA - Q;:; succe..•so:: me 
milicaram o contrario. O nobre depu o.do pód~ 
dizer que a situação do Rio Grande é a.nomala 

O SR. ALcmE; Lm.\-Affirma. (I deleg:~.do 
que lhe tlc-.s l~chou um t iro. 

O SR. HO:IIERO B.-\PTISTA- E' verdlld~. de:>· 
fechou ttm tiro sobr~ n. autoridade, resultan
do da.hi o Iament.lvel fa.ct.o_ 

Sr- p1·~sidcnte, nii.o applo.udo, como ne
nhum dos meus companheiros politicos :~.p-
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plaude, como ninguem póde applaudir os 
crimes, os desacatos; as '11iolencias que se 
commettam, porventura, no Rio Grande, 
qualquer que seja a situ~ã.o politica trium
pbante. Sõ tenho palavras de protesto e de 
indignaÇ;.itO para vituperar essas tristes scenas 
de vandalismos. Os republicanos temos, po1· 
nossa conducta moderada, l1onesta, patrlotic.-t, 
procurado colher a confi:mça geral dos ele
mentos sãos <h sociedade rio-grtt.ndense, e 
temos conseguido não ser de exol tados amigos 
do nobre deputado e do outro grupo adverso. 

O que queremos, franca.mente, e par:1. o 
que estamos dispostos a fazer tod<\ a sorte de 
sacrificios, é instituir o verdadeiro re,<rimen 
republicano no lUo Grande do Sul, tare!U. que 
nos e imposta por deveres tradiciouaes, como 
depositarias hlstoricos da doutrina 1·epublica
na ; o que queremos e dar úquella. terrtt glo· 
riosa. que tem sido a antemural das liberdades 
brazileiras, sob a egide do novo regimen. por 
tempo illimitado, :1 perenne pu.z confiante que 
estimula o progr~. a. riqueza., o aperfei<,w
mento. 

Si este é o empenho do nobre deputado. 
como declarou •.• 

O SR. DEMETRto RmEnto - Tenho demon
strado que e. 

0 SR. l!O)IERO BAPTISTA- ••. si este ê O SeU 
desejo e o seu objectivo, ent5.o o n~so fim e 
-o mesmo. Questão tlc det;~lhe. de personali
dades, pa.rt~. espirit~ Yerda.deii·amente patrio
ticos não de-vem co~-tituil fundamentO p..w..1. 
sella.ração politica <tpa.ixona.da, que tuuo des
troe e supprime. _. 

O Su. D~LETruo RwEmo - V. Ex. está· 
dizendo o que eu disse. 

O SR. Ho~mao D.-u>:rrsTA-.•• pot•que aos re
puiJlicanos que governam cumpre aspirai" a 
.justiça do julgamento geral e não es<a que 
estonteia e cega. Tenha o nobre deputado a. 
conducta. que quizer. Nós, os repu blicanos. 
proseguimos no mesmo objectivo, com o mes
mo empenho, com o mesmo esforço, com a 
mesma actividade, como :proseguimos hontem 
e como pros~"Uiremos sempre. (3lltito bem ; 
muito bem.) 

Sl:SSAO DE 20 DE OUTUBRO DE 1892 

(Vide ~~. 419 do GO \"01.} 

O Sr. ThoJnazDelfi.no -Sr. pre
sidente, julgo ser~"'ia a Ultima vez na.actual 
sessão que tratarei de assumptos referentes 
ao D!sti'icto ·Federal, e que virei â · tribuna 

reclamar a bem desta. circumscripção, que me 
parece. considerada amiudadamente, como es
tando fóra da communhão brazileira.. 

A digRn. commissão de or(lamento persiste 
no seu programma de estabelecer o equilí
brio orç.amentario it. custa. do Districto Fe
deral. 

As rendas do Districto Federal JJela pro· 
posta de orr,~mento geral da Republtca devem 
ser incorpor-adas <is d<t·Uuião, e tal esbulho, 
que outr-<1 designação . mais bx-a.nda ·não en
contro, mostra bem claramente o l'eSlJeit(l que 
se tem por este territorío e pela. sua repre
sentaç:ão, a menos que não signifique desco
nhecimento da.s condiç.ões em que vive pre
sentemente o pa.iz, e que não seja a perdura~ão 
inconsciente de antige6 modos de considerar 
e ver. 

A emenda que vou apresentar. assignada. 
por mlm, pelos·collega.s que commigo enten
dem que il.politica. do Presidente da Republica 
~erece apoio, e pelos que o denegam, visa 
11a.rmonisar os interesses naciono.es e Iocacs. 

A commi..~ de orç:amento, no projectQ 
em debate, consignou pa.ra a União os im
postos de transmiss;.1o de propl'icd3.de no Dis
tricto Feder-al, assim como os de industria. e 
protis::U.o. · 

São na. verdade in teressa.l!ltes as rnzões .i us
tifica.tivas da propostn,, ou melhor, de parte 
da proposta, pois que só se relacionam com o 
imposto de industria e profusão. 

Aftirma. acommissão.em resumo, que cx.er
cendo os poderes lé<leraes neste Districto 
func<;-.ões M3.lO,.<>a.s aos poderes cstadoaes nes 
respect ivos e:.--tados, :L Unirio deve lançar 
mrw dos impOstos. 

Salro. aos olhos a completa inanidade da 
argumentação . Nii.o exercem semelhantes 
func~:ões os pod,tlre.;; lec1eraes. Procuremos 
juntos, si quer a commissilo. Não os encon
traremos. Dos tres poderes constitucionttes, o 
unico 1.ue não possue o Districto Federal é o 
judiciarJO, que, entretanto, é, ao menos em 
parte, :pago por elle. O Poder Executivo lo
cal é apenas cerceado quanto á. manutenção 
da ordem publica. 

As limitações do governo local são as in
dispensaveis para não trazer embaraço á 
acção re.,"'lllar do governo central. Ma.s exer
cessem os poderes federaes iaes funccões, niio 
justifica. isto a passagem das rendas do Dis
tric:to pa.ra os estados, que é o que diz em 
summa a eommissão na sua proposta. 

A lei orga.nica. do Districto Federal, for
mula.da. em obediencia a -preceito constitu
cional, lei complementar do contracto federal, 
previu a materia. e o assalto em discus.'lão. 

A digna commissão, si não esquece. fin .... e 
esquecer ·.o.lei n. 85 de 20 de setembro de 
1892; e chamando em seu au:ii.lio disposição 
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do orçamento trausacto da União, quer re
vogai-a.. 

A emenda, sujeita {~ :~.:preciação da assem-
1>1&!., é a ,e;;uinte (U.} 

tos qu.e não forem da competerrda excil.\siv;;, 
da Uniiio, claro está. que pertencem aoDlstri
cto os impostos sobre transmissão de propl'ie
dade. iodustl'ia.s c profissues . 

Um n .. br · deputado por Goyuz, aliás muito 
conllClCeuor desses assumptos, sustentou a pro
po~ito doutrina. exquisitl. e singulon·. 

P<lJ'ecerá. i1 pl'imPim vist:~. qtte os prin • 
cipios ca.rdeaes de direito siio descoulLeci<to;; 
pelos sígna taríos da. emenda, mas é a digna 
commíss~o qu() nos forca.~" fu.zer-lhe pcn ' 0.>~1. 

.4. l~i OJ'gMica do Districto Federal. u, $el' 
revogada por tal maneira, melhor fl•ra não 
e:Xi3t.ir. e -para. que entreg-J.r-se o Congr.·sso 
ao tl>a.balho de tantos mezes e tanta.s di.;;cus
sões para alc.mçar, em definiti ''U, resultado 
t5o precario~ 

Si se pudesse nesr.a ultima hora de se..<oSio 
tão simplesmente a.l~:r:1r a disposi~.do do 
codi!!O fundamental do Districto Federal rela· 
tiva.ás sua.-; rendas, uma dilS m;J.is importan
tes. por igual ma.neu';l,, poucas disposições 
delle ficariam de pé, porque não sei que haja 
<tualq uer serviço do Districto que nio poss:. -:>er 
e::tceptuado na receica ou despe-ta. da 1Inião, 
a bel prazer de legisladores anciados pelo 
deficit. 
~ão pa.ssa.m os deputados as rendas dos 

seus estados respectivos para. a União, 
antes as defendem a r~rro e logo; m:1.s co1n o 
mesmo garbo e impeto passttm ns do Districto 
Ferl~ral. 

O art . 2• dl\ lei Ol'gs.nica do Distrlcto Fe
derl'L rooa textualmente que - além das 
ta..xas actualmente cobradas pela municipa
litlade, pollel·:i.. o Distl'icto F e leml decretar 
todos os impostos que não forem de compt: 
tenciil. exdusi Võ.t da união, i~ to t.l, o art. '2° 
equipa.ra. o Dist~·icto _Federal po;;iti>ament.· 
a um estado. 

. .oVina.!, com r-ara. exce!)(<iio. justifi t-:)da 
JlOr d.zer constitucional. o mesmo aconte\k 
em todas a.s leis existentes, corotlarias tht 
grande l.:i de 24 de tevel·eiro de 1801. 

Os impostos d:l. competencia exclush·a. da 
1Ioião .são os ~eguintes (Co11st lt\tição. ;u•t. '7•): 

-« 1\ impostos sohrc a. unportação de pr()(.-e
(\encia. estrangeira. ; 

2•, direitos de entrada, sahi<l:J. e e.<:tada de 
n•tdos, sendo livre o commercio de cab~ 
tagem ás merc:tdo!'ias nacionaes, ])em como 
ás estl'<.\ng::iras IJUej{L tenho..m pago iml>O$iO 
de importll.ção ; 

3•'. t<txas de sello, salva a restricçúo do 

Disse o nobre deputado que o art 2• da. le! 
n .fi5, d e 20 de setembro, dava. attr ii;uiçües à. 
União para. cobrar, cumula.th·:tmente com Q .. 

Uistl'ictoFederal, impostos sobre industx-i.;:.s e. 
prllfi:;sões e transm1ssão de propriedade. 

A inte:·pret.."l.(,~O se lm..-.éu. no 1;e:.!ed: do 
art. 2.• 

Si nos estados a Uniiio não tribut.'l. cumu
l;l..tiv;~.menta com elles as 1ndust1'iaS e proftS
súes e <t transmissão de propriedade, pC>is que 
t.aes im!)Ostos (Constituíl)ão, art . 9') l:'ào de 
comÇ~etencia. exclusi\"a. dos eStados., o i'.t.et<• 
.<ô tem 10,"'8.1' no Distt•icto Federal. creuilric-se. 
~si1n a. mais escandalosa e injusta. de,;islllll-
dade. que a. propria. lei fundamental solemne
mente c-oudemmt e repeli e, quando no § 2" elo 
O.t't. 1", diz : 

«0:> i1npostos decretatlos pela 1Inifto <len<m. 
ser un i!brmes para totlos os e~t:1dO> .>> 

A dt:SigunJdade em que :1 digna commlss[o 
ele orçam:"nto quer estabelecer· par·;l o Distr·i
cto Feàet'a.l par;,~. com o~ estatlos, e (toloros.'\. 
para :rualqucr espirito em r1ue exista o sen
~ : mento üo justo e do lcg:tl. 

D3VO esperar que serei attcndiclo na recta
ma~ào e no pl'Otesto que levanto. 

N\i.oser-á. t~. pdm~irn vez que isso acontece. 
Sou, pot·em, forçado a declar-a.r o seguinte:. 

O ~o,•erno (lo Districto Fede1'a.l e::>tà '()!'estas n, 
con-tltuir-se. Em potw<RJ dias elle esmr-.i,. 
installado, mal"J.l e delinitivu.mente fun~o
oa.ndo. 

Si. po1•ventura, as rendas que são do Dis
~l'icto Federol, pNpriedade sua. bem ~"" 
fo!'em cllammlas aos cofL·es do. União. e5tau 
hem certo que esse governo, na altur-a de
~ul\ missão, digniücando e honrando o JDa.n
dato do po,·o, defendendo os seus dinheiros, 
\)a de reclamar ffi:IÍS ruto a.inda dO que ilJ.ÇO,. 
com maior energi<J. da que o. mi.nha. 

E si não procedesse de tal maneira. não de-· 
;rerb conservar-se um só instante i Ji:·e.'lte 
dos negocias do Districto, pois seria indigM 
de honra. tamanha. 

art. g ·, § I•, n. 1 ; · 
4•, taxas dos correios e 

ller-aes ; ' 

Par:.t' evitar taes reclamações, origem fatar 
telegraphOÕ' fe- e i.o.e,•ito.vel de confiictos, e de qnel.lm do· 

prestí~:,"io das altas corpot<J.ções do paiz, peço. 
§ 1.• Tambem 

t'nião: 
compete prim.itiv(l.mente á a Ddopç:ão da eme4da, que, ainda repetirei,. 

1•, a insti t:ui~:.ão de bancos emis.."Dres ; 
2•, ::t. crea.~.ã.o e manutençã-o de al andeg-as. 
§ 2.• O.s impostos decretados pela · União 

devem ser unilbrmes para todos os estados. » 
Ora., si pela lei organica. é de competencia 

exclusiva do Districto decretar todos os i.m-pos-

terminando, vai assignad:~. pelos deputadi>S dQ 
Dístricto Federal que estão de accordo com o
governo e por nquelles que não appla.ndem a. 
politica. a.clWJJ.. p:z:,,ito bclil ; 1;milo bem.). 
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SESS.~O DE 13 DE JULHO DE 1802 gem, digo, que la despertou aquelle ardor pa.
triotico e produziu aquelles ímpetos da ci
vismo republicano, que já foram motivos de 

( ''iue p:tg. 2':!i J o so vol. l enthnsiastico r econhecimento da maioria desta. 
Camara e que sUo exemplo [\ ser seguido ou 

O Sr. Denl.e-trio Ribeiro - mod~lo ''ser ímitudo em todo o vasto 1lerlod,o 
Sl'. presidente, nrometti thtr immellin.tn. re- do futnri) d:~ uossf\ historia . (Apoiwlos.) 
sposta. M discurso que acab(l. de p~·onuncio.r o Alli ha i(léas que se debatem, ha opiniões 
noore deputado secz·etario :;era! do Sr. Vice- em elalioraç·iío . g é por unw.;:~ e por outras 
Presiclente da Republica, e vou razel-o em que os cidadii.os se dividem e se formam os 
poucas palavras. aproveitando-me. t\ exemplo partidos. 
de S. Ex., do presente debate; p:u·,~ espe-
cialmente referir-me aos acontecimentos do E' injusto o conceito tio illustre deputndo! 
Rio Gr;\nde uo Sul. E" injusto t: :10 mesmo tempo rtwelador do 
·, Sr. presidente, ponderando as grnvi.;s!m;lS pouco rrne no fundo S . Ex. tem observado a 
o~urJ·encias que se deseuvolYem em meu Es- política rio-~ra.odense. Lá., entre os meus 
t<~tlo , declaro que não posso pel'mitt:r, sem po.trido~.M dlscusSiies,em regra, vehemeotes, 
protesto, rtue l'elativ;lmeote ao;:~ ueg-ocios po- :U$umem à~ vezes, um grilo de virlilencia. las
li ticos t1e Uliuha term ~ohe loros de ~·erdaue timan:l, mas nunca preponderam, de modo. 
o.conceito f,•cil e i!1fmi:'dado, a.qui geralmentP. esta~el , sobre os elevados in tuitos da política 
extérua.-:lo, de qne os sucees:;.:~s de IJ t;aJ•) uer os hntitartlt>Q interf)S58s da politicagem. 
pature7A'1. l'ealizados nos Estados, crnupt·ontet- ?anl. llv:;, cotno deve ser par<\ todos os bt'tl.-
tam Blles ou nào os sãos princ! pio;: repnblica- zileiros. n. política. tem um uuiM fim - e este· 
nos, s..\o pura e simplesmen te o íH'Ouucto do esti•..te!iniul) oa ·b;tndeir-J. d< ~ Rel>Ublica., em 
parliunrismo local, (:ljwt~dos._l ~n;\ o li 1" !5<\ - Ordem e Progresso . 

Xão 11:1. duvide\ que este é urn ponto de Yi:::t<\ Comprellenrlemos que a ordem não com-
muito ao::commochticio ... :1h\s eu Hão ll~~~•o por·h pd dlegios. sejam tle caracter temporal, 
coucedet• quo o nobre <leput:ldo. pr~ra [Lrwr,- sejam de C<tr:\ct~r espirit,w.l ; e ]Jroclanm
ciar acontecimentos tla ;.:ravidade tlo~ que se Htos t.lo~llllt irr.:vogavel du. üout[·in:t repu
.::stão pc.s~nnd·1 no Rio ~Gt•ancle o11 pat':! cotl- i ,f ic;\U;\ a sep~r:t<;ii.o de~sas dous porleJ•es. E 
duzir-sc em discns:;ão destn. naturt!Za, Sll CDII· é por isso que- tr;;tc-se üa acçilo <lo5 t lleo
sidere c:tk\lmenttl :<p]l:-t.relimdo com a simples tisttts o!e ttualquer especie sullt•e o e~pi1•íto 
con:liçilo :il)solutn. d., enc.H•:-11-os !lo r•(•nto de p~h\ lição e pel:l predic.t, 011 tt•nte-se rl:1 ncc:ão 
Yist;~ grosseiro tle consti tnirem elles ulel·llS ,[, podl!t' :;oill'C t)S in,lhicluos, permittindo-lh~, 
symplom;\S da politica·rc;;;, _ lit:.ito.ndo·flleo tlll imped.i.nd~lhes a conducta 

0 DObre depUh1.ClO, IJermith\-me, eng:tna-.;c em liOlllC da lei ~ O (/UC queremos ê O l'eCO-
I'dllOn:!amente. 11hccimc;nto tlc tothtS ttS lihert.l:ules . 
. Politic:,zem, diz S. Ex. COl'responri,·r:i est:\ 1"~m i"tmun qni!:itões de c:tmpana.J•io que se-

expres&1o '";\um facto qualquer. eonde!ttUi\Y<:i p:u~l!"tl.IU c ;>.inu:\ Sép:u-am propü;;anilktas re
vn imlecor05o, a uma ignomínia em :;nJtt!ll:l. •u1hli..:au.:>s, nu llio Grande. Seria fM:il umn. 
Exprimir•t, talve7., si bcm inlcrpt·eto o pen- I w:r. aimhl • lnmon5tr·;~ l-o; 11áo <ic' ' '• put•ém, 
samento do nobre depul·\llo, um modo d<l 1·icl:t t\'I' I'Oil1.17.il' o que aiml:t l1:t voncos dias !on;!a
de l"!lriadissimos m:ttizes, nos r,u:tcs toeu1 se n:cute e:oq.u1.. Que o nobr·e lleputaclo medite 
pode:!l encontrar exercendo mul emp•.::;:<Lda ns can~HS re:1es tl•• a~it:l <;,.\o ']>Olitic:t. em minh a 
uctividar.le homens sem car:\Ct~r e :;c:ltl :;iitcc- terJ·a, e , estou certo, s. Ex . reconhccerú que 
t•idacle, eiJ;Hliios sem inrlepenrlenci:l, sem · p11- et•t•on rJil•ttHlo se dispoz <\ vir oecupar a atten
trtoti~mo, sem criterio, nem nmo1· ;, H.elJll- çii.n dtt Curnu ru. ptil'!\ ex:1miriat' O-:) uegocio~ do 
blica. 1\io Graur.le, ~:ncarundo-os ·'do ponto de vist(l 

ltl:•s não é politicagem o que se fh z no rtiC\ cb politic.~gem. ; · 
Grnude. O illustre deput:tdo estit il\udido, e. Sr . pre:>idente, o nat~·e tleputudo, intimo 
póde llcar certo, ni.i () conseguira jn \ ~11.!'- nos do g'O"i"<3rno, ou mais correctamenle, de S. Ex. 
assim como pretende, i face do paiz lllleirc, o Sr . Vice-Presidente da Republiea, julga, ao 
dentro do:;. estreitos limites dessi.'. furmuhl., - que pt\rece. que outro intuit o não t em sido o 
a politicagem - de que se soceorrem todos meu, tratando do Rio Grande, siuão aecusar 
que ninda não voltaram da sorpre2n rlit pro- o Sr. :\!arechal Floriano Peixoto. 
cla.roaçã.o da federação republicu.U;l, cujo re- Entrett.\nto ainda não. accusei o governo do 
gimen, se persuadem, 6 e il.eYe ser o prol ou- · !lfnrechal Floriano, uem o general Bernardo 
:;n.meoto do re~men deposto. Vasques. Ap~oas, nos discursos, que jà J>l'~ 

Não ·foi o. politicagem, repotil-o-1tei sempre, r e ri, teobo constatado à vista. dos successos 
para .não consentir que se cles\'lt'tuem os in- d11dos a. publico na irnpren&'l. desta capital ese
tultos .!l os atreitos da revolução de 12 de no- gundo assroprias revel:lções officialmcnte fei
;embro em minha terra, nüo foi a politiea- to.s pelo overno, que no Rio Grande houve 
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iodel1itaiuterveoção por parte do poder Cede
ra! ; e este conceí toaM bn. de ser confil·mado pelo 
no\m~ deput,,do. E' o nobre deputado quem 
aMb.'\ de nos fornecer provas demonstra ti t'<lS 
de que nessa in tervençito t em respons:'lbili
dades gro.vis::.imas o nosso V1ce-Presidente d;t 
Republict\. 

E o proprio nobre deputado quem confir
mou o conceito, aliás jil genernlisa<lo, ele que 
essa iuterveoção se deu, q lla!lilo, par« 
:-tttenual-a, buscou nntec"ipndamente prep<l l' ~ r 
o espírito d:.. Camara, dizendo e procurand(l 
provar que, si essa. intervençiT.o algum:c vez 
teve logar, foi em favor do Go•·erno que lit 
su1•gir<\ da revolução de Novembro ! Esse go
veruo, a que S. Ex. se rereriu., é o governo do 
general Barreto Leite. 

Pois bem, esse digno cidadão já goverM>a 
no Rio Gr<\ntlo quando nqni se <leu o aconte
cimento de 23 de hoYembro ! 

Esto.va então o Rio Granrle em armn;, con
tra. o golpe de E,statlo, d.ecklindo, posso nssim 
dizer , f[o momento affiictivo da politic<\ na
cional ! NiLo roi, por certo, ues;a oce<~siiio 
tlitl'icilim:1 para o Marechal, I]Lle S. Ex. llOU\'e 
de auxiliar o Governo r io-gran<lense. 

Ao r.ont~u.·io diss('l e:1trn as demoust1·;~\._-.._~ 
d~ ttrl iH:s·\o rpv~ ~·ec(~be:.ê a qu ~ l:Hti· n~ l't•a;:ee 
liLl~ Ci l !~:-o·u; roi . ~qneH:t (!\~e lhetkU {1 govi ·r
no do ttio Gramle assegurando-lhe npoio e 
re::onhecimcnto á sua ''u toridntle. 

Qnnndo, posteriormente, o g ovel'uO •le3. El\. 
era des:wat:~do em um~t ;;e,!i~üo fru~tr;\~la, 
como roi .t d:t tortale7.a de Snn ta Crn1., tbi 
:\inda pam o lUo Gr:larl<3 fJUe ti\·emos o 
cuidado e;;pecinl de ln nç;n· a s llossas Yista~ 
fr.ltel'nas c contl:ant·:s, chamando a postos os 
bons M1igos .. 

~rus o noiJl'C depnt.:rlo t·cf<Jrc-sc. com insis
tencia it inte:·ven~~1o qne solicitotl o gene:·al 
Barreto Leite a 4 de l'o:Yet•eiro. 

Granfle, <:lo~ ultimo.> di<l.s dê j:-tneiro, e abi 
encontrará a prova do qlle affirmo. 

Mas, Sr. presidente, · esses corpos suspeitos 
eram aJIOUt.tdos insistentemente -por occ<\sião 
da re>olttçã~ dil novembro como os nnicos que 
poderi<tm resistir ao movimento que lá se 
operava contra. o golpe tle Estndo. 

.-\.pós a rest.\m··wão d<t Coustituiçiio, os mo
th·os de suspekào subsist iram e at.: aggra
v,u'll.m-se, eomo so ve de mnuil'e!'tações, 
como ess.\ a que me refiro, elo 29, s;\ucciona.
da, si niio erro, pela :.ullu~siio do COl'po de 
trn.usportes, estacionado no Rosado. 

O 13' bl\ta.lhilo de intmtaria, pelo orgão 
do seu comm>lodo, 'er:t >isivelmentl3 :1dheso ã. 
P''litieo.'l tlcposta e o p~·incipal motivo das es· 
pel'il.li~·<tS dos reactores tle 4 ue fe>ereil·o. 

O 30, como já disse e confirmo, m: ntinba· 
se em um:~ reserva Sllspeitosa, parn. o ])U· 
htíco e, conseg-uintementc, pouco tranquilli· 
sadOt'<t no momeuto. 

Commaud:t va o 6" distt•icto militar o Sr. 
zeneral Btlcellar, · conhecidi;-simo tle todos os 
nobres deputados qtte fazem p:n1:e do e.x:er
C;ito. (Trocam-se apa;·tes,) 

Esse comroamlante, na \ 1\ !!:\ neutr<1lidade 
r1u,} ~~·'~:l~tter.,, hu.vi:-. ?'~:·::n' !t:do que .fron
teít•c, '"l qaa::tei:!l'~::c~·,~ l dl, rlistt•icto se 
grnJ':~s~~::l cs i>)ttlclo~os -~ ~n1 altos lm1.dos 
<\Ullmlciassem suas _ premeditadas raçanhõ"\s. 

Er:1 i1 sombra dwssa autoridade, estttnrloo 
rlnartel-ge111~ral r epleto ele otncines ..lo seu 
comm•tndo, q~u a. sctlição ia segnintlo o seu 
CUI'SO. 

l?oi desse local, sempre sofJ ns vis!<'ls tlo 
S1·. 13acellar, r1ue pat·timm os U$;;alt;\lltes \!;\ . 
Esta~lo Tel·~g"l":ljJh ic:t, à rrctlle olo;; qU<lCS ;;a 
ac:lraYa o m<:sm" cidadào .ljtte boje se t\rre
mctte ~cntt':.\ Erne:;to Paivn. 

Já tenho, SI'. presidente constmngimcnto 
em repisar n ~sumtlto làl'gamente e repet idas 
vezes nrpü t1~.\t:. v.lo : sa!l;ti\ mais ·Ull1<t ;e:r. a 
Ga.mat·a. qne <l -! rle fevereiro rrae;\S:>ou em 
Porto Alegre uma sedição, que set'h\ grtwis
sima si nos primeiros momentos uão fosse 
suífocada, j)Orquttnto generalisava-se -~com
binação por rliversos pontos do terrltorio do 
Est.'ldo e !>retendia apoiar- se em tres ou 
quatro corpos iudicisplinados adversa rios do 
Governa ou suspeitos ao Govcroo. 

Rr.pellitlos os t\S$ltl b n t<?s, !ti " " Esta~üo 
TelegT:-t phica t!ei;(;tt•nm m·nms COmblain, do 
exercito, mm1emdns ua bnodcleira. 

Et':\ en:ectivmúente em tnes elementos m!-
lih!.res qne se o.pohwam us espertUl~<~S dos 
setliciosos. e foi, por isso, que telegruphámos 
a ra;;.peito delles. nl<'S so a respeito üelles, o. 
p:wtir üo ditt 4, inicio fb seclição, u t ~ o dia. 9 
de fevereiro, (l<üa em que o genet•nl Barreto 
Lei~ assumiu o comm;1ndo do lllstricto, de 
C()11 fo~·midade com n a utoriznç:.'to que recebern. 
do rniuistt•o interino da guerm o Sr. Custo
dia lle I\Iellc. 

EDtN estes achava-se o 29, cujos oiliciaes 
e:xceptuados poucos, em documento poblico 
desconllecera m a legitimidade do G'overno do 
General ~'loriano. desrespeitando assim a 
autoridade do Chefe da Nação. 

O SR. . VALLA.Dlo -Não coohe!)O isso. 

Kesses telegra.mm:LS informei ele todos os 
ioc:identes o s:r. :Marechal F!orim1o e nem 
<trut\ só indicação me· abn.lancei a propàr-lhe 
que não estivesse de :tCCOl'do com a. aspira~ào 
de manter a ordem material e ao me:.-mo 

0 S::t . Dini'ETR.IO RIBEIRO -Não posso pre
cisar a data, mas recorra aos joruaes do Rio 

tempo o respeito a Constítuicão cln. Re
publica. 

Outro tnnto se infere dos t elegrammas do 
general Barreto Leite e Dr. Ba1·ros Cassai. 
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E si eram forças reuen<es r,nr:- se :tntepu- ,rr:as :Jgom certo, de que o Sr. Marechal não · 
nba.11J em :1ttitude suspeitosa ao ::.lmejado corre.;pondeu às reclam:IÇVeS que, em nome · 
fim de ter tranquillo o espírito pul.:lir~ do lh:s leis e Constitnição, lhü fez o Governo elo 
f::st:tdo, por (!Ue não <)g-ia o GoYcruo dn. 1 Rio grande do Sul. Tal é o resul t ·do gera.L 
'Cni:Io Sêg-undo os preceitos constituciooae.s ~ 

1

. do seu discurso, resultado que me cornpririn. 
Por que uáo impedir a 1lescrdem e a;:se- accentuar, si o simples exame detido das datas. 

gurar l\ con11n.n te trauquillidade, :tfasta.ndo a e conteúdo dos teleg·rammns oão fôra su:tli
Cànsn do mnl 1 Pois a !'or(.-a I~dimÜ ]lÚdo per- 1 cieDtes pera comprov:tr o que avc:tnço. 
tu~l~r ~ o~dem ou <~aimm·" SU<I pcrtt<ri.Jat;ão i O nobre deputado leu ninda outros telcgrarn--
nos Estados~ l m:~s cedendo ao empenlm, em que está., de· 

A Constituição é clar-a.. provar r1ue não houve intervenção da t'orç.a 
E si, D<t emer:;encia em que se Cl)COUtl':lY:l l'i!der·~tl no roo\'ímentol;croico !le 17 do pa.ss,.do. 

o Governo do l~St;tuo, t.:lndo por uotco emlJ;\~ i Muitos desses rec;1clos revelam d11biedade 
raço possível a es_qui:··,._ 011 eqtü,·oca posiy~o I de conducüt uns relações eutretitlns do Itama- 
do co.::nma~do 'lo dt:>trtc~o •. o Gove1·no da Um~o raty com o governo do Rio Gr:.1.ndc, no mesmo 
~st,~v~ _olJ:•t~tldo n pro:tde~c:lar, por que nao j tempo r1ne as mantinha cOlli os seus adversa
mdicarw,mos a conveotencu\ de qne o !_llar~ rios confe55os, e o majot· Faria, emissarío do
chal ordenasseM g-enel'<\1 Baccllnt\ nao so ! Governo federal. Ba.sta confi·ootnl-os ••• 
todo respeito ú. >\l\toriJ;I.de cot~sli tnilb tlo Es- 'i Q . t .·, •. ·" - ·--' • 
taào como >tinda 0 apoio da. í'vl'Ç~ n:1 suo. u.m .o. por,_m, no de,l0 DJO a qne olx:::;:ecem 
sustentnciío 1 · ' 'lS Müorcs. des~es t_eleg·~Q.mma.s em relaçao aos-

E' preciso ver som p:J.ixão ou l>reYençõ~s 0 1 meu~ _am1gos e a ~mh~~ y~sso:~,_ l<l.~Jeuto~
peosamento contit(o nesses Jespnchos e ,;ntão 

1

. npe~.l::o! ,Q~e se r,tenh:tm a.ss1m d~~cob~~to. o,.. 
o honrado secreta.rio comprelwnde!·á q11c não ~->~ ·Lden,e~ do .to ver no, offictaes e oJlicLo-

. solicit:J.mos M Sr. :.Iarechal Floriano iMer- ~-~ • •• " r. • _ 
1le;tç•Zo da fot''..';\ fe<.teral e muito menl)s o seu Ile~ qu~ :W con.orD:_Jem .~om _a _sorte e ilis 
auxilio, p:·otee<~lo, ou cous:~ que 0 vnllla, à .

1 

ereta "'ua.rili1. de su,,s 1nfor.nnçoe~ ... 
politic..'1. do E~t;~,lo. Com o que uii.o se "Pôde, por certo, confor-· 

O qne q ueríMloS era que nutoridades e mar o. Governo do Sr. Vice~Pt•esidente dt~ 
foi'<;:~s fe rlel'ü<l5 JJiio nos perturiJasscm a ol'Jra 'i Repu'ollca ~ com o -;·esla/;e/e~!;,1ento d(1 lcy(l.!õ
da organização l'l!]lllblié:ul<\, em qtle se .::m- dade no Rio Grande do S11l, isto é, dn. sitna· 
penha'--:.• r) g-O\'Cl' llll o.:;t:1.dottl. Qne aro\Stas~e 'I ção <)tte apoi<\>a o gol!lfl de Estado. Essa 
S. E:~:. o 5:-. \'icc-Prcsitl~ute ria Hcpuhlica os situa{;~o não póde ser recon!Je~iilil. pol' S. Ex. 
'liscolos do exm:eito lllle lhe devhun vbedien- ~ Sl' . Vicc-l?t·esidente dt\ H,,}pnhHea, !ial•o. 
cia.- eis o '}UO rcdam;w;uuos. si se :l.J1<)goa do CS[Iirito de S. Ex. a rudi-

l\!ui.s u:vht. alJsolntamente mais nndtt pe- j montar not~lo '.h~ co!Jerencin. politic~•. De . 
dla·se no {.71)vcrno dt1. União. f:1cto, si S. I~x. clei=-r.1· p:l.Ssar como reivindi~. 

E o que solicitavt\mos ct·•~ de nccol'do com cação lcgitim<t ll. l'e~tanracão dil. chawada 
o príaciplo f.:dot~\ti\·o. leg;tlir.lntlc no Hio Grnnde do Sul, isto e. de· 
· E o 1':tri••mos com i~ cnrdealidnde o confiam;a uma situação que :.1. revolução destt·uim qua.n

a. que n<>s 'hlV:\ olh•eito um pn.s;;>léo de r.::~nte;; do aqui ainda. ~overn:~-.a. o roarcchul Doodoro, 
tr-.\b..'1.lhos co:nman;;, om q UCl nos e;;!'or{:.'tra-! :>i tal s~ •!Cr. ~ep:to. como e <llle per·mittiu-se-· 
mos c~otra um governo qtl(; romtJN-a :~ con- · a depo~:cao Cl.llttl dos g-oyern<~dores dos outros-
stituição- corrleali<lu-.le e cou tian~a. qnc o nv- Est<l.do;;? · 
ln·e deputado mal comprehen!len ~confundiu o SR. YALT,AD:\o di um aparte. 
eom a 2l;·es>,f)•lJ'?ii<> tle "'Pi'C>Hat:tl( 1111e me · 
attrilme, partL poder allirmar r1ne r1uiz imvóe O St;. D:,)_mrr:.ro R.tm::~~o- Pel? q!te pa.--
ministros. •·ece, \. Ex. 1gno1~\ a. polthc<t do Rto Grande · 

Que peregrina argui<;~! E P.ll teria Sr. pre~ o~ ·' nii.o tem couhcdmento real _do _que_ n.lli se · 
sidentc motiYos p.:oru. !tear llerplex:o aute :\ c.,t,l }ltl~sando. O Sr. Julio de Q_,sttlhos. chefe· 
exquisita susceptitJilidad.~ tardia do governo, do movm1ento r~taur;tdO!', r eposto n.o lagar
si acaso nlgu~m. <']ne não fôr!l- o nobr:e_ cl~pu- !!U~ p~t'tler~ n 12 de ~ovemb~·o, e~p~_clmo sen 
tado· pretende~se qu0os conce1tos qmS11111Jmos lll'lll1eu·o acto nomea.::.1clo o VJ~e-:P!esv.lente do· 
por mim e.x te:·o:t<Zos áe<:rca d;t reorganização ~st<!do em nome tla ConstJtuJçao de 14 de· 

:: ministerial, em pn.lestr<o. com o Dr Antão de Julilo-
Faria, for:no imposiç;Lo de ministro ~ Eis um:~. E' eerto qne os mesmos restauradores dn . 
censur:~. que por si se destr6e. Nem cel1:1. me Je~<"ü!itlade nã.o respeitaram a Constítuiet1c -

- occuparci m;1is. reivindicaria .. , 
o illnstre secretario do noln·e Yiee-Pr.:si-

<lente rh r~epnbli~t, npezur rle sn:~ vont:ule O Sn.. VALLADÃO di• um aparte. 
manifestnde nosset· ho.;til,üpenns conseguiri1 O S1~. NtLO I'I·:IJANII.\- R.econheceram o -
documentar um Cacto, ate llf)lli conjectur;lwl, . principio l'a"olucionario. 
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'O Sa . DE:UETRI_o Ru-:c;mo-Pois bem ; ê um fDr. Bttrros CassHl, di~se-o, porque tinha cer-
' governo N"OlU~lOnarJo: Mns enti"io. rtu·~ _e! tez.'\ que do. rcYelaç-lo dessa cor respondencia. 
qu.e se ~nseguJU_ no R10 Gran•le com a. cn- l niLo re~ulttLJ'ia i:Jfam;l!)<"io nem pal-:L o pt•imeiro 
Jllt~osa Jnt: t·vencao do podei' federal na. Yida nem pa1-a os segunuos, mas sim proveitoso· 
pohtJca do ISSt:~do? A~le~m, t<llve7~ c,~ clefeu- •lepoimento d:1 correr.çilo do Governo do Es.;. 
·sore~ do acto mconstttucwual , q11~ repnz-se taclo nas s:.tns r t>lações com o Marechal Flo
n. autorid•11le em mão dos ;·epuúliMnt.s hi:f~G· r i ano. 
<icos. Ei~ um resultado bet11 problematico. Entretur. to ()nobre ueput:Luo via no alvitre 
-~e!ihor~;;-!u nunca s?ube o qne foi ontra. p:>- qne sugg:eri nm recurso üe v~ctoriosa defesa a. 
.üiC..'l. s1nao <\ l'CJiuhhcana. mas oem por i;;.:;o rr~cente mvestida uo Mareclln.L nos ne.,.ocios 
·llei io de <tcatar confh\nlemente as livr·es ma- . elo Rlc GJ:'ande. . " 
u~fest:ções rlo;; que,_re----?nheeenr!o ser <t ><itna- J Entcn•lo t:n•3 o 111elhor seria. confessar o 

·í;<:J.O de no5~0.. .T'a~•·J.a, tndependcntemeute de! :rr•avissimo t:rl'<-' :Jo.wit:l.x· no.-as prov•\S do .io.
:;oss" von~a_d~ llldtvJd,a<t!, f:~tàlmente repchli-! capacid:lt.!e pclitica., como ..• 
._ana, acetl:<1r:tm a h.epubltc:~ procl;liJl::vl;:. a I o::;~ V \ rr .on-\o _ ~0· '' <;"•· ~. q t m 

- _) , • , • . • . · "· ~ • h\.l.. ..... ' • 1!.1·"· e ue e 
l o de no~cm.1ro. J?.uv t<.am <l~ su:t Si!lCi;l'l- C.'lpaci-lade. Sempt·e a vaidade ..• 
dade 1 Del!!!. I hes e:"tlJamo3 demon;;tJ•açúes n;, __ 

. :~ondncta. repnblicnua, m:J.S ufio e jn:>to que I O StL DE:.r~·mro l~~t:r.mo -.~~~o vale a 
lhes recusemos o convivi.o frateeno do 11o::so 1 P·'D"- repr.oduzt:· a. s~u:9 ~ argtUçao que n~e 

· regimen, só po1•qne não se :Jbt•o'luellnm c,~m \ ll:l.7.n;_11 a;Ja1xon:ttlos mumgos t!••s;;oaes. . 
o rotulo do t·epublic.:'l.uismo hl:;torico. (Jpoi<~- ~a.o c:::tou i:J.lhnüc• de mtnba c-ap..~1d::tde 
elos.) · poll tiC:t, de_l !u. n~.da rn·csur:-o. nem alto. me-

Demais, nfLo fossem p?incipalmente os el'- \ l'<'ce <Jlli!Stào; mns (com !m·çlr.) o que estou 
1•os e a; n•:vJuezas, os crimes e ,. 5 ny.~stnsias n.!Tit•mararl?·. ;\tten•h V.: Ex.,_ e que o honra-do 
das i ricn~. pr<>.tico.vlns por mrii tos rotnta1lo;; 1·e- \·tce-Preswentc_ <h: h.~publ 1c:\ UI< \I r ecom

· puiJl ica.no~ h1storicos, e. eslou certo, <1 ·flc- mench\ o.sea crJte_J't.o com :lS .~sc:~ssns pl'ova,:; 
oublico.\ ;;r•ria !JCijà m"is e>tima<l:\ ~ a. sna de ~p~m;ia~fe poht1c~ que C$''' cln.!ldo com .a. 
~rn tiea u•M vet·do.tdeil'it escola tle edue;_1ç='io s:H mlchz !Ot'!rrcnçao no:; negoc•os do R1o 
,'>Olitir.a. (tlpoõo.dos .) Granr.le. , . 
'· t.Ia.s ou•:o :uwi e tenho ou\·i·lo mnit:~,; vezes .o\H:;·mo •! :i ~. ~ · Es:. d:: o:scM;sas J'ti'OV:lS t.le 
·f0t·a J;Hju i fal!a.r com distinc~ão do t·~pnhlic:t- c·~lNCI'.bt! C? po!it1~~, n;~odi~r.nt~ . lW. !enlhl ou 
·nismo histnrico, c. entretn11tn, 5í iiwa1110, uao <:<lyaclllntl~: ::.ao con:;a~ mmt~ clt !oerentes. 
~otej:w cet•t idõe:> de P!Jlf.'<\ repnhiicnna ,~11 Rep1 to : S · l~x. eJ•J•na o en·nm :;.em pro que 
contrl<l'iumo5 t t\l>•lz. nos mc~mo3 11!1:wos pretcn•le•· tt:tel:w os Estado~. • · 
dest:~ Ga.mara , ouvinrlo-nos c conmos~o de li- O Slt . V.\Lr .. \ o:i.o rli\ 11111 n.pnr te . 
bern.ndt> nasto recinto, rrncm prrl~t;\ v a , om o St'.. Dtml·:'l'tl:n Rn~t(lllO - Enznna-se 

_ dczem!•l'n rle 18SS, o ~en hraco fvt· te <\ 1'-'lli.:b \' . Es. O nue ou fJUCt'O ó qtlO o GcJ\·éi•nv n[o 
:noua rcbica •. d:\ antol'id:l.•l r~ pt•cpnt•Jlll~. flll '~n - it~ler,·c;li!t\. B fJUaudo o !iz<'r, tet·ú., como 
do aos ouvtdo~ desta cheg .. t~\lll a . ..; Yllll'ar;u:;s I :1:,:orn. o io~nr.cc:>so. 

· so~oras cl:~. p:tlnxt•:\. <õloqucn te <lo gt•ntulo · :-.r"~ ','. Ex. uiio ahanrlona. o scn ponto 
~.~•tado•· Stlva J ~r·•hm, o precm•;or a~tcln.l: c ,.te vist:t : j r..l~u. qnc no n.:o f<•·ando sn l!a. im
i!'llmc:tl ittto ci:t victorio. de 110\'~llli:lt'O d~ 1St~".? . pnls<'S .t,~ FI)'Úic<t:le"', d;;: p:üxües partltiurias, · 
·:AJlONdus.) I de tlcsr-jos :enl ~ont: ;lns. 

1~· {l l''~r.i:~n nctthnr com cs..<e exclusivismo. Dn\·icJo cu cntret:tnto. rh emin~>ncio. dns 
·11:tl'n. ~<Xig!J·mos tle todoS O~ lm:.7. ileÍl'OS :!S (~e- t)Ua!ioh•leS :l;QI';illS e in tÓ!IcctuacS ÜO nobre 
monstl•açõ_e;; tlos seus SCJ?t tmentns nn COO\"IC- •\epu!.:.l;lv, par:\ M.ii\!1\ r-:opitul:~l' o:; motivos 
·ÇÜeS J'OltlJ(:t\S por Utll SO ]li'OCCSSO. qne t]c\:e rte UOS5:t ::etividade f)(l\iti ::1 . 
·ser com;nn~ n _torlo~. e qaa sa d_e,e trarlt17.l!' D::o minllo. pc.rte r epillo esse CO:JCilito . As 
na de•.ltcnc;ao '"t.e/.l:gente . ~ serv1ços rencs 11 ncss:ts lnctas. j i~ o lli$se, se rerem em toro o de 
·:;ausa ela RepubiJCa . (.-1po•a.:/v.~ gerr.1es.) ide"s e <miniões . 

E ni'io sotl sus~ito f.•llanr!o as:im, porque. Sr . pr!!~ideo te, insistiu n.ind:). o nobre de-
como jit disse, nunca fui seoft.o !'<>publica no. pntado 13!:1 exagerar :•s propol'Cões do ~am
uem externo umn. opinião de OCC<\Siiio, p.'lrqne h:rrdeio da. c.irlade de Porto. Ale:rroe, h.cd•ondo 
semp1•e enténdi que se a organizaçil.o política (cito c'l'im.i»oso pr;1.ticado !)ela JJfa•·<rjó. . 
da Kepnblicn de>in. caber tos que a prctiica- Das ioforrna<;ões que t enho r~cehi·~o , e que 
ra,m, impossível em, eom.tutlo, deixar de i;- rep?~o fitledi.~o:1s, não. po>so mfel'lr que .o 
buscar. ontle quer que estrvessem, ru; V«r•ln.- ca pttao-teneuto L:~ro ;s(',lll· merece1lnr da m:us 
ueira.s nptirlõ~ àdministra.tiv"s· ( ,!,z>oiwJ.os .) l " ve censor1t. Seu_ procedim~oto foi o umco 

Sr. p•·e~idente, quando disse, em di~CIIrs" possi'l'el e ver~al!emuuente rlii!'nO. 
a.ntérior, que porli :m.ser·publicado~ os t<>l~- . O·tcli1 a. l'c.<!o.tr.:-c.~.r.<o d?- l~f!«l.iri11d.e, ~lguns 
"'r;·,mmas t•·oc~.d· •s entre os Srs . Vtce-Presr- dtas decorreram no meto de ung-u-tlas rle 
.Jente da Republica, general B::.rreto Leite e muitos e d:1 perplexidade qnasi geral. 
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Depois, é ag&Tedido pela. autoridade policial, 
ou antes é golpeado de morte pelo delegado 
de policia, o prestimoso cidadão Ernesto 
Paiva, que a 12 de novembro fôra o org-:to 
do povo nn intimativa, que este fez ao presi
dente Dr. Julio de Castil!los, parn. QUe S. Ex. 
deiÀasse o poder. 

ctimada brutal selva.gGria, tantas e tão pro
nunciadas sympathia.s consagre ao seu algo:;. 

Diffidl era esquecei-o no dia das vindietns. 
O benemerito patriota. foi, pois, a primeira 

victima.. 

O certo é que o apreguado bombardeio de 
ttiDt\ cidade populo&\ uem um:l. sõ morte 
produziu, porquanto esse mesmo soldado, da 
g-11arda cívica, que pereceu, foi victim~ das 
armas de seusproprios com}Janheiros inh~.1Jeis 
no mn.nejo das Comblains, fornecidas alià.s, 
pelos deposítos reilernes . 

Ess.1. violencia audaz, além de ser indicio 
que um:. serie de atrocidades se esboçn;-a, por 
si só produziu indignaçlio geral e Yet•d:<ueiro 
panleo no seio da populnçlio. Drtlli ra5ultou 
que o Dr. Barros C:1ssal cogitasse, com antros 
patriotas, que, como elle, até então ~e n1os
travam ind!.O:erentes ú, enscenação dt\ repo
sição, dos meios de por termo à situação ater
rador;,;. c feroz cread::. pelo governo imi_)t·e
vistamente lá arvorado a 17 ele junho, pela 
intervenção de forças federaes, de terr<• .• 

Aper.w dr~. cumplicid~.rle evident~ ch~ força 
pub!iC(lll(l heroarda, o c..'lpitão-teneute L<~l'<\ 
não tiuha moti-vo para cooj~:cturür r,~ue o 

. Governo Fed<n'a.l deb:asse des.'\mpat'<\th a <\U
' toridat\e re~lar do Estado, para apoiar e 
reconh~cer: ~ dos sediciosos. 

Impe!lida por ordem superior, ou q uiçã llela 
persrectim da luta entre a Namjo e forçn.s 
de term, umn. pequenr~lanch::t, que Ü\z o pro
vimento di!l.rio de cnroe á popubção dn ci
dade, interrompem o seu serviço. 

Mandou intimal-a, o Sr. c..'l.pitão-teoente 
Lara a proseguir no seu tl'l\OOlho, que não 
-podia contiuunr su:;penso,~em gra\·e prejuízo 
aa alimcnta<:.ão public..'1.. 

Apllro:dmaram-se do paquete "lfe;·cecles, 
junto a.o qn:~.l est:wa n h\uclut referida, os 
emiss:•rios do illnstre marinheiro, qunndo w
bre ell~:s se fez rorg:.1. de fuzilüria. Par:\ pi'O
tegel-os o capitã.o-tenente L:wa tomara pl'ovi
dencias, de sorte que à ~rovocadom aggt'e5-
sã.o do J1i eYcedcs, que j:\ tinha a seu oordo 
soldados do exercite, a Ma:rqjõ re;pnudeu com 
a metralhadora e moreu-se seg-uiudo o lit
tora\, re~ebendo neste tl~;.íecto eerra•la carga 
de fuzilaria. de todos os pontos tle terra. 

?\ão deixarei a tribuna, Sr. presidente, sem 
tirar " limpo o pensamento do nobre depu
t:\do, quando S. l!:x. pretende ex[llicnr o pro
cetlimento do cnpítlio-tcnente Lata p~lus sug
~<lstões da. ultlmaa hora. De lado n exquisitice 
àa nttenuacão, e acatando o cavalheirismo 
do nobre deputado, entemlo que S. Ex. CJStá 
o:• ohrigaç.;'io de dizer com precisão e fran
quez:t si •1 su:.1. proposi~..lo traz uo bôjo uma. 
iusiuunçào de caracter pessoal à minha indi
"l'idu ... lichtde . 

O SR. VALLADÃO- },lJsoJutamente não; 
CJmWdo muito ao Sr. Btwros Cn.ssa.l. 

O SR- DE:'itETR.IC RmEmo:- O nobre de
pu~o nã.o conhece o emerito lutador, por 
c;;o o ·julga menos coJ•rectamente. Jó. uma 
vez, !levido ao seu heroico despreudimcuto, á 
stt:\ energh\ rara e provada detlieação á 
Repnblica, :, foi ~lle considet'ado inimigo d:1 
P:ltl'ia, e sabe S. Ex. por quem·~ Pelo Go
v~l'llo Provisorio, quando este sacrificava os 
alto~ interesses da verdadeira orientação re
publie;ma ao objectivo condemoavel tle sua 
poli\i~a. m\ncuri;-., ruinó~~- c corruptor·;L, que 
t:tntos lll<l les tem trazido {LS nossas insti
tuiçues. 

Foi em maio de 1890, quando aqnelle go
Yerno resol>el't\ lmpór seus bancos emisso,-es 
do Rio Grande do Sul, que Bano5 Cassai foi 
tambem, como hoje aos olhos U.os fundadores 
d(t ltepublicn., um agitado;· sem objecti vo. 

X essa occusiã.o foi <Ütingido pelas balas dos 
it'l'esponsaveis soldados que ag-greclinm o povo 
inerme e o seu sang-ue e o seu e:~:emplo 
a ilneg<ldo prO\! uzil':lm um:1 rei vindic.'\çiio im-
mediahl-. 

O SR. V.u.LADÃo-Foi para repellir o bom
bardeio . 

Recordo-me ainda. que aquelles que então 
eram restituídos as posições de go'."erno, 
muitos dos quaes são os mesmos que hoje 
intenta.m minorar-lhe os alevantados .im
pulsos, porfiaram em r epetir coín enthusiasmo 

O SR.. DE:uETP..Io Rmmn.o - Estou r epro
duzindo snmmariamente n. e:tposiç;i:o, que 
neste momento acallo de receber, dos factos 
l.áoccorridos_ Não duvido dM minhas }ll'O
'Prias omissões, pois a ligeira leitura que 
delles fiz coincidiu com a audiencia do dis
clll'SO de Y. Ex. 

Entretanto ha nas informações que recebo 
um dado culmin:ulte e é que o capítão-tenea
te Lara à admirado pela: quasi totalidade d!\. 
população da capit;ü. Ora, é incomprellensi
vel que aquella IJt>pula.~Jo ' julgando-se vi-

o seu nome :nu•eolado. 
Hoje, apàs muito hr.ver feito · :>entir ao 

Governo Federol que a. legalidade restaw.·a.da. 
no Rio Grande seria. o regimen do adio e das 
perseguições, eil-o no seu _ posto combatendo 
um~• situação irresponsa.vel, para cuja defesa 
os amigos do Governo não hesítnm nliâs em 
externar acerca do meu illustre amigo 
ausente errados coneeitos, como o fez o 
honrado deput:vlo, que esparo, os reetific1rã 
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O Sa. VALLADiO- Nlio quero dizer que repito, qne um cidadão em taes condições 
elle não seju. muito IJom repulJlic..'l.llO; Coi póde deixar a SW\ vontade á mer~ê dessas 
talvez uma pab:ão de momento que o levou intim:ltivas ma.l 1)eosadas? 
a proceder assim. Demais, a questão não é unir taes ou quaes 

O SR. DE}IETRIO Rrm.nno- Plenn <i a republicano~, mas :Jssegurar n todos os rio
justificativo. de seus actos~ Outl'<)t:mto n::í.o gro.ntlenses a manutenção dt< ordem material, 
succede em reh1ção ao que pratica o ·Governo para. que na luta ]J~<citlc:J. th\S idéas procurem 
sob o pretexto de comba.ter o -parh\menta- totlos servir á Republica de accordo com o 
rismo. g-rào respectivo de suas convicções. Lá não 

Barros cassal empenhfl.ra-se na defes::c <h hfl mon.wchistüs convictos, ha :\penas pnrti
familia t3 da. moral, o g'Ovct·no pt•Jtend.e impõr dat'io:; da resüntraçii:o li<J p;tt·lameutarismo 110 
opiniõ~s à rol'Ç:t de 11.-tlas e corr1tpção de cos- Bi·azíl, intuito que combato e que o Go>erU•), 
tumes. E é s:tbido que opiniücs e doutrinas htlvez, não cleixe de prote~·er, consciente ou 
não se introduzem a maetello no cerebro inconscienten;ente. . , 
humano. Sà o tl'ftbalho e,;;fcwç-~llo e continuo Pe~gunto St er:_J.tre os mtimos do. G:~vet:no, ~i 
do 1Jens.·v1or lhe as~egm·a a :1s~imilaçàn dellas, no 5810 d :1 p~·o.rn·to govenJo!..ll~ opm1~u> l'tg-oro-

Pouco, porém, se pói.le preoccupar com as I sam'!ntedenmch ouresoluçaom;\IJ:lhvel~nente 
idéas nm Governo (]Ue, depois de !:1nç"n· os as~entacta. ile combater o p..'lrl:tment(trlSmo ! 
germens <h revolta entl'e irmãos. dci:~:n. pt•o- Qt.l,<es :~s PL'OV<'cS de que ? 0overnu reoiot,, 
seguir n. lutfl. fratl.'icida no Rio Grande, cujas ao renascnnento desse soph1~ttco systema 1.le 
questões collocou impatriotic:tmcmte no te1'- governo? . . _ 
reoo -da:: arm .. 'lS, c, já agor:.l., é bem pos8ive\ ,\o c':.~~tt·:trw tlc,; ~onv1cçno n.d'l"et·sa ao paria
que só nesse terreno poss:~m ser solvidas... mentan~mo, no se10. do governo, tenl~o m_o-

. tn·o~ para presuma', lta muita Yactllaç<lO 
O SR. Fr~ANCI~C~ GLYCEltlo- E nm. grave ,:ol.>ro o :v;sumptu. ( Si(lnaes t.le apJ>I·o•a?<"lo d~ 

erro, e o patt•to.Lsmo tlo nobre deputado .. - clive;-so; ;e11ho1·es dern~wdos ) • 
O SR. DEjln:'rR.ro J:nmmo- F:1ço um:\ N')s:a cümara o que se vé? Nn dire~ção de 

previsão de :\ccordo com os d:1dos de que clis· ~êUS tl'nlJt\lbo;;, t'!lll que indnbit:xvelmtmte o 
ponho, nlttS o meu e:;fo:·ço Scl·iL, crein-o o gon;rno influ~ dil'ecta ou indirectamente, as 
noore deputado, no sentido de impetlir a con- mesmas v:tcillações ~ oh&erv~rn. 
flagi'<~çKo dos meus p:ttl"icio;;. 

A todas a~ proYas de di~·na ;\\Jne~·ação eu 
me sujeitarei pam o tim de evit;u• ~a ,zuerm 
civilT que, inl'13li:.:montll. a Lhlta de tiilo !.!'O· 
vernamentn.l nti preparando em minha te1:Í·a. 

Con"l'"enciclo qu<: o ullico govet'tHl eap<~z de 
organiZ<1.t· P'tcificatnentc o H.io í.h·an,le em o 
do Generfl.l B:n't'eto Leite e Bttrl"OS Cass~>l, 
telegmpltei, lm bom pouco tem\)0 alncb, ao 
nobre .\htrechal F!OI'i<tno. 1lizenc o-lho que ::c 
congt•egnç:l.o dos elemento;; republicauos lá 
separado:; nece;;so.rhmeute so let·i:t 1le operar, 
salvo a.lg·unms excepções pes:o:J.'~~, mns que 
para isso em preciso não se despc1·ttwem es
perança.;; tb rJst:mmção dn lo~ttlitl:t·.le, cnja 
signillcação em a rest;mração do g-olpe! de 
Estado. · 

O SR .. VALLo\oXo da um aparte. 
O ::::R. DE)!llTRIO RmEmo - lntim:t-nos o 

nobre deputado a. que nos :<.f:J.stemos, en e o 
Dr. Julio de Castill10! Só assim seria possi ~·el 

, a união <los republic,\nos, julg.:.-o S. Ex:. 1\I:ls 
o nobre deputttdo assim me 11ermitte ncreditm' 
que S. E:~. não tem noção do que ~eja umt~ 
i'orça política. Acaso concebe' S. Ex. que um 
cidadão que se submette ás aspil·!lÇues rigo
rosas de hem servir <\sua p:ttrh1, cuj<) futuro 
nitidamllnte antevê, que se constitue ele
mento da~ confiantes cspernn,"'s do~ compa.
n~eiro~ e amíg:os pela muita fé que lhes in
SPll'a ~na conducta, o nobre úeputarlo presume, 

Ahi estão n maioria que npoin e a minoria 
rtne combate o Governo :1. deglb.di:u•em-se em 
tornorlo Govet•no, cxclustvamente em torno 
tln l.iovel'no, a. quem \ld"entlem ou nccnsam, 
ma.~ :tllllllll:tnclo com sntts l uttl~ pa~·l~mentn
l'GS o S<\lntar principio d:J. çfl:ectim respousa
lJílidaJe tl~ Governo. que pelt~ Constituiç;.1o da 
l{epab!ica p6.le e rie1e ser clmm:tdo a re
sponde!· 11e1a su<\ conducta. 

o Stt. GucERIO.- Os nobres deputados 
n1to f:\Zern sínão ptwl:cmentarismo. 

O Sa. DE:IIETRI'l RIBEIRO.-. De minha 
parte tlecbro que não útço partamentm·i:mlo 
l.lhcutintlo como discuto. u~o apenas úe uma 
:tttrilmiçiio irrevogavel em t01.los os rec3'imens 
liberaes, e:s:ercnm-na os cidadt\os em um re
cinto como este on em outro mais restdcto, 
díl'ijam-s~ às multidões ou aos pequenos 
dnlt~: critico os ac!'os iucorrectos do Go•·erno. 
que ~xorl.1ita das leis. E isto nüo ê parla
mentarismo, ab~ol:!tamente, não O. e. 

O que e;tou fazendo é prenuuchtr os futm•os 
.i nizos severos dtt historia, si o Vice-Presidente 
:Jiud;l. persistir em intervir nos Estados para 
~ul.nnettel-os ou r,nnuHal-os, matando assim o 
regimen federativo como no Rio Grancle dQ 
Sul, está f:lzcntlo por meio da forca publica.,·. 

o Sa. VALL,\D:\o cit um apnrte. 
O S1~. DE:IIETRID Rll3EIRo.- Houvesse ver

dadeir:J. compreheosiio do papel da força pu-
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-"blica no regimen f~erativo e a sua inter-
-venção partidal'itlmente prepotente nilo st> 
dat·m. Naqu<!l!e E~tltdo, por exemplo, com 
·urna \'3St:l. fl'ooteir-a, pa,r ·ce na.tnral que " 
força fe lel'õ,l es tivesse dl3tl'iouida po1• to•la 
eU~r ! M:t~, ao contrario disso, a fot'Ç:l. lá :: 
-disw-sta ·I~ rõrru'l. que .•. 

E tõi por is;;o que o geMral B.1t•reto Leite 
reclamou em nome da Constituição que um 
corpo dest;tcasse d >IS forças renui·las em 
:)ayC:l.n pa.t':L ir gu or·necel' ,,. fro· ot~ira. de 
S. Bor.ja., .omeaç;~.ua :\ e;.~da. i:lstante de l)er
tolrl:Jaçaes. 

Optno1t, pot•êm, o Govet•no Federal contra 
lsta. in<.lic~o. 0 S.R. VALL.Ul10 ela um a.parte. 

o :-<~-:.. o,.>JE'I'r..ro RrB;:;rao.- • • • f:Jciliil1o é 
m: n~.i .d-a ::o sabol' rios g-overnantes. lV~
:spoorlo ao nobt•e depu toJo : A esphera. de Sllu 
actl vi:l::de ser!a melhor sentida . Conceotrnn
dc-• n:1s capltaes ou cirl;.o•les principnes dos 
Estarto~. fictl, como ág"MU. la suc~ede. it mer~ê 
da.s f':;;i,g-enci~ capril!!JOsas dos dominador. ·s. 
que nella se a.pobm. 

Sinto que não nos -permitta. a Constit uiç.;1o 
-delillel'ar sobre a. distribuição da rorçs. fer!ernl 
:pelo te:·I·itol'io rlo paiz. C;·o.be estn funeção a.o 
Executivo. Si í'Ól'<\ possível, en propori :~ ma<!< 
S:·. pre:;i.r!eute, propo1·!a. a re:lucço-to 110 eif•·
_cti•o miUtar que e:Dste no Rio Gr:~nd~. ,\ 
.'fo:·ca .Jo mr,.rclto lá e::tisteute é exagerada
.m~>nle crescido.. 

Pn.l'<l. qu~ tantos corpos? . 
03 rio-g-1·nndense:; não? p1•ecisa.m de e~ti

mulos paru am:~r o serviço das armas .. 
Passam por axiomatie;.\s as suas npt•dõe~ ,. 

~enclenci<cs militares . 
E' a ntes necessario comhotel-ns, •iesen-vot

• enrlo-lhes habitas ngr·icolas . 
Mo..c;. co!l10 niio posso propór ao Con!!'ressn 

'O que desejo, deixo aqui a su.zgestiio apenns . 
U~I SR. DEPUTADo - Nilo, senhor ; deixe

mos !á mesrno. (Riso .) 
O SR.. Dmmr:~lO RIBEIRO - Leve-a Y. E:-:: . 

:pa:ra a Bn h h, onrle ta 1 ve7. sej~. nreciso rlese~l
'VOI vet' o 1nstincto bellicoso. (Riso .) 

Comprehenrlo, Sr. pres·Heote, o :>.vi:;o de 
Y. Ex. & til. da<!:~. a boro.. 

Inte1•romperei já. 
Tom:; rei a Jlabvra uma segunda vez, com" 

-xne facnitt1 o Rei;imento. 
1Ias para pode!' co:nmentar, si nincla fól' 

mi:<ter·, com methoclica precisão o disctu·so 
-oo nolore deputndo, peço a S. E:> qUP. n-:o se 
iim ite a simples leitur.t, que fez, llos tl-!1<·-

n.n ti- p:ltt•iotico fóra o seu pt•ocedimento, 
~imple.:m~nte a.nti-p:ttriatieo, si . a~aso nã? 
1mdessemos n~ot'iL IJUalHi•·nl·o ~le msm~ero, a 
vista dos suceessos qne o seguit'am. 

Pensa-ç-a o Governo do !1-hwecilrol ~ue o me
lhor seria. esperar que a r •.voluQ<I:o fosse ln.n
ç_,cia c p~rtut•bada.s a ümllia. t•io-gt·an!lense e 
as relações economicas U.o Estado pnra, de_
pois, ;·~p;·imir a seo-liçfLo . .• Em uma ~xqm
s'ta. inteuç:"io e os fnctos recente;; ·efin,ra.m, 
:di n-o!, qllal a repre.~siJo ~\le i'G pr~iectavl\ ... 

M:'l$ S1' . pr·esidente, o que hi~ d E> fic:1r claro 
·lil cori·espondencia. entre o Marechai e. os q~e 
ti nhn.mos respou;;ro bilidade (le g"_veruo· uo ~10 
Grande, e que muito !lOS esforçamos pnr lm
:•edil' que com o. proteer,;ão do M"recllo.l se 
~-olum;\SSem ns Cltllii:IS que pert.urbav:un a 
:~cc;'lo benefic..1. da admini~tr:~çito do g-eneral 
B -rreto L~>ite, c.'l.b'lndo, -portanto, a. ·s_ Ex:. a. 
l'esponsabílid~de int,jir·,, de um~ situação que 
s. Ex. é impotente para debP.l!ar. 

Só ·iepois de muitos s::critlcio5 e :;1randes 
pt•ej aizo;;, que impurt:tr-lo em nm retr•oces..;:;o 
•lf'l ~!ll)OS para o Rlo Grau de, t e1:emos alli eon
d i(~ões de viu a c~ lmn e prog't'essrva.. 

o 1\.;l:!ro dira IJ.UBm âo grau•le c1}minoso; 
,j o \'ice-Presidente ua R.epuhhca. com 
tor!a a. ~no. cnr~nna. incohel'ene!>t ; si nós. que 
lloe sl)li.;itava.mos, como penhor rle Slnceri
,J,de, uma demonstrnçõi.o clara, ol e ordem ma
te~'ínl. tn(IS uão opp1·essiv:l., nl'lm de q11: ry. 1JO 
IlUlaQão comprehen•1esse e confi:Jsse que entre 
o !!OV•,l' OO tio general Bnl'ret·~ Leit~ e o do 
M:Írer:bal l'einn.n\ a SG!idnrierlade }P.a! que 
•leve r·xisth• entre llomens publicos. di ~nos_e 
rwobidosos, entre homens que s::ht>m cumpr!I' 
o C:.e,•er politico. (Mi:!to bem , mt!ito &em.) 

SESSÃO DE 13 DE SE.TEJIDRO DE 189-~. -.a:mmmns, m·os <tue o; faça t<~anscrt>>el' litt.<•· 
nlmente em ~u discurso, com 3. urgenci<t in
dlspansa. v e!. 

,H,im ha.hi!it,ulo (t, conf1•ont2r da.t:ts e con .. 
i~lidos das consultas e pedi,! os por um ];v: o, 
das ;·esp<.st>Js e p:'nvid~ncias, pm· antro, pro
:varei ·qlir• o gov!:rno do !\.Yarechal n~o S:lt isf,·7. 
~ rP>quisiçõ('.S feitas pelo Governo do 8stadoJ. 
't.'eqni~içõP.s qne visavam apeo:ts decirHt• o 
polfer·· publico a. c1mpellir forçss redera~>~ ll lJ i 

-estacio::l~d<IS c não ex~rlerem-~ o· a. limitH
,:-em-~e ao :lm cox:stitucioaal de manter u 
-9rdem. 

O s ·r. OU...-eira Pinto - Sr. J>l'e· 
siri(•nte, sobre a importante qne:>tão su.iP.ita. a 
debatr>, e na. C]ll:ll hoot€m .i<í me pronunciei, 
pP.lo menos com ret::ção :> algun~ pontos im
pnrt·wte;;, como V. E:.. S•lbe e R camal''L não 
pór!e ignorar, qunsi todos nquelles que se 
pronunciaram nos_tempos da. roonar•hin .. aspe
ciulmente,enunciaram juizos verdadeimmente 
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1n1pressionistas e quasi sernpril revelaram a se~o.ro dr. pel'vcrsão mora.l, de uma. verrla.
nJais absoluta ignora.ncia. do que é a Chinn, <iem;. degr-Jll:lção tle um povo. E, de facto. 
de que sào os cllinezes na sun patria, como $Í tüo ne~r·o crim~ se observasse em tão 
fór:t della. na qualidade de trabalhadores agri- larga esc:tla, como apt·ouve ao nobre depn-:
colos. tad•J affirmar, esscpo·,o devi:i.sercom:irlera.do-

Sabe V. Ex., e ning-uem ]Jóde ignorar nesta em pr<•nmd<t ba.l'h<li'Ía, n<L m~is accentuada. 
Ci'tS>r, 'J'l 1 o napel do Sr. T:~una.y, como fl de de;,•rad>iç:.'io mor:\1, pois que es>e cr·ime é um 
quasi todos aquelles que se teem pronunciado ~ymptom;: po,itivo de ü tl degr·ad~ç-lo. l\1us e 
contr•L ·a imrnigraçã.o chineza. re:• !mente e:;tr·:mha\·et qne um e:;;piri!o c-:1lmo, 

To;!,.s e!IPS se teem tirmade> qttasi que e:'\· reflectido, que vot:l. sioce1'0 anlm' ao esludo, 
clusivumeote em ar:!umentos impres,ionbt .. s que um homem, que ne~ta. Camar:t vem sem
dedn7.idos r.leverdadeirasfals!dMes:l.ttribuidas 1 pre eluclrlar as mtüer-ias de qne s~ o~cu pa, 
a China.. _ • I mo~_tro~!Jd~~s_e s~l~orui-~\~?, ~s imp~:icõe~ di~ 

o su.. L.u:r.o JiuLLEI~ _ Nao apow.do, 0 >er. lade.,-_IS•: ~rcl_ze~ -"vl~.:.lh.wte ar ~omento, 
:Sr. Tt:un:t.y combateu muito bem. 'l~e S. t:x. ~m ~cuiJcat, tle•1tro ~m. pouco, 

_ _ n<:.o encontrn. o pmo m~ vet·dade efl.ectl':a, na. 
O SF. . . OLIVEIRA Pr"To - :~t~o sm•prehen- reali•latie pratica do;; t.:~ctos que se oiJ:;ervrun 

~~u-m~ de modo. algum ver, em tempo que na China. 
Ja :;e_ roram, os d1ve~ ort,dVt'es. qt:e se pro- En po;;so nffirm.w, sem receio de contcsta
~~nc.I.o"~_ram :1esta questao emsentldocontr·ar:o çrt:o séri:t, que na Chio::>, os sentimentos de 
~ H~lmigraçuochmer.<\. b~m como aquelles que pietl"de lllhll e de respeito pelos nnte p:1ssa
n_a lnlpren;;n. se pronunc:ara.!n no m~sm~ seu- dos nilo são exclu:;:vos, e que os elevados 
ttd •, se detxal':t.m_lenn• por l!llpr-essues ~als.s, S'·nltim ·rltos d;t paternidade e a philantrnpla.. 
e ab~urd .. s que nao se base1am em r·e~thd:lues I coo~h1.nte protactom. d<~ infancia desvallda. 
'jll~1t1cas; nã? rue sorpr~hend•m tudo rssu, em toda part~ silo bem not;lYeis e <•cccn~ 
ma.> dev_o d1zer que hoJe surp_rehendo-me. t;~a.;t os. - · ' 
~endo o 11_1ustre deput,~do por illmas. l~elatm· . De-:o ate, Sr . presidente, dizel' á Ca
da _commi~Sào, bem como o Sl'. Fehsbello m1u·~~ q~~ em mttitos p~Lizes da Em·op,., e 
Fr•·u·e, men:b1:o ·-~~sta ca~a. qn: :~c:t~<t com rlMplelles que occupar.l a. valrguarda. d<t dvi
.e.xcapctonal ser1eda.de as q~estue~ .;qm deba- li;;aciTo morlerna, que tanto d~olumhra os no
!Hhls, tra7.:rem P<tra a trllmn<\ argumentos iJt'es deput:~dos, o nr:m~ro de in1itotici-Jios é 
JmpreSS10nJ:sl...1.:i. m:r.::S considera vel <lo que na Gllio;t. 

Hontem, apenas de leve toquei em alguns . _ •- . ~ . , _ 
destes argumentCis, não me seodt' dado com- • E~ pos~? lbsde JU. cltm o te_,temunlt~ de. 
rotel-os, ·et,roo preteudin.; hoje, porem, V·jO· h t:g'l:)Oe _::,;_mon. que conhece ~m. a Chl~:t.; 
;nG n:r. obt•igaç5.o ([e pt•ocUI'i\r, ao menos, 0011• onde re,;J,lm. lO :tnnns. e ,..ctu~ e 10st:s~e1to, 
seguit• qt1e se moditit]uem es-us cousidr:n-.1ç:ues porque .~ f1·:r.ocez e f:m<l.•tco peln. ter1.\ de 
impt'M:>ionbtas dos dignos dapatados que ~eu_ll,lSUimento . _ . . 
~omb>•tcm 0 p1·C1jecto. Nest:r. obJ·n, 9ne ten1l~ em m~o, E1Jg-ene SI-

A fJuest5.o e de í\:ctos E' preciso que C.."Vla mon: qne conuece a Chmn do :;ui M norte e 
um d : ., 1u~lles que tem ue pronuuciur-s! nesta rlc lcste.a oeste, ~ontl!sta. ab~lut.:mente se: 
quP.:>tão, qtm.J9uar· que sejt\ 0 sell ponto di?. me_lhu:ne facto e <l17. q~c 11:1. ~luna1 os esta?e-
vist,,, 11ii.o teuaa 0 espirito domin;tdo poi' pre- l ec~mentos orpha.:IOlOgicoS nao po• .em rece1ar 
conceitos, não tenha prevençõtis, encare os coofl'vllto ~om o~ th Fl',·nca e ch ln~l:licr~. 
facto~ r·e:~es e deduza celles; é p::-eciso que \~11~. r;ue cJanatlCo pel~· sun terr<~, (;om_o ,t~do 
totlns aqnelles, q~;e tecm umtt Rltll. respon.s:t- tr:aDcez: at,!rma com dor g,ue o;; mC.nnmdtos 
-bilidot•le uest<\ questão, a e~t!ldCJm coUI cat111, ~o.~ m•n» ~reqt1eut2s n;< a~n~a. do qr.e ~a. 
-eoru sere :rida. le, de modo a. f.:>t'muhr um ,,)te C!nna, g-nard:Hll'l .. n proporçtiO d<L popo;:l·:~.J.~ 
de le:ri,l"tior e uã. .. ., um c.n.ce\to de philosop••o. 1le um e outt'O paJZ. 
de met , phy~ico, que quer resol\·et· a q u ~st1o :Su devo r·efet•i•-rme a estes facto;, trazidos 
unic.ofl1CIJtH ::;uíado ':)eh pt·e~eo~o. que não p ;los nobr~s dcput.tdos a e~ta t ribnna, coma 
podem I'esistn· á lll:tis simples t\Dttlyse. ,,nteriom.ente ti•tham sido t r<1Sidos par-J. 

Um tio~ ar"'nmentos apr(<sentl\dos pelos i!- outra :riiluna, a _lm-p~eusa!; por. e>piritos nos 
lostr·e~·leput~rlos que t~em repng.1ancia fi. lm- 11t:aes r2pug-ua •t lrnmt;;r·<~çao ~:hm~z:1. 
mig-raçii.o chiileza, ê o que COtlsiste em nttl'i- Devo comb~tet• prilUP-il"amente estes assum
buir ao..; chinezes vi.~ios, e ate verdadeiros ptos. ~ra rl~po~ eufrent:.r a questão 'lO seu 
crimes, que não correspondem à r ea.lidnde ponto de vista pl'<Jtico. p1·ocm~•ndo demo~s
pralka lú u}~ China observ;lda.. O nobre de- rrat' que atr;\VCSS\mos re~•!meo te 11ma cnse · 
put,rln por Ser-~ipe referiu-se aro infanticídio. I'Jlle tem !JOr cttusa princip:ll a ese:•ssAz do 
attrif ,u:ndo-o aos chine~cs, e ''rl'irmnndo ~ue hrO.f;O. apont<~ur.lo por essa occasião n impossi
ess., C!' ime r!ra na China mn!to cnmrnum, I hilhh1de de termos aqui, ~m l:trg~. e~cala, im
quer-en•lo até S. Ex. d:i.-lo como inuicad'lr migran.tes de procedencia européa. 

C:lronrtt. A. :í2 
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E pergunto aos nobt•es deputados: - onde 
navellloS de procura~· os braços, que são re
cl:tmtldos urgentemente pelo~ E~tados do Rio 
dc!i"JaMiro, Minas, S. Pa.ulo' e grande parte 
dos Estados do Norte? 
· Pot• emqnnnto devo o:tierecer resposta aos 

illustres deputados, que, em falta de argu
mentos rorte~ contr:t :1. immigraçúv chineza., 
trouxeram ã tribuna fttctos que &1o reaes, 
mas que. entrett\nto, cooperam ;rrc.udemente 
no sentido de g-enerttlisar-se a fàlsa opinião 
que ;;e tem fom1a.do· coutm :t Cilin<l. 

lmiste-se semprtl (;lffi attribuir aos chinezes 
um crime hot•roroso- o iufauticiüio syste
matico. 

O general Tcheng-Ki-Ton.r;, referi,lo pelo 
Sl'. se~retario Pennn, mineiro clistincto, ji\ 
-pelo taleoto.j:'t pelo seu amor ~o estudo, em 
um tl\'tb:llho importante sobre a immig-l'a.çüo 
chíneza, llr. pouco publicado, r.liz (tG): « Em 
si mesm:1. a obra da S:\ntit Inf~mcia l'eveste-se 
de aspecto tão enternecedor qu<tudo, (ll1l 
nome da infn.ucia misemvel esmola os pe
quenos .. ~Otls th inru1cia felíY., P.sses soti.S qtte 
repre;;en tr1.m inuteis despezas poap.-dn.s, tmus
formcmdo-se em thesouros tla c.widade
que não é fitei! acrerlital-o,· ti'lo a<líllil';lvel e 
o seu iim. 

Aqnelles pobres ehine;itos atirados nos ... 
Que imng-ina,:ão perlitla ousou inventar 

tamnnha infamía ~ l » 
Nós podeaws [l.tfJrm1r que o amor á familia, 

que o amor :.;cs antep:c;;sa,.los, é !1:1 Cllint• alt;\
mente desen1olvido, e 1le-vo a.ccl'escentar que 
o crime de illfanticidío 6 punido lit com 11. 
maim• se•e:•irhrle. Si esse crime hodion:lo ~B 
reproduzisse Já, co1no di7.em o~ nohres depu
tado;;, elle seria repri111ido immetl.httamente 
por uma [(li sever~. e muito justamente se
•era.. como a qmr li\ vigora, po:·que, se lm 
crime in l'ainante, qne revele clegL';ldaç.ão, 

. verc.hvl.eira aberração moral, e esse que vai 
ferjr quem não sabe e não pôde defender-se. 
(Tl'O C(t>n-sc aJ)artas.) · 

E' preciso consider~,r a questão com toch a 
calnm e S<Het•itiade. Como podern os illnstres 
rleputado3 ncredihr nestes facto~, que sü:o 
phantasi<vlos pelr. ma •ontade a Clüna, on 
por especuluttores que [l.busam da c:rednlidade 
Pllblica? 

Entretanto, vemo~ 400 milhões de habi
ta.ntes, como disse o nobre deputado por 
Minn.s, oecupando um territorio, que fem 
ap(lna.s a metade do, extensií.o do territorio do 
Brazil e alli sustenhrem-se com o irabalho 
alt:uneute rl~:;envolvido e mtlthodisado. E 
esses 400 milhões de homens, diz Euglme 
Simon, vivem na Cllin:\ mais felize;; do r:•xe 
muitos povos civilisados da: Europa ! 

Como se poderia, Sr. presidente, acreditar 
que nm povo sem moralirhde, sem amor ao 
trabalhéi, sem a.mor nos seus semelhantes, 
pul.lesse assim Vi'í'"ed Como se poderia com
pr~hender <t manutençii:o de uma populaç5:o 
riest;t ordem, excessiva, ti.i:o de us<t ? Como Stl 
explicn.r, com este ct·escimento de populaçi.i:o, 
:1 asse1-ç•ão, levantada pelos nolm~;; dep•lt:\rlos, 
(l~ que o~ inf.Lnticidios a.lli ~ão numerosos? 
co~no a.nímnm-se os nobres deputados ;t atirar 
ao seio d~< Camtu'a, ao p;\i:r., uma proposição 
de~ ta o"-ture7.;1. ? 

O SR. A::--ro~ro OLYXTHO- Perdão ... 
~SR. OLIVEIRA PINTO- N5,o me l'Clll'O a 

V. Ex. por emqu.tuto ,lirijo-me ao nobre de
putado o Sr- Felisbello F r e ire. 

O SR. Amoxro OLYXTrro- Os argumen
tos aqui adduzidos encontram-se em di
\cel'SOS puhlhiistM que teem-sc oxupt\do do 
as~umpto. · 

O SR.. CAlWM,IUr,- O nobre deput<tdo es
,)3l'l\ que aquelles que vivem tão felizes na 
Cllin:~ venham continuar a ser felizes ('.qui 
no llmzit, onde o trab:üho e ag·dcola e ptl
St\(lo, O clima e outro ~ (Ha OUll'OS apar!es.) 

0 SR. OLIVEIRA. PI:\'1'0-Sr. presitleute, VOU 
responder desde jõ. no aparte com que Mt\ba 
de honrar-me o illnstre deputado por S. 
Panlo. 

0 SR. ALEXADDRE STOCR:LER. dô. um 11ptwte . 
O Sa. ÜLIVErRA PI:\-ro- S. Ex., t}tt:l.ndo 

eu at1irmava que na China <~. felicidade em 
que seus llnbitantes viviam era tão nota.Tel, 
tüo accentua.da, que se a. poderia pôr em con
rr·outo com a que reina no seio dos povos 
menos adeantados da Europa, s. Ex. porgun 
tou,-me ~>m que consistia essu. felicidade 1 

Como podem acreditar nelles, si os nobres 
deputad')s ~abem que n~o ha. paiz onde_ a [lO
pulação :\ugmente mais notavelmente, em 
que ella se de.>tlnvolva tanto, n"um periodo 
relati va.mente peCJ.neno, como na China, tor
na;ido-se jiL U\0 deUS.'\ que a terra .ji\. G pe
quen:t par;-,. co:nport;tl.-a, e que, si não fosse 
o trobo.lho, a activida.de, a sobriedade, a )n
telligencia do chinez, já seria impossível que 
a terra fornecesse os gcne1·os alimentícios e 
essencir1.ts a subsistencia de tio .co:1sideravel 
m:\ss:~. de homens. 

O SR. CARVAT.Fir.-Eu perguntei a V. E:x. 
si e85es 400 milhões, q1te -vivem lá tão feli7.eS, 
viri~ull viver da mesma fórmaaqui,apez:\r da 
differe!:lça do clima e do traba.l.ho ? 

0 SR. OLIVEIRA PeiTO- Espero que ttSSilll 
aconteço.a, porqne conto com sufficiente c~·i
terio de uoSS<\ parte, porque tlstou c ou <euctLto 
de que iremos lá escolller cidadãos aptos, 
moralisados, agricultores, que teem dado de 
si as melhores provas, como aconteceu na 
California, como hei de demonstrar a evi
dencia. 
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Elles ::tqui, desde que llaj<\ de nossa parte 
o necess::trio criterio, portar-se-Mo tão bGm 
como là. 

Sr. -presidente, é perfeitamente claro que 
se nós .•. 

0 SR. ALEXANDRE STOCKLEit di um aparte. 
O SR. Cosr.o~. MACHADO- Já ndduzi na tl'i

bnna argumentos muito procedentes ares
peito. 

0 SR. OLIVEIRA. PINTO -Desta mancir;~ é 
impossível discuti r-se: 

O SR. AXTOJ\'lo OL\-:>THO- Estou ou;-indo 
V. Eli:. com muita ~ttenção. 

O Sr... OLIV!lJ RA PlxTa- Eu pretendo c\i;;
outir estn. questão, enc.tmndo-a debaixo r1e 
todos as pautas de vist•;, e, qu:J.Lquer que sej11. 
o sn.criílcio tt que me sujeite, hei de l"<lZel-o, 
porq u~ obed.eç:o às imposi~,i:jes d<\ minhn. con
ciencia. 

O SR. AXTOXIo 0LY:>THO- Exactnmente 
como nós outros. 

O Sa. OLivEIRA PrxTo- l~u não contesto ; 
o que desejo ê que cada um teulm 1)em cl:wo 
o sentimento do ;;eu dever, pa~·a cumpt•iL-o. 

Sr. presi<.hnte, ert re;spondia. ~o nohrc de
putado, affi.rmando que a immigração chi
neza daria tle si as melhor2s proms a~ni, 
desde IJ.ue !:in escolha fos;;e fait:1. com tocfo o 
crit"rio. sem ,-ist<~s int,~resseira.s de inteeme
diarios sern consciencia. E, par:1 demo::st:·::r a 
verclacle de;;tn pr~posição, eu rlevo dizer que 
não creio qne a pura tt'allSQlanl<t,:;.1o üe um 
povo (le um rnr,>!o cosmico !):lr<\ OIÜl'O pos.~<t 
alterar a mor;\lll.l~tde do mesmo po,.o. 

Ora, ~i n:·L China o tr·::b:ühadot· é , o IH<~ i> 
perfeito qna se possa de:;ejar ; si em um:l pe
que!l;1. exten&io terl'itorial o trttbttlllo dú re
sultados enormes, pelos aperfeiçonf!lento~ 
que a. '~g-rouomi::1. ensina, peln. dedicaçiio rle 
que o c!Jinez é capaz, po1• isso mesmo que 
tem ,~, <\Spiração de melb.or<H' '2e posiç'iíll, nu 
perguoto : por que os resultatlos do seu tl'n
ba.lho aqui :nio ::>erüo mttg-nüicr·s '! Pai~ [t sim
ples transplautaç:io poderá produúr mouitl
cações tão gmndes, que alteram profurrdn.
meote as boas qualidades de que o cbinez é 
dotado ~ ! · 

A acclim<1taçüo não pocle infltlir nas con· 
diçues do cbiuez como trabo.llmdor ; elle nat.hl. 
SD:ffrerá no nosso c1im<1 e podemos me~mo 
aflirm;tr quê o irnmigr;\ute do centro, e e:;pe
cialmente üo Norte da Europa, não se accU
matnra aqui sinão com muit.t diflicultlade, e 
passando po1: uma Yerdadeira crise, que mui
tas veze$ ttetcrminaril. a. in Yi!.lillez quando 
não a morte, ao pu.sso que o chinez nada sof
frera no Brazil, porque tem um organismo 
apto para o nosso meio. 

A adaptação tlo europeu do norte ao nosso 
meio se f<lril. com lentirlão,'e ãtrayez de pel·i
gos de tor.la, ordem; a adaptação, a verdadeira. 
Tlattl'1"ali~açao <lo cllinez se fará suave e na
turolmente, sem crise, por nssim dizer. 

Portanto, aimb sob e;;te ponto tle vist:~., o 
cllin<3Z rlará mais JDrfeita s~tisração ás nossas 
neces~idades. 

Elle poderá desde longo a.IT1·on ta r a tem
TJel'ntnrn. elevada ele muitas zonas r! o Drazil, 
os ri:;ores do sol ardente e :.~ intemperie das 
est:lç-üe;;, hem como ;ls intlnencia~ m:llaf'ic:ts, 
so po.;;so que o immig-runte europeLJ nüo o po
derú fazer impunemente. 

Sr. presid.ente, eu tinha me refe1·ido à 
qu~~tão do~ iuf~•utidrlio~, tl·azi,ht <I esh\ Ca
m:1l"ll. como nrgumento a te·;-ro1·em, como um 
meio de inspirar uo espirito br~zilciro um:< 
Ycrdai.leirn l'CpUg"l1(\11Cia com relação ao roTO 
c!Jinez, que seria realmente depr:cvadissimo, 
qu-;, tocaria ao cumulo da degradaçi:to h um:tll<\1 
si >erdaLleiru fosse 11. accu5açilo. 

Tenrló demonstrado que e~te :,wg-umento 
impr-essionista não se funda nu veruade elos 
fa.::to~, eu d'.''o voltar-me ll<'r<\ o <"lrg-umcnto 
on·e1·ecido pelo nobre depul1i/lo por Minas, re
lator rl:c commis:;ão, e que é referente á mo
r:llidarle do chincz. 

ci SR. ,\x-roxto Or.YX"TfiO- En :-:.penas citei 
a e;;Latistic:t dos Jlniz~s h\tilloS, CulJa, Gu:\de
louve e Rennião. 

0 SI~. OLIVEWA PINTu- 0 U01ll'!3 !leputado 
ref"eri11-se i pr·oporção rh crimin:tliriade que 
se oh;et·vava, elilre os chinems, confrontan
•lo-os, sob esse ]JOnto de >iStll., r;om cU versos 
povos em v~üzes p:m\ onde immigr<U'<Un. 

?.I;\. o; o iliustre ·kpnt:\<lo ntío di~s.~; atio quiz 
dizer quucs o> crimes praticados. 

uisse:>impl~smeute o nobre deput:\clo: «em 
um dh encontl'ol.t-sc nll Ddenc-J:o oito chinezes 
e arenns lllll !)er,;a.» . 

O nohre rle;mü\do snlm qnnl ~t nafnrez<l. rlos 
delictos ~E' preciso que n nobre rleputaüo úe
moostre C;J.tegoric<tmen te qual :1. natu1.·ezo. do 
crime rle~tes clline;;es encontrado;:; nll. Detenção . 
em ce1·to tiüt, pot·que hn.cdmes que degratblll, 
']Ue expr·imem o a!Jast<1.r .. h"\mcuto uo cal~lct~r, 
ha. crimes. que são symptomu~, por a~sim dizel', 
rle nm :tnltamcnto dn. espec1e; mas hn outros 
crime~ qne pollem ennabrecer até, como, por 
exemplo, o llOmicidio em defesa (h1. bom·a. 

0 SR. A;:..-roxro OL YXi'liO - Eu não q llÍ Z 
t>tllar o. t•espeito dos cllins; referi-me apenas 
iL estatistie;\ lle 1850, cujo argumento princip:\l 
era o de ter freqnent.vlo a D~terlÇ(ÍO ele 200, 
10:3. 

O SP,. OT,IYEIRA PINTO- Sr. presidente, 
aceitan•io-se mesmo o f:1.cto tal qual elle 
actlbn de ser o.pre.;;entt\do pelo illustre depu
tado por llfinas, isto é, que, no decurso de 
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·::::et•lo espnço de tempo, de 200 chinezes e:.is- rletn'rpnm ao ponto tle rlizer-stl aqui que 
tente:> c~sb Capital, 103 toram recolhido~ á aquillo citem setJt!lc>·o de uma >·aço. -ciua! 
pt•isiio, póde desse facto S. gx. deduzir :c!- Sr·. pre~idente, tenho rJJotivos (hr·a. firor 
guma cousacontra a immigraçilo cbiuez&. ~ sorprezo quandv vejo a parcialidade com que 

Pois qna! de 200 indivíduos, qtle 0 noure os nobr·es deputados se pronunchlm, ÍOJU
·depnta.do di7. que eram chiMzes, e (J•I(-1 ~~l não· t·ianrlo esses inf~Lizes, ~bast<wdados pelos 
se1 ü 0 emm. ou si ant~s et~lm co . ue.~ in- vícios, e a fé pel:~. rume, porque compr hemle
dia,nos ou lliorlost:J.nicos, lO:l, por delictos que · s~ Lem que individuas que vivem nos portos 

·O nobre ..te1,11t;1do !lÜ.O indic:l, e l'JUC eu uão sei de nl•~r, como l\f•e~o .e outros, acoss:vlos pelo. 
qu:u~s t'os~em. &\o recolhidos, 110 correr de rnl:<el'i:!, hiio de uecessarit\mente so!Trer Ye!'
·Certo tempo, às prisões, e S. Ex., sem m:ds ti:t<húr;, deg:enet•ar,1i:o. 
av··ri~uaçã.o, deduz logo de semelh:mte f:1ct•.• E' u.~miravel, repito,~ que os nollres depu-
a!'"'umeuto contra a immi"Tilçi\o chin<~Z<t?! !.<\dos accu~em as Yictirnas, !lã~ ~endo, en-

o " . tt·etaoto, um;t p;thtl"ra., um:1 so oe . censura 
Supponh_n.mos mes:no que [os..~m todos cht· c.,ntm aqu~lles que ab=ra.m da rr-af'Jueza. e 

nezes, e, ;ucda nesse c.~, que dedncçã.o ro- , ll;t mi:;cria, que fizer:~m um;t -.-er•l:uleim es
~crlu. o n~ure deputndo tn•ardo ra.c. to, qu:1ndo I cra..,ioliio nmarel!a, b::ti~a. vil, humi.limcte, 
:s. E.s:., uao ~·.~ qne g~n te era essa C)t:e. ~m p:>!'ém muito mais bai;;;a e humilhante p<tr:>. 
-certi• ,,ata, 101 ~troduZJd:\ em no~«o ~~~z 1 1 os n i g-ozes 1to qu•3 p,a·t~. as 'fi:,tinms: 

Quem .. sabe st. et; o reb,u:a~h~1 r~a. C.lma, a Mas, St•. preátlent e, eu qnet"O considerar o 
vasn. soct .• 1 des,. .. .., ra.nrle .i.lça.o · nr;r1.11nento (.[o notre deput;,do, at·~umentv 

· En.te.nho, p-.lrn olferecer :lo 11obre rleputado, tl'i. ten·o»fm, mas que. na questão qtH• se •en
-estat1st;c:.1s que deJ!,otJslram é-xactameu ta o til:\ !l<tc!;1. J>l'OVa. (T1·r.cm<~-~e (!>J.'o·/t;$.) 
: contrario do fJ ile S. t:~. pretendeu det'!lO!;s ' . 

1 
' , 

·t:.-ar. (Trocam-~<' apartes.) , S. Ex:. set·vm-se üC um. :\l'g'll:llen.o wl tel·-
E cnmpre-1~1e clizer aos il1vstres colle"'nS ~·m·.;,Jl ~ eu ;;w;;n.meutnre.< colloet!J•lo-me e~l 

. rpte me ouvem.:- n~s,t; 1s e~t:~tistic~;:; TI~O "'se , n::_J .~?' \to. li~ ~~~t~.~ r~1:1:s_, ".Jl.l'O~:·;ado, m~H; 
tt'at:t do cool:e, nao se tr;tb dea~e lllt'eli:.:: \~, , zo,t. ~., t)Olo.JitC _el q1 .o:. o_ ll.m .• I~I'·•nte~ o1•1Cl 

Jf'J;ri~t !'lO seio ~a 1worr·i;1. pa.t•·i::t, ]Jorqne J~W! iO~':ll!l I! n:~n::~te y:ll':l_. :t .Atne::'c:• <1? ~9rte 
e :Hhmr~•vel, e ~tlte~ mUlto r.;:tnral ,111e em 01.~:11 mo.-th~.,do .. 

1 
re~[,eJt, tclol es d,1 lo,, t, e 

uma na~ãode400 milhões de h'•hit .ut•·s h•• j:·:m 1l~:? o. seus Col! tt•ac.o,;. . . . 
iutlividuo~ dcur::Ú;!dos. indivitluos r:ne úv _ b' a:\::tcl~ttw:n le u:1 C;1.l~fomt<1 ~ue_ po.dere
let~l em t_od:t CSCà\;t social, .. 1f.es1Je •: ll;tlis h~~ i X;\ 1110~ u:;tdt~L' ;\ JH:II~I'ÇilO U<t _?I'illl llll:tl~lade, 

. ato a m·•JS clen1d:1 ~ mrre~euc:.:.t·.:Lo $OU 0 potq_ue )I·• L~ la loi.l.n sueco,, !LI.elll<~.CS c 
llOt!lo de vbt- do c1;racter. ' lll1!!:Jg:•ante~ tle outt~1S pt·oce<.l~nCli•S. 

Niio é ]l:tra cau;;;.u• sorprez:t 0 f, r;t0 : n<i~ ~> not.~·e dcpnt:odo rera qne la. o ~l~mento 
Je,·emos antes considet•;tl-o como pel'!'eita- ch.m~;.: T'~fll'~;;clll.:lY:t nr:J:t l'arcelh~ mmtma na. 
mente uatnraL c:·lut;naltdao!l.l ;;eraL . . 

Tr.ttando-se de uma. popalaçiio enorme, .-\ _ pro\·:~ Ya~ _sot· c:1i~tl. como mostraret 
con,irhraxel, rla.s m:oi:\ llens··,;:, é mnito n:ltn- pela" e::.tnllott e<\~. 
'ral <Jne •!llà •mcerre iu·:ividuos tn:\os, pet·- O Si:.. "\i:!STIDE.> !:L\u-~ão póde ser C:\bal . 
"''er:;os. criminosos, dcgenet~ddos de tud:~ or- [XJ' :1ue n il:nnigJ·•t•.:ilo p~.:·:t lit c1·a li ne, o qne 

· tlem, etc. uiio po1!eremos éon~~u!r· no 13 r~t:•jl. 

-!Ih:~ o qn~I J?Stà po.r~ ~tim cl:u:o, .l qno tod~~ O 5". O!.IVt·:tr:.\ PIX1'0- v. Ex. rez hem em 
e•s:: ,nrlr~!!-~0"' fl~19 ;tct-:ttTI_ P.;:.r-:~. .. o .~!''!"-' ! : lemh:·:or este llSjlúClo <ia, CJne~tão, f'J t:C l>rec!s.'l. 
]?:1.1 • o Per a,· pa.T ·' Ç·l?a. lo: •1·n l·1 'h~ HJ~os riem· hem Jitjuida•.lo. Sl niio podemos tet• im
rect·ut;:d<•~·20~1;i1 ;:wttm;t:; r:t~_9na11e .1'J·ntico mi··,raçüo citineza lirre. one a:1o \'Hnham clli
amn relln, t;:o ·nJ. tao baixO, tao !1m;1!ilw.nle ni!;S (Jfll'<l·O Brazil. ?ll•t·s: por·qne 11:i.o podcre
pa.ra humanHladc:, como era o dos a lrlcattos ::ws oi;ter;:;. im:ui;;t·aç·ão clli!iez:J. livre ~ 

E o que e nàmira'l"el, Sr. pt·esirlente, é qne t>o is não po:lcremo~ eli:;ctuat· contmctos 
os bonr·ados deputados. qu(! se mostratt1 tiio ho:Je:;tos1 . 
cou t:r:• rios á immig-l~,ç~o cllinezu., c quo p:~r:. Torla. a questão e f,l zcrr:lOS conh~~e!' ao im
isso naturalmente teJ·ã•> motivr•s multo uo- m\;.n~ante o que elie vem f::tzc,r, qunl o tru
bres: que accu~am o chitl e<Z falsu.mente, qll•· l:mlito a qne se vai sujelt<tl', (jnu.nto vem ~a.
·~ inj urio.m mesmo, entret!>nto esqueçam-~<· •:!1ar, as <:ondiçües do meio em que "1'(1.1 sa 
dos alg"<•Ze5! Porque, si lu crime, o crimr• u.char, e tado i:;so lloncsmmente, sem pro-

. e,ti tu'l;:.se interesse vil e baixo daquella gen te m·~ssa:> fa!l::.zes 
•:h clvilis~çii.o''moderm~.e :t!lt~:J.llla•hL, d ·lEsa- Neste caso a. immigTaç~o_ set':l 1\vrê e não 
ção (!ean te da qual os nobres {leput~<!os · ex- imitaremos as miserias pl':itic;trlas oo Peru, 
t:lsião-se, o que ê · natum.l, querendo coll<>- ··m Cuh:o, pnrqae é p~·eeiso dizer qne ,nestes 

. ~l-a. em. ~rfeit9 ,<mht<,!O!liSm!l coe a que 'S<· pnizcs illudil·::un os de.>g-l';•çados ap:mh:1dosnas 
·OilServa na Chiua, e que SS. EEx. obscurecem, praias da. China., ãilencl.o·::e-lhe:>, por exem-
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pio, qne, em caso algum, uo Perú, seriam sn- «Os relatorios de varias peniteuciari•1S c ·· 
jeitos ao tra.ba.lllo horroroso da. extracr;iio do casas ole correcção da C:'tlifot•nia lornecem da- . 
gtumo. •k·S p:tru. jul;rnr~os do proceder desses immi-

Eotretauto, os pobres immig:·a!ltes foram gmutes (o~ chinezes). 
olwigados n respmtr o pú mortífero de-:se tra- De 95.000 chins existentes na CnlifMnb 
balho sem L:ual, resultamlo dalli g-r;md~ raox·- estu.,•am 1'38 nn prisilo do est<tdo em 1877, no 
t.alidade en tre elles. prtsso (JUC nessa mesm<1. epoc.~ estavam lú 

Ainda mais, levados para as fazend:1;;, fornm 1 :~-17 brancos. 
obrigados a tral•alhar seguidamente em uu-~ N'o espaço de 12 annos foram sent~nciado~. 
mero r.xr.essi\•o de hm~ts. . 711 irlanclezes c 750 chins :_mas a popula~o 

Depois disto, pet·gunto: si é 0u nfio ~atn- irlandez<t era apenas de 35 000. , 
1':11 que estes immig-rantes :se h;n·rorisas;;;~n; · ~ortauto, vê Llem o nobre depu_tado que 0 . 
que se t~ês:;- -_ o fraca~so que ~-e YHI no Peru ? ~bu1 entr-~ corno ,autor de _cruues apeno.s 

i\Ias, Sr. prewlente. devo u1zer qne, embor-.l na propnrcao de 1/3 em relaçao aos irlaoJe
es;; el'rac-J.SSo. e inqae;;tionavel que a. immi- ZP.$ . {Ctmlin Ha le;ldo) : "' Na. Escol.~ lntlns- . 
. c-r-.1çüo chine:t~->.. para o Peni e par:\ Cnba, que tr·ia l (lambem esta.belecimonto de corrt:('ÇâOJ 
?oi constttuidn peios -peiores elementos, -pP.Ios lnwh• 4 chios em compan!Jia de 2-25 Je outras 
coolic~ : apenar d<:~ tudo representou, econum1- n:tcionnlidndes. . 
camente, papel impot1t\nte concorrcmlo I Nesse mesmo anuo, no Asylo de .Mendici-
1?araa grandemente riqne7.<'\ de Cub:.l- e ate •!:tele, de 4\:JS mendigos não havia Si')uer um 
certo ponto p~wa. a do Pei·ú. l chim, :to passo que ha:>it1 197 irlandezes ; em . 

o SR. ArunmE;; MAIA _ NãÕ :1.poi:1do. 1 87~ hn•h~ u~ ch~m e 175 irlan~ez~s. _ 
_ . _ _ No relatOl'IO da Casa de Mtser1cor-dHl de . 

As esta.ttsttc.cs lhzem o cout:ar1o. 1~75. de 3918 entt•ada1s apenas ll for-am de . 
O SR. OÚvEIRA Pr;:.;ro- Não nos de~o;-[emos I chins, .e 1308 de :rlaudezes; em 1878, ele 

do :1.ssmnpto . .. Quero prov3r neste momento :3007, 948 foram U.e irla.ud~zes e 6 ~e chios. 
que o nob!'e de·puta~o penl_eu o se1r t empo . . NC\ _L(tzarato_ pam moi estias coutag-toSJlS ba- . 
com o seu argmnento Impresstonista. I >ta :?2 r ecollm!os, nenln<m elos quu.es em 

Não é no Perti, não 6 em Cnha, não e nos chim. Só Dl\ ~ithtrle de S. Francisco as pri-· 
pn.izes que admitiram em seu seio c<::mo imnO::· sues pol.' embrwg-nez dur;tnte o nnuo foram . 
grantes os caolies, ernborr;, com o nome de de 6127, nenhuma das qunes recalliu em 
chineze~. (Jlle pouemos, sob o ponto de vi:;tu P.!lim. 

• tlt\ CJ·iminulidaJe, fhz,;r um estndo que possa !.'\:~ mesm:1. cioJJH~e e J?O ~~smo lapso de tem- . 
servil.' úe 1);1.~e pltra uma dedncção contraria, po fnlleceram 49,_7 mclrn~luo~, dentre os 
ou (nvo:-.wel á moralidade chioe~:a. · quae~ 496 eram clnns c 693 1rhlndezes. )) 

Esse estudo nódo e deve ser feito : ó r.n Ca- Vej:1.m V v. EEx. a pro(IOr~'ão enorme · 
lifari'ia, par:t' onde emigm.r:un >erdadciros com que ~nc~1-rem os itlandezes, sobretudo 
chinezes honestos, trab:~.li1adores, mornlis;ld~ parn. a mortallcl:ulc, e quanto é IHMJueoa o. 
e intellit:-entes : é lã que nó:;, nela propo!'ç-l o propot·~1o em relaç;.io ao:> chinezes. 
da criminalida.éle que se observa. no meio B' opportu_no agor:1. dizer. _?r • . presidente, 
daquelle ·povo na Amcric.'\ (lo Norte, e que é que o alcoohsmo repr~e:n~• um p<lpel coo:si- · 
minimn. relativ(l.mente ao chinez, poder•!mos cler;rvel, (l.b:\tendo o espmto, deturpando ns 
deduzir o que se observar:l mais 0 11 menos qualidades, trt)USlbrmando o car:.\Cter, e pro- · 
no nosso paiz, desde que hl>ja criter io nn duziodo molestit~s as mrus gra.ves do coração-· 
escolha do trabalhndor oue nos convenha, e Llo cerebro. 
isto é, o chioez do norte, do centroe de parte O alcoo.Hsmo, S:• • presidente, lla l'<lça ao- -
do sul dn, China. g-lo.-snxonH~ representa um papel considera- -

o SR. A~To~ro or.YNTfiO-A mesma nrg-n
mentação observou-se justamente nn impos
sibilidade absoluta, em que nos achamos, de 
-procur•-tr tmzer o bom trabalhnJor do in ta· 
rlor da C!Jina. . 

vel, o que não se dá na. China, onde não s& · 
,l\:msa do a.lcool. Usa.--se, é certo, do opio ~ 
mas 11tio e preciso ser medico pam se Saber
que, pelo rooclo por que o cllim toma. o opio, 
não póde elle CatlStll' grande tbmno ; é toma
do n'uma clôse pequen~'· cujos eJl'eitos não po--

0 Ss.. OLIVEIRA PINTO - Peço a a.ttençtto dem ser perniciosos como os do ülcool e os 
elo nobre deputado par;\ a estatística que -rou do abuso do fomo. 
ler ~ que tem bastante m lor. Mas não devo passar odeante sem tocar-· 

Os relatorios de varias penitenciarias e ca- em um ponto que guarda immedi«tn. relaç;lC'" 
sas de correcção da· California tornecem da- com o que acabo de dizer. · · 
dos p~m se j ulgar do procedimento daquel- Na China, onde o imposto e tão baiso que -
les immigrtmtes. não ha paiz a lgum que, sob este ponto de -

.-Em uma monognrphia. importante - Tm-1 '\"ista, pos_s..'l. põr-se com ella em purallelo.· 
balhadores - lê-se o seguinte (líij : l onde o imposto de importaçüo não vai além. 
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de G as •/., «à 'l:allJJ·em, un1camente o opio d~dos estatísticos, e não~ exigível que eu os 
p11 g;.t 3() %- • tenlm à mão, e tão :\ proposito, não senc!o 

0 que demonstra este facto SlOii? _(JUe O VOiôSivel prevhllllente S~ber que Ol~eCQÕeS 
GO't"erno. previdentemente, procurá chnnm~:r, seriam levantadas. (Trocam-se apartes.) 
;;.in:io JY!'Ollibir, a entrada do opio no p<tlZ 3 Si o meu: estaclo ~le S<tude, que e precal'io, 
(Trocam-se aJlartes). m•o pennittisse, eu ntteuderia a todas as 

E' preciso que se ,ailJ~. Sr. 1wesirlente, I ~bjecções do nohre dep~tado, quer.:\s quere
que é a e;;peculaçí.i.o egoi~tie:a de ol'igem '}ue j iere:1~se a.os ~?ntos caplt<~es, .cul~l~ll!l.~~es, d~ 
procnr•t introo!nzir n::o. Chm<\ em l:n·ga escala 1 qn~t,\0, qu~:. us qne se referem .1:. sua~_fu.c?~:> 
0 opio das Ind1as or1entaes. 1 de ~ecnnda.Jo valor, porque tenho ce~tez,l, _ 

Foi 0 s.e· Ll nnicCl objectivo, qnn.~do _boml.oar-~ porqu~ ~:tou pr<::~nda~entc co?ven~rdo ~e 
deou cid[lcles, •ictimou IJOpulaç~es me~n:e:;, q.ue .,.h~_\\·~ de o~e.recer a S. Ex. re,postas 
e pertnr•h···,11 pr~f'undanlCJ:l.t<: a nela. 11olltlca, c.\te"o.lCa~ e deCISiva~. 
~ccial c econonuc~1 üa Ch!U<l. ! (T1·ocmn-s~ apartes.~ 

.-\ ln"·lnterra, que ain:Jrt c>ccnp:1 po~:ção :m- ::\ii.o ,; (1ue etl tenhil. tilo grande confiança 
li ente ;,o sGio 'h civiliS<lQãO occiucnt<~ l, le- em mim proprio; ao contrario, desconfio sem
;~aua unicumeutepot· intcrc~ses <=gni.sticos, V:\ i p1·e tle mim, porqu;, diz-me a. causcieucia, são 
á China, vai ao seio daquelle; _po\·?, cnjn ~~- t'l·:~qmssimos os recursos de que di;;pon!ro (m<o 
ract<ll' system:ltictllTJente S? lle~r~me, CUJ;lS ap•)io.do,,), tD<~s é 11orqne tenho uma wntiança 
qmtliúades cleturpe-~e, (:tlJOS 'I"IClOS se ex- inteirtt e imd.KJ.lavel n<L C<\ USa ane defendo. 
agera. cnjc\S virtudes occulttt-se, e ho~thn.r- 'I Entretanto, como ja disse, isso é nmter.i;l.l
lle··h\ ci•hde>, abtiS•'.nr.lo da _Sn(l. SJq)erloJ·tdar1e 1111mte impossível, não SÔ!'nent~.'. pot·que ·a 
em n.mtr,:;, só porr1:1~ a Clnu;,t pt•ocm:l'l"ae~l- mi.nb<~. S;lude precaria não me p·31'mittiria tão 
ta r que o opio cl~1s Lndi<lS OrJentaes fos::a m- grande esforço da tribuna, como aindl1. por-
tr·oduzido no ptuz! que não quero e nem de;o n.busar da atten-

0 SR . .-I.?\T0:\10 OJ.Y"TllO rJit um ap<wte? <;<"i.o (h\ gam>wa e demorat· ~t sua. del_iberaçã.o 
. . , . ~ · _ ~ ., • . • · . _ 3obre tao UJ?t:ortante questao, como e aquella 

O SR. Or.t~T::ll-A p,::o;TO lOm.,ret em coll de rme nos oecupcunos neste momento. 
siclêr(;çi\o r, seu apnl'te, mas OJlllmturoamente; - . 
ue::te momento que! i'<' o nobTCJ deputtvlo por- O Sr.. AxToxro OLYXTHO rh. um .fljl[ll'te. 
míttii· que eu prosigl\ D<\ ordem. on na •lesor- o SR. OLli'E!P..A. PrxTo- i\L\s o nobre 
dem tle con~ideraç{íes qne estttYa f,uetHlo. deputado pet•olc inteiramente ci.e Y!sta a~ 

o SR. A::>:TOC'IO ÜL\'XTHO dá um avartc. consideraçues que lla pouco fiz. 

o SK, Ouvrmu Pt:>TO- Y. Ex:. está me O SP.. c\.:>Toxro ÜLY"THO dã. um aparte. 
entendendo nKll; ning·uem re~[\eita-o etliS- O SP... OLIYF.IP..A Pr:no- Como~· Repe-
tingue:o mais (lo qne eu; tomo ;:empt·e ll'l tirei o qne,jil clisse, de&le (JllC isst• se tol.'na. 
ma:dmú. consiueraçoão o;; :tp,1l·tes com qne nec~::~""nio. 
v. T~x. me l!ony;t, po1'•1ne ~ei ~ue é um tk- . Eu 1.lis:;e ao nobre deputnclo qne, l"'ra for
pntado muíto dt~tincto e estndtoso. · · . lmarmo:>,jnl.·zo _seguro ~justo úcerca.olochi!lez, 

o SP.. :\XT0::\10 OLY:\T!lO- E' muita bon- l;l.l '!Ual elle e. ~o\J dl\'el'~~s pont9,; de VJ~t<t., 
dade lte y. Ex:. dever1amo,; \"Oltm· noss<l. attew,oao espocml-

' . . . mente p(o.N a Calirornia, desde que ·precJS<\mos 
. O ~R. Ou> EIRA Pt"TO- · • · de :ll.to me- e~tudtt!-o l'órtl cl~ sua pn.trit\ no Ctli'<1.Ctor de 

l'l~:) (C!J20ic~do~); .maS, comrrehendC·SC oem qU;) immig"r'l.l!lte porque alli to\ O Chinez apro
~:l.O nao e pos~1vel a oranor al~um attewlel' veitit\·el, indnstr·ioso. honesto e extremttmente 
a todo o mor:tent~ ;1S observ<tç\.l~S qne, etn <lerlicado ao trabalho. 
a!:'n-tc, lbCJ.8~:? felto.s, e IJU":_: .en~oora ~·~~.~r- Creio qu_e_ nã~ me engano o.tnrma!Jdo que 
d .... ncto relaç,to~ com o assu.np.o, de~~ 1'1.m para a C;th!ornlü foram os JJialllws, que tanto 
q:tem f~lln da linha que pr8teude seg-un· na ~e clistíugnem e salient~.tn-se como ínct1nsa
drs:uss?-o . . . . veís trabalhadores e como homeus de pro-

\': J<.;x. reconhecer& se~ duVIda que e 1111" hidade, ao passo que para Cuba, par;1. o 1.-'erú 
possr>e! qu~ o ~rador IJOS:.<t _de momento con- e paru. outros pnizes, nos quaes referiu-se 
t:~por· a ObJecçoes, que se firm:Jm em nl_ga- o nobre deputado, a imrnigr<~ção coo~ie, pro
rt:.mos, respo?tas que devem ter a 1~1e~~~n. vavelmente . indianos, ou hindost3Jlicos, 
base, sob pena de tornarem-se palavm~ va~. talvez chinezes, mas da escoria social, tla 

o SR. . .'\)';TONlO OLTiõTrro-Não ha <luvid<t, t•tü<3, que, faminta, -vi-ve d~ degrad..'\çãO em 
v·. Ex. tem toda a razão. degradação nos portos de mar. (Trocam-s~ 

O SR. OLlYElRA PINTO- Não posso oppór iJ. 
obser.-ação <le V. Ex. a minhn observaç~o. 
pessoal ; para responder }lreciso; pois, de 

apartes.) -
Si para Cuba e,par.\ o Perú foram chinezes, 

é possb;el que esses chinezes fossem infelizes 
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Tarihias, tem semelhantes aos lllotas dt~ an
ti!rn Grecia. (T;·ocam-se cqJm·tes.) 

'Esses degenerados são constantemente o 
ol1jecto d" s in,jurias, uus criticas e e5pechll
mente !tS victimns do ridículo. 

deprimam o povo cliinez, deduzindo ffio facíl
mente úo particular par•• geral, e aceitando 
com maior facilidnde <IÍnd~ tudo qu:J.nto se 
te:n esct·ipto contra.·~ China. (Ap<wtes) 

Os nobres tleJlUtnclos sabem pel'ii?ib1.mente 
que na Chin:t n instr-uct;;"lo primada, que não 
é subvencionacb pelo goveruo "Bl'a.l , pro
vincial, ou nmnicipal, é, todavia~ ~enerali
sa,Ja, acha-se dltiUD(lida pot· toda'· a J)H•te, 
pot'IJne o pai de Jiunilia tem, cvm relação â 
instrucção de seus til !los, ú sentimento c!tuo 
do sen deYer. e cumpre-o, seja qual fór o 
sacrifício o. que se imponu;1,. (Tro~r~"•-sc ap-;(•·
tes.) 

Si não me engano, jà tivemos :tqui alguns 
especimeM de semelhante gente. PFt;·tcs.) 

E' (]o estntlo do immigr<mte clünez na C~
lifornia que alguma causa se póde decluzH· 
contra on a favor de sua iutroducçiio no 
Brazi!. (Trocam-se c!tmrtes.) . 

Eu estm1 sinceramente ccnYI)Ocído de que 
c11inezes, como os que foram pamt'l Cnlil'orni<1, 
viriam representar em nosso paiz um gri\ude 
pn-pel eccmomico, inct•emAntanclo a riqneza, 
resolvendo a cris~ do trabalho, deseccando 
pantuuo;;, abaslt!Ceudo os nosws mercados de 
todos os !reneros nccBssarias iL subsistencia, e 
(quem ,,:.be)? estimulando, pelo exemvlo, o 
caiplm, c ilo mesmo modo influindo nc esrí
rito do liberto, que continua íit·me no pro
po~ito de go~cw d'~ !iberda.da de n,7o t·;·,,baihar. 

Que receios podemos ter? Que conseQueucüt~ 
deletet·e;ts n:, ordem política, na Ol'dem 5ocia.l, 
na o1•dem economica pó:le:n resultar cb immi
gração chinem vm~• o · Br<tzil ? (T;-oca,;i-.'<: 

. aparte.~.) · 
Os liahh(<$, que deram sempre de si as me

ll!Orés provas, que s.1o homens traballinclot·~s. 
sobrio;;. honestos. fieis à seus eontractos, t·e
pre5~nt<lriam no Bra:;:il influencia a mnb 
l.lenetic.'l.. 

O l]lle po•.lem eontra elles :1lleg-n.:• os r.oh:•es 
depntitdos, ~ 11e tiio apaixonndameute 1to~tiE-
3:HJJ ·.t immig-raçii.o <.:llhwza ? ( T1·oçant-sc: 
apm·tes.) 

• .;.!1 ! <!ntiio dit;<tm iss:> mesmo Ja tl'ilmn;t ~~o 
pn.i~ -:llrirrrern r]!!C r:omltatcm ~t immi~'l';tç~o 
cltincm, por~ne não accredlt;nn que os bons 
chirw:\e,; .-euham ao lJruzil; JU(t.S nii.o u~gnem 
como teel1l L'~ito, as gru.nd<:~ qualidade~ de;;se 
povo indu~tdoso, no l]H<ll o ~nnot· ao tt•:thall\0 
detel•minon um v,•rdndeiro saneamento moml 
nito llle uttl'ibu:tm crima~, qne S<rriam a GX
pre;.süo da. maior clegra(lação moral, 11iio lk.
primam um:~ ci. 1•ilisaç;\o que, se mnit<>. cous:~ 
encert•:t. rle r•ttim, muita eousa apl·oveituYel 
encen•~t ta.mbem. (1'rocv.m-s~ <ipa1·1es.) 

E pens:.un, porventur:t., os iltustres depu
tados f)lle eu não tenho as mesmas preoccupa
ções ~ (T<·ocam-se aparte$.) 

Mas, se estamos de "Pleno accordo quanto 
a esse ponto, se ]lensamos harmonic:1.mente, 
qual é o nosso. dever. 

Prccuremos influir por todos os meios par:1 
que hllja o ma.xitno criterio_ na esco~hn. dos 
cllinezes que devem ser mtroduz1dos no 
Br\.\'til, 

Os nobres deputados encon tt·arã.o tio rara
mente na Chin:t, como na Dilwmm·ça, um 
menlno de l4 ::\l;nos para cima que uiio sD.llm, 
;, o menos, ler e ~sc!'ev e r. 

o~ nobres deputados devem saber n \1C na 
C!üun. fornece-se, ::o mesmo tem[Jü, aôs me
niuos a iustrucção prímarin e ns ele-radas 
noções (h mo1·al tle Coul'udo, de morlo que 
alli n homem en tru par:. o. Yid;t, socia.l prepa
rado pora a lut~\ em q_t1e se vai <lmpeuhar. 
(Troce.m-$a atJartas.) . 

Dá-se facto semc\h:lllte em to~o~ os paizes 
que e~ltram como colla.bor<i<lOl·es ll:t ~rande 
r·h·ilh<;:r;Ko n:odernn. 011 occidental'? ~ 

Na llalb, 80 "/o da popul::ç;:io niio sabem ler 
ne!ll c~ereve1· ; ll<t França. CO "!o ~cln•m-se 
na~ me:;mas coudiçues; no Bm%il, ['elo menos, 
85 ''/ .• d:t popul:wãn são analplmiJetos. 

Entt·'-'t~\llto, $•)nl•J~ 11õs (j\1e l'ehttimmentc á 
Cllin:r, !lii;enw~;- po-vo J•etcn·rltJtari•), se-,., ;;a
{ OJ', ~"ie'J:IJ . .,;,o ;~Jrl. twL11to ! 

:-;r. prcsi•kntc, esta inju~tiç,a- c clamo
rosa. 

:\i, Chinn, o p~i con~klera. c:omo o primeiro. 
o :nai~ impcl'iO~CI de $eus rleYel·e~. Jeqntar 
o e~pirito de ~ens tllllo~, porqne ell~:: ~aiJe 
l:em (Jlle o crime$ Jll';llica<.lo pot· qu;dqnet· 
memlll'o da famili, l l'Gpercute sobre o chore 
e mund.ltt tt l'cudli,\ iuteir<c; pot· isso, sem que 
o C:~tatio su1n•encione ns ·Escolns. !1i>s \-ernos 
'~ iu~tr·ucçüo dis~e!llÍlHllh ele tll ni01lo 'Jlie não 
h;1 (JU>~Si an:tlpllab~to~ u·uma PDLJUht6io ele 
400 millli:íes de hab!tnntes. 

O SR. AXTO::-<Io OL'l."'NTrto ~V. E::. é de um 
optímisnio enorme. 

0 SR. 0LIYE1RA. Pn>To-Optimi~lllD por que ~ 
Si eu trngo par<< aqui sóme:::te o resultado de 
opiniGes iususp1litns, apoiadas no t:oncur5o de 
l'actos indíscutiveis. como é que sou optimista ~ 
o que eu procuro é i1. verdade, e a verdade_ é 

Façam isto os nobres deputados, e eu,. como 
um éco, repetirei as pala'Vl'as de SS. EE-x. 

o que não me p.'\rece correcto, o que não me 
parece justo, é que os srs.. C'tinophobos 

n nnieo JlOnto de npoio solido em que no;; po
c.lemos firmar, principalmente nós legi.;;ladores 
e sobretu•lc quando tratamos de uma questão 
de que depende a felicidade ou a infelicid(l.de 
do uosso paiz. 

Eu não poderia trazer preconceitos para 
esl:l. tribuna, e devo dizer que, si o Estado· 
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do Rio, qu~ tr.mho a honra. de representnr' O Srt. OuvmRA PixTo - o mustre depu
com.o o mats ob.scl?ro de seus. deputado~ (nao tndo por Sergipe, o Sr. Felisbello J.l'r,.ire, 
apoz(~dos), devo dt~e~. que, Sl o mc:u EsttldO IJontem, quando e11 me referi a. este ponto, 
peos ;s:;e de modo útiiereute r.l? '!leu, en, com Jirocurando demonstrar, como acre :ito. que 
a ?-ltl•::-:•_ q~e nunca. me.permtttm curvar-n;te ~quell;; !1-l:l'itnç-:io se originn.toa. unicamento na 
~ ~~po~H;oes .de qualquer orde~1, snstent:~r1a tatpo~stbthtl;tdea.bsolnta., em que se vir<~ 0 tra
mm~las convtcçoes e abandonarm esta cadetra. i)alhador irlandez r.le concorrer cotn o tr.tbn
(iliu•to b~:m.) lhtttlor chinez; quando eu -proCUI":\va tlemons-

E, Sr. pre:;idente, deYÔ repetir lwje o que t~nr es~e facto, o illu~;tre deputado por Sel'
jà dis:;e ligeiramente quando est,~ q~estiio foi !.;lpe artírmou que a commissüo mixta uão 
agitada peJa primeira vez ua asseml.llé<~ p:·o- opin:\va neste sentido e proounciant-se contr:J. 
viocial do Rio de Juneiro: eu em mais chrno- o clnuez por um<~ razão de ot'dem p<~lltica. 
:pbobo do que qualquer dos nobres deput:t<los; O P<?~re deputado aventurou-se a dizer qu~ 
mas era-o por prevençfio e, não tenho ve- a_op1ow.o fa.vot·a.vel à. que me ha.vía referido 
:xame.em dize l-o, tambem por ig-norancia. E nao er<.L da maioria, 1ll<IS da minoria da com
que tempo tinha eu, at.! então exclusíranwote mis;;ão. 
metl.ico clinico, p:m1 volt;1r o meu espírito Hoje, porém, estou no caso de afi\rmat• que 
para o estado de todas as questc:ies que inter- quem ~e i iludiu foi o illustre deputado e nãc· 
essa vn.m M Estado ? Como poilia f<lzer de o orador que occu pa a a.ttenção ua Carn:t m. 
momento o estudo regular e methodico do O juizo enunciado pela commissão mixta-de 
chinez ur1. China e elo chinez ilnmig-rante ·~ inquerito é o juizo da lll<liorio. da. commiss~o : 
E:>tudei, porem, sedamente por aquelltt occa- e os nobres deputados, que naturtdmenté 
sião a questão, o o resnltzdo desse estudo ê a t~~n a<;_olllp<l.I~ha•to com attenção a proflcua 
convü~ç,ão que esto11 enuociawlo na tribuna. lhsl!ussao <lg'ttada sobre o assnmpto pelo 

- Euuão me subordin.,.ria a imposições de q;11tl- Jwnal do Comm~rcio e pelo O P11i: devem 
quer o.rrlern, porque devo dizer qite para mim ter verificado que o juizo enuucü1do em favor· 
a cadetrn de depntauo ou qualf!uer outr~l. po- do trabalhador ch.iue;~; e dado pela maiori,\ da. 
sição política nli.o me seduz, não me deslum- ~ommissão, pelos empreiteiros de e~trar.las de 
bl'<t e nem siqnet' tem pn.r·;t mim 0 merito dns lerro e por torlos os l:wrndores, porque o fa.cto
~o~as desconhecida~, que, vistas de longe, real é e~~e :-quey os lavradores, quer os· 
ía.scm~.m. ~mprer.:trloS de !lltnas e os de caminhos de 

NfLO estou J~fentlendo esta. opinião porque r~rro Bl'tttn tmn.nimes om al'lirnmr rtue o tra-
o E~tado do Rto l'eclama a immi.::rração clti- u~Jltador chiner., d~baixo da totlos ospontos. 

~ de vista, r.l prelerivel uo irh1ndez. 
neza · • · &te .i uizo { note-se bem ) roi c~rroborado 

O Sr .. AXTO::>JO OLYXTIIO- ?X em niJguem pela com missão mixtu. de iuquerito, uomeada 
disse isso. p;tr~ o tlm de Yaritl~ar r:tmtesas causns da <Jgi-

0 'SR. OtiYEmt ... PIXTO-,,. mas tenho vivn tnc;.ao, qr~aes os mohvos qnG a determinu.r:u:n. e· 
satisfuc;.üo ern aclmr-me da pleno ;recordo com qune;, ns proYiueochls a. tomar. 
~ _Est~t.lo que represento, pronuncia.udo-mo o· iriMder., o traoolhador nacional e oz; 
lloJe tao fr<J:n:ament~ a este re,;peito, como tra.lt:<l.ti!'dot·es de outL'l\S procedencias. na im
~e ~ronuncm no seto da representação pro- JlOSSJbllult\de nbsoluta de, uo traball!o con
vmcta.l outr'ora. correrem com o chinez, que é mais de<ilcado e 

constante, otrerecendo assim estábUi!lade. 
Mas, Sr. presidente, tendo ficado liquidado co~~içi:!o ~ir~e qua non da agricultura, além dé

este ponto da argumentação irnpreosionista SUJeitarem-se a su.l::trios mais taixos, atira
do nobre deputado.·· ram-~e â luta a mais violenta e apa.ixonada 

O SR. A~ToNro OLYNTno- Impressionista contra os chine:zes, e essa luta fOi levadn . 
.não apoiu.U.o. · ' p,,m o terreno político, l'esultando della ·~ 

O SR. OuvEmA Prxro _v. E:x:. niio fez tlecretacão de leis restrictivas com relaQão a 
<Outra. co usa; ~ ve~dar.le,_ porém, é que os immigração chiner.n .. ( T>"ocam-se apartes.} 
Eal!kas n'~ Cabforma . nao. se salienhram M~s •. ~r. presideu~, ê preciso que digamos 
como criminosos. Os clliuezes entraram em desd~ Ja- a Amertca do Norte, emquailto. 
:pequena esca.la, em 1~ma proporção miuima pre~ou üe trabalhadores, emqnauto viu 
na crimiualid:.tde alli observ;\da. '' muttos de .:eus Est<ldos em -verdudeiN pc-

Passemos agora ;~o ~eleb~e ioquerito a que breza pela caristia dos geueros de subsisten
-proce(leu a. commtSS<to mutl1 por occasião eia, ~ão discutitt a questão como nós hoje na. 
uaquella ngltação ante-cl.Jineza que se obser- Braztl- mandou vir o chinez em lar,g-a es
vou na calilorni.a. cala, e só _prescindiu delle. quando . do se11o 

trabalho nao precisava mais. . 
O SR. A).-roxro Or.Y~Tno - Ha muita. Est~os a levantar questões puramente 

-cousrt. a fayor e muita causa contra. theorlcas, qunndo a verdade é que o rm.iz: 
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reclama jã. e já, com a. maxim:1. urgeo.cia., a 
introducçii.o de brnços, sob pena de .-ermo~ 
fatalmente condemnada a lavoura. de muitos 
dos _Bstados do Sul e algumas das iudustrias 
agr1colas do norte. 

O nobre deputado por Sergipe, além ao 
arglllllento acl terro1·e!n, impreEsionistn., que 
trou.xe ú. tribuna, agitou uma questão real
mente dig-na de pondemçáo e oa qual S. Ex. 
firmou-se para dizer üe animo decidido e 
firme sou contra a immigração cbinez:>.. 

S. Ex. considerou n. questão sob o ponto de 
vista ccooomico, e. receiando que o liberto e 
o Cll.ipiro. do Brazil não pudessem tolerãr a 
concurreucit\ do chinez, encheu-se de appre
hen~ül:lS, ficou como um horrorisado deante 
do salario baixo com o qual seria. impossível 
ao liuerto e ao caipira manterem-se. 

Ouvi com sorpreza e maraYilbado, mas com 
a devida attenç.ão, estas consider-aç.Oe~ de 
S. Ex. . . 

Pois si S. E:c reconhece que o chinez ê 
um trnb:J.lbndor iofatig-avel, dedicado, con
stante, sobrio, · e, portanto, re<:onhece nelle 
virtnrles; e se reconbecepol' outro t:1.<lo que o 
liberto, que S:\hiu da inteira escr:1 Yid 'lo p::ra 
a inteirn. ·lib~rdatle, que está sujeito a um 
pbeuomeno tle verdadeiro desltlmbrnmeJJto 
moral, comp:u>avel áquelle que experimenta
se q nau do sal! e-se úa inteiro esctmdão para a 
inteira 1 u;r. ; si :-·ecnnhece que o caipi1'a entre 
nós é um desorientado, que n:io tern uspira
i;ões. que não cogita do dia de a!lla.JJ!lã, que 
vive t lt! jour le jollr ; si Sii.L>e que este:S doas· 
element•)S do Brazil não podem l'epresrmtu.r 
papel ecouomico, como, reconhecendo defeitos 
nestes e virtudes naquelles. quer. entretanto, 
condemu:u· n virtude ? 

Para evitn.r que os -vicias •los nossos s~:j:.m 
poupaúo:S? E' i~to justo? o 

Si o liberto não e, como creio, f:tctor eco
nomico tq>roveit:n-el, si o caiph-.1. se acha nas 
mesmas condiçues, pe1•guoto: que l'emedio 
otrereceremos ao problen1:1 s-t-ave. qne se 
agita, que tem lJOr e<tusa. pnmordi:\1 a. es
cassez de bn\ÇOS 1 

Si 1:\nç.-trmos os olhos para os vovos eu
ropeus, ;erificaremos que de lã. sahem os im· 
m1grautes reclamados peln Amerlca do Norte 
e Republicn Argentina e que natura.lmente 
os immigrautes provenientes desse ponto pre
ferirão essas duas republiC!tS. 

Nós enéontraremos dill1culdade, sinão im
possibilidltde, de os tmzer para o nosso paiz. 

S. Paulo fez propaganda. na EuroJ.l.!'<,' des
pendeu grandes · somma.s, fez saCl'lllcios de 
toda. ordem para-consegnir crear opinião fa
vor-a-ve! á immigroção,para aquelle El!ta.do, 
entretnnto o numero de immigrnntes foi e 
é insignificante relativamenté às necessida-
des do trabalho. · 

Cnwara A. ;;s 

Como acreditarmos, pois, que Minas Ge1•aes, 
qúe pl'eci:>..'\. de bmços, que o .!Ztado do Rio 
de Janeiro, que o:; reclama em altas vozes, 
cousegllirão .obtel-os da Europa , quando não 
empregaram os meios lmbeis de que lançou 
mão S. Paulo, que, todavia, não couserrniu 
umn. immigraçao larg-n e que pu<.lesse"' dar 
s;<tlsfação as exigencias do serviço agrícola? 

::Xinguem ignorn. qt1e na ltalia, centro de 
procedeuck\ da immigr-açãO que se diria'iu 
para S. Paulo, perde-se inteiramente -de 
_vista que ha no globo uru p:liz que ~e chama 
-Brazil- : alli, em virtude de llauilissima 
pto~aud:l., que vem de longe, sabe-s!El apenas 
que hn llo mundo uma regii.io fertili~sima 
que se cbam:~. S. Paulo e u:t qual os 11omeos 
do trabalho colherão Q'ranúes vanta!:'ens. 
(Trocam-.~ e apa• .. tes.) ~ -

Apezar de tudo, porem, o que ê incontes
taYel e que, mesmo o Estado de S. Paulo, 
aliâs t:io 1'tvvorecido por snM coodiçú3S ua
tumes e pelas tenlleucias a.rroja.4as de sens 
tHhos, luta ooru ;~s dilllculdadç-s crea.dns pelll 
insufficieoc!a de br-.>.ç95. (-4..[x1rtes.) 

o que~ iucon testavel é que a escassez de 
bt•aço~ se impue á atteução tlo Poder Lezis
h\th·o. - · 

O noln·e deputado encontra prova cabal do 
que digo no rolatcl!'io do Lllinistro dn. Fazenda; 
no qual ticou pel-l'eitamente claro que per,_le
mos appr·oxhl•at:l~.ment<: · 500.000 saccas de 
café, 't)Ol' não podermos colllel-o, o que quer 
dizer que perdemos 30.000:000$ valor de 
2.000.000 de arrob.-.s. 

O SR. ARI~TlDE:S à1AIA - J\poiado; niu~u~m 
tlesconl1ece isso. -

O SR. 0LIVEll1.A Pr~ro- Si o uoiJJ•e llepu
tnllonão descoohcce o mal, por'}UI.'l lliio apontrt 
o remedio ? 

SR. ARISTIDES J [AU- NóS fomos chamados 
par-a d:\r parecer sobre o remedio a.ponta.!lo 
par Y. Ex. e fomos de opinião que esse reme
dio não cura o mal. 

O SR.. OLIVE!RA PINTO - St'. presidente não 
devo passar ade<lute, sem ncceutun.r bem o 
que ae<<l.Ja. de dizer o nobre deputttdo. 

Eu ::ttllrm~va que a lavoura a:traves.~va 
Yerdadeir<\ crise, que poderà ser g1•ave em 
suo.s consequeociM, e que essa crise era de
vida especialmeu te a escassez tle braços ; o 
nobre deputado contlrmn o facto e da-me, por· 
rauto, o <lirtllto de perguntar a S. Ex. qual o 
temedio ? · . · 

Acreclita o nob1•e ele puta do . que a Europa 
nos pos:>..'l offerecer . braços na quan!ida.de.de 
que -precisamos jir e já~ · 

O Sn. ARISTIDEs MAJA- E V. Ex. acredita 
que a Chin:~. possa mandar jil e já o numero 
de braços de que precisamos? 
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O SJt. OuYEnu PI;);TO- E' a uuic.:~ naçüo E, Sr. presidente, lJÓS out~os, legisladores, 
·lJ.ue nôs póde o1rerecer, dentro de prazo cm·to, cr:;zaremos os bruços, e donunados pelos pre
~s bmços~de que precisamos. conceitos, ou pelo deoalento, impas~tveis, as-

O Sr. Hen:tique Louo ainda ha poucos :;istiremos ã. reprouucç,ão de fuctos seme
ili:\5 dirigio de Pariz uma carta a um illustre lhantes, ou antes é nosso dever, e dever im
-deplltado estadoal tlo R.io de Janeiro, dizendo perioso, oírerecermos remedio á (ri,e tre~ 
1JUe :>e havia. entendido com o mini5tro pie- menda que vai, dia por dia, assoo'lrbando a 
;Jipotenr.iario da China em Pnriz, perg·untan- industria ag·ricoht? 
UQ-!he especialmente se seria possível obte:::-j E' essencl1ü que tomemos uma resolução 
imwi~~Tação daquelles que forom p~ra u. Ca- eMrgka, não nos deixando seduzir pelo~ pre
.Hfnrnia ; e o min istro ::úfirmou q11e nii.o seria. conceitns. Calloquemos a questão no seu 
di!llcil, que dependia isso apenn.s da hunesti- Vérd~(lei.t'o "U:>rreno, que é <•ste: - sa.lva
.Uade e (l;L fê com que entrassemos· n•~questão. gun.rdat' os interesses os mais respeitaveis, 
:B eu, faz~ndo justiça aos brazileiros, acre- . ue estão ameaçados de sérios sac:rilicios. (V a
dito que nõs nunca teremos occa.siüo de las- rios Srs. d~pt!tat.lo.~ diio apo.,·tes.) 
tima.l· scenas como aquellas que foram obsr:r- E'. essencial que encaremos o estado lasti-

. ,.~.LI<\S em Cuba e no Perü. O goYerno l.a-azi- mavel em que se acha, por E>xemplo, o Estado 
1eiro, no ponto de vista. da generosidade e da qne represento, o Est>..do de S. Paulo e a 
-elevação de sentimento não receia conrrcnto reglüo cafeeira de "Minas, e quo não 1tesitemos 
·.com qualquer outro; :pelo contrario, e.xcede em tomat' uma deliberação que salvaguarde, 
em iuuito '"todOs elles ou a ·qu:tsi to, los. . tanto quanto possíveL, rcspeitavei;; inte-

() fucto real, positivo, incontestavel, e e~te: j' esses. 
·<!Stamos m:ravr:ssando uma crise das mab Ha um fn.cto, Sr. presidente, que vem de
g~axes, crise que é especi:ümente dete:·mi- monst;-ar quanto são !a.s~im•\>eís as ~ndiÇõ~s. 
nada peh• falt,• de Ul'ilÇ05; e, portanto, m1ster da lavour:t. Antes da let de 13 de mato todos 
-que nós legisladores, que não somos plliloso-j os ljle conhecem a nossa vicb ag1·icolusabem 
jlho;;, que não podemos resolver á lnz pur:\ 

1 
qne as f<IZenclas 1)rorlnziam cereMs, e os ge

dos pl'incipios problemas desta. ordem, mas j nem~ lle pl'imeira oecessidade em qu,ntidade 
·que os devemos resolver de bo.rmonü c;)m o sufficiente, uf\o.si para a sul.lsistencia. do~ pro
:n~io, com as imposições creadas peh1s necP.s- prietarios e traoalh;J.dores dns f;uend.,s. como 
-si•lades de uma epoca,tomemos urna resolut:fto ainda. para o abastecimento das popula.çues 
-dertrliti>a e energ-íM. das >illas, cidades e povoados. gntretanto 

Eu e;;ton profundamente convencido de (]l!e hoje estamos n'um centro :•gricola e ~ for
. .; inutil que espe1·emos que ,, Ellrü]X"I. nos çoso que srnlig:•• . .com mil.gU<l, embora, mas Ct!m 
:possa fornecet• o numero de hraços (le qne. verdade- a. Capital Federal e~tã l'evresen
,precisamo;;: é preciso, portanto, que voltl.'mos t:tndo o p:l;pel de verdaueiro cellei,·o de todo 
os nossos alhoo para. aquella. JlO!llllação densõl o E~taúo do Rio de Jaueiro, que ~ agric.ola, 
tb China, pam aquelles · trabalha.,lores de dP. ~-rande parte de S. Pn.ulo e de Míoas, de 
lJl'Lneira otYJem, para n.quelles homens morall que· o illnstre deputado e rcpresentnnte. 
'lis:Jdos, qne não ''iio tra7.er-nos Jlert'tul.l~çü.s Ora,. Sr. ·presitlente, u'um pai;~ de. terras 
-al~mn. n;:,. ordem puh\íc~.-é 1'reciso que no-1 tiio fet·tei$ cot~~o _as que mni'õ s~jam_. em qne 
"7ollemos par<t aquella naçao, onde :1. coneur- i todas as cond1cues naturocs sao tao favo
~encia jit é extremma,oade a. densirlaclo d;t po-1rav2is ao de~envolvimento agrícola, o que se 
'PU!ação tocou ll.O auge, porque só clla nos pôde j observa ê para entristecer. 
10l'~leCel', tüo promptamen te quanto é J!eces- Terrenos de primeira ordem estão incultos 
sar:.o, o numer~ de braços que é mtster mtro- e ~!Jandouudos, e nesse est•tdo permanecem, 
d.t<Z<!'Ileste pa1z,. sob pena à.e. Y•mno~. com- n5o por iucuria e inr.ptidão do lavrador, que 
f!Jetamente perdrdo um capital enorme, e tem. ao menos, o necessario criterio "Para 
rugo, enorme, porqne :~. Javonra ile café, como comprehander bem onrle estâ. o seu interesse; 
'Y:·~X:· sabe,represent~ um capit.al considera.- niio.porque o lavrador, reconcentradc:> em u~n 
l>Il!~sww, e e~se c:ap:ta.l e5t<~ra fata.!mcnte ego1~mo, que seria a causa de sua rlllna, na.o 
,!:onrlernnado,. si não to:narmos providen~irts, queira despendet• par:l. cultivar !o só lo que 
JlOrque o oo!eiro não espera. que o sc~·viço se possue, mas porque e impossivol que elle 
faça quando elle se possa fn~er elle ha de o fhça, já pela elevaç-Jo do su,h1rio, que não 
faze1'-se quando é necessar1o que se f<lç::t ; poueri~• permittir-lbe colher <\ menot' van
:nãn se o póde fazer nem . antes nem depois. tagem d<\ ci1ltura dos cereaes, já especial
E eu de no>o; me refiro ao f<~.cto coosignatlo mente nela instabilidade do trabalho, q11e 
~lü"Sr; Rodrigues Alves· no sen relatorio. . influe m:iis de1Gtereall1ente do que-todas as 

500 mil S..'lccãs de café, isto é, dollS milhües llUtras causas sobre o ·agricultura. (T1·ocam-.'e 
•.!e arrobas. reiJresentanuo em dinheiro a;.a.rtcs.) 
-:50-00L$000, fo!"âo inteit'amentc perdidas por 1las, como pôde o lavrodor culti-var em 
:falta de braçc>s paro colhel-~s ! lnrga escaJa os cel"eaes. si, nas coudiçõ·~s 
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·:tctunes, elle f .. ttnlmente teria. dajic<t com ·le observar pessoalmente os maravilhosos 
.essa. cultura? Si assim não lóra, porque !la via !Jrngras~"s da agricu t ura. entre outrus ractos, 
o lnvradot· de prereril' comprar por pro·~co:s refel'e o de uma familia. pobre, cOitl[)oSta de 

.~lev11di~simos os generos dl) que precisa. á l] u•otr-o membt·os, marido. mulher e doos 
- .cultiva.l-o~ em terras uberrimns, como são as rt thos menores, que. cultivando a.pe.tas cinco 

nossas? (TroW,l1·,;e rt}'J(tl'teg_) ltect:Lre,; de t<~l'r:t, tirava, todu.vit\ urn lucro 
O lavrador não ctlltiV!\ swts tet·ras, porque li'luido a nnual de lOOll fx·ancos, 'deciltzidas 

..não póde C:ozel-s sem prt~juizo, e. como coos~- tod_:s a;:: deSIJezas neces~aT"i•IS p11.ra n. u.l\men
quencia, la.;ttmàvel, o que se observa é quP. to.ça.o e ve:stimenta. d~:; toda a. familh. accre
.a Capital l"edet>ttl , que podio1 e devia s··l' ::;ceutanrlo Eu;reoe Simon que, u. aliment~ção 
abastecida dt: tor1os os gGmeros de prim<•iran~;- •\e::;sa ramília. era abundante e varia la • 
. eessidade pelo Estado do Rio de Janei ro.~ U)IA voz _ E' admirn>el ! 
pelo Districto Ferleral, torno11-se o cell··irn 
.em que o Eotu.do do Rio de Janeiro gr;~n·h· 0 Sr .. OL!~IIU PrxT"' - Este facto é l'e
}h'lt'te rle .Minas e de S. p,1ulo veem husca.r o~ r .. rirt ' fJPlo <:ir· t>;ugeoe S!mon no >eu livro
~ener.JS nece.'<sariosá snbsistencia. La Cité f hiroois:: - que tenho em min!Ja roiio 
- Compt•eh •nde-se bem que semelllante % - ·~ niio proc.:do i). leitura do que "h i diz ·O Sr: 
tado de cou:m;; não póde continuar. (Tro- Simon, unicamente para. não abusm• c..1a. at-
·cam-sc apaêles.) . . . teocii.o d;~ Camara, pondo, entretanto, este · 

O ter·rc:no está 'incuito e entregue l\0 aban- livro â d i~ posição de Qua.lqller dos meus illu;;;
tiono, por falta de I.Jra.ços,. e por que nii.u t re; collegas • 
. ha tL·nba.llto orgãni:uuio com que se possa «' q•te ·este f~cto demonstl'a. cate~ol"ica-
contar. mente é a habi!ida.de, a maticulo;ida,]e eom 

']lle o chinez_ sabe ruln.ptal' pe;•feit:unente o 
(Tl·ocam-sc apm·;es.) .:r~u lro a Cl11tlva.r ao sólo dfl ')Ue dispõe ; o 
Mas ha por••enturl'\. quem i;.\'nore qoe a i.n- 'l:::l , em }lal't~, d~mon~tra t ::t.mbem e· que o 

·stabllidade 1lo trab:tlho é de conseq\leucia~ chmez s>~.he Levai' u. prl.\tH:aasnocG~s qnfl t em 
muito mais desastrosas p~.ra. a agricultura. do de Hg'I'Ooomia, e que nenhum tl'ab<t!llarlor 
.q11e a e::;ca~sez de bJ.'ilÇOS e a coosequeot.: leva-lhe vantagem na constancia, rw. per·ti
.elcvaeão dos salarios '! n teia com qt:e dedica-se ao trabalho agl'i-

Como põ:le ;~.lavoura a"'o'entumr- se a cu l- coh • 
. t'ival' tliveriios generos, si. e !la, que t.~m hroj« E' e3~e tt'!1.1Jn.lho intc:H i~ente. cnnstr.nte e 
.um ce~to numero de traba.lhad01:es. não pód~ cheio rle dedicaçito rrue deu á China a; ap
:l.bsolut:~mente coutt~.r com elles pa1~1. o :lht rnreocias (le um vastissimo jardim que sor-
.seguinto.l? t.•rt·heude e d~slu~bru iodos aquellcs q~e lle-

. (Trocam-se a'"m·tes _) nP.tram no mter Jot• UMluelle lll<~r<~.Y!llloso 
'' p;•iZ. 

Onde está a. industria. milnnfàctnreira.. I}U"!. (f;·oca.;12-sc apa;·tcs. ) 
:tomando a materin. prima., transforme-<\ em 
·Mtclitctos, ficando no paiz a lÜJiel'en{'~t de S•·- pre~ideote, nas con!liç0es em que no;; 
valoJ·es ~ al\lmmos, quanrlo a htvouro., fonte qunsi ex-

Conressemos mais, que é ainda o café qur• ''lu::.iva., 00 Bt'ôl.:~il, da. riquer.a particular, e, 
l'epresenta o grande papel no mundo ecn- "orta••to, d:t rtque?..a. publica, ;•ssobt~rba.da.
'llon>ico do Bmz.il; que é elle qu~ represent:o tJeln. crise tremenda. determinada pela desor
•)S ·grandes valores de que temos necessid;~dr! l,"ltOizac:io, pela a.narchia do trabalho, cuja 

Para 0 pag:~mento do que importamos. ·nstahilidade _já levou o desalento ao espírito 
do <\.trri_tlnltor, sel'in. um cl'ime que, iu ·li Jie-

0 Sa. ALFREDO ELLB - Si amanhã. o~ r~ntes a sorte de uma. chosse que, diretlta 011 
·portos forem t <>mados, estamos perdxdos, po1· indire ·tamente, c..1.rrega, com todo o ,,..,o rl:\.S 
(lUB import<llUOS tudo. cleSj'II'Z:lS r,ull[kas. derX3SSelUOS de legislar DO 

.. 0 SR. LAURO MuLLER. Uà um aparte. -ent iilo de prev(>nír n.s consequencias 'Ja,tima-

... 0 SD. CosTA. Ju::o.-roa _ Fica vamos cnt[;.o veis ~u~t resultarão necessariamente do estado 
" ·:1ctnal rl:os causas . 

.com o estoinago vazio, até que houvesse pr<.- P:\l'ece fôra d~ dtlvida. que a Europa, sejam 
ducção d~ cereaes. · <JU:or.:; forem ossacriticios que façamos, e elles 

O SE.. ÕcrvEIR-A. PINTO- Sr. presidGnte, só .i:i. n:io t ee111 sido pequenos, não .. pode1·à nos 
. quero não coohec<'~ a China é que igMr:L que fornecer os braços rle qne necess•tamos; e, 
.am à agricultor~ e feita com a m :xima re- poi~. mbter que voltemo~ nossos ol110s p:l.l'a. 
g nlaridacle, llroduzindo os mais )leuericos e rurtt•os pontos do mundo. (~1poiados c 11â& 
maravilhosos resultados ; que alh o sy:sternu. Q.poiados.) · 
de irrig<1Çào é o mais aperreiçoado. · Sô n Chioa estl no c:~so de olfj>recer·nos 

O Sr. Eugéne Simon, que, em uma rle·snl!S trab:dll:tdores na. quantidade de que preci
-viagens pelo interior da China , teve occ:~sião sa.mos. 
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(Trocam,-se apartes.) 
E' ou não opportuno, está ou não de lnr

monh com o interesse publico, que procure
mas, sem perda de tempo, introduzir no 
B1·azil g·t'audcs lev;J,S desses trabalhadores 
energicos e constarites, que leYarão sempre 
:t riqueM'\ pal'<\ o seio d05 paize5 para os quaes 
se dirigirem ? 

0 SR. ANTONIO 0LA:'I"l'HO -Sempre, não. 

O SR. OLivEIRA PI:-;To- Hontem deL"i:el ca
balmente demonstrallo que li~ na. Cnliforni<l. a 
riquezcL foi devida especialmente· ~\oS cllin~. 

O SP •. : J .. 21."TONIO OLA~-riw- Em Cub.'l. ueram 
pessimos resultados. 

O SR. ALRFDO EtLB- Pr,~cis:1mos dl.l tra
bl.lhadores e não temos outra procecle!lch\. 

O SR.. CostA." JUNlOlt (dil·igindo ao S'· . . Aa
tonio OiyMho)-Iremos procurar tmbalbado
dores uo mesmo logo,r onde tt OaUforuia toi 
buscar. 

O SR. OLivEIRA PINTO -Sobre este ponto 
não póde haver duvida-os chinezes teem le
. vado a riqueza aos paizes para os quaes teem 
immigra.clo .. 

Ntc Co.Iifor.ula esse facto impõe-se, e nem 
llóde soffrer contestação. 

E' vercl:\de que o iUustre depntado (JOr Ser
give refere-se horro ris:tdo :\0 facto de expor
ta.rem os chinezes da. Culiforni<l. para. sua pa
tria grandes q umtidades de moeda.. 

O SR. ~~~Ll..Ro CA.VALC.AXTE-Elle e.squeceu-
se da g-rande riquez.1. que tic:JNa. _ 

O SR. 0LIV8IRA Prxro - Exactameote : o 
illushe deputado esqueceu-~e de que o5 chi· 
nezes só poi.liüo export.1.r uma pnrte do pro
ducto.,los tmb;\lhos a qu~ se .entregavam. 

(T1'0C(('.it-sc a]'J(l.rtcs ,) 

O fLUe é puro. atlmi~ar-se. ã qua o illustre 
deputado se referisse a esse facto com o !im 
de hostilisur a immigra~o chi.neza, qu:1uuo 
elle é natnralissimo. 

Porventura, na opinião do illustr"..do de
putado, a moeda é a riqueza ~ 

Os cb.inezes, dizia S. Ex. exportavam moeda 
da Ca.lifornia para a China ! 
. Que importava isso, direi eu, dirão todos, 
si elles, exportando uma certa quantidade de 
moeda deixavam na California Ulrut g-ruude 
riqueza nos melhoramentos que haviam rea
lizado pelo trabulb.o ? 
' A valoris."lçâo da terra, as estradas de feiTo 

construídas a baixo ' p1·eço, o deseccamento 
dos pantanos, eis, alem de tantos outros me
lhoramentos, as riquezas que os chinezes 
deixa1•am na California. 

Demais, elle3, pelo ~iduo e intelligente 
~balho agrioola a que csúí.o habituQdos; 
lllcrementn.ram de modo tnl a producç-<to, que 

a CaUforll.ia. desde logo teve em seu seio re
cursos para o abastecimento, em larga escala, 
dos cere<ees, sem os quaes não é possivel que 
nenhuma outra industria de certa ordem se 
possa manter. Riquezas, debaixo de todos os 
pontos de vista, eis o que ~Hes c.l.eix:aram ua 
California. 

Qu<l importa que uma parte dessas riquezas 
fosse exportada, em especie amoedada ·para 
a China ~A especie, a moeda, é uma. merca
doria intermediaria, que serve para facilitar 
a permuta dos valores, das outras mercado
rias. OutL'osim, o <liuheiro é a riqueza.? Por 
certo que :não; elle niio representa sinão um 
{Xlder acqui.sitivo, qu~ facilita as relações de 
11ernmta de umas '[lOr outras mercadorias. 

O nobre deputado não teve, 11ois, razão · 
a terrorisando-se com essa e:s: ~ortação em 
moed<\, qae os chins e.!Iectuar~tm e que era, 
ai ias,natural que eft'ectuassem, enviaudo na.ra 
a subsistencia de su~\5 ihmilias uma part~ das 
suas economias. E o que era isto, o quere
presenta va,deante elas immensas riquezas queo 
deixc:,:vam ? . .. · 

ô s·r •• ESrlltiTO SAXTO - .8 essn::; quantias 
qu~lles en'Vi.avum representavam urna. por
centagem uo seu trabalho, cujo valor ficava. 
no paiz. 

O SR 0LlVElRA. Pr~To - Sem duvida, o 
no!Jre d~putado tem toda a razão na sua 
observaçüo. O chinez empre:...>avu o seu tra
balho em todasns espheras tin activlt.lade na 
agricultura, na i.mlustria; na construcçã.o dos 
caminhos de ferro, augmentaudo considera
velluctlt~ a riquez•\ publica, e sômente uma 
pnrte destas riquez;as, uma parte do que eUes 
re~ebi<\m sob fórma de salal'io, é que expor-· 
tavam para o seu paiz nataL 

Não tinha, portanto, razão o nobre deputado 
em horrorisar-se com es;;a exportação. ( Apoi
ados) 

o SR. COSTA. JuxroR -Ma~ e que o nobre 
deputado por Sergipe só tratou do que o 
chim exporttwa, sem :.>e importar com o que 
elle llei:mva no p..'tih. 

O SR.. OLIVEIRA PINTo - Mas, Sr•. pre
SÍ(lente, eu não quero por müis tempo demo
rar a discus~ão; devo terminar, e as minhas 
ultimas palavms devem reCerir-se uo Estado 
que represento, e no qual a zona importa.u
tissima, que outr·ora representava um ver
dadeiro· centro de riquezas, hoje acha-se 
qua.si inteirameo.te abandonada. 

Outr'ora, quando inexpleradas as zonas ca
t<Jeirns ern. na parte que se chama -a baixa
do Rio de Janeiro que estava a riqueza, e, tal 
ê a uberdade. dessa parte do Estado que re
presento, que não é optimismo de minha 
parte accreditar rjue, Sc'\.Ueada ella e eulti 
vada, se constituira em um verdadeiro ce!leiro. 
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sufficiente parr~ fornecer o. esta Capital, e o. 
muitas outras cidades todos os g-<mer·os neces
sarios it. subsistencia. 

( Trocan~-se apartes) 

(TTooom-se apa.Ttes) 

E' tempo, Sr. prllsídente, de conel~1ir o 
meu discmrso, no qual, tlinda que desal:n.hn
d"tmente ( muit~s w<o apoi(lrlos) procme! ,JUS
tificar o meu voto em lavor da. immigraç-~· 
chíneza, considerando essa questão debaixo 
de todos os seus pontos de Tista. 

Foi na. baixa (lo Rio de Janeiro que come
çou ~ ríq uez" do Estndo ; mais tarde e lia. 
emigrou para a regilio do café ; tndo, porém 
parece indicar que ella voltnra pu;ra a zona 
ae que fugiu, e que uella $(l fix:nrit. 

O ']Ue posso e devo assegurar it Camara, é 
qne ~n exte1'nei convicções sincer:1s c rrofnr.
da.s, é que, encarando seriamente o futuro, 

(Troc(~>n-sc apa.·tf)s) eu nào o vejo obscurecido por negr~s nuv-ens, 
E 0 c:lfé ouço de to(los os l~<:los ner"'un- nntes vejo-o iriad? Jl~hts mais. brilhantes cô-

t ~ ' ' "' res, si houver. Ct'ücrw e pntrmhsmo na e;;-
a~sec,{fé é uma l:wour;'. _ Yampiro, que I colha do innn18'rante cllin9;: rJLlC nos convôm-

cleixa o s<ilo imprestnvel poL' lurg-o3 annos, e Yoz:r;:~;-?tiuito tem ! muito bem ! 
o Estndo do Rio d~ Janeiro i~~ tem pouc:Js 

0 
l . . ,-. l' · 1 ) 

mnttàs >irgens. D~;ntro r!e ;;_lgnns anno~ ( onu ore mwto Je tCltm.o 
grande parte do Estado que 1•epresento sera 
entregue •i inJnstria fll!Storil. 

·c T;~ocam-sc apartes) 

. SESSIO DE 20 DE OUTUBRO DE 1892 .. 

(YiJ c pa.l: •. j_ ~;; J.o U0 vol. ) 

A vustr~ e:"tensão t~!'ritorb 1 que vai de 
Nictheroy <I Campos, e dos limites do Dis
tricto Federal à Serr:t. é de uma fertilidade 
maravilltoS<\ e só reclama o trnbn.lho para 

otrerece~·-oos uma producç5.o exubcm<Ete·. . 0 Sr. Valladares-Sr. jll'~:::irlente, 
Ella precisa ser S3.near:;1., e <eu nao ve.)o 

1 
. 

tra.b(llllndor para esse serviço. declaro a V. Ex. qae ·venhove;·( ~hle:r;t~lente 
constrangido a este debate, nao act'erhtando 

Quem pód;, del!e i!icnmbir-se ~ o_ eut•opeu. g na eillcacia de meus esfo1·ços U:L ordem ou 
o caipira ?o lib3rto ~O ('Uropen zmo iJ?·:l~r~a. espl1era politie<.t do palY-, actualmcr:te; con
tolemr t1•alJalho tão arcluo, c nem r~SlStlt'!a forme jic 0 declarei, mais de uma vez, eu 
á inflnel1cia deleteren. do impaludismo, o cai- tinha tormado o p~oposito .de cons:1:g~ar meus 
pira, é, poL' natureza~ i_mlolente, e não tem esforços, ~1e e:x:el'Ctt;u a mmlm._ac!tvJQade em 
aspirações; nüo ~e S~Jelta a outr?s. trah~.lhos Ol'dem •livers;;. E' minha c0UVJc:çao, ::>t'. pre-
e ningne111 acred1tara que se SUJelte :t est~, sidente, que, qualquer que sej& :t posição do 
que exige sacridc\o~ ele toda_ ordem i o lib~rto ciclndüo, qu::tlqner que s~ja a ~ua ~sphera dCJ 
estit rtinda e estara, so11 :\ mflnenc1:t. do ~es- acçüo, d l0 póde presta.- se}·nços ~:nportau
lumbramcnto morn.l determiundo peb passa.- tbsimos á su~• patria. _E dev~ dizer:: V. Ex:. 
gem rap[rtn. d~ inteir:t esc!'l'.vitlão 'lXH': l a. in- que talve;-; esses scrv1ços seJam mu;to maiS.· 
teira liberda.de-quer r;o=a,· da sua liberdade- e1Ilc..'17.eS, actualmente, n:t ordem prtvada •.• 
tão cedG não se entreg-at·í~ a trabalho algum 

T;)I Sr:.. DEPCTADO- "\poiado. regular. 
0 SR. VALLAD.U:.ES - ASSim peDS<\lldO, (T'r"~can~se_ apartes) . . , sr. presidente, eu tinha feito propesito de 

Sem ophmu;mo meu acred1tar que tlS c!n- i exercitar n minha actividade, de ag:ot'it por 
nezes sejam os homens aptos para o serv1ço deante, como simples cidadão, entregando-me 
do deseecamento o os pantanos que, na baixa ao exercicio da minlm profissão de advogado 
do Rio de J<J.neiro, se coo·stituem em obsta- e ao exercício do ma"isterio em uma das fa.;. 
culos insuperaveis a uma cultura altamente culdades livres, f~ndadas nesta C;\p~t~l, 
remuneradora.~ quando, por benevolencia ele meus patrwws · 

Mas que optimismo seria esse que s~ fu~da representantes de ~finas lJesta C~J?<lra e na 
un. observação do que deu-se na Callforrun.1 Camara estadoa.l, eu fui so~preheucudo sendo 

POl'que 1[~ os chinezes deseccaram os pauta- cllamado ao serv:i.ço de .Minas c9mo s~u. re: 
nos, ~nuoando grandes zonas, e aqui não 'PO- presentante nest..-c camara: _E e por 1sso, e 
dGrão t()n.ltz.'\r iglines servicos, nem mais, por essa situação ele esp1r1to, em que me 
nem menos ? achava Sr. l)tesitlente, tendo formado o pro-

Ot•(!'(tnismos snturnrlos pela. influencia IJa- pcsito de mante:r-me p_1·ocnl « negociis, qu.e 
lustra, os el1inezes são perfeito.meote aptos eu me sinto constrncg!do, por me occupar 
para o SCl'Viço do sunonmanto urgcntllmente nindan"'ora. de um assumpto da maior impor
reclamado Illllll. bulxn do Estatlo Jo Rio do Ja. ta.11ciu ~lo qual não cogita-va, do qual pro
neiro. CU1'1H'à mesmo ~reda1' minha o.tteução, tanto 
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que, nos jor•n<~es, ea ~ia, mas n<io as lia, os 
assampto;; político~~ o~ ~tue se achava111 coou 
este~ inttma.mente relacionados. Erl~ tal vez 
um~ situação anr•rm•l de espil'ito, ~011 meslllo 
propenso u rcClonhecel-o. llOrque nenhum ho
mem •hwe deixl\r de prestar <1.ttenção à can~" 
publica ; ma.s era este o meu estado psychu· 
lo,!!'ico. 

Não deverei ser, por isso, severomentejul
~do, po1•que na esphera au ordem p•·ivaola 
~n•les· sc,rviço1S podem e devem ser ?-gnr·a 
prestados ao paiz ; e f0i ;llli que eu tornei dou~ 
postos de trabalho. Não tiquehoactivo. 

AClCresce, Sr. r>residente, que me parecPm 
de excepcional relevancia os s<>rviços do ci
dadão, e todas ns energ-ias ct.o civismo que elle 
possa exhibirnão seo~l.o de mais, na esphel'a d:• 
ordem privada, que esta proftmdamente ~ba
lada, que se acl1>• 'Jli'Ofundamente desor·g-ani
zada na actualidade, e que a nova legislação 
íinanceira vem agg; ra var _ 

Penso que a til respeito não serei con
testado Clom vantagem. 

O estado do meu espírito ex-pressa a situa
ção do paiz. Não ó, Sr. prc~idcnte, um" mn
n·festação de egoísmo meu este proposilo de

. afastamento dos negocios publicos, quando n:1 
. ordem pri vadtt os esrorÇ~'~S r:! o cid~!liío. t. •na a 
sua energia, a cora~?em ci'vica, tornam-se na
cessarias para a defesa da pessoa e bens. 

A tl-ans'·,rmnção política oper~da em 15 
de novemhro nã·• efl>ctuou só a dessa polí
tica ..• (Ha (lpcr:rtes.) 

O Sa. SEABRA- ;~,poiado. 

O SR. VALLAih\RE!l- •.• apez(tr dos com
'Promiss~s solemnes do. Governo Provisorio. 
ae respeitar a 01·dem -privada, de manter n 
legislação ordinaria. g-arantias resultantes 
dessas leis, totla a. l'i~çã.o viu q uc as reformas 
foram I'<l:licnes e feitas de chõfre, sem estu
do, imprudentemente ••• 

o sn.. ~EAI:RA - Apoiado. 
O Sn.. VALLAD.\Ims - Reformou-se a le

~1>~ção que serve de base a to•lo direito de 
família, a que rP.gula ocusamento; rerormou
se a leg-isbção hypothee~ria; reformon-se a 
leg-islação . processoal de tudo o paiz, dando a 
ca'aa Estar1o um processo particular ; e estas 
reform::t~, Sr _ presidente. f,~itns de chõfre, sn.
crificarnm completament~> todo o cab~rla 1 do 
estudo, do conh<!cimento das instituições ju
l'irii~os que constituíam outras tantas garan
tias d~1- orrlem privnola. 

O estudo, o perfeito conbecimento das leis 
e de sua appJie;,çilo e a princip<ll e a verd<~o
deil·a garant;a do~ direitos. (ApoiMlo-~). 

Não se limitou a i~to, Sr. presidr:-n~e, o-Go
>ernn Provisor·io: fez o que :o~1o póde dei;l;:(tr 
deter sol'prehenclido,maravilhndo mesmo,a in
telligencia de todo homem civilisado : decre-

tou tarnbem um codigo criminal (apoiado.~), 
f;octo e~s~ que ~à se poderia d"r na. costa dr.· 
.\fr·ica. 

Por- decreto, o governo revogon o nosso co
digo criminal, baseaU.o nos prim:ipios uejus
liça, e trpvrovado pelo Corpo Legislutivo, isto 
.~. pt~lo poder competente ; e por tlecreto pro
•Hulgou outro codigo criminaL 

A nossa lei penal h~ie é o producto de um 
<le ·reto dic,tatorial ! E' o pl'otlucto da von
tllile de um homem a lei, em virtncle rla qual 
"' nossa lill>l'dru:le pôde ser conspurcaria ; o 
Jdndão póde ser encerrado no carcere, póde 
>er sacritie<\do uo seu mais precioso pa.trimo
nio, que ~ a liberdade ! 

Depois de mt1.is rle meio seculo de rPgimeu 
ole libtJtdade, foi por decreto revogo" do um co
tlig-o, no qual se lê que sô em virtude de lei 
tmterior que detlmt. o facto delictnoso o ho-· 
amem pode ser punido, pr·incipio este,cuja in-· 
ob,;f~t'Vaucia, diz um escriptor, importttria a: 
uo·gacão completa da liDeruadtJ ! 

O ci dncÍão pooe ser punido sem lei a.n terior 
que quoLlifique o seu delicto e decrete a -pena,. 
!Iorque ~ sen codigo de decreto não é um3. 
lei ! _ _ 

t• exeellente corligo,assim rasgado, foi umn. 
<las fontes subsidiarias para a refot·ma. do. 
tlireit0 penal na· moderua. Italia, foi consi~· 
rlP.r;odo • amo uma das melh01·es fontes. 
(ripoiculO$.) 

O .::IR. NILO PEÇAXHA - Entretanto,. um, 
notabillisimo jurista a.llemiio disse que o 
Codigo Penal do Imperio do Brazil tinha. 
psyct10logia rle pobre. (Apctrtes-) 

0 SR.. YALLADAR.ES - Aqui est<i. Umt~ cri- · 
ti c;• aliem fi, dita de notnbillissimo j uriscon-
~~uto, mas que, no;; termos !lo aparte uo no-· 
bre deputado, nã.o tem alcanl'.e. 

O qne que1' dizer e;;sa psychologia de 
pobre ~ : 

O nosso codig-o tem por si a. opinião d& 
Ch:1.uveau, Hortolan, Rossi, professores not(l.
veis, escriptores classico~. e de outras notabi
líd;,ues conhecidas no muudo inteiro, conhe
c'das por todos os homens de lettr;~s ; nüe. 
pó•Je ser assim qualificado por um crimina
lista que o nobre deputado diz ser ootabi
lissim<>, mas que, com certeza, não tem· con
s.~g-rac;iio uoiversal, destes que sã.o c~nsid~
l'llrlos chefes de escolas em todos os (J:Uzes Cl
vfli~ndos. 

M:os, St. IJl·esidente, não me desviarei dto 
trilha tle idêas que me tracei. · 

Reformou-se toda n legislação do paiz: só. 
pelo prurido de fazer cousas novas, .aJDda 
que pei.ores. 

·Advogados e mogistrados vel11os vira~-sa . 
nn. dura. contingencin. de um quasi novo ttro~-
cinio. · 
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Assim, me ptW<lCia um gmnde serviço de b:J.se esse codigo :ulmlr:n·el que ltonron com· 
]_)atriotismo o eotr•gar-me :·w estudo e tnm- seu nome e que tem o.travessado os tempo:;;. 
bem ao er,sin·o das leis novas, porque to•lo "dmirado e respeimdo, servindo de· modelo a 
esse c~•ednl de conhecimentos antigos ficou muitos outros de_povos civilisados. e por <\1-
sacritlcado. 1-fUUS :1ceito sem: alternç:ão sensível ; porque. 

Assim. s~n1tnri.!S, as ide,,s que me prendia.m foi c:aicn.do sobre os princípios de justi~!t.l. e de-. 
a. o.ttcnção. os assumpt s que eu estuchwa. eqmdade. 
a-gora. eram bem outro:; on diverso; dos E;te codigo teve por complemeuto em. 
desta c~sn.. dos qtwes eu propositulmenttl, F'r;tnça., ainda sob a influencin de NapoicJãO~ 
levado pnr umn. espP.cie de fi1diga, po.ra. não leis de processo bem medit<tdns, de~ptdns oi~ 
dizer enf: ,rlo, me a.Li,sta.va, de sol"le que só a fm·m>~lidaoles escusarias, que só sorvem pam. 

· cliv id<~ de .!('ratitlão que me prende aos p.nri- sncrificar o rest:ibelecimento prompto do di
cios, os mineiros, o amot• que cons~gro i1 reito, d:mdo armas às a!ica.otin<1S ou trapa
terra em que nnsci, poderiam impellir-me ç:u; toi'eoses; e tinn.lmeute; as gar-~ntias pl'a
:para ai') ui, e nl1rigar-me au sacrificio do exame ticas de uma magistr-.lturn independente e-. 
de no,sns desgrncndas llnanças 'Pil.l'tl tomar illustrada. 
-pnl'le nesta. rlbcussão, a. mais importante u:JS Apreci~ ndo essa. grnndiosa obra-, diz o illus· ·. 
que s.e _poclem nvuntar nesttt C<\sa. tre. publici!ita citado: . 

Pen:>o m~smo r,ue o laclo mni;; Qlle fraco «A ordem l)rivada na Fra.oÇt\ t'oi tão solida-
ua nr•v:\ ordem de cousas é o qne resiJCitrJ. ás ment-a organizulu., que, apezar ·dá profunda. 
fioflnçt~s. disso!uç:.1o polilica por que pitsson aquelia. 

Si o Goveruo Provisorio, em vez da~ noh:·e nação, tiveram os govel'oos ness:.. 
:wentut·ns em qne se metteu,' -em mflt(;ri:\ o,•lem privada o melher auxiliar p:ltà ~ 
ftnancei rn., se ti>esse limitado no expediente ·!iffici! obra ela. reorganização política da P,'l.
dns s<><:retaria:;, cumprindo as·lelsecontr:lcto!': tria rrnnceza, no long-o periodo que >em·d:!> 
em vi;;-•• r, a no"Va ordem de · cousns estnria celebre re>olução de 1789 até hoje. Ess~. 
con;;olidndn. ordem pri>arla. foi o grnude baluarte das~:... 

No de>empenho <l.ind:l. do importante e p:1.- rantia.sindividnaes e da propriedade, q'u~ são 
trlotico con>promis>o. I)Ue me tinhn im]Josto :J.S IJa,;es d:l. rique7.a iudiviclual e pub(ic;J., e 
a mim me~mo, <le defcn.Jer a ordem priva <la.. os melhores elementos de ordem. Yê :1 Ca.ma
profnn.-lamente abnlnda. na nctu•llidade. dnrei r;\ qne não necessito •le entrar em Ion~;o. 
um•1 es1~ecie de cousl'llho no Governo, preYale- ,,r razoado p:~rtt demonstmr a. proposi<::ão enuc
cenclo-me rln.nmplitn<!P. de3te, debate. cinda, CJne nessa. ordem pri'':ld<t 1J;;scon-se-~ 

Os l1nmPns do Governo não me lev:wâõ o. reconstitnir.:ito politica da Fran~<l.. ,. 
isto e mal, vi . .;to que já não poclem conslde- « Sõas;;im se explica, pondera, um publicist~. 
rar-me ffi"CO. pn.ra me . dizerem· pretenclo;o .. 11ue 11m povo civilisauo, como o irancez, pu-

.Tá tenho idade pnra. dar conselhos! No desse te:- supportauo 11m r~gimco. politico 
desempanho deste mi~te~' direi que é nctno.l- quasi :\b~oluto ou despottco, dttru.nte illnu
mente rle ;rrti.nde nlc.'l.nce merlitar seriamente mei'0S 110nos. Deve-se isto iL ordem privadlb 
sobr~ o re3p~ito :\ orJem pl'ivada e thr-lhe perfeitamente organizada. e solida proporcio-" 
g!U'antins. nan•lo completas ga.rnntias nos direitos pri-

Qunorln se le~!sla so'bre tinan(:as cumprA vario~. porque, com torla a raz5:o ponder:J. <> 
que se t onhn tn.uto em cnnsidera~;áo os intP.r- illost t•e publicisttl , tlquelle que tem g:U<Lntida. 
essos ,Jo fisco. como o ·pr incipio do respeito :~, sull segur.>mça inLliYicliml e o seu patri-· 
á ordem privada, especialmenie :i. proprie· monio, difficilmente ;-ai p:n-a a pr:1ça pt:blic:t.. 
dar! e. cocstrnir barric.1.das para operar revolu~Xíes. l>· 

E' umn. grande medida dl3 ~T:eroo esta, S ~r F '[ ·1 b 
'JXWque a ot·dem politicn. q:1e não respeita a O R· "' A.Xom. ' ULO-ENCI ·:• - " UI o em. 
-priva.• la não se mantém. A proposito occoJ·l'e· O Sr. . VAr.LAD.\R'ES- E" por isso qnc penso 
n1e o pen~:urento de um illnstre tmhllcist·' qne o Go•et·no (leve meditRr sobre os fnn~l;· · 
reJa tivam,.ntc á Fmnc.a. em liS9. q nnndo s ~ tos 'i'eS:Ilt:J•·fo;; dos almlo;; qu~ teem ~erercu
operou a.lli raznirt\ completa, suprrimindo·s<' tid9 1111 ordem prív:\da. sobre os attent>1.1los 
nta Deus ! ' · rliror.tos que se renetem contr:~. a segnranç:l.. 

Tril.lut.'l. o cit'ldll llnblicist:l, qne 6 Romu!:nt, •lns JY!SSO<l.S e de s~us bens, dP.sdo a mu•ln.nça. 
,itistn ~ :-.dmir:t('".:io :10 gemi o rlc N ., polellO mn.i~ d:. fórm>L de l'overno, procurnurlo de agor~~ por 
c.omo organizador e ru.lmiuistr.,dor. como e;;- de:onte, reprimi l-os e. por metlidus · ·ncert:llias, 
-tadista, élo que n~ ca.n:\)0 da. \>.'\talha, S<\Cri- attemm1• 03 e!t"eit03 das reform:u; nnpens,f!:~.S

. fic."ln·'o a humnmtl:JdA! que forn.m rcaliz..1das de chófre, sem ~ po.nde-
Com . eff••ito. senhores. exercitando, 11nnclo raç:ío necessarln, sem plano, . sem umdade de. 

em pratica as su·1s elevanas qualid>1des,. '' ·vist:>s. incumbimlo-se d:ts reformas a · pes
sen genio de homem de go•erno, Napoleão soas divers.1s; resultMdo de tam:n:ho erro::\. 
reorganizou a ordem privada, dnndc-lhe por completa a.nnrchil\ nn admintstração da jus,.. 

· .. 
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tiça (apoiados), em que ninguem hoje cooth\. Ora, não é justo que, quanuo o serviço ·" 
Os i:n~•les aront:tdos fomm aggravados tl<lla pessimo; quando se tem a habilidade àe fazer 
iuflueucia que a politica teve na escolha d.o pessimo um serviço que já foi optimo, os 
pessoal incumbidu de administrar a justiça, o nus re~ultantes elo transporte se augmente:n, 
composto de ~rande numero de homen~ novos. se dupliquem, e em certos e;1so~ se tripli
aos qtmes não faço injuria dizendo que lhes quem, se elevem a mais de 200 °/.,, corno se 
falta!Il os 1•equisitos dos conh~cimentos jurí- està praticando nessa estrada, que vai se con
dicos, theo1•icos e praticas que fn,zem o .iuris- vertenuo em uma verdadeirtt calamidade pu
consulto, que não se fo:·mam d<> noite para bliC<~. I:;to e um absurdo, é contrariar a toao.s 
o dia, nem por simples decretos de nomea- ns l'egra.s da jnstica e da mais vulgar pru
\)ões. A tudo accresceute-se o facto elas re- deucia.! 
formas aos montues, sactificando-se osconhe- Or~, Sr. pre~idente, ê certo que as con
cimentos de, ieis clispositivas e 'J)rocessoaes dicões essenciaes, vitaes, paro o c:lesenvol
e:tistentes, que uão Sl3 s~dJe por que fot~tllll'e- vimú.-lto Llo commet·<:io, segundo ellsillam os 
vogadas ou alteradas; e ninguem me po- commerciali:sta~. entre os quues. cila:'ei De
derá taxar de· exagerado por affirmar qu" !amarre e Poítvín, são os seguintes: c1·edito, 
estal!ioS em pleno rcgimen do arbítrio uo. or- celeridClde e segurança. 
dem privada; t: não se póde clizer outr:l. consa Pois bem, a Estrad:1 de-Ferro Centl•ül ataca, 
da ordem politicn, e tiuanceim. · _ · a todos estes elementos, ou condições essen-
·- Desculp~-me a Camam as repetiçõ 's que cíaes ã \ida e desenvolvimento. do commercio, 
são a consequencia das interrupções que me pelo pessimo servi~<J de tr:mspot.:te. Atac<t 0 
obrigam . a voltar-ás propó~ições enunciarl::..s credito do commercio, : camo a camam e 

. _para reeitar o fio. das consideraç()es ~ue cs· v. Ex., Sr. presidentCJ, Y!1o veL'. 
tava fnzendo. · . v. Ex:. tera lido, domin~do dn. m:1ior tris-

A ordem prívnda, portanto, não est..-'t me~ws tezt\, "exposi~~o e demonstmção da imprensa 
desorgtmizada, elo qne n. política (het mt<ilos so[)re 0 esta.do actual desta praça, pelo pes
c;partes), porque o principio capit:ti do novJt simo serviço d~< Estrad:1 de Ferro QeutmL 
regi;neu, a autonomia dos Estados tecm sido y. E:'., s:·. l>residentc deve to: r Ih lo a rOL
sacrülcados, (;c bando-se os Estados soil a iu- port:tnte representação (lo commercio ao Sr. 
flueucia inc.lebiht do Governo central e desor- Marechàl Pre>iuente do, Repul.lliCJ.\, expondo 
gaaizados ou a.n:trchisados. ,, sul\ situ:~ção, expondo que as suas casas 

Releve-me V. Ex'., Sr. pre~idente, as repe- e5 trro uccumnladas de generos para serem ex
tições, de qu.e não sou o cntpndo, e sim os qlle l)ortados, revrescntn.udo muitus centemt5 de 
me interrompem, prelentlendo discurs:w si- ,~0t1 tos. mercadorias rleterioradn~ n<'· esta.ç:to 
multnneã.meute. 11edite o Gov.:lrno mts con- Central, \)Ol'qLte nhi 'Permanecem mezes em 
seq ueocias d•t desorg-anizai;fio aclmiDistr;üi va cem:nodos ~ bet·tos, recebendo a llumldades da.s 
e financeira, repel'Cutinüo mt ordem ].JI'ivadt~. clnwns e numa.1nistul'<\ que por si lmsmria 
-'Ssim deSOI'ganizada. p~xa. ostr:•gnl-us, pelo conttleto d:\S I]Ue ele-

Não temos nrJem üas fina.n<;as. Alli vel'iam estar sepu1·adas; accresceudo os ex
está o Sr. Ministro do Interior, sem autori- travios, roubos ei'urtos, para cumular o crime 
zação legal, cntregamlo centelJn.s de contos á so1)t·e o desmazelo ! ( ·r••· Sr. presic.0lltc, esta 
lntendencia pai",, crear preços tlctícios ele situação não póde deixar de atacar o credito 
carlle no mercado! Com dinheiro do Thesonro do commercio. 
a Intendencio, está ;enden.lo :t carne pela Siffi, aquelles que lhe remettem seus ge
metade do preço que custa ! um particular neros, as praças, os productores estmugeiros 
que assim procetlesse, teria curador. e nacionaes que ihe confiam seus productos, 

Os diversos sr;rviças sol1 a administraç;!o elo comprehenderão que o commercio dest:1 prnça., 
EstDdo estão desorganizados, sobrcsahindo o não podendo vender, não podendo dispor 
da Estt·11dto. de Fet'l"O Centt-al. sobre '" qual delles, h;). o.le por forçu. ter falta de recursos 
vem ele molde 1\tllar, quando Jll"etemlo para solver os compromissos.cootrobidos na 
pedir a a.tten~J.., do. camara, a sua delibera- l~uropa, na Americt\ e dentro; do paiz! 
ção sobre assurnpto referonte ás tarifas dessn. l':i:s aqui, Sr. preside ate, seudo atacada e~ta 
estrada, que está servindo pessimnmentc i\0 coudicção -vital do commercio, o seu cre(hto 
commercio, ã I:woum e ás mais iudustrias. que com razão é reputado o melhor ca.pita.l, 
Assim~ senhores, temos um facto nunco porque, comquanto seja um saque sobre o 

visto: ê que na razão directa desse -pessimo rutnro; realiza tra.nsa.cções no p~esente ; 
serviço, augm.entam-se os gravames, au- pelo que se deve considerar um. elemento 
glll,entam os ouus que posam sobre o com- economico appliCM.o á reproducção. ~; · evi
mercio, sobre a lavoura e mais Industrias, e dente que o credito mercantil está sendo mor
sobre os passageiros na E~trada de Ferro talmeute atrectado pela suspensã.o das trans
Centra.l !. acções e, portanto, dos productos, com os 
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quaet~ seriam solv~clos os seus compromissos nas estações, ou chegam mezes depois, quando 
em grande}larte. não são roubados, como constantemente está 

Todo u ll'!undo comprehevtle que uma c~sa acontecendo 1 
com o ca.p1tal de 2QO;ú00$jà se considera Mas, Sr. IH'esidente, não ba dit·eito, nem 
uma Cíl.S(l. importante ; póde, no decurso de vulgar prndencia em tal pt·ocedimento, n'uma 
~ :mno, realij!ar truns:lcçües superiores iJ. situação de transição, n'uma situação de con~ 
mll contoo de ré1s a d.ous mil contos. Depeude solidaçüo de iostituiçües politicas Dovas, 
isso, principalmente, dt\ facilidade que encon- quan.rlo o pavo niio põrle rtpllnhãr e>s:ts dis
trar a c<1Sa em uugmeutur o oumero de suas tincçõesqua nós outros podemosnpanhnl',entre 
operaç5es de vencl(l.. governo e admioistr<tçües que não cumprem. 

Consequentemente vê-s~ (l_ue 0 lucro do o seu dever e u.s instítuiçues; e frequente
commercio, pela multip! icitlade de suas trans- mouto hlnÇ-'1. às costas das instituíçUe$ o:; mnles 
acções. depende da. facilidade do transporte causados pelos homens gue g·overnum nu ad
dns me!cndoria~. porque ninguem as ,compro ministram ; sendo commum que os múos ra-· 
para nao ree;ebel-as, ou para recebel·ns fóra ciociJ,Iem, incot•reudo no erro tlos-Post hoc, 
ae OPJ?O!'tumdade ou estragadas, em canse- e1·9o jll'optel· hoc. Seria de bom sen~o ([lle o 
quencm das demoras em armazens desabri- Govct·no (.lrocurnsse por todos os me tos tornar 
~ados. Si, os generos recebidos do j)rorluctor uma re•1Hdnde n felicidatle public.< tla ordem 
1l cam guardados nos armaz~ns. encuixdatlos privarla, no iu ter esse tl;1. cousolidação lias 
ou enf:.trdndos, ou nas estações da Estrada tle n~"~~s in~tituições, o que se_ria o~ra ~e pã
Ferro Central, quando .uão se extraviam, h·10t1Sn~o, porq~anto a patna nlu esta. paro 
tjuando não se arruinam, com toda. certeza nos ensmDr q~e 1s~o de mu~an_ço, de /o~·mas 
não·porlem constituir g-;trautia para a soluçüo rle_gove~·no ~ao pocle con~tltmr n111<\ .muc.a
dos.compromissos na Europa e no. America. I de1~·a, nao pode set: um lucto_ que se rep1ta. 

0 s ·G , .· . nm1 tas vezes na Yldl\ das uaçues;· sob lJena de 
R. . l~Rc.JA ~IRE_S -_Espero que o ~o!Jr~ :\Uiqni lll-as .... (-1íJota.dos e v1Ja;·te~ deputado mdJcara o" me10s de remetlw.r o ~'inguem ignora, ~enhores. o úcto da,, · 

maL Franr.'<', paliti~amente cliss0lvilh pelõl. revo-
0 Sn.. YALLAD.'I.HEs-Eu não sou Gove1·no. ln~·ão c dalli ]101' tleante conhecemos os infor

got"erno ó go\·erno ~ que tem, obrigttção de tunios, as vicissitudes por •pe t~m lJ:tssado 
go,ernar, p~ra o C(UI:l é necessario ter a ca- aquelht naç:ào g-enerosa e ci>ilisarla, l e ~arte 
']lacid::de pal'a nclla,r esses meios. Eu estou quo at<i a nltima republica nenbumo. org::mi
exponrlo as fh.ctos, " direi tudo, oorl)ue zação politic:\ dnrou n~. Fraoço.. pcriod•J maior 
não vim aqui para lhzer reservas m~ntaes. de 20 annc·s, pouco 111a1s 011 menos. 
Tenllfl 1Jnciencít< o 11o1Jre àeputadc. :':lias·. :11li h'1"la, em compensar;iio, a oruem 
V~ V. Ex., portanto, que está QSSím sendo pt·iv;uh\ p~rCeitamente consclid<td<l, c dando 

at;;c.1.do o:creditu, essa colldíção vital do tles- garantias, pelo que o setllie~euvo\>imento ti;
errvoivimento rlo commercio. n:mceil•o não parou. O desenvolYimcnto de 

Que a celeridade ê atacada, nuo é preciso seus recursos ni.'ío parou, e u~sim aquella. 
demonstrai-o~ N"n situa~-i'io actnal, em que se nnç:"io, que p:1ssou por to(tos os~tbalo5 c nmtn· 
encontra <t nossa pl'incip<\1 via. de traHspoJ·te~, çi'íes politicas que a llistorii), registro. desde 
é ella umlt verdüdeira tartaruga, que lllll.l se 1780, ate a funtlaçuo da nltima repnblica., 
move. póde, depois tlo graJl(le desastre d:; guerr~ 

A celeridade nas transacções commerciaes franco-prussiGnn, assombl•ar o mnntlo com os 
é uma rh\S condições de v.jda do commercio seus recursos financeiros, que não podiam ter 
par(t qtte consiga apreveibr-se d:1. opportu: sido impwrisados por Thiers ! A riquez:\ n5.o 
nidude pura a revenda. se improvisa. l Mas G q_ue li~'" ordem pr1vada 

Passada n. opportunidade, uma, remessa em uma realidade. 
pedida, que poderia constituir uma gT<1llàe Si na ordem politica as mutações ;;e dnv~IJ!l, . 
f'on te de lucros TJUI'U o negociante, póde ser a a orclem pri;ada mantinha-se; aquelli\legls
causa da sua l'Uina. Aqui tem V. Ex. ·aind<t !ação. [lquelle cocligo, o.quelle processo, 
atacncla uma condição essencial do deseuvol- aquella magistratura, serviram rtlterU<ttivn
vimeutl') do commercio-r~ celeridade. mente a rep\lb1ic.'1. e a monarchi:J, otrerecendo 

Quanto a segut•nn~a,ess..'l. desnppnreceu com- sr!m pre gar.,nt~as completas .. (tl~oiados .) 
pletam..:!nte .. A segurnnça du~ tmnsa~ões, Eis, Sr. prcsu.lente, a expbcnçao do pheno
quando aquelle que compra não l·ecebe o meno. e ei~ J.lOr que, :1migo dt~ min.ho.. patria, 
objecto .. . comprado, o . recebe deteriorado, me jtÜ <•o com o direito de cllamar a. <Üten~ão. 
desapp::tr~eu completam6ute. · do Go:erno para o.s .abalos que a. ordem pri· . 

Onde a segurança no resultado das nego- ;;ada está so:trrendo entre nós, desnp)_)n.l'eeendo 
ciações, se as mercadorias se· estragam nos as garantias de -propriedade, de ;;ida, de se
armall:ens, porque a estracl<t não despnclla, e, gurança e de liberdade, de sorte que, Sr. pre-. 
quando despacha, os generos se estrag:J.m sidente, eu devo dizer a V. Ex. que um dos 

Calll:tra .-\. 5-1 
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as.~umptos em que mftis tenho desenvolvido 
11. ·minha :tctividade de :t<lvoga.rlo, <lepois da 

. R.P.pnhlica, tem sido em requerer 7uibca:~·ce>rpus. 
(Ri~o.) 

A goro., Q\Nnto às gn.rttntias de propried•\tle, 
uão quero abusa'!' d:J, benev~la atteuçào da 1 ~~
m,lra. cit>~.ndo fãctos interes~ando a indivi
•iuos, o ~ue me seria fãcil, p:lra mostr:.r quF> 
<le facto estfio sendo annull.ldns . .13asta-me 
chama.t• a attenção d)\ Cam:wa parn a fortuna 
JlUhl•ca. e f>articula.r, que estão seu!lo cr,mino
~·'mante ·st\cr· ticadas pela. 1>eSSima. gestão da. 
~trada Centml, ferindo de morte as ·du"s 
-pYlncip:les fontes de renda do paiz, o com
mercio e a la>oura.. 

Sr. pr~ídente, é preciso que o Gt~~crno re
'fiictn. em que o un;.eo an:~:ilío 'JUP. elle pôde 
prestar· a estns industria:;, na situaçi'io emh-.l
l'aços,~ em que sa acham as finanças tlo F.stu.do, 
que é confessada. pelos illnstres· membros. da 
Ce>mmissão dt~ f<\ZúDdn, é a\livi.ar essas iudUS· 
trh:li . em tnáteria de 'onus de . tt~.tosporte e 
m elborn r este serviço. _ _ . · .. . _ 

Não compr-ehendo mesmo~ nctuaimente, 
~utro SP.rvico qne o Governo pos~a, prestar :1 

. hv<.urn, sioão lhe fornecer tr{tnsp:n·tEl barato 
··.·-.e ·facil. .. · ·· 

·O Governo faz; o contrario: 

Qnnndo o meu illustre pa.tricio, o Sr. Vis
eonde de Ouro-Preto, iniciou os seu~ nnxilios 
illavoura., dizia-se, S1•. presidente, que eram 
:mx1líos improlicuos, porque o dinh•"iro sahi
ria do Banco !lo Bra zil para ns h urr-.J.s dos· 
commissarios credores. · 

Pois bem, sr. presidente, eu devo dizer n; 
V. Ex., pelo qu" toca â zona que eu co11heço, 
:Hnlneira. e :.o fluminen~e, que, qunndo se
acalmarem as 11aixões do dia., quuodu se acal
marem as paixões presentes, harie se fazer 
.inteil".t. justiça. a qualquer cidadão pe'o ser- · 
viço impórt;1ote que prestou ao paiz mtquella. 
•]Utldl'a, emboJ"a tal serviÇo tivesse Stdo pre
sta(lo no limitllfli,silno espaço de t empo que
nuron o seu !("overno. Sem os :~.nl\ilios eu tão· 
pl'est:•do;; e, mais do que esses àuxiliós, sem 
tJ. animação que a. certeza delles t r-ouxe ·aos. 
lavradores, pitl'a_ cujo credito ta.mbcm os a n
uur.ci:t(los auxiliO:S muito concorreram, a eo- · 
llJeita do aono ue 1888 teria se _perclído t oda ! 

i!:ll posso :~ffirmar aiuda, que os prop.-ieta
rios que àuferir-.:mi recur~os do .B>ineo. como· 
se dizia, d•.~sunados a solver os seus compro
mis~~ com os P.ompromi>sos solveram esses 
co:npromisso~ c habilitaram-se coru o ceedito 
uece:s~ario para a orgánização <lo tra.h,lho 
oas suas 'fazendas, porq11e pdueram. dispor 
livrem.;nte do protlucto de stms colhe1t •S . : 

.. ·.·Reform\:1 <tS t•trifas. oneranrlo cs passngei- Os fazen•leiros, uma vez ·desembaraçndos, 
com rnn.is 30 •J., e :mgment•1n:lo ho~ Ol'I"O:.m- Jh·res de dividas no commissario, não tinham 
mente o preço dos transpor-tos llas mercado- ditflculdades: obtinham diuheir·o mllueantc le
rias; c, par" cumulo de males, consente na. trns; ou mediaut!l penhores agrícolas. 
cess.•çáo 1lo t.-anspor te de:::sas mel'crtrlo~ias, Qnanto ,,0 modo po!' que honravam a seus 
conserva nilo-na. díl'ecçãn d:t estr·nd:t um homem com pr·omissos, al1i està o relatorio elo Banco . 
<:U" póde 5Clr muito bonCl;to, como dizem, e elo Brw.illlnnrlo testemunho de que, ~1.lvas . 
eu creio, mCs que não se tem mootr.1do capaz excep::ües rams~ especiitmante quanto a Mi
:po.ra. o tlesernr~eoho d:~. missão 11ue lhe foi nas e Rio .re hueiro, os prot>rietlirios teem 
conli:~da. - cumprhlo os seue cnmpr-omissos. 
F:~llt.-so muito em J>roteeç.1c• i.lS indnstrias A~m, s1•• presidente, vê-se qne estes 

nel'te pa.iz, _mas . nada so fll7- auxiliõs oão ror:tm perdi· los, e ;:;t'llllde lucro 
Convem protezcr as industrins, mns (1.~ que tlron o puiz continu,nclo a :lnferir . pingues 

]?O r suns condições de vitalidade po,;sam •lar rendas d~:SS•t sua quasi u• .ica. fonte, a lavoura . 
. resu~tado que compense a proterçii.o. A p1·o- A!.'Onl nlnguem pede sacrificíos directos dos. 
: tecçao ou fomento por parte rlo r.overno !Wados I) O e não IJÕrl.e dar; apênas se perlem, · 
de...-e em re.g-rn consi~tir em m~di<lns indi- Sr. presi<.l (mte a:;.xilins indirectes. consisten
rect~s, corno-o frete barato, :1. facilidade de tes n•• facilidade de tr-ansporte, que o · rte~ma
transporte, etc . Qne a lavonra póüe compen- zelo estil propnrciouando pessimo, sPm ga-:-

.. sar oi! retribuir com vantazem o fom~nto ranti3s, e em fretes bamtos; não podendo o 
.do Go'verno, ninguew, de boa fe, ne; arã. senso commum comurehender a sua elevação· 

Muito ~P. clamou contra os auxi1ios baocn- ex, gerada numa estrada do Estado, que 
rios porporcionruias 11elo Sr. Yiscande de uiio foicrendn comoemprez.'l. memm~nte mer- · 
Ouro-Preto á là;oura .. . (Ha npc:r!e~:_ .) . eautil, e menosa.~ora se póde compreheuder a 

· · · clevaçf\0 d:lS tarifas, quandO O Se1·viço é pes-
.. U)r SR. DEI'U1'ADO - Foi dinheiro posto ::;imo, tantoc:t.ue estit. provoC<\ndo.geraes l·ecla-
:fõi·a.. · . · · ·· mar,:õe~. Ninguem ignol'!l. Sr. presid·•nte,qoeuo . 

. . . o SR.. v~\Ll..'\.DARE$ - Não ê istq .:ve~dade. regtmeo pasS;\do .. O t\.Ugmento conslderave{. 4a. ~ ... 
<·~~m'pre Ser justo, e nao V<',ÍO V;Lnt.'tgem em renda da·B,;;tradtl. de Fe"r"ro ·n. Pedro ·n, hOJI) 
. · se ·ne~,:ü• :\. ~er!lade de .nm facto que · todo~ B~trada rieFerroCentl'>l.l do. Brozil , er:1 mnti~o . 
· lló< conhecemos e que demonstr t a '\'êi':ICi- d.- pt e(•CCUp;IÇ5.o dos ' estadistas-que ~inllarn :J. 
- dtvle de tbese inteiramente contrar:a. à. do no- respons.,bílidade n•~ ·gestão dos pnbltc~ ne-

bre deputado por !\-!mas, que deu-me o a.p~te. 1 gocios, no sentido logo de rnt~.n<br b<nm!: ::1. · 
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tarifa. c porque dizia-se:· esta emprezt\ não é 
uma. empresa essencialmente mercn.ntil; o eltl 
verda.te a empreza. da. ex-EstradQ. de Fert•o 
D. Pedro Ih hoje Estroda1le Ferro Central, nãf• 
é uma em preza. essencialmente mercanril e 
nãn póde SPr pelo pensamento que dominon 
a sua cr·eaçito que foi, levando seus tril11ns 
no interior do paiz, acordar a iodnstri:~ , acor
dar e acoroçoar o sentimento de empreza::; 
particulares ptlrtl. a construcção de 011tras 
estrrulas, que convergissem par!l. :1. Esll'.t•la 
de Ferro Central. 

E ulém disto, Sr. presidente. cumpre pon
derar que eota estrada, vela sua sitnaçiio to
:pogra phiCl'l , '[)!llo serr prívile~io de zon:t ex
traordlnarilt, constitue um ponto forçado rle 
con ver·gencia de q uasi torlas as lia llas do !Ja iz. 
Consequentemente, si ella se constituCl uma 
qu11~i muralha chineza, não se t em dir~ito d .. 
engerar ss tarif<iS da Estroda de Ferro Cen
tral, sob pena, Sr. presid~nte; de torn:. r im
pos;:;i>·el o desenvolvimento da viaçã.o ferr .. n, 
so~ pena de se _converterem em de:mstrll5 to
dos os cn.lculos feitos pelas emprezns partiCtl
lares que se orgnoiz.."tr.lm á sombra de urna 
tarifa que suppuoham não soO:ria as rnuta~ 
cõas rapidas por que està 'PO.Ss:mdo, e in
fluenciadas ns reformas por pensamentos de 
engera.dos proventos. · 

O SR.. VINHA.ES-Foi um erro muito grande. 
O Sn.. V ÂLLADARES-Assim, Sr. presidente, 

repito, niio se tem direito dCl pt•ocei:ler, domi
nado pelo sentimento exager!l.d<illlente mer
cantil, M confecção das tarifas da &trn•la. 
da Ferro Centt·al. porque e5se procedimeut~· 
' ·em atacar direitos adquiridos :'t somLra da 
lei. 

O Sn.. ·VJXUAES - E prejucticnr o Est:J.do 
em primeiro logar. · 

o sn.;" VAltAllARES ..,..-E prejudicnr o Esb
r.lo, como pondera judiciosámente o nobre 
deputado. 

Gramle, enorme, ji\. seria o preja!zo .do Es
tado, si o trafego ~'' Estrad:'t. da Lenpo!dina 
fosso regular; si o abandono e1il que e~teve :J. 
sua adntinistrac,ilo durante a gestão ela Ger:'ll, 
não t1vesse desorga.ui7~'\do o servioo alli ; 
mas. rest:·belecida a regularidade no se1•·;ico 
do transporte alli, enorme serà o prcjn1zo rio 
Estado uu. renda ch Central, em coosequencht 
das merc-.1dorias, que abandooar:io :1. Estr.1dtt 

· Cenrral, . e virão ter ao mercado do Rio de 
Janeil·o pela l!:~trada Leopoldio:J.,que nioguem 

. ignora que hoje estend~se at.; cn. · . . .. . 
Além deste ma.!. senhores, nccresce out1·o, 

.. a .. meo ver, maior: e que OS· erros .. commettirl<>s 
na. · direcção ··dn. Estr .. da. Central causam ao 
:paiz m<1l enorme, consequeotemeote uo desen
volvimánto dá naçi'io e prodricção .no interior. 
alem de, ·como ficou ponderado; forçar o tr<t-

rego por outras linhas que já. conseg-uirarr: 
penetT·.lr neste merc:.~.do consumidor. como 
•cont.:ce com n, Estrada. de Ferro J,eojioldina, 

fi!U detrimento das rendas do· Estado. que siio · 
pr.rcebidas pela. Estrada, de lt'er·ro Central. 
Est<1 ponderação foi t[l.mbem submettirla ao· 
c1•ite1·io do r1obrfl Sr. minbtro da. Viação 
pdo meu illust're patrício e amigo o conse
lheiro Affon~o Penna., presidente do E~tado 
de Minas Geraes, na representação que diri
giu a.o Go>ei·no. 

O oligno pre~Hente do Estado de Minas. no
seu judicioso officio, fez. sentir, e tornou isso 
patente ao Governo, que a ex:1g-er:·ção das 
tarif11s lia. Estrada de Ferro Central h;t de -
ueterminil.r necessariamente o de,;vio de mer-· 
cadori:~s para. a r:stroda rle Ferro Leopoldimt 
na Sert•arin, pela Estrada de Ferro União 
\lineu-a. que se entrO!lca.na Leopoldina e em· 
rnnitos outros pontos. 
- Accresce que :\ elevaç-J.o dosf!·etes,ncnmpa- . _ 
nhada d:~ desorg-anização do serviço na ~strada' ·· 
Centràl. o'que evidentemente a.ggr<\va o onus, 
esta p-odor.intlo uma verdadeu·a crise ali
mentici;\ no interior, não só peta ex:1~él"<•C~O 
dos J.lreços ·de transporte, como pela demora 
nas rcrnesw, estragos consequeotes das roer~ 
cudorius e extra vi os. 

Um:'\ to.l situ:1ção nã.o póde contionnr. 11or~· 
que está produzindo no interior 'Yeiu<~d~::Jras 
calamidades. 

E11 jà t ive occasião de ver, em esta~lles não 
muito afnsta.das desta Ca.pit1l, venderem-se
ca.iJCas de pbospl1oros a 500 rêis ! 

Mas. Sr. pre:;idente, devo dizer a Y. E~. que 
o assumpto é menos grave do que tem pare
cido ao Sr. Presidente da R.epublica. • . . 

O SR. YIX!B .. ES -Classifiquei-o tão gr:i;va
como a questão Jiuaóceira. 

o SR.· VAJ.T,AJ>ARBS-Achomuito mais grá-.. 
vedo que a chamada questão financeira que 
é apenas b.'l.neàl'ia. ; porque a veruadeit-a
fJU estã.o lin:tuceira - do paiz hn. de se resol- : 
ver oatun\lm.:u te pelo au,zmento de suns 
rend<tS. A. questão da re:;:ul;t.riz<,çào do •ran
sporte e m::ús gra>"e do que tem parecido ao 
s,•. Presi•leot l,) da. RepuLlica, porque a ver
dade é a seguinte: ê tratar-se de assnmpto 
qlle inter1~SSD. víta.lmante il. lavoura e iiO com
n:ercio, ns dna.s fontes principncs rins rendu<> 
do pniz, e da ;tlimentttção das popnlaçue~ dest:l. 
ddade e t!o inter·ior_ 

E o sõ pr•siio julgar d11 irnpormncia . que c 
Presidente da Republica tem lig<•do :lO as
snmpto pc.las prov1dench1s e seus resu Jtados ; · 
mns e,;ta.s. eu não a;; conb!lÇo, e menos os seus 
result<ul.os: - · · -· o ' - · · · · • • .. ·• · 

Vo?.i::s - Não ha. nenhuma providenCia.. 
O SR.. VAtLADAr:.w - Aind:{ hoj(l, Sr.'pre-, 

sidccte,· tiTe or.c,tSiãodeler no JonúiZ elo Co,m,;.. 
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1rnn-ci~ um importante urtigo da redacção, em 
que se faz um ca.lclilo tlito approximativo, e 
que eu con5i<lero muito àquem da re<'liclade, 
dos grandes prejuízos que o commercio está 
so!Irendo e luo de continuar a SO'ífl'er, r.ggt':t
Yados. 

o sa. A:xna:rl: Co~.V,\LCA:XTI-São C<\lculados 
os pr·ejulzos em 10.000:000$000. 

0 Sa. YALLADARF..S- E' UID<t. ninharia; 
está ilquem da rea.liclade, :1.tteotll a impor
tanci:l. deSh\ p:·aç..'l, e em·razão de diminni~tO 
dos pedidos de ~enerOi> para. o exterior o que 
diminuirá. a rendl1. das :1.lfanúegas .•• 

O Sn.. PAcrnco MASC.\RE)."RAS - Já tem 
diminuido extraordinariamente. 

0 Sn.. 'VALLADARES - ••• porqunntÓ OS j)l'O· 
ductores e negociantes qu~ L'em~ttem os seus 
generos parn o mercado do Rio de Janeiro, fS 
productores e negociantes do exterior e do 
interior; sabendo-que este merca.do estú. pam
lysado; · est-.1. em·v;;rdade'u·a estogMono, por
que não póde exportar pela sun principal >i:\, 
hão ele diminuir :mll.S remess:~s, pela. fa.ta 1 re-

. · tracÇão do· credito da pmçn; a.ccrescendo :1 
_natural e logica diminuição e <l.té suspensiio 
dos pedidos 'feitos. se o do certn que o conm•·~r
cio j:i. falia em tomar a pro,•idenci:\ de susper•
der, em massa, o~ pedidos feitos . 

São eviden tes os r•rejuizos qne daqui l'GSnl
tarão para o commercio, pnrt\ a ln.Yom•a e 
para todas as inGnstrbs, e pnr:~ o E;;t:;d,•, 
pela climioni~1o tlc suas renrlas, nccrescendo 
o enorme dttmuo, pelo <le;;cr~tlito que ad•iril 
p~,r;\ nlll p:tiz que tem ncce$irlnde, como teE'm 
os individnos de p5.o para. a boca, de an
gmeut:.tr as sua.:; rendM. Quanto no commel'
cio, mesmo deixando de pnrte a l'etr:~cç.ii.o tle 
sett credito. a mais vulgar considernção de 
prudeucia 11~. de l eY~\1-o n nilo fuzer ou :\ 

· suspender ·os pedidos, certo de não poder 
rel\liz(lr o.;,; revendas. 

Eu 11ão poderei. ser censurado ou criticada 
de terrori~ta. <•ffirma.ndo que graud~ parte 
deste commercio intermediaria b:t de abrir 
fall;)llCia. (Apoiados.) 

Ora, Sr. presidente, esta ruina tão extensa 
nesta Mpita l e no interior, esta misel'i« gene
ralisando·se, não vai, com toda oortez:., reper
cutir de um modo nsso:nhroso sobre C\ at•clem 
publica.? 

Não est.1mos caminhando para a peior das 
anarchias, que e a da miseria, a dn fome, cujos 
prúducto; hort•orosos <t histeria registra Y · 

Sr. presidente, eu não declamo ; eu fallo 
para os "il!ustres dep;1tat:los de s. P:tulo, de 
:.\Iiuus e Goya.z, que couhecam 'l situacão que 
a Ui tem creado ~' desorganização do serviço na 
Estt·arla de Ferro Central. 

:\'ão h(l. muito tempo apresentou-se nesta 
pr:,ça um neg-ociante de S. Paulo, qne tinha 
recebido communir.ncão da remessa de zeneros 
e contas del•ita.udo-lbe a -impvrt<\ncii' da re--
messa. . -

Dirigiú-se ao;; negociantes que lhe tinham 
remettido os generos e disse- lhes: «àfnndem 
retirar ela estaç.'to os seus genel'OS, pois .que 
não .os quero, "Visto como não chegarão h\ ·tão 
~edcf,te no fim dos 90 .1bs, s~m que eu tenha 
o dinheiro, por11ne não terei vendillo os ge
rieros, e os senhores ir'â.o hater·nie i . rorta 
pa !'a snlcla r o ~om promisso contro.hido. 

Daqui a 90 dias os seol10res t~rinm de con
stJ·augc!'-m,:, fechando-me a porta mediante 
um:\ l'a llencin judicial, Yisto que no interior não 
~e pôde mais ue,zociar; por isso os quiz lin•ar 
desse trati3lho, é :1. mim do vex:\me; fechei a 
por-t:1, niio son mais neg-ocia.nte.)} . 

Factos rtestn. natureza a imprensa os re
g-i;:;tl\1 dia.r l:lmente, e elles photogrt\'{lh::tm a 
situnc;."'lo, que é sem precedente em tempo al
gum. Nu!lca se '-'iu cous:i a.s:;iUl ! 

Jsto '.Ui prejudicar ertr~ordinariamente as 
rendas do pai:r. e o seu ct·edito interno e ex
terno. (H a ?lWÍtos az.o,rtes .) Sobre este ponto, 
senho:-es, não 11a. contestação possivel ; por
t.'l.nto, é ~--!.'1. a verdadeira questão fi naneeil·:~, 
que deverâ preoccnpar o uohre Ministro ela 
Finanças, e nã:o-ess,J, com :J. qual o nobre Mi
nistro està con:mmindo todo o seu tei1: po, i,;to 
e, a que consiste em concer~ar·, fuudir ou re
fundir bancos, ou em abr ir espaço para :~lg-nm 
novo, que talvez venha fozer -e:.:cellentes os 
que a.zora são por-muitos interesseiramente 
malsiuàclos. 

O SR . ANDRE CAVA.LCANTI - Como este 
facto, muitos outros existem: o nobre depu
tado t em toda a mzão. 

O Sa.· YALLADARES- Eu refer irei ainda 
um outro f<\cto importante e que interessa o 
Estadv de 1-linas. 

E' daquelles que, no dizer popular, contados 
ningt<ellt ac1·edita.ria ; mas eu posso gamutir 
tt sua. Yera.cidade, porque ou•i a'e pessoa fide
digna, que nelle tomou parte, ainda bontem. 

A Estrada de Ferro de Muzainbinho tem 
garantia. de juros do Estado, el1'1.' esta com o 
seu leito preparado e sõ falta. assentar os 
trilhos, mas .não. o põde fazer, porque não os 
recebeu pela Central. · · . 'Não ser-à abusar da. benevolencia de v. Ex., 

Sr. presidente, e d!!- Camara, pedir-lhes que 
bem ·'Qonderem .nas consequencias desastrosas 
da continuação deste estado ele couSas ate o 

· fim do o.nno, para ··que usem de toda a sua 
.infiuencia pera.ri.te o Governo, reclamando 
etncazes e promptas providencias. , 

. Dentro de pouco tempo, · Sr. presidente, a 
gara.nti3. de juros se tornará etrecti.Vl\. em tod& · 
sua extensão. O mesmo ha. de acontecer com 
a Estrada. de Oeste e outras, que t n.mbem estão 
encontmndo difiiculdades na obtenção de ma
teriaes comprados para o seu proloDgCUI)ento. 
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Pois bem, Sr. presidente, pessoas elas ma.is 
prestigiadas da zona do sul de MiD<\S e de 
fóra redigiram; assigna.ram e encaminharam 
uma representação uo Sr. Ministro da Viação 
e Obras Publicas reclamando contL'i'- a demot•a 
da Estrada Central em transportar os trill10s, 
que ba mezesou anno, aqui se ncham depo
sitados. Conhece V. Ex., Sr. presidente, 
conhece :1. camara, ou coojectur~m, siqt1er, 
o despacho que teve essa petiçüo ou represen
tação ? 

Si V. E:>:., Sr. presidente, e a C amam 
não leram o despacho, não ser-1o capazes tle 
adivinhai-o. A reprcsent.'l.Ç<to foi assig·nad<l 
por pessoas respeitaveis do Joga1· e de fõra, 
que se achavam em Cacll!l.mbü. 

Entre os signatarios está um collegr., pa
tricia e meu amigo, o Sr. Olympio Valladã.o, 
o Ma1·quez ue Parana~uâ. e outros. 

O desp<tcho do Ministro. foi o seguinte : 
\\ Os SI'ci. Olympio Valladão, Parnmtguá etc., 
compareçam á secretaria para complet4~·em 
o sello dt\ representação. "(Riso.) 

Aq_ni tem a. Camura amoralicl..'\de do caso: 
- O ministro que, dentro de pouco tempo, 
terá de tirar úo Tbesouro centenas de contos 
pal'U. pagar a garantia ue jurosintegralinente, 
porque, sem o trafego a estr;lda. nada rece
berá, fazendo c1uestão de sello, na represen
tação, demorando, por isso, as providencias 
contra t' desídia ch admiuistrac:.ão da Estmda 
Central ; julgo escusado discutir o erro on :1 
chiC<lllil t!o tlespac h o, que coufun de o caso 
em que o inüividuo ou indivicluos se ap!'esen
tam per<.1ute o Govei'no on pel'nntc os juizes e 
tril:muaes, requerendo, pleiteando seus direi" 
tos, caso em que o requerimento de;a ser 
·sallaclo, com o caso em que cidadãos repre
sentam aos altos poderes publicas c~ntra a 
desídia. dos seus subalternos, em detrunento 
do int~resse puhllco e privado. 

Trata-se aqui do exercício do direito de re
presentação, garantido pela Constituição, por 
ser tanü1em o cumprimento de dever cívico 
quo em lei alguma, nem em paiz algum civi
lisado, se encontra subordinaao ou dependen
te, pa.m os seus eJieitos, do facto de se pregar 
no papel uma ou ma.is esta.mpilhDs. . . . 

Não se tmta do caso deum ou ma1s lUdl
viduos que se a-present.-1.m perante o Governo 
requerendo favor ou concessão, ou em nome 
de seus direitos patrhnoniMs garantidos por 
lei ou por contraetos. Em tal caso se faz· um 
requerimento que deve ser sellado. Trata-se 
de um<1 representação contr.:t íl falta de e:mc
ção no cumprimento de seus deveres por parte 
dos empregados ou de fun~cio!!ari?s de uma 
llmpreza do Esta~o, que hOJe sao (e uma d~ 
aberrações) comnderados empreqados pubh· 
cos. Não se trata de papel que a em ser se l
lado. E' uma companhia que tem do Estado 
garantia de juros, a qual vem dizer a um alto 

representante do Poder IJnblico que tem o 
leito da estrada preparado ; que precisa dos 
trilhos que já comprou, com os qunesdespen
deu rlinlleiros ; que estão em pura perda de
terí?rand~-se; esses. trilhos es_tiio cleposítados 
aqut uo R10 de Jane1ro, ha mu1tos .. mezes, por
que a Estrad<\ de Ferro Central não os quer . 
tmnsportar, assim grandes interesses desta. 
companhia estão s~ndo S..'l.crificados pela desí
dia quDsi acintosa da administr;1r;ão d<t r<lfe
l'id<t çsh>.•dn. Pois bem, senhol'e;; o Go•er
no tem de p~1 gar centenas cte contos de ga
rantia de jul'OS, por c.,'l.usa dessa desidht de 
seus sub~tlternos, e não tom<\ pl'O>idencias 
irnme• li:: tus, ~ü<mdo-se por uma questão de 
sello ! Os signat.-,ríos dtt representação, que 
cumpriam um d~•er chico, qne pre~tamm 
ao Go\'erno um serviço dan:lo-ille informa
ção sobre negocio üe alto interesse publico, 
compre11enderam que não lhes foi isso levado 
a bem, porque o despacho rno~tra que o 1\Iinis
tl•o se enf2.dara : deix.'l.I'am-sc ficâr em casa, 
nrro f'ot·;un :;L ~tlcrtari<l pag[lr sellos e totaes 
expót•-se a muito rruüs e as providencias não 
se lizernm sentir t1.té hoje ! a Cautàra vê que 
.niio se está tr<ttando dosnegocios publicas 
com a seriedade que elles merecem. 

Como penso já. ter ponderado, uas mesmas 
condições da companhia do Mnzamhinllo se ·· 
acham outras emprezas de estradas ds ferro 
~m Minas Ger11es, como n ele Oeste •.. 

'[;~r SR. DEPUTADO- Que nem carvão 
recebe mais .. 

O St~. VALL,\DAitES - !\ão sô esta, como 
outras, estão encontrando toda a sorte de 
difliculolades ; e essas emprezas, tendo direito 
a gurantia de juros, embaraÇ<1das, prejnca
das em suas l'end!\S, terão de onerar os 
cofres pu blicos. -

Chamo para o assumpto a attenção dos 
nobres deputado,; por S. Paulo, bem como a 
dos ·nobre deputrcdos por Gopz, especial
mente a do q_ue é membt•o da commissão de 
finançns, o Sr. Bulhões, que nesse c.,'lrncter, e 
como governista, nii.o podel'Ü. fazer em prol 
do seu Est<'ldo que tem grande interesse no 
prolongamento da Estrada Mineirado Oeste 
e de outros de S. Paulo, cujos interesses 
tambem se lig;1m aos de Minas IJ Goyaz. 
o accotxlo, a unidade de vistas dos represen
tantes destes Estados não póde deiXar de ser-
lhes util. · 

A receuté aggravação da.s bri!ils da Estra
d::L de Ferro Central constitue verdl.\deira 
c>J.lamidada para n Estt-ada do O~te de Minas 
e, em geral, para todas as convergeu:c 
te;; a Centr.tl. Eu qui2:ern ouvir ao Sr. Bu
lhões, representante e govel'nndor de Goyaz, 
sobre saber se as mercadorias de~se longínquo 
Estado poderão, com as actuaes tarifas, ser 
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vendidas no mercado do Rio de Janeiro com to nd:o permitte <ligre<:..são sobre a.ssumptos 
1ucro. _ diiiereote~ . 

.A imprensa j;i. publicou Uf!la repr~seotaçao O SR. VALLA.DARE:J-Devo dizer a V. Ex., 
diri<>ida ao meu illustre amigo, o digno pre- Sr·. presidente, que a observação e injusta. e 
;;ide~ te de Minas, pela directoria da Oest•< _c! e c.•m ~ol l:l. niio posso me conrfoma.r. · 
Mi011s, creio que pedindo os seus bons officro:s V_ Ex. não encontrara casta casa deputado 
l)el':>.nte o Governo da União, e _mostrando mais uoctl do qne eu; mas·em termos, isto e, 
os desastrosos effeito;; da. nova tnr·Ifu da Cen- 11ãu cedendo nunca do meu direito de discutiL' 
trD.l, que augmento 30 o/0 DOS freteS das mer- ~QIII 3. .:ruis completa liberdade. 
c.-.dorlas. e revogou o art. 80 do rezule~lentn - Nã.o sô todo quanto disse est<i. nos estylos 
ou in:;trucções nnteriore~ QtlG estalíe~eCia 1!r11 de~·ta casa. : <.ll~:::utit• amplamente a politica. 
abatimento uté 50 •;., confvrmc as dtsta.ncla~ oJo Guveruo cn parte principalmente que en· 
em proveito da.s mercadorias tra.osporta<Ja:; tend~ com as tinaoças, e é bom o cstylo, por
pelas estradas con..,ergentes a Centrul. Ora, •1ue d '· boa politiC<t resultam boas fiua.uç<l.S ; 
senhores, l'<lvogado o citado art. 80, o calcul_o corno tamhem é certo que tudo qu:•nto disse 
que a. directoria da companhl~ •lo Oeste de =>\J- tem inteira rtoh\ção com o oeçt\mento dare
liaS <>cuba de remetter ao prestdente do Estado ceita que está em discussão ; e é certo que a 
faz cer·to que os g-enoros- de producção Mí- 8:>tracla de Forro Central ó uma. da.3 fontes 
neira transport..1.dos -pa:r-J. serem expot·tados de receita, estando a sua renda. r~~lculada no 
viit•ser !n'avados com um augmento u•· or~amento. . _ 

.. frete na razão ~de 200 •f•·· :!Xão s~ compre- Vê, portanto, V. Ex. , Sr. presidente, que 
hen<ie "isto ! oti.o prnceue :~.observação que fez--me. 

Pergunto ao nobre deputado por S_. ~aulo, Estou na- ordem, mostrando os d<tmoos que 
·O Sl' .• Glicerio, inllueut~ clJ~e ll<: m~u<?~1a f;?· a:; novos gTavame:s da. tarllà vão produzir, ein 
:vernm11eotal, si esta ilitu:~çao. Du.o V:l.I m~utr •letrilnento du. fortuna particular e pul)lica ; 

·:ae modo ---pernicioso no desenvolvimento: ~a e a~pertilrbações diversas que resultaram da. 
•·iar.J.o de s. Paulo pa-1-u. os sertocs uberr1- •leSorganii~'l.çi!.o do serviço de transportes, 
mos, que agora comaçam _de ser expl~rados, Nem tolo pou·~o é fóra da ordem mostrar a. 
o>stando a '!Tamles rlistancms do seu prmclpal olesordem geml que v:U pelo paiz como con
mercado cc3'nsumidor, que é este do Rio de Ja- :;e,1uencia das refoL'mas impensadas e lnfeli
neiro; seoúc. cgrto que as estrudus que deman- ~es em a nossa legislaeüo cl'iminal, ci>il, fi
<lam os úitos sertões se hã.o de ligar necessu- nnnceira. e commerci:J.l, porque a ordem pri
·t·iamente â Estrada de !.'erro Central? vada que essas leis aiTcctum e •~ base da or-

lnfelizmeote não ve,jo presente o nobre de- riem public<t ; sendo por isso, mesmo, a priu
l'IUt:vlo a quem dirijo a. perguut;t. Como se cip;ü eoudi~o da. receit<\ publica. 
-trat:\ de assumpto de interesse publico, nü.o Ninguem se illuda, os interesses e direitos 
-serei averbado de indiscreto declarando que .:ontitl"s D<1 ordem privado. e public:t consti-
o nobre deputado, inquirido por mim, olecli.l- tuem elos de uma. mesma cadê<i, que envolve 

- rou·me que a r~vogaçiTo do art. 80 dn.s lo- a fel icidade, a prosperhlade da communllão 
strucçõe~- Regulnmenta.res ~'' ~stra~ol. D. que não existe qua.ndo não existe a felici
l:'edro li, hoje Central do Bra.z!l, o ao pod~ ser (Jade e prosperidade individuaes. 
m.antida. ·: que ·deve ser restamho~.da. o c1tado Di:tia. , no intuito de criticar a aggra.va.ç-1o 
artÍ"'O . SOb pena de ruin:l. dos campoS de das Ul.rifas, que O governo con tn. COffi uma 
·estr~ú;_, conver~reotes â central. das fontes de renda., dizia ou lembr<tv:l. a 

Ora., Sr. presidente, Michel Cbovallier di?. ponderação de l\1. Chevalier.-. t_.1p.zrtes~) 
no sen tr~.tado sobre estradas de ferro, que Este iliustre financeiro, Sr. 'Presidente, tr:~r 

·essas estradas con.stit•Jem com certeza um me- t:mdo das estradas de ferro, diz : Constituem 
· lhorameoto importantíssimo, porém dos ellas o melhoramento talvez de todos o mais 

mais dispendiosos. · olispendioso, pelo q_ue & de llom conselho que 
o Sn.. PR.ESIDENTE-Ha:vendo nu~ero para ellas não façum para aproveitar· la. producção 

;·otar, peç~ ao nobre. deputado que mterrom- existente. ' 
pa o seu discurso.· . Pois bem, Sr. presidente, a nOssa situaç.ão o su.. VALLADARES...;.Sim, senhor; obedeço excepcional de· necessito.r cbamar o estran-
·a v. Ex. g~:~iro para povoar o inte7iordo ·nossoterrito-

! 'I O, nos collocou.na contiogencia. de_coostruir 
O -sn.. VALT..ADARES - Sr · presidente, e:;tradasde ferro para. crenr industrias; para. 

dizia: eu .•• - . crear os lll'oductos que teroo de transpor·tar. 
o SR. PRFSIDE~"l'E - sou obrigado, s~m Ora, nestas condições, grandes vantagens, 

faltar à._ consideração, que muito merece. o_ no~ oóerosns para os corres publicos;tor-J.m julg-J.· 
bre deputado, a. pedir-lhe que se restri_nJa :1. das ncf!ass.-::rlas, e rurus a do p1·Ivilegio tle zo

- .:mate1'ia em discussão, visto como o reg:unen- nas extensas ete. 
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.Corn o privilegio de zona, e zoua enorme,co
:meçou a Central então Pedro ll,e ainda hoje, 
n:peza.r do muito que tirou-lhe a. Leo[JOidiua, 
que ja vem ao Rio de Janeiro, enorme é u. 
zon:~. dessa e:;trada. 

Ora,• pelos J,trandes favores, que obtiveram 
as em prezas de estradas de ferro. ellas mat:t
ram os meio~ ue trtwsporte antigos, do Rio 
para o interior. O tropeiro e o carreira des
.appareceram. 

l:;to l>O~~o, não se tem direito de exager8l' 
os preços de transporte pelas estr;1das de 
ferl'o, sem commetter verrladeirn. extorsão, é 
o ca.~o do dilemnta; oa o. bolsa ot~ a ·~iria. 

Qa:1nto à Estrada tle Ferro Central, é tam
bem fn.ltal' ao pensamento que pre~idiu :t Slla 
creaçã.o, que foi I;J.vorccer o deseuvoivimeoto 
da via\'.ãO pelas companhias particulares, em 
bem Jo povoamento (apoiado.~ do s,·. Pac:fico 
Mascarmltas), para o necessario aug-mento 
da produccao. 

AggTavando as tariC.1s, como o Governo 
está fazendo, de um modo <~.l'IJitr<l.1:io .. com o 
nto de augmentar a -rendr:. d;;t; Ceotl'<l.l, as 
companhias ou emprazas p~rticula~·cs serão 
sacrliicadas. Em pura. perua cou:;truirilo stul.S 
estradas,que em nadtt n.pro\·eittlr;Lo ü. pt•oduc
"~o, pol'f1Ue os producto~ não pot.le1-ão sup
porta!' o ouus do trausporte a ~randes diti· 
tancias. 

Assim c.nerrula.s, impossivel serit parn. e\ hs 
eoncorrcr com seus similares das lJt•o;dmida· 
de rlo mercatlo destn. capital. 

O c~•íe, prod11~ido nn.~ margens tlc Abaetü c 
om outl'OS pontos do interior (lo l\fin.:ls c São 
Paulo nitl.l poúerú. ser ve11dklo tL<Jui em con
currtmch\ com o c~fé dos pontc•s m<Lis pro
ximcis. 

A consert uencia. sel'ã. ruioosu pam o paiz, e 
duplamente r11iuosa, poPq:re o Tlle~our:o C;Jr
:regarú. com eool·me oDus das g.1rantias de 
juros, que integ-ral me r, te se tonl:n·lo elfecti
vas, e a produccão nacional ficuri estaciona
ria, vorque uiogt\em fumlaril. gTancles lavou
ras no interior, não encontrtl.lldo vautag·ens 
na exportação dos productos. 

A»sim é um erro, além de urn attentndo ao 
direito, na Estrada de Ferro Central do Bra
zil, deix·•r-se o Governo domin:~.r pelo senti
mento de mercantilismo, de lucro exces::;ivo, 
.que neces~~Iiamente acarretará os mt~les que 
~cabei de apontar. 

U!>rA voz ...,. Mas elle suspendeu a revoga
\;.Üo de art. 80 dns instrucçOes. 

O SR. Y.A.LJ,,~nARES-ll.fas, eu de~o dizêr ao 
nobre deputado que esta suspénsão da. re~o~ 
gação, nos termo::; eUl que t"oi feita, não busta 
:para responder ou destruir a minha argu-
mentação. · 

Eu li o acto do Foverno no jornal official : 
- o Sr. presidente mandon suspender tem-

ponJ.ric;;ncnlc a rcvogü.ção da citada dispo
sição. 

Amanhil., o nobre ministro ou seu successor
SUJ•Ilt'imirà. essa ,us~o~ição ! E' pc•t' is::o quo 
eu quel'O convertel-a.n'uma lei, para que uão 
est~ja as~umpto tão importante á mercê dn 
arbitz·io dos wini~tros. 

Eu r~~lamo t:unbem contra -a a;gra vaç1o 
das tanl:,s e!T• .)0 "/ •. 

Pemo que a tarita thl. Estrada Central não 
pM0 continuar ã mercê do :u·liitl.'io do Go
v~rno; que as suas alterações não dev~m 
sul'tir eiTcoito seru :•pprova<:\"io do Corpo Le
g-isl,~ti>o. 

Não e conforme ::tOS bons iirincipios que 
con:;titue:m os regi meus livres o atbitt·io do 
governo, impondo ooas pecuniarios; e c bem 
ue ver-se o quanto o goverul.l rl~ue, numt~ 
emprGzn. do Estado, como :t. Central, t1%utar 
o povo à pt"etexto de fretes e p~·eç:os ue rn.s
sagen:> 1le v ~~~j illl tes. 

Cump1·e a L:am:u:-.t pontlero.r que, â. som
bra desta. disposição, n do art. SO, que se snP
puuha permanente, vor ser isso 1le utilidade 
pulJlir~~· e con1brme ao direito, organiz:tt'::tm
.:e comp;Lahias e as companhi<ts ot·ganizar,•m. 
sm\s tari!hs; celebraram-se contr<.\ctos; cn
pltalistas emprGgar<.tm seus Cttpitaes em em
rm:zas que SÓ SitO YÍ~YCÍS C lucrativas ffiil.U
tid<lS as '\."antar;cns üe tal rlisposição, qtw 
t\~sim crecu dir~itose oiJt•ig,.•Nes-; ftlmlon jus
tus CSpCI'i\OÇOS UC lucros, I'JUC vão COilrerter
SC em C:Júl'llli!S prejuízos, sacrificando empt·e
zas im;lOJ"l~1.11 te ! 

::>:ão so consolitlam assim instituiçues! 
~à.o lut iostituiçoes que se m::tnlenha.m 

qtmndo niio g;wantcm interesse;; de t:J.m;mha 
impot·tauch1! .. 

üs acciotü~t-1~ fJ.lle enrpcnhara.m seus capi
tncs nas emprezn.s (!e estr:tdas converg-entes 
á Estrada ue Ferro C~ntr:ü e outras ligallas 
a existencin. prospcm dCS~ll.S Clll[ll'C?.(l$ do 
vüv;:;1o, contavam que n Centr;tl, fttlll1ada sob 
o pensamento tle (lu:dlin.t' o desenvol>imento 
da vi;,tç;lo no interior, por empl'er.,IS pat•ti
cu1m~tes, ni:i.o se constitlliria, como vai acon
tecemlo, um verdadeiro ohstaculo a esse des
envolvimento, em contrs(licção com o pensa
mento que deterl[lioou u. su;~. fund;•ção. 

A Estmda Cent~l est~t se convertendo em 
obstMulo ao desençoolvimento da. producção 
no interior, peh1. tJxager-.:~.ção de suá.> tarifas 
e, conseq!lentemeute, l\ vida das emprezns de 
viação e outl'l.\S que depemlem cles-sa. produc-
çü.o. . d . s -Nas 7,onas sertanejas e Mm as, r. pres1- . 
dente, no município de Abaeté e em outros . 
ponto~, compt'<l.t'<tm·se terras, fundaram-se 
novas lavour-as de ca.fé, fundar::tm-se impor
tantes est:tbelccimentos industriaes de teci
dos, a. sombra da tarifa. coustun te do citad() 
art. so. 
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Lavrador·~:; e ~pit.1.lisros resicleutes na ge_nc!o., ~~e seus. t.1.lentos reconhecidos pelo 
zona da matta, no Rio de Janeiro e em Miu<:s, JXtiZ 1tlte1ro e ate pelacultaEuropa (Al)Qiado .) 
t ransportaram-se p.:r<.\ as chMnadas reg-iões Não fu.~ •. portanto, iojuria ás aptidões do 
sertanejas de Minas, ·onde se encontram no- nobre ministro pedindo-lhe que incumba-se 
vos e ferteis terrenos, proprio> para a lucra- sô de uma das pa.stas que lhe estão con1iadas. 
tivn. cultura do cafe. · · Reconhecendo as grandes difficuidàdes da 

Em razfio do prolongamento da Estrnda do pasta dt\ Fazenda, o illustre barão, o.quelle 
Oeste de :\Huas, estão sendo ·preferidos os talento privil<:giado (muitos apoiados) que 
terreno;; (la. l\fatta da Cord(l., cuja. fertilid•lde nós todo3 conl!ecémos e admirâmos, dizia: 
está. r ecoul!ecida como superio!.' ;\ dos metllo- «Eu não rnG animo a considerar-me ministro 
res t~m·euos eles. Ptl.nlo. ( Apoiados. ) das lin:\nç..1.S. » 

Pois be;n. todos estes interesses, que ahi Ee Sou simplisraeute ministro do Thesouro, 
.faDdar am, 'todos estes direitO'i' que crea:rom- pol'c1ue o cargo de ministro das finaç.I.S estti. 
se i'. somlll'"- dessa t..·wifa , silo sacrificados: não acima das minhas forças. 
só peli rcYogaç:ão do art. 80, como pela ag- Hoje os tempos mudaram ~ nós -vemos um 
gra-vaçiio elos fretes em geral, na raz.ú:o ele sõ homem incumbindo-se de uuas pastas 
30 °/0 sobr~ n tarir.-~, antiga, o que, com a os- imrorb.ntissimas, e hoje offerecendo maiores 
cillaç.1o do caml,io, subhá :nuito mais. di!Iicnldatle, a da Agricultnra e :\ da Fttr.enda, 
. Sr. '(lresiclente, p2rgunto: do quo ;\uteriormrmte. 

Si o:l cet·eaes. o café e outros . generos pro- Assim,. por mais est~ pondernç."io, ·pt!re-
dnzidos uuquelhszonss tão lo::~ :rtnquas, . e os ce-me iocontestnvel a asserc~ enunciada, 
productOS de (Toym:, poderão SUStentt\r e _con- de aS~Umptos da. lUl\ÍOL' importancin. não 
correr com os productos das zonas proxunas estão sendo considerados com a devida P<lll-

. elo Rio (\e J:tneiro, S. P:~.ulo e Miu;1S ·? derar,iio. Não é regular que as estr~das se 
. Não será possivel que estes protluctos sup- cnnstruão pal'i\ que aconteça com ellas o que 

· ··portem , siquar. o fre te, llar:t serem Yemlislos .i? aconteceu com certas estrad(l.S (lo norte, que 
com mesqumho lncro! não ?rotlnzem para se1t custeio, nem siqner 
· Or<t, perg·unto: . · pn.t'l\ tL g-rllX:tL rtue lubrific:~ os eixos e os 

Ha ü"nmrc t~l :::-estrro ~eusmn~nto fin:tnceiro tr!lli o~, nn.:; cnr,·ns. . 
ou, ao contrario; erro de COll3eQtlencias mais Dlzitt, htt muitos a unos, o illustt•e fundn.•.lor 
qtie pci·nh:los:ts, porqne ::tS em[H'ezas t!e e:;- dn escol1L minernlog-ica tle Ouro Pr!lto, o St•. 
tradas IJ1Hl •üo ser sacrificadas teem direito ú Gorceix:, poudere v. ~x. o que elle diria 
garantia dl! jnros sobre os capitnes que estão hoje, ventlo as l:triras da Estrada. da . Ferro 
empre;.;a:1do nessus e3tro.das, que nã~ terãfl D.Pi)(h•o li, hojo E:;b'..'ldt\ de Ferro Ceutral do 
o que transportar. uma YGZ que (1, t.mft~ da Brmr.il númimndo t\ riquer.a extraodio(l.ria. 
Estroda c.:ut1~l se m:\nt~nlm ,-~rd:tdeirn- (le min:ts uns cercania:; de Ouro-Preto t\ extra
mente pJ•.:)::ihitiv:~ , como se nch:t. Ol'tliunr h\ riquoz:\ mineralogie<L, .Princippal-

E' proruucto o descoutentameoto llo paiz, mente no que respeito :~o ferro: dirin: ·Si eu 
Sr. preslcl=nte, l)OL' ver qne assumptos dos referisse na ·Europa a porcentagem do minerio 
rn..tis impot•tuntes estão sendo tratados sem a. do ferro uest:\S regiüas pMS(l.tia por um 
deviuo. t•eftes:ão e estudo, e e p or isso que exngerodo, pnrt~. não [\i7.e~ mentiroso, t ão 
eu desCJjn~ia que o honmdo liiinis~ro, flue :;o- gmnde é a porcent:tgem de ferro que aqui 
brac,1. duas pustns, sobraçn.sse so Ullla, para. apresenta o minerio, que pôde-se dizer que 
que estes assumpto;; fossem estudados e esgo- ê ap;lnlla.do ·o ferro puro; mas, oom as tarifas 
tados pela sun. in>ejavel actividade, pela sua da Estrau!\ de Ferro D. Peúrv :11, não ~ão 
Incida iutenigencia.., em vez de S.'ICrificados, possiveis fundiÇões p..t ra a prollucção·do ferro 
como está acontecendo, e com elles os mais uestn. zona, porque t:J.l produeto niio po
vi~es interesses do Estado que eu represento, deria supportar a concilrrencia. com que -..·em 
e os da Nação em geral ! da Suecia e da Noruega etc. 

E' impossível que um homem poSS(l. dividir Ora, Sr. presidente, confeccionando tarifas 
sua actiYidaU.e para asst1mptos de tanta im- assim, não nãó é proceder na a.ltura do 
portaiicia, que met-ecem muitl), meditação e criterio de homens que occupam a posição de 
estudo, como os que pertencem ás duas pastas, gov'lrno. . 
a das Finnaço.s e a dà Agricultura, Viac;."i.o Pois nós havemos de collOCàr-nos, pela. 
Publica, etc. -- nossa..inepcill, em relacão a assnmptos que 

O finado Barão de Cotegipe, reconhecendo estão estudados no estrangeiro, que uos !>as-
as grandes düficuldades da _past a da Faz:enda, taria abrir os livros d'onde esses · assumptos 
dl.1in. qne as considerava. acrma. de suas apti- estão tratados; havemos de, pela nosS(l. ine
'dões. pcia, colloca.r-nos na posição de eterna colonia 
· Ora., o Bn.r-:to de Cotegipe .tinha uma lon~ a~ paizes civilisados, de consumirmos tudo 
prat ica dos negocio;; publicos, a. cujo estuo:o que -vem do estrangeil-o, transitando per
consagrara os recursos de sut~. lucid:~ .. intelli- petuamente sobre um sólo riquissimo, mas 
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sempre em pobreza qua.si fra.ncisc<~.na ~ ! E' 
regular que, pela nossa inepcia. q1.1ando tanto 
se falta. . de providencias pare~ m~lhora1· o 
cambio, que é um dos ma.iore~ cnmo (}lll~lquer 
outrn, nos colloquemos n'tlma situação per
mane!lte, em que essa, mercadoria, por sua 
carestia, ha de ser o màiot• sm·vedouro dos 
reour~os do Thesouro ~ Conhccillas, e;;tudadn.s, 
como se ttcham, estas questues, quasi todos 
sabem que o cambio é um<> mercadori<1. como 
qualquer outra, sujeita. á lei d,~ de!n,mda. e 
otrerta ; que, segundo essa lei hoje conquis
tada para '" sciencia economica, o preoo das 
mercadorias elev't-se quando a dmnanda ou 
procura. prevalece sobre a otrerta : si 11a 
nu1is quem procure para comprar, do que 
quem o"!Iereça â. venda,, os generos encm·eeem; 
si, ao contrario, ha mms· quem offereçn., do 
que quem queiril. adquirir as mércadorias, o 
preço das mercadorias desce . 

ueiro, seja para. aqui transportada, . para ssr 
venrlida. com lncro. 

Produzir para. que no municipio de Pita.n
guy, oude nasci; no Abaete, que esHt mais 
longe; em Para.catú, que ainda. está. mais 
longe; ou em Goyaz, si o consumo la, pela. 
diminuta poputaç;.1o, pela parcimonia dos ha
IJi tos serta.ne,jos, ê Umitacli;;simo ; e si a pro
ducç>ão que o.lli se vet•ificnsse em grande não 
])Oll.:ría ser transportada, porque não poderia 
snpportar o fl'ete das nossas cstratlo.s ~ ! 

1l. tarifa nuica. par<t os generos protluziClos 
no interior seri(l. o meio e1'licaz par-a. que elles 
pudessem sustentar a concut'l"ench\ com os 
das zonas proximas do mercado consumidor. 
Sem essa. provídenci11 ou outra que seja. equi
valente, ou que della. se approx:irne, os pro
duetos das regiões mencivnadas, mineiras e 
goyanns, jamais poderão utilisar-se das es
tradas que estão sendo construilhs no illte
rior, concorrendo assim p:1.ra « sua renda. Isto posto, segue-se que não temos outro 

caminho a seguir, para. termos bom cambio, 
senão impulsionar as industrias que temos, 
fazel-as produzir muito, crear novas, 'Para 
não termos de pedir qunsi tudo ao estrangeiro. 
Com a producção iD$u:tll.ciente pllr<~. f<LZer face 
aos nossos compromi:>sos, conservando-se o 
Brazil na situa(;ão colonial de mero prorlu<.:tor 
de matería prima, e ma teria prima em qllau
tidade inferior ás suas necessidades, é conti·a
senso pensar em cambio a bom preço, isto e, 
n'umr~. taxa regulat•, que não seja o terrível 
sorvedouro das rendas publicas. 

Não cessarei de repetir : cumpre coul'cccio
nar ns t<<rifus de modo que os genet·os pro
duzidos a grande distr.ucia_fiquem em pe de 
ig'ualdade com os das zonas mais proximas. 
(Apoiçtdos.) 

o Brazil ê o eteruo consumiàot• de tudo 
que vem do ostmngeiro, inclusive l'ot•ragem 
para as bestas, e hoje muito coosi<leravel, si 
não a. maior parte, dos generos alimenticios, 
}Jenl como os tecidos para roupas, nos vem 
do estrangeiro, e nioguem diri que o café e 
poucos outros artigos da nossa. exportnçüo 
sejam .suílicientes para estabelecer verdadeiro 
equilibrio no debito e credito internaciom~l. 

O desenvolvimento das nossas estradas, si 
fosse rapido e otrerecendo trausp9rte barato, 
poderia impulsionar a nossa producção agrí
cola ; mas as poucas estrD.uas que temos, co
meçando pela principal, a Central, estão, 
pelr. desorganização do serviço e exagera~\o 
do preço do transporte, se constituindo obsta
cuias ao desenvolvimeiJto da lavoura, do 
co.uunercio e de poucas outras industrias 
apenas nascentes. Falla-se muito, hoje, nos 
Estados Unidos da America do Norte, mas 
e-studa-se pouco, e menos se applica. o que Já 
se adaptou em bem· da producção nacional. 

E' assim que, em vez das cxtorsues das 
nossas tarifas, lá se adopton, com grande 
vantagem, uma. tarifa. ou taxa para todas as 
distancias. E' evidente a efficacia de tal pro
videncia para sa consefíuir que a pro~u~ção 
da.s fertilissimas zonas d!St."l.ntes do prmct p;.1.l 
mercado consumidor, Que ê o do Rio de Ja:-

Cam;n:>. ~.55 

.. 

Mas o Governo que convl3rteu a Estrada. 
Central n'umc\ ronte de collossa.l renda, ele
vando leonioamente ns suas b\rifas, prati
cando verdadeir<\ extot•sü.o, esquecido do quo 
este~. estrada, pelo seu rrivilegio de zona (uã" 
i'<~rei mesmo cabedal do seu pri ..,iJewo dG 
zona), só pela sua Cúlloca~.iio, pela. detlcieocl;• 
de c..1.pitaes no paiz pm·a construccão ml?ido. 
de outt~\S estt•adas, se collocou. n·uma postç;.io 
tle verdadeiro mono11olisador do transvort() da 
praductos vintlos de quasi todos os pontos do 
pniz e dos c1uo devem ser oxportados daqui 
para o interior. 

Oril-. digo ett, nestas condições e sensato, 
é prudente, é patriotico, este plano tle tarifil.S 
prohihitivas que esterilisa o;; capitaes empre
gados? Não <i isto violar o direito, atacando 
o patrimonio llaquelles que empenharam seus 
c..'l.pitaes nas emprezas de estradas, que lhes 
consagr-.ll'am tempo e tmbalho, crendo que 
eram causas sérias as leis e contraotos em 
virtude dos quaes ellas se formar::tm? 

E' iucontestavel, senhores, que os lucros, 
as vantagens dos emprezarios e dos capita
listas, os compromissos ou contractos quanto 
aos direitos que estes cream, teern por base as 
leis, em virtude dos quaes taes emprezas se 
or;aniza.ram. Isto posto, segue-se que as v::m
tagens, .·os lucros das capitaes empregados e 
do traballlo, bem como das lJessoas q_ue con
trMk'l.rem com as companhia.s, constituem di
reitos inoontestll.veis .. Nilo "Póde, portanto, o 
Governo convertel' em ruina, em fonte de roi
seria esses factos e actos juridicos que os ca
pitalistas, os engenheiros, contra<:t:\dores, 
etc., snppunh<l.m constituir uma fonte de_ ri-
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que1.a ou, pelo menos, a gurantia. de seu bem 
estar ou da fhmilia, no futuro ! Vê V. E..\:., 
Sr. presidente, que não estão sendo e:,"iutla
dos e tratados com o deviuo criterio assumptos 
da maior importancia; e este ~SSL1mpto, 
Sr. pre~identc. é com toda a certez<\ vitalis· 
simo para. este paíz, que necessita de ser po
voado e cult ivado para. não se barba.risa.r; e 
o mn.llogro dos capitaes empregados, especial
mente nas em prezas de viação, dará em re
sultado a barbari~acão deste paiz. 

A constr.ucção de estrt\das de ferro con ver
gentes á Estrada Central póde-se dizer que 
sup{lrimio. a iodustria de tmnsporte em todas 
as outra.S suas primitivns manifestações, como 
era o tran~porte por carros e bestas; de l>Orte 
que aggravar n.s tarifas das cstra.uas ferreas. 
tendo desapparecido o transporte ~em costas 
de bestas e nos curros antigos. . . . 

0 SR. PACiFICO 1\IASCARENHAS-Muito me
lhor que o de hoje, como está sendo feito. 

O SR. VAttADA.RES- • ••• e truncar o inte
rior. é crear:thi a barharia e a miseria, s:-.
crifica.odo riquezas extraordioarias já cre.c'tdas 
DOS PSt:lbelecimentos de lavoura e de outras 

. iodustrhos, como as raoricas de tecidos mi
n eiras; · e as quo:J l'epresen ta o importante 
conuuercio que a praça do Rio faz com o in
teriot·: Aggravnçrt.a das tarifas da. Central e 
a actua.l anarcllia. que a.lli reina, que deu em 
resultado a. quasl su~peosão do transpo.·te das 
mercadorias, sobre constituírem atteotudo.; 
cootrn direitos resfleitaveis, constituem uma 
ameaça :i. paz do Bra.zil, J?Cias ruinas e des
graças que hão de produz1r ! 

Ainda hoje, oo· Jo~-nal @ Co!!>r,,ercio, vem 
um artig-o escripto: sob a responsablliúade da 
commissão do commel'cio, referindo que mui
tas casas se teem fechado em Goyaz e outros 
pontos. 

Ora, Sr. presidente, esta sitmtção vai ne
cessariamente produzir a miscria no interior 
do paiz ••• . 

0 SR.. NECESIO T.A.YA.ltES-Miscrio. jâ. ha; 
vai produzir a. fome e causas peiores. 

O SR. V ALLA.DARES- •••• vo.i produzir a 
fome, diz bem o nobre deputaclo, ate por um 
facto que não i~noram os senhores que co
nhecem o intenor, facto aliás naturo.l e que 
todos deverla.m esperar : é que a emancipa
ção da raça negra trouxe uma consideravel 
diminuição do. producção, especialmente d~ 

. generos alimentícios no .interior. ~lo a.bnn-
.. dono da lavoura, p!!la dtminuiçii:o do planti0 

dos cereaes, pl'iocipalmente. Deu-se augmento 
(o negro liberto e o melhor consumidor) do 
conaumo de g-eneros alimenticios que são 
importados, oomo seja o milllo, que nos vem 
dos Estados Unidos, o a.rroz que vem da lmlia, 
o feijão do Rio Grande do Sul, etc •. 

O t1•9.ba.lha.tlor negro, que deixou de plantar, 
ou para se entt•egar a ociosidade, ou pa.ra 
cuidar só do cnre, continua o. coosummir. 
Eu sei de ".Shtbelecimentos · agricohts qu e 
planta.1·am 40, 50 c mais nlqneire.:; de t'eijão e 
de milho, Clljos propt·ietarios hoje mandam 
plantat• apenus para o se11 consumo, para o 
sustento de animaes e das pessoas de casa,
dez alqueires. E' est~ a vroporção e o colono 
liberto, em geral, não 'Planta ou planta muito 
pouco; continuo., como disse, a consumir, . e 
muito pouco produz, ou nado. produz. 

0 Sa. NECESIO TAVARES- E nã.o produz. 
0 S&. VALLAD.~R.ES-:Mn.s, Si pela aggra- . 

vação di.!S tar·ifas e t;;.mbem pela marclm do 
cambio, met•cadoría como outra qualquer, e, 
por conseguinte , nã.o podendo d~ixar de re
:;entir-se do augmento do ·processo, como 
coosequencia do· nugmento da importação, 
digo eu, estes generos já nos chegam r10r 
preco exorbitante, extraol'dinario, em conse
quencin. da taxo. do cambio ; por que preço 
chegarão ao intel'ior com as taril·a~ n,ggra
vatlas ~ Por con:sequencia, Sr. presi!lente, o 
resultado serà o. miseria, a impossibilidaúe, 
para asclasse.3 menosf•~vorecirlas, de se abas
tecerem elos geueros necessarios a sua sul.sis
teocia, e, por cumulo, nem mesmo para a hora 
da morte, no tlizer popular, já. podem chegar 
os g<meros ao interior, porque, pela rlesorga· 
o.iznçào do serviço de ttoansporte pela 
Central, os generos não chegam a seu des
tino, porque tLpo.drecem na estação, ou são 
criminosamente desviados! 

Ora, diga-me V. Ex., Sr. presidente, não 
sern de bom COU5elho, nilo será mesmo um::.. 
medida ele prudencia da. pa.rte deste Gove;-oo, 
que não t em conseguido restaurar o bom ser
viço da. Estrada d~ Ferro, fazer por menos, 
razer mais barato, esse pe5simo serviço'~ 

Não sc comprehonde, senhores. que se en- -
careça nm ser viço justamente quanrto elle se 
torna pessimo ! E' um abuso revoltante da 
pacieJcil\ do coutt·ibuinte! · 

O Governo não toma as providencias para. 
melhorar o serviço. As quei:tas já são velhas. 
O pretexto de falta. de materiaes não depende 
do Governo, porque são antigas as queixas, 
datam de mais de anuo; pelo que ha. t empo 
de sobra par:J. as encommendas, que -podiam 
ter sido faitas pelo telegro.pbo, par:~ a vinda 
•lo material rodante. O governo, ao que p!l
rece, irrita-se com as reclarn'\Çiíes dos a iftl
ctos, augmentando o preço dC> -pessimo ser~ 
viço de tmasporte, que Diio tem explicação 
[Jla.usivel.. · 

0 SR. FRANCA. CARYALlío-Pelo augm!lnto 
excessivo das cargas. 

O SR. VALL.u>AR'ES-ú apar te estâ. respon-
dido . · 
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Aceresce que esta razão não procede, por
que todos se queixam. Não vão mercadorias 
que cheguam em tempo. O serviço, ao que pa
rece, parou ! 

Cumpre inuagar qual o alcance verdadeiro 
desta causa, que o nobre deputado assio-nala 
e que tem s;do ta.mbem allega.da. pelos "a,.en: 
tes do Governo. "' 
~ Sa •. PAcrFI~o _1\LtsCARENHAS -A impcr

taçao até tem dl!llinuido. 
O ~a. VA.LLA.DAmrs - A desorganização do 

se1'v"ço do transporte, alem de cet·ta de~con
ti.ança_ das praç;IS eskangeiras, em con>e
qu~ocm d:J. dewrrlem, da quasí anarchia que 
var pelos Estados, tem determinado a dimi
nuição da importação. 

Mas cumpre que examinemos est[J. questão 
com calma. ~ sobretudo com o patritltismo 
com a franql:leza que ella e:l:ige, porque ~
Governo prec1sa re:;ol ver esta questão até ao 
nm do auuo, sob pentt de consequencio.s os 
mais gra-ves, da. ruina de grande parte do 
commercio íntermecli:trio. Qual é a causatla. 
desorg;tniz(t.ção do sarviço na Estr-.1da de 
Central? 

Et~~ apez~r des~a teodencia. do meu espiL•ito, 
que J:l mamre~ter a Camara, não te11l1o per
d~do o habito de ler todos os jormtes, e tenho 
Ylsto ft•equentemente notícülr-so a ::tcqui~ição 
de novos C<\l'l'OS! a.dqui;·il"iiO-se mais tmHvs, 
o Governo estil. adquil'indo muitos carros 
dizem os jol'niles; mas o sel'Viço contimll 
sempre pes;imo. 

O Sa. FR,\.XçA. CJI.JJ.VAUio- Tem melho
rado. 

O Sa. VALr,,\DAR.ES- Perdão; não tem 
melhorado; ao contrario, e o nobre deputado 
não mostra. em qtHi melhorotl, e tem contr;;~. 
o que atnrmu o testemunho do commercio 
todo desta. praça.. Sou informado mais Sr. 
presidente, do seguinte facto, para o' qual 
chamo a. attenção il'\ Camam. 

Para mim não é tanto a fillta de material, 
como a des(\rdem, a indisciplina, a desmo
ralisação que o.lli reinam. Esta é aca.usa:pre
pondel·ante. 

O SR. P.~ciTrco MAScARENHAS- Desde que 
a. politica am entrou, não tem haviJ.o mais 
or(!em. 

-?R· VALLAPA_n~s-Não se trota J>ro-
J>rla.mente de pohtu~a.. · 

O Sr. presidente, como diz o nobre deputndo 
por Minas, meu amigo, e11 attribuo a desor
ga.nizaçã.o desse serviço, entre ou.tras causas, 
á. ter alli eat!'ãdo a. politicage»~. 

0 SR. NECESIO TAVARES- Nã:o apoiado, 
a. -politica. sempre existiu alli. 

O SR.. VALi.AnAREs- Sr. presidente, ~·a
lendo-se do pessoal da estrada de ferro, se 

fez •.. llão quero dizer a. revoluçio de 23 
p_orque aquillo não foi revolução, mas umá 
s1mples mudança ~o pessoal que occupa.va os 
empregos, e para ISso serviu o pessoal da es
trad;l, que for empregado em simular movi
mento popular, arraueaodo trilhos e prati
c::>.ndo alguns outros actos -vandalicos, mais 
contra as cousas, do que· contra as pessoas. 
O ~e$tO fizeram tllleg:ra.mmas inventados 
;1qm. O . pessoal da estrada, porém tlcoll 
desrnoraltsado, tebelde; não respeitou mals 
a?s seus superiOres e ao Governo que ser
vm-se delle para a desordem dei:o;;ando-o 
por muitos dias, entregue á ociosidade e ~~ 
actos de destr·uição. 

E!' n~tural essa indisciplina, essa desmo· 
r~lisnçao _dos superio:e~ perante seus infe
rtores. Nao podia de1xar da acontecer i:;to 
porque elles, por muitos dias, estiveram e~ 
commBr~io de ~mor e amizade para o iim da 
desordem. 

São flatos ou pbenomenos naturaes lo,.icos 
Não se póde govern~t-r com elementos 'à.mn·: 
cllico5 ; mas o governo . pa.rece que não tem 
forçn. p1m~ desatar-se desse peSSOill que, 
tentlo serv1d0 para a desordem não serve 
mo.is po.ra o trabalho producti .:a ! compare 
c:.ttla. um de uós as causas pequ~J.Ias com as 
grandes. 

Fi~u!·om os nobres deputados o procedi
rnellto 1rreg-utar de um chefe de fttmllía que 
emprogassa o sett f:J.tnulo, ou cria.dos em 
mi~te1·e:> alheios â.s suas fun.cçues normo.es· e 
q ~a om certa. occasiii.o, ~rrependido das Íe
v•andades passadas, qutzes,;e chami:\L-o à. 
ordam. N1'1.0 _con~eguiJ·o-hia mais, com todo. a 
certeza ; terto. necess1dade de des pedil-os. 

tl~1 SR DEt' u:rAno tia um aparte. 
, . O Sa. VAI.LADAR.Es- Sr. pr~idente, vou 
dizer a V. Ex., aproveitando o assumpto do 
119bre deputado que me fic11. a esquerda, que 
drss~ que a desor~anização 'veiu pl·incip<~.l
mente do serviço das emprezas de estradas 
qne se entroncan1 na Central vou diier a. 
s. Ex que ... 

0 Sa. FRANÇA CARVALHO - E' uma das 
graudes causa.; essa. 

O SR. VALLADARES - ••• sou informado do 
contrario, sou informado do seguinte: que se 
encontram nus estações -do entroncamento 
innumet·os ca.rros a.topetudos de generos 
que não recebem as emprezas de entroocu
meuto. 

N:td<\ do que e11 souber, em bem do servico 
publico occultm·et à Ca.marn e ao PAiz, sou iÜ
Cormat.lo do seguinte : 

Encontt'<llll-se nas estuçues de entrono:~.
mento carros ;ttopetados de ~e11eros, que as 
emprezas de entroncamento não recebem é 
verdade, e deixam ficar nos carros, couver2 
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tendo os cat•ros em armazens de deposito, Eu creio que tenho levado a. oonv1ccao M 
quando rleviam ser utilisados no transporte espirito da Camara, quanto á necessidade de 
de outras mercadorias. Cumpre que a Camara cogitar disto efficazm~nte, por medida c legis
saiba qual a causa destef acto normal, de não !ativa de caracter permanente, de dar esl.'1.- . 
quererem as empreza.s ganhar dinheiro, bilidade âs tarifas ela E~trada Central. Tal 
transporta.udo mel'Cadorias! A causa é o assumpto não póde continuar à, mercê do 
relaxamento do escriptorio central, que não arbitrio que se tem arrogado o goYerno deste 
remette as guias. (Apoiado$.) paiz, em detrimento da lavoura. e das outras 

industrias. Em consequencia, Sr. presidente, dizem com 
razão os empregados das emprezasde entrou- As alteraçõ~s são constantes e sempre no 
camenta: nós não -podemos responder peta sentido de onerar o contribuinte, que cada 
incuria e malversações da estação central; vez ê peior servido. 
nàs não temos guias, e, portanto, não to- Tendo sido o pensamento creador dessa 
camas nas mercadorias! Nada mais justo, estrada, como jà ponderei, auxiliar o desen
ma.is correcto ~ volvimento da -viação publica no interior, 

a=iliando as companhias particulares, que 
O SR. LAURO MDLt."Em.- O director da Es- licariam encarregadas de leva~· os seus trilhos 

trada. de .Ferro Central estabeleceu o pa- ás dire1•sas zonas melhor reputadas por suas 
gamento de armazenag2m áquelle que fosse riquezas naturaes, tendo essas estradas par
causa da demora. ticulares por ponto de partida a Estrada de 

o SR. v.•.LL<I.DARllS_- Eis, portanto, u Ferro Central ; comprehende-se que esta 
balburdia e anarchia da. estação central, de- estrada não póde hoje contrariar o pensa
terminando este facto anoma.lo, conve~ndo mento capital que determinou a sua creaçã.o, 
os carros, que devem ser empregados no .elevando arbitrariamente a su:.~ tarifa e per
transporte das mercadorias, em armazens de turl:w.ndo o desenvolvimento d<l viaçíi.o geml, 

_. deposito ! em detrimento de seus elevados intuitos de 
civilisação e riqueza, pelo povoamento do 

O SR. LAURO !tfULtER. - O director d:J. territorio, o que sõ poderem:>S con~eguir por 
estrada já estabeleceu penas para a demora. meio de transporte rapido e barato. 

O Sa. VAL!.ADAlU!s - Isto faz-se para Tmta-se de nmt\ verdadeira e urgente exi-
ingle:: -vBr. gencia da situação financeira da Nação. 

O S F C Nã · · d E' bem claro que os estrangeiros ci-vili-
R· RANÇA ARVALHo- 0 apola 0' sados não virum habitar as zonas do in-

O Sn.. V.U.LA.DARES- A estt\çii.o centl·al terior do paiz, certos de que os seus productos 
não é isenta de culpa, como pensam. não poderüo ser transportados o.os mercados 

O Sa. NECESIO TAYAREs- V, Ex. na:o consumidores mais import:tntes; quando e 
elogia. as outras estradas; a Leopoldina me- certo que o consumo do interior é mesquinho, 
rece censura.. e o ser:i. por muitos annos. 

Jâ se vt. que :t Estrada de Ferro Central 
O Sr.. VALLADA&lls- Eu estou expondo não é uma empreza ue caracter verdadeira

os factos, não estou elogiando a oinguem ! mente mercantil; e é por isso que, no passado 
Eu vejo todos tão fõra elo bom caminho, que regimen, o augmento considera.vcl das rendas 
só encontro motivos para censuras! da Estl"J.da de Ferro D. Pedro li, hoje chris-

E' pa.pel que rarissimas vezes tenho tido mada Estrada Central, era motivo de preoc
occasião de desejar apenas. Desconfio que não cupação imme:iiata. dos estadistas no sentido 
se conforma com o meu temperamento e ca- d<"l. reduccão das tarifas. 
racter, ta.nto que para esse papel nunca Todos os qutl não acompanham as cousas 
servi ; ás vezes desejo, por me parecer de publicas de 15 de novembro de 1889 para cá. 
justiça, fazer um elogio, e Dão o fuço, re-, sabem que o augme2ito das rendas daquell:L 
ceiando que a vaidade do elogiado e a malioia estrada não era a preoccupação exclusiva dos 
do publico me tomem por lisonjeiro. que governavam; que, ao contrario. como 
.. Rarissimas vezes acho razão para elogiar, disse, desde que o áugmento e1•a cousideravel, 

e pu•a censurar eu as encontro às carradas. era isso motivo para a reducçãc, como o 
melhor fomento às industrias do paiz, espe--

0 SR. NRCESto TAV..ul.ES- N[(o vai. muito. cialmente t\ lavoura. 
bem, accnsando n. Central ; aoou;;e ús outras Hoje, -principalmente, que se nota uma cerfa 
companhias. perver&io do espírito publico, no sentido da 

o SR.. V..u.r.ADARES- As compnnbins po.r- g"l'audes re!ldas, mercantilisando-se tudo, 
ticulri.res, o Governo que as tlscalise ; eu cumpre insistir ue::ta these, - qtca a Estrada 
tomo aqui contas ao Governo, que é muito de Fel•to Cct~cralllt7o e. no I"Í!JOI' da exprcss<ia. 
-poderoso, e o nobre deputado aindt\ quer que uma emp1•eza indttst?"ial que Yiso direcbmeutc 
·eu me comprometta. com as companhias. grandes p1·oventos pectmiarios. 

' 
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E' por isso que eu combato como perniciosa Vamos ao que interessa aos meus intuitos 
a idéa do arrendamento da Estrada de Ferro agora .. Ouvi dizer que o art. 80 favorecia a 
Ce~tral (ntlmeros~s apoiados); comprehende-se fraude. 
:fuctlmente que, SI esta. estr:l.(ht for entregue Mas p:~reca-me inteiramente patente essa 
a ~ma e~preza particular, esta emprer.a ponderação da fraude como consequencia. des· 
tera razao em procurar o maximo lucro ta tarif<l.. 
possível. U:rr SR. DEPUTADO - Fraude maior ê a TC· 
. E~te espírito de grandes proventos, nü.o vozação do art. so. 

dtrm de ganancia, da empreza que tomasse ~ 
por arrendamento a estrada, terio. de ferir O S&. VAr;LA.DARES- Fraude maior ê a 
direito8 importantes de outras em prezas que revogação do art. 80, como muito bem disse 
se f~ndaram no interior, e perturl)ar de modo o nobre deput ado, porque é a fraude de di
la~tlmavel o desenvolvimento da viação pu- reitos importantes de companhias que se or
bl!ca no paiz, em detrimento, não sô da ri- ganizaram, de aeoionistas que lhe confiaram 
queza. publica, como da civilisação, que pelas os seus capitaes. 
estradas ha de penetrar até os sertões de Por isso, pondera bem o nobre deputado no 
S. Paulo, de Mina::; e Goyaz. Nã.o será possível seu ,judicioso aparte, que fraude ó a revoga
levar-lhes a civilisacão, si sô adopt:trmos mrr ção do art. 80. Fraude como consequencia de 
didas le!llslativo.s conducentes a isto, o quo me uma di·:posição regulamentar em beneficio do 
pa~ece, se conseguirá por disposições legis- desenvolvimento da producção, estatuiudo 
latlvas que tornem impossível o arbítrio do um abatimento de 50 °/o, conforme as dis· 
governo em matada. de organização de tarifas tancins. 
da Estrada de Ferro Central. Ora, ó absurda a allega.ção de frauda, por 

A emenda, que com outros collegas de depu· que não é logico, não é notavel, que os pro
tação assiguei, restaurando 0 n.rt. 80 do Re- ductores proourem de fraudar disposições re
gulamento da Estrada. Central, e que fórma gnlamentares que lhes são favoraveis. 
agora um projecto de lei, visn. não deixar ao - O Sa. PACIFICO :rv[ASCARENH.A.S- E' impos
arbitt:io dos governos assnmpto de tamn.nlla. sivel dar-se a fraude. 
ma.gmtude, e ao mesmo tempo tornar possivel o sa. y Ar.LADAR.Es-Ha. rea.lmente verda.
que os productos do interior de Minas, S. Paulo deiraimpossibilid.ade em dar-se a fraude. Frau~ 
e Goya;~ sejam aqui vendidos com lucro. de em ~roveito de quem ~Em proveito das 
. Nilo desespero de conseguir lsto, que tanto compa.nb1as 1 Como~ Ainda não vi explicada. 
!uteres~1. a.. esses Estn_dos, que é para elles de essa. fraude irracional, como consequencia. de 
m~eresse vital, espectalmente para Goyaz e uma disposição benevola, protectora da pro-
Mmas, quando vejo no Governo um mineiro· ducção. . 
quando esse Governo tem o pleno apoio d~ Accresce que as companhias particulares 
Sr. Bulb~es, digno representante e gover- não poderão deixar de exigir a quantiD. que 
naúor de Goya2:; e finalmente, quando o go- lhes é devid<l. pelas suas tarifas, conforme a 
verno .te~ o apoio do Sr. Glicerio, que é chefe estação em que o genero ê despa.oho.do. 
~a ma1~ma, e, segundo pn.rece, tem o :tpoio Não comprehendo por que as companhias 
mconrlicionD.l de toda a deputação ?.ll S. Paulo. particulares, sem interesse algum para si, 

Esta consideração, com certeza, 0 Governo concorrerão, medeante conclnios, com os in· 
não poderá deixar de ter, não só para com teressados. expeditores e productol'eS, para a 
aquelles que Itle prestam apoio tão efficaz, defraudação da renda da Central, simulando 
como tambem pa.r>l com todos que estudam e que o genero vem de mais longe. 
discutem estes assumptos, inspirando-se nas Cumpre ponderar que a simples enstencia 
suggestões do interesse puolico em geral e dos de fraude não e argumento procedente. 
Estados. Embora eleito n'uma chapa. de op- A fraude, uma vez provada, seja punida e 
posição, como já declarei, não vim para esta severamente punida, recalliodo a pena no de· 
casa. com a preoccupação de dar batalhas a linquente. 
um Governo que, segundo 0 regimen constitu- Não comprehendo essa.logica. de bordoadas 
cional vigente, em nada depende do apoio dos de cego, ferindo os innocentes e culpados. 
representantes da Nação; que, na essencía, é A quem conviria a fraude? O individuo que 
o regimen prussiano, com a ditrerença. da cir- entregasse o genero não poderia consentir 
cumstancia, que não lhe affecta a essencia, de que se exagera~se a distancia, porque 1sso 
ser o chefe do Estado temporario. importaria em gravame para o exportador. 

A essencia é a desse regimen: os ministt•os :\ssim, Sr. presidente, parece-me certo que 
sô <.\ei>elldem do chere rlo Est<1do e em nada todos siio interessados na e:;:ecuçã.o da tarifa. 
dos representantes da Nação. A França.. orga- O interesse do productor é contrario ao in
ni7.ando â sua Ropu.blica, não quiz um tnl re- teresse do comprador particular ; um fisca-
gimen, porquej;i. havia cousa mais adeantada. lisa ao outro. · 
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A allegação da fraude e gratuita. ·serão largamente compensados-peloaugmento 
Não póde, portanto, aproveitar para que da producção. E' do augmento da producc;ão 

se maatenba a revogação da clisposição regu- qué'deve vir o augmento das rendas do The
lamentnr, ha tantos annos rnantid:t e reputa- soll!"O, c não de tariras exageradas, que se~'ão 
da util e justa. de res111tado negativo. · 

Póde ser falta de com]_l,rehensão minha Politic<t financeira contraria, môrmente 
(mio apoiados}, mas não vejo em jogo in teres- ::~gora, não póde deixar de affectar pernicio
sos que possam autorizar a affirmat iva da samente o credito publico, quando o com
fr~ude. mercio e a lavoura atravessam umn quadra 

Tal allegação, senhores, não colhe, não é de verdadeira crise. 
procedente, por outra consideração, que todos A lavoura do café luta com toda a sorte 
comprehendem c:1 que a experiencia confirma: de difficuldades, a l:ra.ços com falta de traba
é que não ha lei q a e não possa ser f1·audada ; lha dores, prej udic..'tda lJOI' esse facto que acar
por isso o argumento de fraude não tem va- reta perdas enormei> em suas colheitas, e por 
lor, porque serviria para se pedir a revoga- salarios elevádissimos. 
ção de todas as leis... A falta de trabalhadores para as l:l.vouras 

O SR. PACIFICO MAscARENHAS_ Mas não de café supprimiu quasi as plantaç;ões de 
se aponta. uma só fraude. cereaes. Não se comprehende o procedimento 

do Governo elevando as despezas de trans-
0 SR. VALLADARES- ••• e é estmnhavel porte, e quando esse serviço na sua estrada 

que se allegue fraude em relação :1. campa- é pessimo [ Atravessarr.os uma verdadeira 
nhias com as quaes o governo tem contra.cto crise alimentícia! 
de trafego mutuo, o que prov aa sua coa- · d 
fianca. na. honorabilidade dessas companhias. O SR. NEcEsro TAVARES- S1 a estra a 

Além disso não ha ninguem que ignore que transportasse, talvez os productos pudessem 
a agg~·avação dos ouus é um dos maiores in- soffrer n. aggravação. . 
centivos para que a fraude se desenvolva, <?O SR. VALL:<.DAREs-Nã.o podem· sotrrer 
para. que appareça.o contra.baudo... m:tis aggra.vncão. Enjà. disse ao Governo, e 

o SR. MANOEL FuLG!lNcro-Com as tarifas preciso repetil·o, embora imronha. sacritlcio ã 
altas é que a fraude ha de apparecer. Camaru, .abusando da attenção (ntto apoiados) 

com que me hom•a .•. 
0 SR. PACIFICO MASCARENHAS-Sem duvido.. O Sa. N ECESIO TA VARES- V, Ex. està fal-
O SR. YALLADAREs- .•• e 3Ssim parece in- !ando muito bem. 

coutestavel que com as tarifas exageradas 
ou a producção não se desenvolvet•à, sendo 
as estz·adas construídas em pura perda, ou a 
fraude ba de desenvolver-se em alta escal::t, 
porque se rã e lia o uni co meio, pelo qual os 
productos poderão vir ao mercado consu
midor com lucro. 

Ora, eu pondero a Camara que tmta·Se 
dos ititere~ses vitaes das duas industrias de 
que resulta a melhor das rendáS publicas 
neste paiz, o commercio e a lavoura. 

Que esstlS industrias são fecundas, que os 
seus resultados são certos, provam as vanta
gens colhidas dos au.:dlios que lhe teem sido 
proporcionados: quer directos, quer indirectos. 

No começo ao meu discurso eu assignalei 
as grandes -vantagens que a lavoura auferiu 
dos au:xilios bancarias do Sr. Affonso Co lso. 
A lavoura emancipou-se dos seus commissa
rios ; as , suas rendas, que não davam para 
fazer face ao custeio da divida com o com· 
roissario, que crescia sempre, deram de sobra 
para fazer face aos juros e amortização dos 
compromissos bancarias, como :prova.m os re
latarias do Banco do Brazi! ; de sorte que os 
casos de não cumprimento de contracto con
stituem a excepção, e excepção rara. 

O Governo, portanto, não tem o direito de 
faltar a essas i..ndustrias com auxilias que 

O Sa. VALLADA.REs-••• que cumpre tomar 
providencias no sentido de fazer desapparecer 
·~situação verdarleimmen te colonial em que 
estamos, esta dependencia, em que vivemos,. 
de todas as nà.ções estrana-eiras, até em m~te
rm de generosa e primei'ra necessidade. os de 
consumo necessario á subsistencia, J><lra ali
menbção publiro, n'um pniz que ni!.o en<lon
t ra igual. quanto á fertilidatle de seu sólo. 

E, Sr. presidente, fallar em melhori::t. do 
cambio, vulvula principal pela qual se escóa 
o melhor das rendHS publicas, em um paiz em 
qne esse cambio, pelo grande exce:;so de im
portação até de generos de a.limentução pu
blica, constitue, por esse facto, a mercadoria 
de maior procura e, -portanto, ha de ser alto. 
E' o predominio da procura sobre a offerta 
que determina o phenomeno da alta dos 
preços das mercadorias .•• (Apar-tes.) 

Isto posto, segue-se que pensar em cambio 
barato, pensar em taxa cambial favoravel ao 
Bra7.il é ;tbsuruo, senhores, e um -verdadeiro 
contrasenso. E é por isso, Sr~ presidente, 
que eu devo àecbmr a. V. :Ex. que, com
quanto não s~ja apologista. des auxilias do 
fomento por parte do Estado às inr.lustrias, 
como regra, eu não deixei de lamentar que 
tão exageradamente se pregasse contra os 
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am:ilios ás industrin.s manul'actnreiras do 
paiz. 

Parece que este assumpto ntio deveria, ter 
sido resolvido com t:mto ::H;orla.mllnto ; cum
pria. estudar o assumpt1) com mais calma, 
procurando verificítr, das -iudustri:is manu
factureiras, as que tinham condições de vida 
e não deix:\r que todas elh1s suc:cumbissem: 
entregues aos seus proprios recm•sos. 

A industria agrlcoh,, <!JU suas diversas ma
nifestaçõ~s, não póde deixm.• de dar resulta
dos éompenstdores. QUt\nlo àS mn,nufactu
reiraS, a de tecidos, -ningurem pórle pôr em 
duvida. os prodigiosos resultados, qus os 
mineiros toem tirado, não obstt\nte a guerra. 
das leis fisco.es e das tarif,sda Ceoil'al. · 

Este llaiz pôde ter em abnnd:tncia. generos 
alimentícios de todas ~ s e:.per.ies e nté vinho~ 
excellentes. Póde produzir tec:itlos nas mes
mas .coudiçõe-·, e, consequentemente, o pão 
que sustenta, e o -pa.nno que veste. B.lStam, 
para firmar a nossa indep~>ndedcia, as duas 
industrias que f,pmmtem esses productos ... 

O Sa. toACIFICO MASCAaENHAS- Partt n.u
:.tiliar a eSSi.ls iudustrias basta d«r-lhes facili
dade de meios de transporte e to.rif<ts leves 
na Estrada G!e .ferro. 

O Sn.. VALLADARE~- E' por isso, Sr. pre
sidente, que eu entendo, não só em benelicio 
uns du:J.S princip:~es indnstrias que dispoem 
de elementos de vida, que são o commerdo 
e a. li~Yourn, como dll outrns que existem em 
ensnios, e algnmas já em importantes ensaios 
no puiz, jit que o governo entende que nao 
póde proporc:ion:tr-lluls outros rtuxilios, que 
mio pôdG recusa!'-lhes o do tl'a.nsporte Cacil e 
por preços commod,,s. Nisto não lhrá ra vor e 
sim cumprirá um dever. Mas :\ verdade é 
que o Governo est:i. f<l7.endo o contrario: está 
dando transporte pessimo, mais que irregu
lnr e cal'issimo! P;'l.rece que se pet•tlau o 
juir.o! 

E' sabido, Sr. presidente, que eni algumas 
regiões do interior, mórment~ em .i\tínns, uós 
temos, c bastante tlesen~·oh-ida, ;\ industria 
manufactureira de tecidos. E e certo que 
pela situ:1ção excepcional em que se acha a 
nosst\ praça, pol<\ diminuiçlto cle importação, 
como con~equencia da situação aoot•malis
simo. do cambio, 03 proLlnctos das fabricas 
mineiras teem sido demandados até das re
giües que se acham mais -proximns de Rio de 
Janeiro, d!lstrt propria capit<ll, e ato do Norte. 

Ora, digo eu, estas fabricas, que se dQsen
volver!lm no ín.tel'ior, sem auxilio do Estldo, 
!'eCUStllldO-Sc3 • thes muitas Ve7.eS O favor de 
tr:1 nsporte g-t·a.tuita para seus materines na 
E~tr<lt1a J.e Ferro Central do Brazil, qnando 
esse favor f>lZ-5() lrequentemente ~t lndivitluos, 
por considerações puramente pessoaes, não e 
Justo que estas industrias, que se crearam 

e desenvolveram no interior {1, custa de sa
criticios individuo.es, dos habitantes da.lli, 
5ejam sncrHi.cadas, fazendo-se dn Estrada de 
Ferro Centrêi.l do Bt·..tzil um verd:v1eiroo bsta
culo, umo, verrl<ttleira muril,lha c1üneza, pela. 
elevnçiio das suas tarifns e pela desorgani
zação d0 serviço, sobretudo ! 

Não é justo, Sr. presidente, e por isso 
eu conto, não sô com o auxilio ·da deputação 
mineira, como da tleputaçlio de S. Paulo, e 
sobretudo com o d<1. deputação de Goraz, cnjo 
Estado está ~tinrla mujto sacl'illcarlo, para que 
sej:t restabelecido o ·ui-t. 80 da tarifa da E~
trnda de Ferro Central, incluindo-se a emen
d:J. oO:erecida pelo represent.'tnte de Minas nas 
Disposições Per•m:l-nentes; ou -para que, sendo 
dest<tcado pam formar o projecto, este tenho. 
rapido andamento e sej:1 convertido em 
lei. 

Eu, Sr. presidente, devo dizer â Camara 
que as coosideracc;es que tive a honra de 
orrerécer it sua ponderação não tevam intuitos 
de hostilid:1de no Governo. Faço esta decla-
ração, não -par<• evitar incorrer no desagrado 
do Governo, perante quem não teuho preten
ções, mas -po.ra que, na deliberação que a 
camo.ra houver de tornar, não seja uma. me
dl!l~t de interesse publico prejudica<hl. pelos 
amigos exaltados do Goveroo. Neste debate 
só me inspirei em motivo de interesse publico, 
sem a mais le\·e preocctlpação politica; e 
fiz serviço ao Governo clmrmtndo a. sua. 
attençJo p:tra um assumpto importantíssimo, 
pa1·a um ussumpto muito mnis g'rave, ~ria
mente do que se atl;;ut'C ao hónra.do chere do 
Est:1do ... 

o S1t. !I·IANOEr, Fur:.GExcro- Apoiados, 
póde ate tmzer consequoncias muito funestas. 

o Sn.. VAt.LADARES- •• - fJUepóde trazer 
par:\ o '[làiz gTavís~imltS compliCl,çiles, que 
não pÓll(l deixar de concoJ•rer poilGrosamen te 
para u anarchia, fJ.UC ja começo. a manires
tnr-se. 

Sr. presidente, não tomei parte neste de
bate como opposicionist:t; nem seu mesmo si 
estou em opposi<;ão ao Governo, por·que op
posição, como Sll usava fazer antigamente, 
seg-undo o regimen parlamentar, me parece in
teiramente ineltlcaz actualrnente. (Apoiados.) 

Não sou npologista deste regimen chamado 
presiclencial, mas nem por isso me JUlgo 
com o direito de insurgir-me contra elle -. 
perturbando o. suo. marcht1. normt1.l. 

Hei de mover-lhe ho~tilidade constitucional, 
discutindo-o, pedindo a sua suppressão, por 
ser contr~rio aos verdadeiros principies li
beraes. Tenho dito S(lropre, e não perderei 
occasião de dizer, Sr. presidente, que ca
minh<tmos pam trã.s, em vez de c..'\miuharmos 
para deante, adoptaudo o regimea presiden
cirtl ; não encontro neste regimen causa. 
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diversa, ·na essencia, do que encontro no 
re.Mm.en prussiano. 

Bismarck dizia perante a camara : ~Em
quanto eu ti.ver a confiança de meu Augusto 
Amo, hei de manter-me nesb posi~ão. » 

os ministros brazileiros tambem 11~dem 
dizer: Emquanto tivermos a çonfiança elo ma-
1'Gcl!al Flo1·iano Peixoto, havemos de nos 
manter nesta posição, embora a su::~. gestü:o 
seja representada pela opinião e pelo. repre
sentação nacional. 

Comparado este regimen chamado republi
cano presidencial com o parlamentar·, como 
esta sendo lJl'at\cwlo na Fronça republicana, 
me parece, talvez por defeito de educação, 
que elle realiza melhor a democracia, ou por 
outra : que só elle realiza a democracia. 

O illustre Gladstone, este estadista admi
ravel que, â proporção que en>elheee, torna-se 
mais liberal, pugnando pelos principies de
mocratioos mais adeautados, dizia em relação 
ao regimen parlamentar : na Inglaterra, por 
este regimen, as ministros são os represen
tao tas da coniiança da Camara per-ante o 
chefe do Estado e os represent:mtes d,\ con
fiança do chefe do Estado }lertencen tes á 
camara. 

Devo dizer a V. E,;:., Sr. presidente, que 
só por consideru.çi'io de ordem, pelo respeito 
que os iaglezes tribntn.m âs suas instítuíçi'les 
o.ntiga.s, se podem explicar ns pn.la. vros de 
Gladstone, quanto ã ultimt~ parte do seu 
enunciado, dizendo elle que o g;lhinete re
presenta perante n Camara. a confianç·:t da 
corôa. 

A verdade, a realidade do f<tcto ~ que si o 
~abinete é simplesmente o roj)l'esentante (!a 

· confiança da nação, representada pela Ca
mam dos Communs perante o chefll do 
Estado, que não se animaria hoje a ter um 
ministerio repellido pela opinião ;J..Ui repre
sentada, conforme a correo te da opinião na 
In~laterrn.: lJOr occa.sião de uma eleição ge1•al 
todo o mundo nlli sabe quem vai ser o chefe 
do governo. 
· A confiancn. politica da corôa ou elo chefe 
do Estado é determinada pelas manifestações 
da confia.nça da Nação, mesmo a despeito das 
antipatllias pessoaes do chefe ao soberano. 

Este regimen se pratica em finanças com a 
. _ Republic!l., e não é crível, que aquelle paiz 

. adeantado, civilisado, tendo fundado a sua 
~. republica em 1871, deixasse de ~;opiar o regi

'men americano, si seus estadistas não tivessem 
comprehendido que jâ ·havia alguma eousa 
mais adea.utada do que o.quelle regimen. 

Sim, com toda a certeza el12s comprebende~ 
ram, e comprehenderãobem, que o presiden~ 
dos Estados Unidos é realmente o Cesar de 
casacca, de que faliam os americanos. 

predomínio do elemento militar e com a fra~ 
queza dos nossos costumes. 

Perdoe-me V. Ex. Sr. presidente, perdõe
mea Camara, a digressão. Eu não devo ago
ra discutir direito constitucional; tenho quo 
me <:ou formar com a org-anização constitucio
nal vigente, com a seguinte resolução :si 
depender dos meus esforços, a reyi:;ão da coll 
stituição no sentido de trazer para aqui o 
regimeu parlamentar da França, eu não 
pouparei esforços nesse sentido e com a maior 
satisfação darei o meu voto a tal' reforma. 

Mas, está estabelecido, emquanto for lei, eu 
não Cl'earci dilficuldados ao jogo normal do 
systema, segundo o qual o papel do deputado 
deve cifrar~e em disoutir e criticar com 
lealdade sem preoccupnçõssile derrubar minis
terias. Penso que a discussão que im:tituo· 
aproveit:l. ao Governo, chamando sua attenção 
varo a urgencia da solução da cbamada crise 
de trn.nsportes, cuja procrastinação póde ser
lhe motivo de dissa bares, trazendo sérias per
turbações á ordem publíca. 

Pode-se atiimar que grande p:trte deste 
commercio intermediario sera necessarimente 
S:l.crifi~o, si não se remediar este mal, 
porque as mercadorias que importou ahi es
tfio accumulatlas nos seus armazens e nas 
estações da Centrnl. Penso que nenhuma 
questão m;tis importante do que esta póde, 
aclnalmente, ser ventilada perante a Camar:t. 

Consequentemente espero que a Camara 
me relev:m\ o tempo que tomei-lhe, e aceite 
<t ide(). contida no submenda, que vou ter a 
honro. de otr .. recer, assignada por muitos 
illustres representantes de Minas e outros 
Estados no sentido se incluir nas disposiçües 
Jlermanenhs do orçamento a emenda restau
rando o art. SOdas InstrucCt)es regulamentares 
o!:\ Estrada Cenh•ul pela permanencio. à mercê 
do o.rbitriodo Governo. Não acredite ;,1, Camara 
que eu !hça. as inrlustrias um grande serviço 
com a medida proposta. E' o menos que a 
representação nacional póde fazer, e não 
terá explicac;'lo o seu procedim~nto, deixando 
de votar um :fttVor sem onus algam, para o 
Estado. Respeito as providencias que estão 
nas maõs do governo para favorecer as in
dustrias, regularizando o serviço de tra.ns~ 
porte. ellas não podem mais ser adi~as • 

O·enorme da.mno da revogação do art. 80 
das Instruçcões Regulamentares da Estada. 
Central não póde ser contestado. Uma arroba 
dG Mfé era transportada de Oliveiru ao Rio 
de Janeiro por 1$000 n. I$100; hoje 3$000 
a 3$100! 

0 SR. NECESIO TAVARES.- E ::tte mais. 
O Sn.. V.u,ADAR.ES. Referir factos destn. 

Si o presidente alli póde ser um Cesnr, 
que nos dará a nos um tal reg-imen, com 

o ordem é tornar patente que não se pôde 
o mant<!r o neto do Governo. 
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O proprio GoTerno já. reconheceu isto, 
mandando pôr emexecucçãotemporori:unente, 
o art. 80. 

A Camara. não consinta. que interesses de 
tanta monta fiquem dependente do provisorio. 

E' preciso que assnmpto de tamanl10 al
cance não esteja sujeito :~s ·vn.cillações, hesi
tações às variações de opiniões do mesmo 
ministro ou pelas snccessões que se hão de 
verificar muitas vezes, neste paiz, em que os 
homens gastam-se muito depressa. O a.s$um-
pto deve ser regulado pela. lei clara. , 

Eu esJ?Gro conseguir isto do patriotismo e 
prudenc1a da camara dos Srs. deputn.<los. 
(Muito be;n muito bom) O O!'at.lo,· c conpri
m-cntado.) 

SESSÃO DE 15 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Yule rng. 359 <lo r.o ' 'OL) 

O Sr. Oliveira. Pinto- Sr. -pre
sidente, m'í.o me tendo sido posoivel conelnir as 
minhas considerações relativamente a. este ad
ditivo, permitta V. Ex., que eu continue a 
discutl'r a mataria, e tenha a Camara a. pas
ciencia. de ouvil.'-'me por mais nlgum tempo. 
Occupando a. tribuna, apenas me foi dado, 
'[leia. escassez do tempo, eonnciar, em breves 
termos, a doutrina que me parel)e a unica 
verdadeira, sobre a questão sujeit:~. a debnte, 
~m que me fosse dado descer ã appllcação 
da mesmo. doutrina ás materias que consti
tuem objecto do additivo apresentado á con
sideração da C!lmam pelo illustl'e deputado 
por S. Paulo, o Sr . Glicerio. 

Sr. presidente, o que procurei demonsh'l'lr 
foi que o papel do &"tado O!\ ordem eco
nomica. devia. ser o mais limitado possível ; 
que toda a inte>:'venção directa estrangeil-a no 
mundo industrial é verdudeiro attentado á 
iniciativa. va.rticular, que seria fu.talmente 
sacrificada,- verdadeira expücação exercidt\ 
cootra!o espírito de, ass:>Ciação, que é a larga 
'base em que se tem apo1ado o progresso ma
ravilhoso com que nos deslumbro o seculo em 
que vivemos (Apoiados gcraes .) 

UMA. Voz - Muito 'bem ! .· 

Quem ignora. ao.e, desde que o Estado, 
alnrga.nllo a esphêra de comp13tenoia que lhe 
à vropria, e nn qual elle póde dar o mais 
cabal desempenho á. sua missão, penetra. no 
mundo industrial , surge o alluvião de pre
tendentes a cargos pllb!icos, sofrrem com isso 
~randemente o ca.t'U.Cter nncional, que ten
llerà :t abastardar-se dia por dú'l. ~ 

Si, movendo-se o Estado estrictamente 
de outro de esphet-:>. de a.cçiío que lbe é pro
pria, o officialismo jit. é um elemento '(lre'Pon
derante de corrupção, o que nã.o a.contecerà 
si o Estado monopolisa.r todos os serviços, 
tornando-se o Estado- l"revidencia? 

!'rocurei hontem, Sr. presidente, demons
tr!lr, e creio tel-o conseguido. que a interven
ção do Estado no mando industrial, constr uin
do e explol"ando ferro-vias, ê erro de deplo
raveis consequencias, salvo casos oxcepcio
naes, em que essa intervenção não. é sõ . um 
direito, mas tambem um dever lmperiOso 
a que o Estado não pôde fugir. 

Demonstrarei que o Estado, construindo 
estradas de ferro, dispende mais do que as 
companhias; demonstrei atá i~ evidencia, e 
não receio que alguem se anime a contestar 
esse facto, que, nas ferro-vias explorn.<las· 
pelo Estado, o coefficiente da. despe7.a., isto é, 
:\ relação entre esta e a. receita, ê muito 
maior do que nas estradas exploradas pela. 
associação particular; seja-me, pois, licito 
perguntar :-que rar.ão altamente ponderosa 
de ordem social, polít ica., ou administr;\tiva. 
poderá. ser allegaola em f;l vor do additi'Ç'O do 
illnstre Sr. Francisco Glicerio, que não justi
ficou de modo algum o seu voto contrario ao 
projecto que autorir.u.vao Governo a conceder 
a um cidadão a constt•ucção d:J. ostrad:~. do Cru
zeiro a Angra dos Reis, assim como niío jus
tificou o seu nddit ivo t~.utorir.ando o Governo 
a realizar essa enorme estrada. (Aril'.lr tcs .) 

E' ne~essario que fixemos bem qnaas são os 
casos em que o Estado deve iatervir por via 
de accão em materia'· de construcção e de ex
ploraçilo de ferro-vias, e quacs são aquelles 
em que semelhante serviço deve competir A 
iniciati>a particular, á as~ocinçúo, ~b.enqo 
unicamente ao Estado uma mtervençao Jndi
recta e auxiliar por via. de impulsão, ou sim
plesmente o. uma intervenção por meio de 
reguln.mentnção, de fiscalisaçiio.! exerceÇt~O 
<'I.S3im o Estado verdadeira funcçao dJ pohWl 
preventiva.. (Trocam-se apa,.tes .) 

O SR. OttvEIRA PINTO - E essa indebito. 
intervenção do Estado no. ordem economica 
não será tambem, Sr .• presidente, uma fonte 
permanente de corrupção, desde que a.J:Lrga a 
esphel".). do ncc;.ií.o am que se movem os pro
tendentes a. empregos publicas ! · 

O criterio que deve servir de base p_ara a 
discriminação de competeacias é o segumte : 
- tra.tand·)·se de um sqrviço publico que in
teresse n toda.communhiio social, desde que o 
eidn.olão ou :1. assO<:iaçiio j}<'\rticulnr não pôde, 
ou não deve, por motivo esp..">Cial, reali1.al-o, 
é o caso. ele intervir o Estado agindo e fa
zendo o SGr\o-iço. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13: 10+ Pág ina 2 de 11 

-442..:.... 

E' esse o criterio. E' preciso que o serviço 
seja de interesse collrctivo, e que o cidadão, 
isolado ou associM1o, não possa emrn·e
heodel-o, ou niio 1leva fazel-o, por motivo de 
ordem especiotl. 

Sô ne;se$ casos é perreitamente legitim!l a 
intervenção do Estado. ' 

o nobre deputado referiu-se hontem ao ser
viço postal, dizendo-me : li. si e eSSt\ a vossa 
doutrilla. com relaç-iío ~t estradas rle flm·o, 
por que 11ão a estendeis tarnlJem aos Cor
reios?! 

Mas, Sr. presidente, o illustre cle.put~do 
sabe perfeitamellte qnal u. dilTereuça que h'" 
entre um e outro serviço. 

No Correio é e;;pecialmente imprescindível 
o sigillo, e a experiencia de toilos os paizcs 
tem demonstrado, d[\ m:m~ira. :1 m:liS crLbal, 
que o sigillo é melhor mantido pelo Estarlo, 
que, além disso, nesse ramo de ser\-iço pu
blico, sob ou.tros IJonto~ de vista, não vai 
mal. 

O SR. FRANcrsco GLICE:RIO- Mas as estra
das de ferro lntereS-"iltn â vit.b dos cidadã."s. 

O SR. OI,IVEmA. PINTo- E o confronto é 
f:1cil de fazer-se, desrle que oillus.tre deput.do 
-po1• S. Paulo, e todos os cal legas que me ou
vem, não ignoram que n::t Franç:a o serviço 
dos Correi os !"oi con tin.d O· :t em prezas ptwti
cu lares rle 16i2a 1788, que o mesmo fncto deu
se mt H!lspanha, a partir uo reinndo de Fe
lippe l, e que nii.o lm muito aincla, a celebre 
cas~• Tour et To:niss se uchtwn. incumbida. do 
tra.nsrorte .los rlespnclJDs ua maiot· parte dos 
estados da. A.llemanba. 

E' 1'acil o co o fronto a razer-se r.ntre as vau~ 
tngens do serviço postal faito por J>>Jrticuhl
res e as que revertam de ser elle resolviclo 
pelo E,tado. (Apartes.) 

Demais, n.lém do sig-it lo qua & ímproscindi
vel, e que, a experiencia. demonstra-o, ó me
lhor gua.rtlado pelo Estado, l1a umn. outt·a 
considerução, (jU8 e altamente pondcros;·,: 
o seniço postal é um sel'viço simples. e por 
isso me;;mo facilmente r,ôde ser executado 
pelo Estado, o qu~ não se dil com o. explor·tt
çií.o de estradas de ferro. 

O SR. FRA.Ncrsco GLICERto- O serviço dos 
correios é technico. 

0 SR. OLIVEIRA PINTO- Nem se pMe mcs~ 
mo comparar a simplicidade do serviço tioo 
correios com a engrenagem complicada. e com 
os variadi:;slmos interesses a que se tem de 
atteuder no s~rviço das estJ>adas de fcl'l'O. 

do ser"~>iço. tem-lhe dado melhor desempenho 
do q ne os particn lares. 

M:~s, em relaçi\o ás estradas de ferro, si 
quando o Est~do as construe, fal-o com mai~ 
dispendio, si qnando as explora, explol'<' de 
man~ira mui.to m:üs onerosa do que as com
panhias pm·tic:ulares .•. 

O Sa. FRA~CJsco GucER!O- Mas, si o no
bre deputado raz do sigillo a quest;to princi
pal, ett pergunto t\ V. Ex. si nas estr;-,das de 
feuo não e que se transporta a mala 1 

O Sa. OU>.ÉmA PJ~To -E' até ndmiravel 
que o nobre deputado me dà semelhante 
aparte! 

Pois,· Sr. presidente, á possivel que S. Ex. 
ignore que as malas partem lacradas ..• 

O !='R. FRA~crsco GLICER!O- Mas potlem 
ser violadas. 

O Stt. OLIVEIR,\. PrxTo-•.. e qne, si hou
vesse violação, ba r~sponsabilidade eiTectiva 
contra quem l• pratica. 

Pois para que set·ve o poder publico~ 
Não está elle ahi para punir semelhantes 

violações~ 

"t 0 FRANCISCO GL1C€RIO- Poderia punir, 
me~mo qtle se tratarse do serviço particular. 

0 SR. OLIVEIRA PINTO- Perdüo; não en
c,~remúS estam .tari<tsoil esse ponto de vista, 
q11e é muito e>treito. 

O noore deputaria lance os olhos pa.ra o que 
se fitz aqni em relnçãn a esse serviço, 1)\\ra o 
qne se rnz em outros p:li?.Cl>, onde o serviço é 
muito m:1is perfeito. e vera que esses abusos 
a que S- Ex. se t·efet•e ou nfLo se dão Oll dão
se muito r-.u·fl.mente. 

Portanto a of(jecção não tem grande valor. 
e o que me (!tllllpt•e {; pt·osegnir no deba.to, 
rleb:audo do lado esse incidente. 

Eu affirma.vn.quê o l~stado, qnando construo 
estrn das de ret•ro, rlispeude muito mais do que 
o particular; que quanrlo :\S explora, eXtllorfl. 
rle maneira, muito m:.tis one,•os:t do que f\S 
emp!·e~A.s p~rticulnres; permitt:tm-me por
tuuto, !is illustr~s deputados, que querem que 
o Est<<do se incumba úe con~truir estradas 
pam ~t:tl''-~ntir melhor :1 cornmodit.h\àe das ta
rifas,''permittam-me ss. EEx. que lhes diga 
que estão n::t mais íh.graute contra.dicção ... 

0 SR . FRANCISCO GLICElUO- Eu devo dizer 
que em principio estou de a9cordo com V. E:c 

O tr':lbalbo do·correio, repit<>, é simpla<; e 
o Estado, que e o -peior ndministr<tdor,. 
que é o pmor banqueiro, que é o peior 
industrial, nesta q ue~tão ue correios, seja 
pela necessidade do sigillo, que, aliãs, é 
essencial, ou seja mesmo pela. simplicidade 

0 SR. ÜLlVEIRA. PINTO- ••. _porque, Si O 
Estado dispentle mais n'" coostrúcção e e~pl?
rnção das estt·adas, ê verdadetra contead1C<;1!.0 
exigir q11e alle otrereca tarifas mais baixas. 

t;e elle gust.L mais na con::;tl•ncçi'•o e no tra
f~go, como pó•le offerecer tarifas mais L:~;ixas 
do que :tqulllles que ~asta.r:un menos 1 So po
deril. fazel·O á CU~ta CIO imposto, O que e O SO-
cialismo do Estado. 
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Porventura o Estado tem hoje outro re
curso que não S<lja o do imposto? Estamos 
porven~ul'a ainda naquelles tempos em que 
os caprtaes se accumulttvnm no Thesoueo 
accumulo de C.'l;pitacs que, como a C:unnl'<t 
sabe, serviu pam as despezas de g-ranr!es 
s-uerras, que não se realizariam, si o Thesouro 
nessas nações não tive~se taes reservus ~ ! 
Nós hoje não temos taes f11ndos accnmulados, 
nem em pu.iz civHisa,Jo algum se adapta esse 
systema; o orçamento da r'lceita tem urr:a 
unica Conte, o imposto, <l muito peqnenos re
cursos provenientes de alg-uns propr·ios na
cionaes de valot• insi,gniticanté. 

E, desde que o Esládo se i11cumba da con
strucção e exploração de estraLin,s de ferro 
fazendo-as em condkões mais onerosas d~ 
que as emprezas purticulm·es e ao mesmo 
tempo estabelecendo tnrif<tS mai:S baixas do 
que as dessas emprezas, o E~ta.do só póde 
realizar tal pensamento á custn do imposto, 
exercendo o mais perigoso socialismo de Es
tado, isto, é razendo pagar um serviço por 
aquolles que delle não gozam e em beneficio 
daque!les que se aproveitam delle·. 

E isto é justo, e isto é razoavel1! 
Os nobres deputados querem que o Estado 

seja explorador de vias fel'l'eas, allegando 
que clle deve se1• senhor dns tari!as, de sor·te 
que possa bn.ixa.l-as ao potlto de incrementar 
as industrias do pliz. De accordo : o Estado 
póde fazel-o; mas, pergunto eu, ueve faze l-o~ 
Si a construcçilo e a exploraç[o são mais 
caras, por sua vez claro é que a tariti.1 deve 
ser mais elevada ... 

0 SR. BEVILACQ.UA- Est modttS in rebu.s. 

0 SR. ÜLIYEIG.A. PINTO - ••• lJOl"QUO OS 
nobres deputados subem que as renda5 de uma 
estradtt devem rlar mar:;em mio sórnente para 
a sali$Cacção do juro do capital, como tam
bem para a amortização, pllrque o proprio 
material se estraga, se deteriora, p1·ecisa de 
conservação e de re p<tros ..• 

O SR. BEVILACQUA- Mas V. E:~:. sabe que 
estamos n'um paiz novo, e sabe tambem qnal 
foi o motivo que determinou a interYen~~ão 
do Estado neste ~as o particular. 

O SR. OLIVEIRA PINTO - Eu prevejo bem 
o que me vai dizer o illustre deputado; S. Ex. 
vai dizer o que todos os partidario5 da in
tervenção directa do Estado repetem nest:ts 
o~casiões, isto é, que às estradas de ferro 
não devemos perguntar que rendas prottu~ 
zem, mas que servioos prestam. 

o Stt. BEVILA.CQUA - E' o facto. 
O Sa. OLIVEIRA. PINTO - Não h:1 duvid<t 

que as estradas prestam grandes serviços, 
que trazem o incremento da producçii.o, que 
otrerecem :i. população maiores cornmodida-

des; mas eu peço ao illustre deputado qna 
me interrompe, peço ~os meus collegn.;; que 
me ouvem, que me uig:1m: 

E' ju~to, t! r·azo:tvel que o Tllesouro tira, 
por exemplo, ,Ja.s r~adas com que concOI'l'(l o 
Pat·ã. quantias para construir cstro.cb.;; de 
rerro no ltio Grande do Sul~ 

o SR. FRAxcrsco GL!CE!Uo -Faça-se tam
bem uma cstmd:1 no Pt\ril. 

o SR.. OLrnnu. PtxTo - A üeducção lo
g-ictt do que diz o nobre deputndo é abgurda .• 
::;. Ex. mesmo e q nem deve tiriJ.l' a declucção 
togic.t da sua. proposição. 

o SP,. BsvrLACQUA uiL nm aparte. 
O Stt. OuvwtA. Pr~To - Eu esto1t prom

pto a responder a to~las as observações de 
meus colle~as, porque eu niio venho Sllsten
tar aqui umn. opilliii.O levianamente Cor
m,lda, inspirada por leituras feitas aqui o~t 
~colà; eu tenho opinião forrnada. na materia; 
estou convencidu de que esta. é a ur.ic.'\ opi
nião susteutavel, aquell<t que em pouco tempo 
ha de ser aceit:1. em todos os paizes, p~rque 
este é o idéal, em materia. de estratlas de 
ferro. 

0 SR.. BE VILA DQU A - E' quest[O de Oppor
tunidade. Não h a U.nvida que V. Ex. estil. 
com a bo<t doutrina. 

O SR.. Or,rvEm.A Pr~TO - Si eu estou com 
a boa dou trina, pergunto: 

- Por que, dia a tli3, se procura, em ma
terin. de estradas ue ferró, estend~r a esphem 
de acção üo Grwerno~ Não compreheodem os 
noiJres deputados que isto e taml>em um meio 
de corr11p~'io governamental, de corl'upção 
eleitoral? 

Deante de nó> temos um facto pratico do 
alto valor, que mo;>tra \Jem quanto é serio, 
am suas consequencias, o facto de intervir o 
Governo no mundo industrial, oxploranrlo 
e~trad"s de ferro. 

A Estrad<"t de Ferro Central era, aindn. ha 
bem pouco tempo, um modelo de adminis
trn~i:o; mas, infelizmente, o baeillo da poli ti·· 
ca.gem penetrou lú, e ns con~equencias ;thl · 
estão:- é o estado lastimavel a que ell(t 
e5tà reduzida. 

Nem eu censuro este Governo; refiro-me 
a todos. porque eu niío tenho pai~ues que me 
levem a censumr este ou aquelle Governo, 
quando estou convencido de que as causas do 
que hoje vemos veem de longe. 
· ~ntretanto, de\·o tlizer, este Governo não 
t')tn tomado as energicas e promptas pt'Ovi
dencitlS que o C<tso reclama. (AtJartes.) 

O que é verrlade, Sr. presidente, e que nu. 
EstraJ:l. de F!lrro Centml 'Penetrou a politi
cagem, que ai li vai produzindo os mais de
leterios effeitos, e o Governo, dca.nte do ver-
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da.deiro descalabro que naquella reparticão 
publica se accentua. de db para di:t, mostr~-se 
hesitante e desidioso, ou eutã.o confessn.-se 
tacitamente:imput<~nte para enfrentar o mal 
e dar-lhe remedio. 

As in a uencias poli ticas de occasião, acos
sadas pelos pedidos, tiram do rebutalho moral 
da. sociedade indivíduos que são collocados 
nas repartições publicas, e assim, sem que 
tenham semelhantes intenções, prejudicam 
seriamente o paiz. . 

O que se ob~erva nas repartições é um ver· 
da.ãeiro accumulo de indivíduos sem compe
tencia, sem probidade, sem a.quella.'elemento.r 
moraJid11de sempre exigivel em todos que 
exercem uma funcç[o publica. Os \'e lhos em
pregados, que eram honestos, qtte h;tbituttl
mente seguiam a linbll recta. uo conducta, se 
acham dominades pelo mais profundo desa
lento, e abatidos pelas decepções e pelos (\es· 
gosto~ causados pelas mais in i q ua.s preterições. 

o que se 'Vê, pois, Sr. presidente, na Es
trada de Ferro Central ? De um lado os ve
lhos empregados, conhecedores do serviço, 
desgostosos e abatidos ; do outro lado os 
!l.OVOS empregados, os p1·otcgirlos da politi
cagem ,-ap"'blicana, tão repugnante como a 
monarcllia., não sabenuo, por incompetentes 
ou não querendo, por desidiosos, cumprir os 
deveres inllerentes aos Ctl.rgos que occupam. 

Como se ha de, em taes condiçües, fazer o 
serviço com a necess:~ria regularidade ~ 

O que se vê na Central é a consequencia 
forçada da penelração do Estado no mundo 
industrial. (Trocam-se apartes.) 
Ao~ governos falta o aguilhão do interesse 

pessoal, que é o grande impulsor do pro
gresso com relação a associação particular, 
que vê sempre a seu lado a concurrencia, ~ 
só .Póde ~utar e vencer, melhorando o ser
viço, e esforçando-se sempre em attender 
com promptidiio ãs e:rigeucias razoaveis uo 
commercio e da iodustría. (_1poiados.) 

E, Sr. presidente, deante do Estado, ex
plorador da industria de transpot·tes, tem o 
cidadão a.s mesmas e imprescindiYeis ga
rantias que lhe são o:Jrerecidas pelas com
])anhias? 

O que ninguem póde seriamente contestar é 
que, na hypothese de um litlgío, o cidadão, 
vendo-56 em ft·eute do Estado, isto é, da 
propria autoridade, sera fatalmeute victi
mado, por mais palpitante de evidencia que 
seja o seu direito, por nw.is justa que seja a 
sua causa.. 

Não é iste exa.ctamente o que na pratica de 
todos os dias se observ<\ 1 Ha qnein ouse con
testar que o cidadão, tenha embora de seu 
lado a mais inteira e evidentt:l justiça, Ser'.! 
esmagado pelo Estado, que é a autoridade, 
bua e a força.~ (M~ito b~m .) 

Demais, é facto tambem de observação 
diaria : os empregados publicas, em regra. 
gel'al, não teemaquellacomplacentesolicitude 
que se vê nos empregados de companhias 
particulares; elles esquecem-se sempre de. 
que são simples mandatarios da Nação, e jul
gam que o cidadão que, no exercicio de seu 
úireito, vai a uma. repartição fazer uma re
clamação, ou para qualquer outro bem, não 
p:tssa de um pedinte, e o tl·atam com sobrau
cerht tal que '])Or vezes se torna insu~tnosa. 

No caso de litígio com uma companhia par
ticular, o citladão, si de seu lado tem a jus
tiçr~, .verú o proprio Estado collocado na 
tlefesa. do direito, porventura ameaçado, de 
conculcação. (TJ·oc:Lm-se apartes.) 

Portanto, o que se deduz é que, ainda sob 
o ponto de vista das garantias, que elle deve 
encontrar no caso de litigio, o cidadão acha
se melhor collocado deante da associação par
ticular <lo que deante do Estado. 

(T1·ocam-se apartes.) 
Não nos devemos esquecer tambem de que 

a rotina. està como que naindole dos governos, 
no passo que'Jn.as companhias é o contrario 
que se observa - o que està na índole uellas 
é o progresso, aliás, necessario, imprescin
dível mesmo, paTa que ellas possam sustentar 
a lutt\ de concurrencia que lhes é constao te
mente otrerecida. 

Todos comprehendem. bem que o espírito 
con8ervador, que muito naturalmente cara
cteris:l. os governos, torna-os menos aptos 
para, como emprezarios de estrad<1s de ferro, 
d:.rem ao serviço complicado de transportes 
um desempenho tão satisfactorio com as com
panhias, que, lJOr conveniencia propria, "Pro
curarão l)Ôr em pratica to!.las as combinações 
que facil1tem os transportes, e augmentem o 
trafego: 

O que é evidente ê que o Estado, queira-o 
embora, não conseguira amoldar-se às ne
cessidades commerciaes com aquella. flexibi
lidade que caracterisa a industda privada. 

Deante de nós todos se está passando um 
racto gra.ve, que demonstra exuberantemente 
quanto é incompetente o Estado, sempre que 
se quer fazer industrial, fugindo á sua miss.'ío 
natural, que elle cumprira bem, desde qu.; se 
mantenha dentro da esphera de acçfw .' que 
lhe e propria. (Apoiados.) , 

A. Estruda de Ferro Central, que já foi 
administrada de modo o mais regular, po
dendo ate ser apontada como um modelo, tal 
era a ord<:~m que em tudo alli se observava, de 
tempos para câ. especialme:J.te depois que 
tornou-se uma verd~deira repn.l'tição publica, 
so póde ser indicada. como o exemplo mu.is per
feito da desordem, da anarchia, de um desca
labro que ninguem sabe até onde chegara. 
(Apoiados.) 
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Por mais vivas que sejam as reclamações 
que se le;antam, jã. na imprensa, j:i. perante 
a representaçl1o nacional, já pcmmte o pro
prio Governo, que mn.ntém-so em uma. impas
sibilidade musulmana; por mais "Prejudicado 
que esteja sendo o commercio, não sómen te 
desta. Capital, como do interior; pol' mais vi
ctimado que lá fóra esteja sendo o consumi
dor, ll. verdade <i qne o Governo, ê que o poder 
publico está se revelando impolente para com
bater a crise de transportes. 

J à tomou o Governo providencias ~ quaes 
foram ellas ? 

O Sp,, BEVILACQ.UA - ·V. Ex. já disse que a.s 
causas veem de longe. 

0 SR . OLIVEtaA PINTO-Sem a. menor 
duvida ellas veem de longe ; mas ninguem 
ignora-o, elln.s são complexas, e o que deve
mos investig:u· o si o governo procuron, ao 
menos, remover al~mas dessas causas, que, 
accumuladas, estiio prodliziodo os terrivei~ 
eJ:reitos ([Ue Uio seriamente pesrro sobre o 
commercio, sobre :1. lavoura, e sobre os coo
.sumi~ores, especialmente no Est:tdo do Rio de 
Jane1ro, em parte de S. P<.~.ulo, e em extensa 
zona. de Minas. (Apoiados.) 

(Trocam-se apurtes .) 

Desor!!llniso.do o trabalho a.gricola, o que · é 
que se o~et'va ~ E' que os Estados do Rio de 
Janeiro, Minas ~S. Paulo, que, si nlio eram
os fornecedor~ d~ta Capital de todos os ge
neros de primeira nece.;!;ídade, ao menos pro
duziam para o proprio consumo, hoje impor
tam daqui quasi tudo, sendo a. Capital Fede
ral como que o celeiro, onile elles veem abas
tecer-se dos generos de que precisam. 

Comprehencle-se, pois, claramente que, em 
ta.es condições, pelo menos grandes zonas 
des:;es Estados estão como qne à mercê da 
Estradn. de Ferro Central e .. . 

0 Sa. BEYILACQUA. - E OS consumidores 
angmentara.m. 

O SR. OLIVEntA PI:-iTO - • •• houve au
~;meoto de populaçiio, como diz o nobre cle
pntãdo pelo Ceará. 

O additivo elo illustredeputado por S. P(l.ulo, 
que eu, Sr. presidente, a S. Ex. pedirei 
permissão pa.ra. dizer que é uma penca de 
medida~, encerra uma verdadeir::t. s~rie de au
torizações porventura muito justificaveis, 
mas que, me parece, não podem ser levo.das 
a ell'eito nos tempos que correm e que não 
são bonançosos. O Thesouro não comport.~ os 
om~ que lhe seriam impostos. (Apoiac!os e 
11<W apoiados. T1·ocam-s~ apartes.) 
Demai~, hn. uma coosideruç;.\.o poderosa, e 

que é opportuna- os melhoramentos antol'i
zados pelo a.dditivo <lo illu~tre depotado por 
S. Pãulo não são de natureza. urgeute. · 

O Stt. GLICERIO - Contesto. 
0 SR. OLIVEIRA. P!~TO - Com~c~mos 1J9\a 

primeira. cb1s melliJas consignadas no additivo 
do illustre deputado-o a.largameu to da bitola 
r.l:1 estrada de POL'to cl, Cachoeira à S. Paulo. 

Dizem que h:1. esc:tSsez de material rodante ; 
que o ma.tel'i:ü fixo acba-se em pessimas con
diÇÕes, e que o pesson.l, desde o cllete,· é em 
grande pti.rto incCJmpetClute ; o que me l)a
rece, porém, ou n.ntes do que estou profunda
mente convencido, é qoe todos os males que 
observo.mos nn. Central dependem especial
mente de uma causa unica - pertencer ella 
a.o Estado, que, no mundo iodustrh\l, é sem
pre o peior administrador. 

Nv.o previu a Governo o grande desenvol
vimento que necessa.riu.mente havia de ter o 
trafego da. Estrada de Ferro Central ~ Não é 
a pt•evidencia qualich<de sem a qual nem se 
comprehende o Governo ~ 

O SIL Gr.rcERIO .dà um aparte. 
O Sa. OLIVEIRA PINTo- E' possivel qae 

en me eng:nne ; vamos, pois, consultar os 
papeis relativos ao ~umpto. . 

Tem razão o nobre deputàdo, o alargamento 
da bitola. uão é a "Primeira, mas a segunda 
das medidas propostas por S. Ex.; discutirei, 
porém, em primeiro logll.r o alargamento da 

O Sa. BEVILA.CQUA- V. Ex. esta sendo 
justo. 

bitola do Porto daCachoeira. a. • • . . 
o S1~. GLICE!UO - Mas .qual é a primeira 

das medidàs ~ 

0 SH.. ÜL1VEIRA. PINTO - A exportação 
(!esta Ca.pital para o interior, especialmente, 
a.ugmentou de uma maneira consi~eravel. 
(Trocam-se apartes.) 

A lei 13 de ~iaio, sem duvida algum:\ hu
manitaria., e por isso mesmo sympathicu., não 
foi, entretanto, como devera, precedida, ou 
se:;nida por medidas organisado!'lls do traba
lho livre, de modo qae o serviço agricob 
Mha.-se Jlr·ofundamente a.nar chisado, ou antes 
nem existe siniio sujei to á maior inst..'l.bili<:lade, 
quando, comprehendem todo~, si ha in
dustria que exij:t como condição sine !iUa 
non - a estahilidacle - essa industria é a 
agrícola, especit\lmente a quo n.pplica-se à 
cultura do Ct'\J<i. (Apoiados.) 

0 SI~. OLIVEIRA PINTO - .E' a. que manda 
construir uma segunda linha de Sapopemba 
até onde seja. possível, na raiz da Serra ; dis
cutirei, porém, em primeiro Jogar a segunda. 
medida. que é o alargamento da bitola do 
Porto d:\ Cachoeit'a as. Paulo. 

0 Sn.. FRANCISCO GLICER.IO da um apa~te . . 
o Sn.. Or.IVEIRA PI~'To - E' um engano 

de V. E.I. ; não sou inimigo de S. Pauio, e, 
devo ate dizer, eue· é o santo cte minha de'-" 
voção. (Riso.) 
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O SR. FFA~cisco GLtcEr..ro - Eu devo 
dizer qll/3 sigo uma 1}0litica realmente fede
ralist.1; não quero su.berde interessespmprios 
de um ini.Jh·iduo, on de um Estado. 

0 SR. OLIVEIRA PZXTO - De accordo, é 
exactamente essa a minh:J. 11olitic..'L. 

O que de~jo é se:: conven~irlo de que de 
· meu lado não está a razão nesta discussão, e 

entil"o, immediatameute, me curvarei u.nte a 
. verdade, sentindo-me nobilitado com seme
lhante procedimento. 

Serei acaso um espir·ito intransigente l'jUe, 
pretenda '1!.4cmd mime su:;tentar um;~ opinião, 
ainda quando convencido de q_ue vou camí
llho errado ~ 

Entre as medidas que o illuest::e cleputado 
por S. Paulo propõe figura a que se refere ao 
alargamento da bitoht da estrada do Porto d<.t 
Cachoeira a S. Paulo. 

(T1·ocam-~c apm·te$) 

Negarei acaso t1. utilidade dessa obra '! Não 
o faço ; antes affirmo da maneira <t ma.is po
sitíva- a medida e de utildade -só poderá 
dizer o contrario quem i!-!'nora quanto si:i.o 
onerosas as baldeações (.1poitT~.lo$.) 

Serã, porém, Sr. pt'bitlente, ~consideração 
relativa á utilidade de uma medida a uníca 
que deva pesar em llOSSo espírito, levando
nos à decretação de um serviç:o ? Não sero.i. a 
·opportunidade uma consi-:leração altamente 
pondel'Osa ~ 

As condições do Thesonro publico, que são 
màs, comportam, sem grnnde sacriücio, üs 
despzeas que a medida exi;~;i.rá ~ 

E' de natureza tão urgente a. medid:1 a que 
me refiro que clla não lJOSStl. ser adi<tda para 

· oceasiã.o mai~ favoravel ? -:.··--. 
O que me parece, pois, e que, embora util, 

. eómo estou convencido, o alargamento da bi
. tola do Porto d<\ Cachoeira a S. Paulo deve 

esperar tempos melhores. 
(Trocam-se apartes.) 
No fundo da questão não ha. entre mim e o 

illustre deputado por S. Paulo. a menor di
vergencia.; eu, como S. Ex., considero util 
a. medida, que outra cou:;a não e mais do que 
a unificação úa bitola de uma mesma estrada. 

No que divergimos profundamente e quanto 
:1 doutrina., é quanto ao papel que o E:;tado 
deYe representar no mundo industrial. 

O Sa. OLIVEIRA. PlNTO- Parecia-me que 
S. Ex. era f<tVOravel ao Estado- Providen
da; si, porem, enganei-me, tenho com isso 
a m~is viv<1 sati~fação, cougr .. tulando-me 
com o praiz, que deve contar ver brevemente 
o illustre Ü'-"(;IUÍ<ldo n·t defestt da verdadeira 
•loutl·ina: - u Est••uo comprí11do o.. sua tnissão 
e o muudo industrial libertado do jugo offi
cial. 

O SR. FaANClSCO GLICERIO -Defendendo 
a Estrad~ de FerJ'O Central, defendo a base do 
credito publico. Fui, sou e se1·ei de!Iensor da. 
base do credito do meu paiz. 

Poddm song;•ar a Estrada de Ferro Central 
como quizerem ; hei de defenuel-a ate á ul
tima. 

O S11.. OLIVEIR·\. PrNTO - Mas V. Ex. 
é obrigado :1. suiJordinar-se aos principias, 
desde 11ue affirma que elles são verdadeiros. 

Si a doutrina, que sustento, e em virtude 
da qu;;l só por excepcão o Est<<do deve entrar 
para omunuo in•lustrial, construindo e explo
rando estradas de ferro, e tambem a do nobre 
•te~tado, não se comprehende por que quer 
S. t::x., que o E::; ta• lo alargue sua esphera de 
acção no campo industrial, continuando a 
COIJStruir e a exploral' estradas de ferro. 

O S&. FRA::o;-crsco GLtcEruo - Agora pre
~te-me sua atteução. 

O nobre deput,ldo disse que a medida e util, 
mas nii.o é opportuna; ~gor<l, digo eu, é cor
rect;~ a doutrina, m~ ê opportuua a sua. a.p
pli~acão ~ 

0 Sn.. BEVILAC4UA - Esta ê que é a ques
tão. 

O SR. Ouv&JRA. Pr:>T(} - Os nobres de
~,utados não qtwrem permittirque, sobre esse 
"onlo, eu e);;terne com dareza. e minuciosi
dade o meu modo de pensar; mas eu hei de 
r,tzel-o . 

Sou, Sr. presidente, por vezes obrigado a 
tornar-me redundante na tribuna ; prefiro 
Í$So, porem, a ser obscuro. 

Quero e hei tle expor minha maneira de 
pensar sobre o assumpto, assumindo deante 
uo paiz a mais inteiL·a responsabilidade pela 
opinião que prOfesso. 

E essa responsabilidade, Sr. presidente, 
eu a assumo com viva. satisfação, po1·que ella 
resulta de convicções que sustento, desde que 
occupei por l:1rgos anncs uma cadeira na an
tiga. assembléa ['rovincia.l do Est<tdo que aqni 
represento. (T1·acam-sc apartes.) 

Uma das metlirl.as propostas pelo nobre 
•lep11tado por S. P~ulo é o alargamento da 
bitolà d,t Estrada de Ei'erro Centml do porto 

O SR. OLIVEIRA. PIKTo- ••. conservando da Cachoeira as. Paulo. 

O nobre deputado quer que o Estado conti
·nue a construir e a explorar estradas de 

·feiTo, •. 
O SR. GLlCElUO- Não tenho essa dou

trina. 

as que jâ possue. 0 SR. 'FR.A.NClSCO GLICERIO - Leia O meu 
O S:R.. GLICBRIO :Não tenho esta doutrina. adà.itivo e verá. que ntto é isso que propuz. 
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o Sn. .. OLIVEIRA PL....-ro - Oh ! causa-me, 
Sr-. pr-es1den te, sorprez.'\ a observação que 
acaba de ser feita peio ill ustre deptt tatlo. 

O S&. Fn.A:s-ctsco GLJ.CEI~Io- Eu n~'io estou 
fugiudo ela verclu!.le. Eu mllutive t'l. bitoln. es· 
treita. 
~ Sn.. Ot:tVEII\.\. PINTO - E:mctamente ; 

eu Ia. dizer li:$0 mesmo quando, V. Ex. iu
terrompeu-me. 

0 SR. GLICE!UO tlu Utr. aparte. 
O Sa. OLtVI!HRA PINTO - Permitt:L-me o 

illustre derutado que eu1li:;n que o meu c:\-
1~1cter ~os meus lw.t;itus não cons~nuram que 
eu des~·Irtuasse o pens.a.mento de quem quer 
que SeJa. Eu enfrento as l'{uestões, mas niio 
emprego nas diseuS5Ves meios ca.villosos e 
mystirtcadores. 

O Sa. FRAKC!sco Gr.rcERIO dâ um ap:1rtc. 

O Sn. ÜLlVEilU PI"-"TO- O nobre deputadC\ 
propõe que seja prolongada a. uitola larg-a .•. 

O SR. FIU.XCISCO GLJCEiao - E mantilla 
a bitola cstreitt~. 

0 SR. OLIVEIRA. Pt:"\'1'0 - Por que se irr ita 

Fica, portanto, po3ta fóra de questão a utl
lid.-l.de rb medida, e a,.,<>ora o que uos cumpre 
~ veriiica.rmos si es;a medidt1 é tle natureza 
Ut'gente. (T;·ocam-se apartes.) · 

Serâ, por1•eutura. urge;;temente declarada. 
estlt meàítla '! A crise de t1·anspo!'te5 que se 
ollse!'lra. na Estrada de Ferro Central, e que 
estâ. a.••soberbando o commeroio dc:>ta capital 
e do intel'iot·, e .:•ggrava.ndo naturalmente a 
sitnar-,ão do todas n.s cl<~.ssP-s coasumidor-a.s, se 
faz sentir tamoem no trecho que v:\i da Ca
cltoeira <t S. Paulo e por impossibilidade de 
serem, nesse t recho, tt•ansporttvlos, a tempos 
e a horas, p;t ssageiros e mercadorias'! (1'ro
cam se aparles .) 

Nfw, Sr . . presiil~ute, não hn. alli, naqnelle 
trecho accumulo de . mel'l:a.dorias, em oonso
quencia. de ser impo:ssivel :i.quella parte úa 
esu·ada, dar Yo.siiO â. quantid<tde de !('eoeros de 
impol'tação e de exportação CJU!l uffi uam. 

E" possi vel, é provava! mesmo, si não certo, 
que, em dadas occttsiões, se observe uma certa. 
plethcra., nii.o por cau:;as locaes, mas pela. 
impos:;ibiliolade,em que se veem outros trêellos 
r!:~ Central, de satisfazerem as necessidades 
do l.mnsporte. o illustre deputado? Com que intuitos inter

rompe-me S. Ex. , systematic:J.mente ~ 
O Stt. BEvtLACQUA- Eu creio que houve 

O Sn.. FltA.':'i'CI8CO GLICERIO - E' para pôr descat•rilhamento. Estamos tr-.t.tando de es-
'' trilho na sua bitola. trada. de ferro. 

O SR. OLI'IiElll.A Pnrro - Não sei o que 
quer V. Ex. tlizsr: o ·que posso e devo nffil'
mar é que, hai.litu~do á:> lutas de tribum1, os 
apartes não me perturbam o nem desvklm-me 
de meu objectivo ; mas pe1·turbam, ou antes 
tornam impossivel um:J. clisc•1ssii.o proficua. 

Pois si eu estou até de accorr!o oom o nobre 
deputado quanto á utiliriade da. medida, vo
tanrl.o contra., uoica.mente pOt'Qne uão consi
dero opportuoa a su t ret\liZ;\ção em vi::; ta 
das condi:;ves do Thesouro publico, e porque 
ella_o~o é urgentemente t'~Clil.ffi t1,da, como s:i.o 
tanttLS outras necessidades de ortlem publica, 
que pedem ilnmediala satisfação ! 

UM..\ V o'!. - Ha. urgencia. 
O SR.. OLIVEIRA PINTO- Tenha. o eolleg:1. 

a paciencia de ouvir-me, e ficara convenciào 
de que não ha semelbaote urgeocia. 
' O nobre ueputado por S. Paulo, entr•e us 
medidas que pl\1põe. inclue'o ala rgamento 
da bitola da. estrada da Cachoeira a S. Paulo, 
mantida a actual bitola estreita. 

A medida., eu já. disse e repeti, é de utili
dade ; n. uniformisação da. bitola. de uma es
trada é sempre cooveoiellte, e só poderá 
negar as suns vantagens quem desconhecer 
quanto incommouo e control'iedade traz p<tt'a 
os passageiros uma baldeação, e quanto onera. 
ella. os productos que são transportados. 

') SR. Or.IYF:JRA PrKTo- Ora, permitta-me 
o uobr·o deputado a lioordacle de dizer-S. E:>. 
tlil. sempre tantos apartes aos oradores, e al
guns delles tiio dist<tnciarlos da mnteria que 
se f\i~cute, que eu ás vezes tenho desejos de 
cruzo.t· os braços e de dizer ao aobre depu
t:~do:- pense melhor, e só depois en<.~ncie 
suas proposiçlí6s. 

Eu não me incumbo de responder ao nobre ·. 
deputado; só re:;poncto aos apartes referentes 
á ma teJ"i:l. em discussão, e q Utl vi~am escla
recer ou con traria.1· proposi,-ões enuociaclas ; 
áquelles, por..im, que se afastam de um 
dnqu!::lles Iins, até por couveniencia da dis
cussão, eu não costumc, dar resposta. 

O SR. BE'I'ILACQUA- v. Ex. me perdue; 
então eu preciso d:lr umã explicação. 
. 0 SR- ÜLIVF.IR.A PINTO - V. E:t . que!' dar 
uma explicação pessoal ~ Pois eu off.o tenho e 
nem quero te1· questões ptl~soaes; o nobre 
deputado tem tido aqui questõg;; de cn1•acter 
pe.;soal com meio mundo (1·iso) , mas commigo 
ainda não teve e não. tet'à, mesmo porque -
qua.odo um não quer, tlous urw brigam. 

o SR. BEnr.,\CI~UA.- O provocador de ques
tões não sou cu. V. Ex. uão me compre
llendeu. 

O S&. OLIVEIRA PL.,..TO - Comprebendi, 
comprebe.ndi perfeitamente. 
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o Sl~· PRESIDENTE- Lembro no nobre calculo, porem, .em 20.000:000$ a quantia 
deputado que a hora está dada, necessaria pa.ra essa obra. 

0 SR. OLIVEIRA Pr:rro -Sei disSO ; mas, 
como fui lesado pelo nobre deputado que pre
cedeu-me na tribuna, queira V. Ex. ter a 
complacencia de permittir que eu, tão rapi
damente quanto me seja possivel, conclua o 
meu discurso. 

Sr. presidente. a medida que consiste no 
alargamento da bitola dn. estrada no trecho 
que vai d,, Cachoeira. a S. Paulo não é urgen
temente reclamada. (Trocam-se apartes.) 

Si nesse trecho ha accumulo de merca
dorias, é unicamente como uma consequtmcia 
do que se clá em outros trechos, e não porque 
o trafego da Cachoeira e s. Paulo não basta. 
para as ntJcessidades actuaes do transporte. 
(Trocam-se apa1-tes.) · 
· O que eu :úfirmo é que não ê o trecho da 
Cachoeira a s. Paulo que concorre como r:\cto 
importante l)ara a crise de transportes. [T1·o
cam -se apartes.) 

Além de tudo, o Estado de S. P:l.Ulo tem a 
importante linha ingieza, pela qual se filz a 
maxima ])arte de seu movimento de ímpor
taç:ão e de export1ção. 

Em S. Paulo os i1lustres cidadãos que con
stituem a classe dirigente no Estado não se 
esqueceram de uma só salüda m•1-ritima- de
cretaram estradas de ferro I>ara todos os 
portos. 

Santos e servido pela linha ingleza, e IlO 
fim de algum tempo tera uma outra ; para 
S- Sebastião, para Ubatubn.; pam Iguape jà 
foram decretadas estradas de rerro ; 11óde-se, 
pois. affirmar que dentro de pouco tempo, 
seja' qual for o augmento, que cresce de anno 
'Para anoo, da producção do prospero Estado 
de S. Paulo, a sua vbção ferrea e a Central 
bastarã para todo movimento de importação 
e de exportaçiio. (T1·ocam-se apa1·tes .) 

Nestas condições, pergunto eu: -é justo 
<l_Ue o Thesouro publico, cujo estado a.uemico 
é do;; mais acceo.tuados, anime-se a contrahir 
dividas, sacando assim imprudentemente 
sobre o futuro, para levar a e ffeito um<1. obra, 
sem duvida util, mas que, entretanto, não é 
urgentemente reclamado. 1 

Estou convencido de que não e prudente 
autorizarmos semelhante serViço) que impor
tarà em elevadissima quantia. (T1·ocam-se 
apa•·tes.) 

Alargar a bitola de uma estrada é, como 
que construir uma. •Lava estrada, e sendo 
grande a distancia que vai da Cachoeira a 
s. Paulo, a despeza que pesarâ sobre o The
souro federal serà ,considera vel. 

0 Sn. FRANCISCO GLlCERlO- De qua.rlto ~ 
0 SR.. OLIVEIRA PIXTO - Não pOSSO, meS!llO 

por não ser profissional, fixar o- qtcl:lnlum - ; 

O Sa. FRANCrsco GLICER.IO: -Entretanto 
foi orçada em 4.000:000$000. 

0-SR. ÜLIVJlUU PINTO :-V. EX:., melhor 
do que eu, sabe o que são e o que valem esses 
orçamentos optimistas, leitos as vezes sobre a 
perna, e que, verdadeiras miragens, nos il
ludem sempre até, que a pratica nos venha 
trazer dolorosa sdecepções. (Apoiados.) 

Não indiq~ei levianamente, como parece 
ao nobre deputado por S. Paulo, a quar.tia 
que m~ parece necessaria para a obro de que 
se trata; firmei-me em juizo competente. 

O illustre deputado, quando Ministro da 
Agricultura, em minha humilde Ot>inião erro
nea.mente, enc,,mpou a. Estrada de Ferro 
S. Paulo e Rio de Janeiro pela quantia de 
lO mil contos. 

Ora ninguem ignora que o alargamuuto da 
bitola dCl uma estrada, sobre o ponto devist~ 
da despeza a fazer-se, é qna.si que a mesma 
cousa que uma, nova eonstrucção, pouco ou 
quasl nada se aproveitando da. estrada de 
bit f' la estre'llta; por outro lado sabe-se que uma 
estrada de bitola larga exige um despendio 
de coost!'u~ão equivalente ao duplo rio que o 
exigido por uma de bitola estreita; pot•tanto 
bem vé o illustre deputado que eu não fui 
ex:agerado no juizo que ennunciei. 

O S. FRANcisco GucER.Io:- V. Ex:. per
mita uma obserYaçã.o. 

Depois da enca.mpação da estrada, quando 
já niio havia necessidade de calculo, lJOrque 
a encampaç-ão estava feita, o engenheiro 
chefe da estrada sem ser io:fluenciado por 
ninguem, fez o seu orçamento de 4 mil 
contos para o D.largamento d~ bitola, nü.o foi, 
j)Ortanto, calculo platonico, como V. Ex. 
disse. 

O SR. OLIVEIRA PIN'rO : -Seja como for, 
eu mantenho o meu oalculo,e tanto mois nelle 
me firmo com toda a. segurnnça quando é 
certo que o illustre deputado por Minas, o 
Sr. Antonio Olyntho, competente nn. ma.tel'ia, 
affirma. que o alargamento da bitola da es
trada da. a Ccboeira a S. Paulo trar:i. uma 
despeza approximadarnente igual à, que so 
teria de faze!' com a construcçtio de uma 
nova estrada de bitola larga. ; 

0 Sa. ANTONIO OLYNTHO-Apoia.do. 

SR. OLIYEIRA PINTO: -Bem Tê O illustre 
deputado por S. Paulo que -pensa. de aecordo 
comrnigo o Sr. Antonio Olyntho, que tem 
toda competencia. no assumpto. 

Si, pois, são fundadas as considerações que 
tenho feito, pergunto: -e criterioso, é ptu
dente, é ra.zoavel, serà justificavel que, nas 
condiÇÕeS financeiras em que se vê o t>aiz, 

.. 
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!lO estado de verdadeir:J. e bem accentuwla. 
aoemi:~. em que acha-se o Tllezouro feJ!eral, 
nos aveuturernos il. coutralür dividas, avolu 
mando assim as que jà temos, e que são con
sidera vds e onerosis~ilnas, para. realizar 
obl'·•S, que são uteis, mas qne não são urgen
t~mente recln.madas, e que llevem ser adiadas 
para. melhores tempos '! 

E•n !'e~umo: -a uoiformiso.çü:o do. bitoh\ 
de uma. estrada é seropre util; mas votul'ei 
contr;L a medith'l., por oio c.msidet-al-a tão ur
gentemente reclu.m:l.li• que devmno~ realiz·•l·o• 
sem a menor consid<Jraçã.o ao est.t~.tlo de uossas 
fiuao C' tS . {T1·ocxlin- se apll;·tes .) 

C•-eio, Sr. presidente, ter jnstificado o mr-u 
modo de pensar; posso, [li:lrém, ser cooíen
{!joh lle que von camíubo errado, e, nessl! 
caso. hei de cur>ar-me ante :L V<lr.!ade, 
dea.ríte de cuja ioUuencia imperw:;a ett uuactt 
.ti v e in traosigeocias. 

Convcacam-me, pois, os jllt1stres dAput:t•los 
·(leque com 8S. EEx. e nfl:o couurii;.ro est;t" 
verdade, c immeuiatameute eu me colloearei 
ao laol<.> de SS. EE:~:., e não me sentarei bumi
lhMIO, ao contr.trio me jt1lgarei nobilit:tdo 
assim procedem! o. ( tlpoiado~. i 

(Trocam-so apa1·los.) 
Sr. pt·esidente, voltarei ttindo. (I trntt1.r de 

uma outr, parte tlo ad·liti\·o dC\ St·. Glicerio. 
aquella em que S. Ex. autori7.1. "' coo
:;tl'ucçiio de umu. estrad;t de ferro :lo Ct·uzciro 
a A.!lg-r<t dos Reis. (Troccon~st: ltpcu·tc.·.) 

Sinto-me coatr.1.rh1do desde jâ. :1eau te sô da 
espect:ttiv:t de votar a Ctunat'<\ a faYor tl~ss:• 
parte do additi\'O do illustre deputado, porrj•le 
~e voto lh·marit don tl'ina op.tast:\ it qne me 
parec.~ vert1adei1-a. (Tracnm-sc "pw·tc:s.) 

Si a C:1mu.ra n.ppl'OV:tr ess:t p:u·tG do a.ddi
tivo do illu$tre lleputa•lo po1· $. Paulo, tem 
lmplicitameote t\ffir·mado quo o E:;taclo deve, 
em r·i;r.,r, eutrar P'tr<l. o C.\111pll indu~trial e:t~ 
plor~ndo ·a coustl'ucção de fel'!'I'·Vias, que 
nao teem um tim estrateg-ico, uem viSttm 
grandes fins d.e ordem política.. (T1·ocam-s.; 
apa1·tos ) 

E' exactamente o que eu não quero, por
que estou convencido ele que e~~ ioiciatim 
p n·ticnhlr e llO espírito de a.;socia{":i.o que eu 
desejo ver entregue o vasto campo d:~ indus
tri,l, cooservando-se o E:5tado nn esphera de 

:acção que lhe e proprht e ua qnal elle tem 
alta miS$ÜO a cttmpril'. ( T,·ooaii1,-se apa1·tes). 

Votd a C;untmt ó. favor des~a p:~.rte do nd
(litivo, e ficar:\ estabelecida a norma de que 
o Estado deve ser o constructor, o grant!e 
explor-ador de estradt1.S de furro; porque ;I 

cama.ra não ignora e nem potle ignor<\r 
V. Er. que dous dias anteS de ser apresentado 
este a.dditivo pelo nobre deput:tdo, a C:l.mar'' 
rejeitou um projecto formulado pelas com
·missõe;; de f;\zeuda., iudu.;tria. c obrns pullli
-cas, tendo por base um Nl}t\erimenlo do Sr. 

Cnw~ro. A ~7 

coronel. Honorio Lima, que se propunha ã. 
con,;trmr uma. estro.da com o mesmo traçado 
chtquella que em seu add.itivo prof>(Je o nobre 
deputado, e S!lm onu~ algum par~ o Estado. 

~sta. questao ho. de ser discatida, porque é 
mmto grave. 

O SP.. Fruxcrsco Gr.rcEr..ro- Pois discuta-a 
amplamente. 

O Sa. Ot.IVEIR.\. PINTO - Obtenha V. E:~:.' 
uma proroguçiio de uma ou duas horas e eu 
•liscutirei amplamente a materia porq~e de· 
f,tcto, a questiio e grave, especio.'l111e0te par:r. 
quem, como eu, sustenta a lloutrina de que o 
Est:.ulo não deve, sinão por excep<;:i.o, irltervir 
•hr<Jct:m:ente ?OS assun1pco5 rola.tivos ao 
llliHHlo mt.lrrstrral, dcveu•lo seu papel limi
lar-:-s: a ,u.uxilhl!' a~ inicütiva pttl'ti t.:ular, e o 
espmto •·e aSSOCI~Ç.<A.u, em dados casos, e sem
pre a re~ulameutar, com o fim lle evitar que 
o cit.la'lii.o s~a victíma. do;; peri,.,.os result;\oteg 
<itt incutia, do mooopolio, ou do. prepotencia. 
de empre1.as partiClllares. · 

Ora, rejeitando ~~~tnelle tn'Ojecto, e :~.ppro
vamlo o auditivo elo nobre deputado, a Ca
mara sustentaria, nem m:tis nem menos, que 
o E5tado deve ser um elemento absorvente do 
cid;ul;1o, h;to é, se adopt<tri~ aqui. Clrn mnt<lria 
d_e viaç:ío ferra::., a politi~a bismat•kin n~. que, 
~~ _1111 ~r·nssla tmh:l. explrcaç:ão, pelos seus in~ 
tmtos tnterot\CJouaes, entre nós uü.o teria ex
plie;.1çiio nlgttlllO. e muito rnenos .justiticaçii:o . 

O S!t. FLtA)IC!:iCO GLICERro - Tem expli
ca~:<"io em intuitos ecooomieos. 

O SR. Oun~n.A. P I;).'TO - ·Mas o nobt•e depu
t:vlo ter;\ ciumes dos vro>entos mte uma em
prez.1. p:l.rti!!nlm· possa porventura auferir nt\ 
<!Xplor·:~ç1o d<l um ser\•iço q•tc tr:.\g-.1 bene1icio 
publico! 

O Sr •. FRA"CL~co Gr.rcERIO- Tenho, quando 
se quer razer• .:h\ emprezo. partilml:\r um sor
Yetlour·o dos rendimento~ de um:1 propriedade 
tio Esta.do. 

O SR. OL!YEm A. P1:-.'TO - Mas, senbores. 
:;ejnn!o;; l~azoaveis. Si todos reconhecem que 
a E3li-:.VJ•t Central não tem capacidade pam 
as exigeocias do trate;o; se e r•ecessat·io con
stt'Uí:> e explorar novas linhas ; e si essa. 
C!;'U>trucção e exploração ticam m1liS caras 
quo1ndo feitas pelo E~tad() do que quaud(l 
rei tas por particulare~. perg-unto eu: em que 
r ejudica os interesses do Estado a concessão 
de uma liuba que nem siquer é um prolon
g:'l.mento, mt'I.S um simples ramal da Estrada. 
Central1 t 

Poderão dizer que o Estarlo executa a obra 
e que o pa.rtic.ular não :t. executa ; mas, neste 
caso, o p1·ocedimeoto da Ca.mara nã.o deveria 
ser a rejeição do projecto; o·seu dever era 
cerca.!' a conces;;ão das necessarins garantias 
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de exequibilidade, estabelecendo forte cauç-Io O SR. OLIVEIRA Pn.--ro - Vejamos bem
que garanti:;se, sob pena de irrevogavel qual e a quastão. A Estrad:t. Oeste de Minas, 
perda, o começo e a conclusão das obras. que, partmdo da Estação tio Sitio, na Estrada 

p L b b d de Ferro Centr-al, vai a S. Joãe d'El-Reí, 
O SR. RESIDE:-ITE - em ro ao no re e- prolon,"'a-se dahi pelo Oeste de :Min~" t d 

:Putado que está dada a hora. 1 . . . . • ...,, en o 
- . . tam )em pr1VIleg10 para ll' a Catalhão. Além 

O SR.. _ OLIVElEA PL'\"TO - Eu resu~ll'el dessas cooaessões, umas ja. executadas, outras 
e!lJ poucas palavras as o!:tsermçves que t JUlHI.I ~m viil de c:recu~\o, e algumas apenas plàne
ruuda de f>lzer. 1 Jndns, a Companhia. obteve tlo Governo de 

O uebre cleputado o Sr: . Chagas Lo bato 

1

1\!inns J?l'ivilegio pu.r.a uma estrada de Lavras 
apresentou tambem um (tddttivo que tem por do Fuml ;lO P<tssa-vinte e ..• 
:fim a construcçiio de u•na est~ada. de ferro de o c;R. FaAxcrco Gc.ICEP'O d" mo. t 
Ilarra-l\hnsa. o. "~ogr·a elos Re1s. ' - ~ •• a u • par e. 

Sr .. presi·lente, eu me felicito por ser e~te O SR. Orx~rma,~ Pn;ro- V. Ex. diz que 
porto ao llHlU Est<~do, cert..-tmente, u:n UQS a Oe~te d~ :\boas e es~rada federal pelo facto 
melhores do paiz, tão querido e tão pro- tle ter o!Jt!do concessão para il' a Catalão, 
cu1·a:lo, e o meu unico desejo é que as p1·e- a_nte;;, pOis, rle semelhante concessão não 
tençõ~s s~ tornem re;tiid<tcles. tl_Ilili_•· esse Cnt'<tctcr - e1·a uma estrada. pro-

Não desconheço que a estrada de ferro valeta! . 
Oeste 1.le :.'11inas, uma dilS mais impo~·tantes do o Sa. Fr:.Axctsco GLICERt o - E' federal 
:pa.iz, rr~ci~<t re:\lmeu te ele uma s:dmla. p~tr<t o por c:omnmotc;cr com n fronteira. 
mar, e euter~do me5mo que o E;;t:\do do Rio . 
Dão tem o direito de se con:;;tituir em mu.ralho.l ~ SR:- OLiv~r~ P ii:'l'O- Antes _ diSSO a. 
ehine;w., oppondo obstaculo inv~ncivel a. essa Oe".t~ tulha obti•lo de ~overno de 11-fin<•S con
necessidnde. c,e,;~ao . pttri\. coustrutr t~m:\ estrad<t. da. 

Mas eu preferiria que a estr;lda Oeste de Ba~ra de L:wr:l.:i ao Passa-vm_te, c_oosegumdo 
MinM Vies:.if.! lhmcamente pedir uma sabid" m:.r;; t:_t'Jde tornal'-se pr?pr_r~tarw. de urn::l 
ã. C<~.mnro. . :\las o que se propõe -? uma es- co_nc~s&L? .da Cam~.,_ro ~1U01Clpal d:t .:a:rr~ 
trada de B'~rra.-Mansa ;t :\ngra, serviauo~se il1.~1:_~a _1Mt .t a co~~!ruc,~uo de uma. . e~t~a_d.t 
de uma pequena. e~trad;t em t r:tfe2'0. a es- de":;:.l Cl~<tde ao P.1~::.a·\ mte,_t~ndo Sl(lo _ e:::sa. 
tradu, do Bananal. - · cooc~LO de Citl'l\Ct7r muulCll?n.l legahs:\da 

Pat-a mim lm nest:~. questão nm ponto ca- llelo (j_ov~rno_ do RI~ ~~~ Ja.ne1~'?•. t~- mod~ 
:pit-1.1 :- a conaes;;iio é tle caL\~cter federal ou que ho.1e '' Oe~te tle :.Jm.t~ tem puvLleo1o paril. 
ue de Cl\r;lctCI' estadoal ~ lllll:~ e:>trada Ut3 LnYraS a Barra Mansa. 

0 Sn.. FtU~CtSCO GLICERIO d{~ um 'lparte. 
o SR. :)uvc:rr.A Pl~To - Vou comh;\tet· 

tudo, e com t;tut:t energi:~. como combati a~ 
outras me(lid:ls; .o que ;;i[lto é que o tempo 
seja. tilo escasso. 
· O que eu perg-unto e o seguinte : - Tra
t:l.ndo-se de Ullltt e5trad:t de ferro que co
meç."'l. em territorio iluminense c termina num 

(Tl·ocam-se vpartes .) 

O SR. OL!Vl'!ll':.J\ P1:-.-ro -Diz, porém, o 
uolJre rle pntatlo, si <t Oe;;te de :.\Iiuas ó es
t r;\d:.t fedem!, e se púde it• à Barm Mansa., 
pó:le t ambem irá. Ang-m dos Reis. 

O Srt. FR,I.xcrsco GLictmto;... l''oi o Governo 
Prnvisorio !Jue fez a concessão ela Rwrn M:tusn. 
-~ C!.L trtlii.o . 

ponto de terrltorio tambem flu minense, ess:< O SR. OLI VEm.A. PrNro- N~ h•• duvida, 
estrada. é de car:\cter fe~leral ou e:;tado~tl1 :1. e nem a consider·ação que V. Ex:. aCD.l:J:\ tle 
competencia para. decretar é do Estado do fazer modilica siquer de leve o meu argu
Rio de Janeiro, ou é do Congresso Naciooal 1 mento. 
Esta questão ~ import>lntissima c e preju- Supponhamos que nüo haja, e nem possa 
dicial; a -primeint cousa. a saber-se quem. luwer u. menor coutl'oversia quanto ao ca
t em o direito pa.ra fazer uma concessão de uma racter federal da Oeste de Mlnas, de~de que 
estrada de ferro que aomeça em um ponto e lia vai n C<ttalão, e, num caso, affil'memos 
do Estado do Rio ele Jàneiro e termina em todos - '' Oeste de Minas, não por conces
outro ponto do mesmo Estado. Parece-me sões provinciaes, mas por conces.>ão federu.l, 
que arrogar-se o Congresso Federal essa. põde levar seus trilhos a catalão, a.sSim como 
attribuição e um attentndo contra a auto- póde traze-los n Barra Mansa. (Trocam-se 
nomià de. Estado do Rio de Janeiro. apartes.) 

O SR. FRANCISCO GLICERlO- V. Ex. es- Ainda. nessa hypothase pergunto eu : - é· -
quece que a Oeste de Minas tem t.1.mbem con- da aompetencia do governo federal, ou do go
cessão para ir a Catalão, e portanto até a ver no do Rio de Janeiro fazer uma nolla con
fronteira de :Mu.tto Grosso, e. toda estrada de cesS\'i.o para uma >\oua estrada de Cerro que, 
ferro que tem communia:,ção com a fronteira --começ.wdo em Barn\ Mansa, termine em An
e· estrategica. gra. dos Reis, isto é, que, tendo seu ponto· 
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inicial em terr itorio fluminense, tem t..'Uubem 
nesse mesmo terrltorio seu ponto terminal 1 

Eu chamo toda a atteuçlí.o da Camam paro 
este ponto, que t<Loto mais seria se torna, 
quando é certo que o Governo do tdo de Ja
neiro .. uo exorcicio le~itimo de s:m direito, 
fez ullla coacesslí.o p<u'a uma estrada d:l Barl"..t 
M<LUS;J. a Angra dos Reis. 

O St~. FE:A:-~cxsco GLYCE:R.Io da um apnrte .. 

~e_de, ~~· - presiden te, estaJ• sempre em 
posJÇ~lo Mttva e euergic<t parn. combatet• tudo 
CJ~~d11_1e P;1.reça atten t.atorio d:t autonomia 
esta o.~ . (T,·ocam.-sfJ apartes.) 

Eu ~:w comprehendo repul>licn federativa 
se~1.":.~nilepeu!leo.cia, e autonomia dos Estado~ 
no~ .looumpto. que lh,,s são pecnliares; pot·
timto, desde 9110 o voto contrnrio é sim les
m~nte ~ul athameato, e o voto fll.VO!'i\velpuma 
reooluç;~o, ll.•1 f!uest,io tle r1ue me occupo neste o Sa. O:c:.'~IR ,\. t~I"i'TO - V. Ex:. està equi- mom~n~o, Si e que elht põJP. ad.míttir con-

vocado: votei contra .· , _ .. tr~\·e r·;;m , _a~nda qu:~.n r lo eu n:1o t h-e;:
5
e 

0 
i-

Eu uao voto a fttvor ele me~hdas que oe.J.tm ntu.o detml llva, votarin co11 tra 0 , llT .. ~ 
refiu~nautes aos meu5 pt'IUCl [liO~ - . . I no!,re tloputado por Minas.. \l { 1 I\ c 0 

A Cttmm·>< votou ; eu sabordme1-me ao I IJcs•le qu~ <t ·ncflid::t rxirle ,
0 1 seu Yoto ; isto, porem, uiio sig-nliic<l. que d tent;J•.iv it anto~orni;\ ~ ·taflO' 1'' .vo v.er u~u 

eu aclte que ell<L 11l'OCcdeu rJem. (Troe(tm-se 1
1 
eu não eomrJrchendo ferl,er~'-~~' 

0
sem ,\ ~u,ttl 

) - • _, ,. · ' ""'""• lllCU ' O O 
l!:partes. lua. o po"e S~t·-Ille ü\•-ot•·tvel (Tro~- e 

t ) • .. ~~>n-; apct1--
Pro5ig:lr1lOS, deixando ;i, m::trgem incidentes, e.< · _ • . 

·mesmo· pol·que o teu1po e escasso c eu pro- Bn, :>r .. prestdcnte, emi:Jor,-, s~m compe-
cise t erminar. _ . . teJ~~11~ a.t~u:~u no as um p~o. {w7o ap';'~!los 

Ha um::t conce.ssuo feJl;J. pelo Governo do t ~~' :::·) ~lC<trl:• mal comm.go mesmo si não 
Rio de Janeiro p.tra. <l const ru.:<;-i.o de ~ma I: le .. e <1_1s?u~tr· '' ~ll:H~rh~ sujeita n debate, fa
estr-J.da. da, Bm·1·a Mausa " Angr~• dos lt e1:>, e Z01Ç.tlo ola,. ft ,tqltezas !orças .. 
ainda hoje me foi assegurado que es~;1 co;~- \ 1 .:.>t~u Jll'oru ~da. e sincer<\mente convcncil.lo 
cessão e:ltadG pJ ; q11~ o conces;:;iou;mo pedm '.e q~t:. :\ do~trm,:~, que sustento é verd:tdeü·a : 
apenas ;\o actual go,·et·natlor do l-tio (le Ja- 1 por r:;::;o. hslde, ertlJJI·ega.udo todos os meios 
neiro pt'Oro"'a<;<"to de "Prazo p.:.ra comee<U' os a metl alcance, pt•ocut'ür evitar que 0 Estado 
tra.b:dlws,sujeittmdo à appt•ovnçiio do Governo al.:~guo :ut\ e:;_plle!~ . de acç,1o, 0 rpte s•) se 
os estmlos rei tos. PO! c tlat com. ~:tC!'tllcto !ht ioichtin\ pot·t i-

Nest:~s conrliçõJS pel'gonto:- desde <t U~ _o cuhtr, e ú~ e:>pl!'Ito d<i as50ci.•çi'to . 
Estado do H.io ele Jàneir o, teve a precedencm ~-:~m dls;:;o, que:u h;t que ignore qne o 
na intervenção, concedendo uma estrada cle E:;t. 0 •_ seu.tpre _qu 1 alarga ~tl:t _ csphern 
ferro, que comuça e te:·11Jin;~ dentt·o de seu- de .tcç-ao, .. ~~va_.IJndo o campo ini.lns tri::tl. 
territorio, pó•.le o Governo fedet•nl, sem pr·a ~~ rt na t ~ llliCJattv;~ intlivio;tual I'! a iniciação 
ticar um attentado, lazer uma nov:~ couce:;são ~Lz:m tlll l:~gres, :l.ÍUI'g:t igu:dnvm te a esphem 
par;t. constr-ucção de u:na estrada rJUP, teu h:\ o e ~ua <L(;\:ao COI'l'uptoln?_ (1'rocmn-.>c llj)(!l' t•!S.} 

mesmo pouto de p:\l'lida, o me~111o ponto ~c Scn~p1·.u _qu: ~c tt·atar de um ~crviç_o pnblico, 
chegada, e que, começando no E;;,tado do R1o eu hCt t!c tll'i e~tt.!)<\r, c_om_!llctJc:u losl\lnde até, 
de Janeiro, uelie mesmo tennme ! tio ~_!.!UlOte :- O Sc!'VICO mtOI'es>:~ a tod:"t col-

Estiio Yeouo os illustrcs deputados qne eu loctm,lmi~? con~em a tod:\ commnnltão se
tinha ra7.;i.o qu an.do agitei a questão d~ com- CJ~Ll ~ O cttlaJão, !solado ou as:;ociado, não 
:peteoci:~.. Dir-se-ll<\, t <\lver., Sr. presulmlte, l.JOtle, ou uão de,'e, po1• umfl. razão tocl:1 e;: 
que ê o interesse individual que estit em SC?Ilit; p~ci<Ll , rea.liz:\1-o ·~ Só se forem atlirm;\ti-rns 
o que é, porém, r eal é que o que esta em as respostas a estas interpellnçües 6 que eu 
scena é o in teresse legitimo, é o direito que atfirmat·ei que a intervenção do Est.vlo por 
deve sar garanti•io, e não co~culcado. como vi:\ deacçó.o.: neccss:tria e legitima. (lntcrl·u
frequentemeote se faz; o que e ye~l ê que o pçües.) 
que está em sceno. é a autouomm do Estado..! o SI~. OLIYEIRA PINTO - Termillantlo, 
e que devemos re:gu~dal-a dos ntteatado:. s r .. presidente, <ti.rei simplesmente o seguin-
do poder federal. ! Apoiados.) te : _ movt\-Se o Estado na es!Jhet".l de ;tcçiio 

(Trocam-se apa1·tes.) q~e lhe é propria, .e terit_des~wp~oh'ld~ a sua 
IDIS5ão, deixo.ndo livre, 1ntetrameute livre, o 

Rev~lto-m~ contr_a este estado da causas, campo inJustrial em que a inicia tiva indi-
que é simple,ment e mtoleravel. .. vidual e 0 espirito de associação f>m'W prodi-

Querem transformar a Repubhca Federal. ,.· · 
tornando-a mais centralisadora do que a. mo- ,los. 
narchia.- mas não o farão, sem os ·mais ener- VozEs -Muito bem! Multo bem ! 
gicos protestos de quem, como eu, quer que a. 
Federação seja uma reo.lida.de etrectiva. e pro
:ficu;) aos elevados interesses da. Nação. (Tro
cam- se apartes .. ) · 

(O 'prado'· e muito comprimentado .. ) 
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SCSSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 189-2 

(\"ide I•"f;• 520 d o l.O wl.) 

O Sr. Bevi1acqua- Sr. p:-esi
dente, é realmente bastante desanimador 
fallar na. situação em que me encontro, mór
men,te qu,\Odo devo tratar de um assumpto, 
cuja. discussão já, se acha. encerrada. A :;or
:preza. de:; te eucerrameo to, bastao te • le:;agrn
ôavel p ól.t'it mimr ou e que me obri,.ca a lançar 
mão de~te me1o p:tra resumidamente apresen
tar algum;lS consiJ.erações que julgo dev(:;r 
deixar coosigoauas. 

Não era proposito meu, Sr. pre>ideote. 
envolver-me ua discussão do orçtlm~nto tio 
Mini.sterio da Instrucçiio Publica, Correio~ e 
Tele.,"l'aphos. 

Sinto-me, no emt~nto, obrigado a começ:at·, 
fazendo uma referencia. ã publiC<Içâo do rJi.;
curso de u1n di~tincto colleg<t, co,ja. au3eocia 
n~te momento eu lamento profundamente. 

S. Ex. não me comprelleodou hem, ao que 
suppooho, e a publi(!açft.o ·de satt discurso re
seute-se, talvez, !lÜ.O sei si di"'a. de bo.1 vonta· 
da da parte dos tachygrap~cs, >isto que 
ta.mbem não posso attribuh•·llles mà vontade. 
ê especialmente porque elles, aco:>tum;~dos ;l 
con~igoar os applauso~ geralmente conqui.:;
tudo~ pelo nobre deputado a quem tenho <L 
llODt'tt tte referir-me, e cujo nome peço liceoç~t 
'"v. Ex. para declio .• r.- o Exm. Sr. f;urico 
Coelho, acostumados, como dizia, a rl'lgbtr·ar 
os brilllantes appla.~os com que são acolhidas 
as suas victorias, :~.gor;\ as consignam tam
l>em no discm·.:;o que me 1•etiro, Jà. uatul'al
!neute, levado~ pela inerci;J,, e tão somente 
por idso, porque ;.ao terminar, no de.:;cet• dt\ 
tribuua, S. Es:. immedilLtn.mc:nte este·ra a 
trocnr alguint\S phrllse~com o humiltle or:vior, 
e os comprimentos a que se referem os tachy
gra.phos, eu confesso, não podem ser teste· 
muohados por mim ; notei mesmo, com 
pezar, si bem me recordo, D••czuella occasião 
jnst:1mente a carenciades.~e facto, que eu lw.-

. bitoalmente pre;;encio quantia S. Ex. deixa 
a tribuna, depois de abrillumtal-n.. porqus 
então não se deu, e creio m~mo que nã.o se 
poJ.eria dar, porque não roi .festa vez, t\ pri
meir•a que eu sai.oa, feliz S. E:c., como gaal
mente lhe a·~ontece. 

S. Ex., a pretexto de um:1. explicação pes. 
soai, defendeu-se de attrilmiOões que lhe 

. foram feitas pela imprens.• sobre um as:;umpto 
·importante, como seja. o da in~trucçã.o pu
blica.; e desde que eu faço 1-ererenciu a este 

. facto. me é agradavel ir além na mioha ex
~nsão de reconhecimento ao modo digno e 
el~varlo com que o jornal a que_ me rell.ro, -
a Ga:eta da Noti.c iM, sempre se tem occupado 

deste assumpto com tanta felicidade, como 
naquelles mais importantes em ·que muitas 
vezes as suas columnns ra..em opinião . 

As -palavrus. que acabo de proferir foram 
motivadas pela omiss;io de um arJ ;,.rtt~ cios mais 
explir.nti>os, que en tive a honru. de oll'erecer 
ao nobre deputado fluminense, estranh•mdo 
o qualificativo que S. Ex:. dava ás reformas 
tla instru.:çfLO tJUblica oriundas de um·• pe;soa. 
a quem, como eu disse em aparte, que infe
lizmente escapou de ser apanha•lo, estava 
ac~tumado a ver o distineto deputa, lo flumi
nense a.:!lttal', es empre referil'-:;e n ella em 
termos os mais deliMdos e a tteodosos • e 
me~n~o foi dabi que partiu a troca. de a.P<Jtes 
que t1ve com S. Ex. 

Tudo isto po,lia ficar sem r eparo, si eu não 
ti v esse a i o f<llici•l::tde de estar e In f r<cllC<i op
posiçi!.o ;J. proposta rle S. Ss:. emre!I!Çito ú.O 1\li· 
oi,terio da lnstr·ucção PubliC<J.. O nob1·e depu
t;vlo tlumioeose confunrle de morio lastimavel, 
tanto m<li.s lastimava! quando os seus talentos 
e o. St<a ca.pacitl.ade sobre o :\sstwt ptt~ oil:o me 
poderiam deL"'::u· espE:rar semelb·\nte con
fusii.o; S. E."':. , patronodoorojet:tode reformo. 
do'·Gymnasio Nacional, que S. E!. fez adharir 
•1o seu discur~o. pretende t~rmar o Governo, 
nã.o t.le uma autorização para proceder ~ se
me~tante rerorrna, mas impõe ao Goverllo, 
rompendo com. todas as pt•a:{ !S, com tod:\S 
:t:; mane!l·as pa.!·lameo.ta.J•es, im~üe ao Go>er
no a ac.:itaçüo de uUlr~. (leterminada l'e
rorma.. 

Ora. S:·. p1·esidente, o Govet•uo j i1 estil au
toriz.;.tdo ;1. f;u:e r as modiii~'lções, e os reto
ques qne porventuro. P'lreç-~m ccnvenieotes 
no nosso systcnm gei'(l.l de instrnccii.o ; umn. 
no;ra autoriza~.;:Lo serii\ absolutamente snper
fiun, mesmo no C<t:;o particub.t• d,, Gymnasio 
No.cional . · 

Ern rrímeh•o logo.r, lamento quo. o nobre de
pntarlo, velho e deno•htdo L:tlalharlol' da Re
puhlica., procure est;\belecer J)ra~e3 oovas . no 
t·eg-irnen :tctual tf1.0 brilhantemente aposto
lado por S. Ex:. no~ tempos ditür.eis, intro
duzindo um systema. que nã.o pn .. -saria de 
mudo algum sem um correctivo rigoroso nos 
proprios tempos d<\ monarchia • 

E' assirn, Sr . pre3ideote, que um funccio
nario publico apresenta um projecto de re
forma de um estabelecimento, autorizando a. 
torlo uso, inclusive o da publicação, quando 
este trabalho acha-se pendente de de~pacho 
do Ministerio correspondente! ; 

Não comprehendo por que m_eio natural a 
l1oor•1da commiSEão poderia. fazer u:;o deste 
tloeumento, que legitimamente só devia. estar 
na. past>\ do nobre Ministro d:~ .. lnstrucção! 

E' por isso, Sr. presidente, qoe eu :~.bste
nho-me de eornmentar esta. peça que S. Ex. 
fez adberir ao seu discurso; e si · não fôm 
esta :rnzão, por si só sufficieut,, bastariam as 

o; 
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ultimastJalav.mscom que o illustrudo dep_:i-~ O ~nspecto~gerai é o infatigavel Sr. Dr. 
tado balua o mterrompe·r hon!em o seu 11!s- Ra.m1z G ·lvao, _c:~valheiro cujo saber ~tá 
curso _sobJ•e :s~e as~umpto. O lllustr-J.do Sr. a~<solll!amente fora de qualquer contest:~çã.o. 
Sevenuo VIeira, pelo acontec1mento que' O rettor do to internato é o Sr. Dr. Ve
S. Ex. conhLce, teve de intrrromper a serie I'issimo de \\l,Jttos, muito distincto c:tvalheiro 
brilha••te de argumentos que ia pr·oduziado, e ~uja com!>etencia ntt ma teria tambem niu~ 
terminou com uma verdadtlira. pulveri:;l!çáo guem pO<lera pôr em duvida. 
deste projecto e~tupendo e indevidamente Nas mesmas coudições está o reitor do 2o 
dnd<: a~ p~blico. . extr:r~nto, o Sr. Dr Pir<1gioe. 

Nao "' ~r. p_residente, que, a exemplo do O cl1rector do Pcrlagogilhrn é o Sr. Dr. M:e-
. que ~e tem dtto, eu nã~ reconheça tal~nto, neze_s vi••ira. Bav~rit quem conteste a compe-
-cap<lctdade na congregaça.o do Gymnasto. tencw. pnra o ens1no, ao Dr. Menezes Vieira~ 

Eu ouvi, é certo, diz"r-se desta tribr;na. e O direr:torda r..scola Normal é o Sr. Abilio 
em a1·tigos da, impransa que o Consalho de BorgP-S, no.me bust,nt.e conhecido. O uirector 
Instrucção Publica e uma corporaç-J:o b~tel'O- do Mu~~u e C\ Sr. Lad1sluu Netto. 
genea. Um leute da Escola de l\'Iedicin~.. e este 

Ora, Sr. presidente, o Conselho de Instruc- l~nte par-a que não se f.1ç::t confus;io no espi
çã.o puu!iro é uma corpor,.ç:ão heterogeaea, rrto ~lo_s nobres deputarlos, le"antou a bete
porque é composta de funccionario~ admiuis- ro~emtdarle do Consl'lho do Iustru~çrro Pu
tràtivós e outros are-umentos des~e val·Jr 8ti- bltC<t: bastava o nome deste afamado professor 
quecendo-se rle rli1.ar ã Camar•~ qual é rig~ro· da. Escola de ~Iedicioa., o gran.de cirlad~ e o 
samente a natureza dtiS fuucçües administra- grande republ1ca:no Dr. Dommgos Freire. 
tivas d::tqu~e!lcs illustres cirludã.os que com- O. representante tla E,.Clola Polytechuic:~.. 
poem o Conselho superior de iostru~ção r E um outro nome laureado, um talento 

. . robu~to, uma, comp,·teucia acatada, pela pro-
E p~d.e ben: parecer que esta het~r('gene~- fund!lza de ~eus conhecimentos, pela odenta

llade .101 lev,tntada p~o facto _bastant~ ex- Q"Jo ~l'gur 1 que teem ao seus estudos. 
pr~~~·v~ rla repr·o\·ar;.~o unaOJm~ porle~s~:~ L'l.eliro-me ao llr. Licinio Cardosco, n.utigo 
::tSSl~ rlrzer do Conselho de I!!stl·ucçao Puhhca lente de mecanica na !<:scola Polvtechnica 
e do tnspector g"~l~d :10 Jli"Oje~to aj)resentadu de mathematica ll\L Esosla Militar e ultima.: 
peh~ Congregaçao do Gymnas1o. · • mente enc.~rre"""<~orlo da cadeira mais impor-

E P?der-se-hm tambem tax<~r, com a r~esma tante ja. nova"reforma. 
prOP!"HJ~all~, ([C he:cr~~~ne;~, •t. fOI'ffi:l.Çl.IO d<) o lMte do Gymoasio. que e o profr:sso::-
CoogreoáQaodo GJmo.as1o Nacional. · Alex;,tltler, a quem ba pouco me referi. 

Eu disse lambem, Sr. TJI'e~i,Iente, e devo O professor da escola do 2° grão é o Sr. 
retirar etite vocabulo, hetea•ogenea é re:d- Chl"i-tiaoo B•1ptista Franco, um homem cujo.. 
meu te, incontesta.velmcl•te, t1. composi~:ão competP.ncia só é compar-avel à grnorleza d:l. 
dnquellu. Congregacãu ; não fJUe liL deixem de· sua mo I estia, a rig-idez do seu cnractel', {L 
existir IJI'Ot'es~ores pl"Ot!cientes e emeritos enJ pureza dos sentimentos mais delicados que se 
suas c;otleiras e. ~r;L nüo mencionar nomes, ~ud. sse desejar. 
o que poderia dar log-<\r a omissões ou enve- 011tro é, tinu,lmente, t:J.m"bem um professor 
redt\r por um caminho que eu atrsulutament, :lb:tincto e conhecido, o Sr. Augusto C0n.Jf. 
Dão rlesr•jo seg11it', eu oão citarei uenhum dos O r;• vê V. Ex., que esta composição seria, 
tres tlislioctos prr>fes~ores que impugon.ram o no mínimo, tão respeitavel quru;to a da Con
projecto victorioso no seio dêl congregação ;:reg-açao do Gymnasio, pondo de parte o 
do nymua,;io, n~m t:i.o pouco neuhum elos ponto de vista do julgam.;lnto. 
illuspretres membros da maioriil que o ap- Votaram contm o projecto o <lirector, 
proYou. emtirn, todos, menos o j·ep;·escnt~ntc do 

Todavia citarei um npenas, já que no Con- Gyrun;tsio ! 
selho de lostrocção Publico, eu deparo com l'.:stivP.ram ausentes o Dr. Ladislau Netto, 
um dislincto p1·ofessor de lin!:?"uas e quP. ~ re- cujo V(ltn, principalmente, seria c•m fuvor; o 
sentantedo G~rmnasio no mes'íno Conselho. Dr. Ahi!io Borge·s, cujo voto tamoem só se 

Bastaria pcrgunt"r a S. Ex., ou a qualque!· podia esper·ar que f.•sse fn;oravel, e o Sr. 
que couheça oo; homens illnstres elo .no,so Cht·isti;~no Baptista Franco, cujo >oto. com 
Jlaiz, si haverã um" voz que proteste contr,l toda segnr;onç~R, seria em iitvor. porqne não 
a capacidade do distiucto professor de po~tu- rumperhl a coheroncia digna quo devi;l guar
gpez, o Dr. Fausto Barreto~ Certamente que rlar com ~cto seu nnteril)rrnrmte pl'l1tic:1.•lo. 
nao. . Or•, ~ê V. Ex. que esta heterogeneidade 

A~o!'ll,, Sr. presidente, eu peço licença p~ra e8ta complelaTr'ente anuullada. 
ler os nomes dos membros do Con~elllo llire- Si "· b:I.IiiOÇO. jul~rat!or;t deve penuer para 
ctor e -ujeital-os a esse mesmo criterio de um dos lados, sera de certo e forçosau.ente 

. apreciação ; para o Conselhe Director. 
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Elle, no emtanto, reprovou in limi11e o pro
j ecto ! . . . Projecto oneroso, porque effect iva
mente augn1enta a despez-.'1. ; revolucionaria, 

·por')ne dest:-óe sem uma. substituição con•li~O(l. 
a elevt~.da orienta~~1o scientifica. estabelecida. 
IH\ reforma do illustre brazileiro que teve n. 
suprema gloria de transformar rt sedição mi
litar em revoluçiio repnblicana. 

Crên uma instituição extravagnntc, ·l~sue
cessari<' e ooeros..1. exclusi·•amente como miico 
predic;.\do. 

A instrucção pnbli~a, peJas informações 1111e 
tenbo, pot•qne :~ minba leitura deste projecto 
foi muito I'<lpida, em nada ahsolnt:nnente teria. 
luCI'<\do, si o monstrengo pnSSt\sse, o.o con
trario soifrerin serios prcj11izos. 

Eliminava-se as escolas de 20 grão, pot•qne, 
como se disse, não formam um cm-so de ada
ptnç.'\o. curso prep:\.ratorio do Gvmnt~sio !\a-
cional 1 ! · 

Ora, Sr. pr~idente, realmente era •le 
estranlmr que estas escolas, vi;;ando um fim 

· m11lto divet•so, si prestassem a estn. nd:1pt<\\.:io, 
cuja falta se lhe atiro como censma. 

· O desenvolvimento qne o reformador deu 
its escolas primarias é que fórma a base pre
parator;a para os aspirontes :105 est udos se
cundaríos, de qu~ se occupa " Grmonsio. 

De tlvlo quanto se dis~e só nrn't accuS<\Ç1io 
procede, e esta nc:\ba de ser removirb por 
propostrt do Conselho Dircctor e consiste sim
plesmente no nfast:\lnento de a!a-nmns mn.
terias que sobrecarre~anm excessinl!ncnteo 
l ~ anno do curso dó Gymnnsio pam pe
r!odo posterior. nad:l. mais . Feita esta morli
rlc:l~iio, as rcrormas são nerreit:uncnte ex-
equivP.is. · 

Ellns teem sirlo t.a .. "':nd:~s deincxcquivcis, ,\ 
'erdade. 
· E não mP.nos vcr<la:!c, embora trist~ de 
conres-;ar, 111:1~ tenho o dever de nal.lnomlt· 

· tir : a inexequibilidade dell:t rcsi.ie twinci
palmente no peso do encargo que ticnril sobr,~ 
cadn. um dos proressores, que relntivamente, 
sem mna. meznd11, tlcat•ão, desde que queir:·•m 
cumprir conscienciosrtmente os seus deveres, 

· sobrecarregados de bastante tra\Jalho, trab;\
lho que não lhes ]'lermittirá grande rola-r\ 
para ou tr<t sorte de app1i0<'\ç:"ío de sut\ nctivi

.. dade. Elles ficarão adstrictos a esta especie 
• de St\cerdocio, como se diz com frequencia, 

.e ,justt•mente tal-vez a principal van1agem 
·. com que accenam os nossos reformadores é a 

remoção de semelhante embaraço ... 

!essores; 18, ao maximo de i8 lf?. horas 
por semana. ficando além disso, por rorc;a da 
adaptação dt\ novn. reforma , um professor 
a.penns com o grande tq.tbalho de 24 horas de 
descanso por dia durante cada um dos sete 
di:ts d•• semana.!. . . Mas t::unbem semelhante 
supplicio só 1>rolouga-se por pouco tempo, 
inf~lizmente para a.s victimas ou martyres do 
trn.b,\lbo esta tortura só dura os 12 mezes do 
tmno ~. . . Fio do este curto prazo de 3()5 dias 
de folg-:1 a.ltern:tda, um dia sil!l e outro tnm· 
bem, caberti. o sub teqmine fagi a outro feli
zardo, porque, justiçÜ seja feit~J, houve age
Mrosidade c preoccupaçã.o hum!mitar·ia de 
nii.o sobrecarregar a um unico individuo da. 
t.'l.l'efa. por inteiro ; não, isto não, o rigor do 
castigo é amenisado pelo revesamento no leito 
de ... rosa;;! 

1sto e. dnrante c:ul<l auno inteiro ficarâ. 
sempre nm professor de folga. ... 

Isto, Sr. presidente, quanto ao Gymnasio 
Nacional . ~1ns eu deve ainda fazer algumas 
oboer vações a respeito (1as escolas de 2° 
zrúo, porr:),ue o h!\nr;nlo deputado :lluminense 
lionve oor bem, do ~lto dn sua ira, atirar ds 
moscas' e~tabulecimeuto>, cujo estndo e exis
tencin. mesmo S. Ex. mos trou deoconhecer. 

A Lni cr~on 6 cs~la.s rlo z• gr5.o : tres 
p<lr~\ o sexo mnsculino e 3 parr. o feminino. 
~mente 4 teem funcciona<lo : tt·es do sexo 

feminino e tm1rt do mascullno. As entras duas 
nlí.o tenm podido ser abertas, devi, to á fnlta. 
,,hsolnta ele editicios apropriaclos par•\ func-
cionarem . .Ma;; aquellas que funccionam, Sr. 
presidente, é r~\cil oe Y. Ex:. mes!no verificar 
o g-ramle 11umero dos que aprov<:!t<un o beoe
lido •h instrucç;.io boa. e sã, que lU. se dis
triliue gratuitamente. 

Os pl'Ogrammns destas escolas, assim co~o 
rlo l.+ymnnsio e ' 'e 'JU;lsi todas as academms 
t•cfomadas sob a dit•ecção da. me$Ul:t orienta
ção, unie;~e commum a todos estão em pleno 
vi):'or leznl1)elo menos, c apenas encontram 
uml~ dífficnltlacle para a sua C<'l.bal execução. 
A difficuldnde é e:;tn. : Por emquauto, em 
parte, bt\ rolta de compendias apt-opriados ao 
ensino, falta que poderi& ser sup]!rida pela. 
boa vontnde dos professores, embora com 
mais esforço, procurando orientar-se conve
nientemente para. a perfeita exposic;.ão dns mn.
terins a seu cargo. 

O tempo de trabalho que, pela reformn. de 
: Beujnmiu Constant, era para os 20 prsfessores 

· · de 207 horas )lOr semana, )lOuco variando em 
confronto com as escolas similares de Franç:~. 
Ecole superieure primaire dos Fstados Unidos 
a Grammas schoál, da. Allemanha n G .. • 

Além disto, Sr. pr'esident<:, a organização 
dos detall:es, em desenvolvimento, dos pro• 
grammas e uma outra diffieuldade qn.e põde 
ser ren1ovida. pelos pr'ofessores:em parhcular, 
e por ultimo pelas congregações dos est:J.be-
lecimentós de ensino. · 
· Não é realmente tão facil sep.'l.rar, como se 
-pode dizer, aproveitando a imagem vulgar, o 
joio do trigo; mas este trabalho delicado c 
d.ifficil, esta trabalho de systemntisaçã.o scieo.
t!ftc.'l. e systematisação de todos os conheci-

Estn. média de trobalbo é no emtanto redu
zida para. um numero pouco menor de pro-
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mentos hu~anos, felizmente jaesti comple
tament~ fetto, não restando mais do que à 
boa -vontade, o esforço e estudo para. distin
guir o ensino de accordo com esses program
mas sub:;taociosos e reduzidos, em que a 
sciel).cia \'erdndeirmnenie systematisada, syn
thetteamente se apresenta com ru:]uillo que 
tem ele e~encial o utii para a perfeita com
prehensão dos seus runclamentos e de tod:t tL 

escaia :de difficultl:ules crescentes com· o de
crescimento d:t generalidade dos phenomenos 
a estudar, e finalmente para as suas appli
cações positiva;;, tudo separado desoa diva
~çã.o s_u perilua que póue servir pm·a deleite 
cto espmto aventuren·o, mns que não tem 
utilidade scientilica nem pr<ttic:: de especie 
al!?u~a e muito menos sochtl, que é o destino 
pr1nc1pa.l para que •levem convergir nosso;; 
esforços de qu<l.lquer naturez.'l. 

Deixando este parenthesis eu direi ainda 
que uma das escolas, :1. 1.1:1 g-Iori~. 1! freqnen
tad:~. desde a o.bertura por 25 alumnas ; a da 
rua dos lnvalirlos por 24; outea que se abriu 
sõ h:t (lous mezes, por 20; e " unic.\ que se 
abriu p;tr:t o sexo masculino começou des1le 
logo com 50 n!unl!los, sell(lo este numero ele
vado este nnno ~ 76 e o director, o honra•.lo 
cavalheiro que j:i. se manit~stourefut:\ntl•• as 
accnsaçves injustas, qu~ veem nos jornaes 
deõb C<Wit:~ l, teve de l'~~ns.:w o e:cce5so, que 
elevaria n numero de alrmmos :~ 12~, por 
que o edificio não comportava mais! Vê, pois, 
Y . E....:: . que fic..1. completamente destruid(). 
esta accusação cont ra. ns escolas de 2• Zl'ÍIO, 
de est•t1·em quasi atiradas eis nro$cas! • • . Elias 
não podem ser transformadas em escol:t. de 
ensino prep~rntorio ou de adopção p:tra o 
Gymuasio, -por que entre muitos motiYOS, 
dcscle logo salta. aos olhos que ns rio sexo re
miniuo nfw se poderiam preSt:\!' a esse 
destino. Não precisav:1. outro argumento, 
alem do rompimento do ne~o do systema. de 

· iostrucção do beceinerito reformador. 
O Sr. deputado pela Btthill, sempre cor

recto e delicado, o Sr . :\..1•tbur Rios, apre
sento ti um3. emenda, que n meu ver, no caso 
de algnma ter de ser aceita, esta. seria t\ 
unica em que, embora não lhe poSS:t dar o 
meu voto, desde jà declaro, mas é a unica. pela 
qnal eu, si tiv~ de votar sobre qualquer 
modifie<1ção oo ensino, poderia dar o meu 
>o to. Ella é correcta, filha de estudos e jus
tincada em parte pelo fim elevado que S. Ex. 
tem em vistt\- a reducção da despeza.. Acho, 
porem, que oão é na instrucção que na nctua · 
lidrule se possa e muito menos se deva fa.zer 

· economias. Basta. comp(ll'al' o nosso est;1do 
inteliectual com os princi'Paes pa.izes da Eu
ropa e cotej;U' os respectivos orçamentos da 
instrucção publica,. para reconhecer-se a des
proporção <lnorme que guardamos, reduzindo-
nos a. verdadeira mesqUinhez. . . 

Sobre a questão das economias razoa-veis, 
t::tmbem era meu desejo discorrer um pouco, 
mas ;\gttnrdarei outra occnsião em que fnnda- . 
mentar~i um projecto, · que pretendo apre
~ent:1r a Cam:mt. 

Nós vemos todos os dias, de todos os lados, 
surgirem requerimentos !.le funccion~rios pu
lJlicos pedindo au;mento de seus ordenados. 
N:11ltt nmis jn:;to do que estes requerimentos. 
0 fltuc:cionttliSOlO publico todo sofi'J·e OS J?re· 
jui~os da situação difticil, dt\ crise IJUe attra• 
'l'es~amos ; nada mais justo do que pedir · 
angmeuto de remuneração para sen trabalho, 
re!1mn.~raçüo :lctnnlmen te insulllciente 11ara. 
u satisfaçtlo de todas as necessidnde5 rn:lis 
urgentes. _ 

!\Ias por outro lado os corres publícos nao 
comportam novos :1ugmentos de despe7.aS, 
isto t:unbem ê iocontestn.vel. .. 

Eutão eu apresentarei um meio, que me 
parec,; justo e )mmo.nitario, de resolver esta 
difficulrlnde, e adenntirei •les1le .ilt nlgu!Illl. 
cousa, São os pobres funccioonrios de mais 
baixa espher:t aquelles que mnls de perto 
solfrem os effcitos da crise ::ctual. não ha. a. 
menor duvida. · 

Pois bem, imponhamos ao alto ftmccionario 
que dispense uma parte de seus prt\zeres, por 
exemplo, utn:\ noite delicios::1. de Lyrico em 
bencticio daquelle que preci;;m de pão, que 
não pôde ser compar:.wel aos deleite;; do Lyrico 
ma~ 110 emtanto si estes são dispeosaveis, Grn
uora utilis.simos, os outros não o são igual
mente. 

As uecessid<ldes dome3ticas de certn ordem 
nllsolutamente não podem ser adiadas, e por 
pl•íncipio oe humanidnde e de justiça é pre
ciso nttcndcr nos •.lesvalidos d:t ;,ot•te, pelos 
mo, los qnc a civilis;tção actn:tl intlic.'l . A 
meditl:t de <'opplicação immetliatu, q tle occor
l'eu-me serâ esta: L'm imposto sob1·e todos 
os funccionarios publicas, sobre todos que 
tenham rendimentos superiores a 300$, um 
imposto proporcional nn. ordem crescente até 
os mais elevados funcciomrios e o producto . 
desse imposto será tambem pl·oporcional
meute distribuido por ;VJ.uelles menos galar
doados na distribuiçào da. riqueZà publica. em 
pa~ento de seus serviços. 

ESta medida, rnpidamen te esboçada, consti
tue um projecto que pretendo apresentar. 

Agora., Sr. presiàente, ligeii·a.meote coll
sigoarei, antes de terminar, algumas emen• 
dai que absolnt;\meute não poderão ter o 
meu voto. Jb. se collige que são aquelbs que 
foram apresent.tdns pelo nobre deputado flu
minense outras assignadas pelo meu distincto· 
::tmi~o Sr. Ellis : enfim, todt\5 as emendas 
que ~veem revolucionar o ensino n!lo lerão de 
modo alanm o meu apoio. Nas mesmas con
dições aquellas que supprimcm os estabeleci
mentos de reconhecida. utilidade, de verda-
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, deira. relevnncia na situaç:5.o actu(Ll, como' scientirlca e unitaria que elle procm·ou il~t
··seja o Peclagogiwn. Ha tambem um'~ emeutla, primirao seu system;~ de reforma, in~ontes
que felizmente apparece agora modific:,da, tuvel mente o mais perfeito que temo,; tido. 
mandan~o supprimil' a con~ignação p •ra a Er<~, Sr. presidete, o que l'••sumirlamente eu. 
benemerita instituição que se chamo. Lyceu pr~;tondia dizet• sobt·e ::t in~truc~.:lo publica. 

·de Arte~ e Offi~Jos. · Vou tcrmiuar, oão •leixall'.lo de consignar 
o eut!mshJsmo que me desperta esta. :l3so- um IU.cto. que agora me occerre e que sel'viu 

ciação é tão grande, a efficucia •lo beneticio de arg-umento ao distincto co!leg<l, deputado 
que ella presta ao povo de~ ta C:tpit<tl é tal, pelo Rio.de Janeiro, cuj<l cap<JÚJade ~u folg.o 
t;tue, no momento actual, seria, a :n•?u ver, tulto de reconhecer, como a satisfação que 
preferivel supprimir a,cademias iuteirus. r.;- tenho da amizade que S. Ex. me Íll~pir<\. 
auzindo a uma. aquellas que e~ti1:erem em Quero referir-me ao dl~tincto deputado o 
duplicata. para com o producto desta sup. Sr. Alcindo Guanabar-a. 
pre~~ão manter o Lyceu de Artes e Offici"s. 

F·•lizmente, ja me poderei dispensa!' de ler 
o bal».ncete que tenho present.", de seu mo
vimento, para pa t •n tear â. Camara a grandeza 
dos ben··tlcios i·T·oduzidos por esse lyceu. 

s. Ex., em uivergencia de vi~tns com o hu
milde orador, disse que o proprio refurm~dor, 
si hoje existis~e, seria o primeiro a aceita!'.-:. 
nova rerorma que se pretende e que não e· 
menos do que t~ annullaçii.o da. obra. qur: em. 
boa parte contribuiu pu.ra abreviar-lhe os ul
tmto$ dias tle vida ! 

l.t .uifestei-me deste modo, contra seme
lban te supprl'S::;ão ; mas não pa!'e~n. a Y. Ex., 
não pareça ã Carnara que eu seja defensor do 
ensi.no p•1blico sob a tutela ofiicial. Não, Sr. Seda o primeiro a aceitar esta reforma 
presidente, ao contmrio; eu anceio pelo dhl que S. Ex. tanto applaude e engrandbce, a. 
em que a sepal'ação do poder espiritua 1 e no ._exemplo do que Jize1':l. na Nform(l. d~\ Escola 
poder civil estejl\ tão perfeitamente estabele- Normal. 
cido que este complemento importantíssimo já ~r. preshlente, este argumento, si niio 
esteja tam!Jem executaria. E' este o verd3.- fosse rerutado, poderia. levantar duvidas IH} 
deiro principio, parQ, cuja realização m:.~r- espírito de muitos c'dadãos, e e11 devo, apro
chamos. · eih\ndo ainrla. este momento. <liZeJ' ao nobre 

o ensino publico deve ser completamente deputado qtte esti\ completamente enganado. 
desliz;1rlo do Estarlo. o Dr. Ben.jamin Constant, no discurso que 

O comrllemento da furic(lão espiritual, isento prof~riu ao pre~i-.lir lt in~tal\ação da l~scolo. 
da intervenção perniciosa dos poderes tem- Normal no novo etlificio, tendo elb de reger
-pol'aeii, é esta a minha aspiraç-Jo, e~te o meu se pelo n.ctual regulamento, ne~stt occ:•sião, 
ideal. ne:;~ü. solemnidade, eJle, que <\inda. não em 

Ve,jo com prazer que em a.lguns uos ramos Ministro da 1nstrucção, mas que direct;tmente 
do en~ino rmblieo jú. ~ra applicavel o sy,;t<Jmn a pesssalm~nte tinl1a influído p:wa a nornen-· 
que adoptn conveneillamentea-suppressfto do ção de um dbtincto professor, cujas idêas es
ensino olficial. tav:~m pet·[eitamente de h'•rmnnioL ~om as do 

· Desde que surgiram ns lh.culdade.s livres de r·eforma>IL•r, um di~tiucto pr·ofessor, qu: ~ podiil. 
direito, e são h .. rn dirbi•las, parec~ qne j:í. e ch:;mar seu discípulo; quo e!le escolheu esta 
tempo de snppl'imi•· as faculdn.des o!llciae;. distiacto professot•, o Sr. Dr. Ctti.Jt·ita, p:t.l'ol. 
E, a. proporção que ontras fossem surg-indo, a nomeal-o director do. Escola Nortual, com
suppras,.:to iri,. se fazendo e o Est .• do, neste m--tteu-lhe a íncumbencia de e,;turl:lr, de 
:perioclo tle transiçiio, exercendo apen"s a lls· :.ccor·do com as indi·:ações que. então minis
calisnçã.o eompativel com as condiÇ(íes em que trou-1 h e o projecto d(lreforma. que rú:·a • orno
se acbal'em. C(>lhbo-açiode Benjn.mim Constant :>pre~en-

Mas, Sr. presi!IP.ote, medhmdo sobre as tll.rlo nos ultimes tP.mpos da momtrcllia, em 
::tctuaes condições da nossa P<ltria, sobre a opposção a. um pt·ojecto que tormm-se lrct-· 
-deticieocia da cultura intellectuul do nosso sor•o, t•idiculo ua. discus~ão á t']Utl d'"n lngar, 
povo e a. lastima.vel exig-uidade de proresso- poucos mezes a.ntes ola proclam,çã.o •lu Repu
-res particuh•res h"bilitados, eu penso que o lllic ' . Dep~>iS ue ter reduzido con•plet1lntente a 
1lonra•lo e beneme!'ito patriota quer.,forr"ou a zel'o o tal projecto,. o Dl'. Benj:1min, de colla

·mstl'ucçiio y,ublica. fel-o para queo aperfeiçoa- horação com um distincto amrgo r• p!'nfessol', 
- "lllento a q11e o noss() ideal estú votado po,.;a, f.>rmulon o pr·ojecto 8obre o qu:•l o Dr. Cu

não ob~tante a vemcidarle du gracliosa senten- britH, de accortlo ~om s11as indicações, devia 
.ça de Vanvern:)gue e stws luminos:ts cou~e- upresenti1r quaes•ruer retoques. 
{jneneia~. ser ern gl"vD•le pa:te coils>'!guido pela E posso l1ar testemunho pessoa1 uas nume
di!Iu,;~i.n do ensino, mesmo sou a defeiruosa. tu- rnsas e longas cnnferen~ias que com o Dr. 
tela.officid, clan•lo como coo.diçii.o imprescin- Beajamin teve esta distincto ~id, .. lão, mais 
~ivel, como r.onrlição official de efficacia." di- tarde injnstamente, violentamente, arran
:recçãuma.is conveniente, a. orientação superior, cado da sua cadeira de professo!' e de director,. 
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a que jà. en tempo de ter sido" restituiuo 
depois que raiou o sol de 23 de novembro ! 

Eu posso dar testemun ho pesso•\1 cle~sus 
conferencias, qne o digno direetor (la E~coh 
Normal. t .:ve com o Dr. B~ojamin Con~ta nt, 
estudanrlr. e modificando o re;.;ulame11to, que 
~e p_:\rece se1·, em t<Jes conclições, pelo menos, 
tao ti lho do reformador quan to se possa pre
tender riu distincto dir·ector, Dr. Cabrit.1.. 

Termino. Sr. presidente, pedindo a V. Ex., 
bem como a.os H lustres cavalheiros <la üu
prens.'l e da tu.chygraphia. descu lpa por ter 
abusa1io pllr tanto tempo de sua beoevcla. 
attenção ; fui u isto constrangido pelo cumpr·i
mento de um dever sagrado. (1\fJ.Cito vem). 

SESSAO DE 5 DE OUTUBRO DE 1892 

O Sr. Olive:ir~' Pinto - .Em 
poucas pi\lnvras jn:;ti!icnrei um req,1erimento 
de in fm·mações relativas a >verdadeira cri$e 
àe transporte, que eStiL assober·han,lo o com
ruercio no Rio cio Janeiro e prejmlicandf.l em 
alt:l. ese;.!a. o Estado •lo Rio de Juueit'O, que 
represento ne>ta ~~sa . e bem assim gr:tulle 
parte tios J~b\dos do Minas e S. P<Utlo 

Qnan<Jo ante-llontem o illustre deputn.do 
por Minas, cujo nome peço licenç:L para de
clinll'r. o Sr. AUlP.rico Luiz, ,iusti tlcou nm re
querimento em tarmos os mais concisos e, 
com o muximo res11eito a verdade dos fact••s, 
dei a S. gx, alg-uns u.p•Lrles em sentir.lo in
teiramente ravoravel a verdade ·dos ractos 
trnido~ a e~ta tril,una por S. Ex. Logo de
pois oecnpnu <t tr ibun:< o illustre depnt<~do o 
Sr. BeviJncqun, cHmeçantlo o seu diseul'SI• 
IJOr dizer quo esta questão tioh:L sido mal 
encaminhnda, que havi:~· sido leYada p:~ra c 
campo, sempre irribnte,<la politic:1, qoand<> :1. 
verd,ule é <1ne qn·~m levou a questão paro o 
terr·eno politico não foi o nobre deputado por 
:Min:.s, m<•S exadrunente o Sr. Bevilac~ua. 

E' 1-n·eciso no tnr, Sr·. presidente, que e~ta 
questão é de alt' signitiCilÇiio; não !JC<Ie nem 
deve ser re•olvida sinão com tod;\ a calma a 
circum~pecç(to. 

O C\lmmercio >lo Rio de .Janeiro não põde 
. contino;tr a soffrt>r os pr,·juizos determinados 
.pelo pessimo serv;co da Estrada. de Fe1·ro C.:n
tral. pc-sslmo seniço resultante. n1'io sei se 
dru; màii condições do material, si da incom
petencia tio p~on.l desta estrada. a mais im-

. porta nte do Brazil. 
C;>.J~J:.ra A. r.8 

Eu, Sr. presidente, posso e devo garantir 
à C.•mara que ui\o tenho no meu e~pirit et 
outro intnito qu~ não reja. o de pe11ir ao Go
verno que tome as providend::ts, que é l'le 
seu dever t 'lrnU.l', deante de uma. c ri:;e tão 
grave como a qnc nos PSlit preoccupu.:uio, 
porC)uc, o que é ve;•dade, é quo es t .. est;1d0 
l:~stiiTtav·.> l d:L E!;ÍT'<~.d:L de Ferro t.:eot~l uii.o 
pôde de modo ulgnm continuar. 

Sou, em 1•rioci pio, u llsol utl.mentc contrn do 
ú explorllc;ãO de vias- ferreas pelo l!:stado, 
porque ,;on ahsolut:cmeote contrario i!. intcr
veução direcl<t e imme(liata. do Gov ·rno no 
campo industrhll, por i3so mesmo que acre
rlito que a causa primordial de to los os malP.S 
que Ol'it ~ãO f1b$ervarlos e qne ll>UitOS S~ . <ie
!JUt<\(IOS te-em tt•azido a tribun<t, em relação 
à E,traaa de Fl3rro Ccntr·al, é a i nt~;rv~ n ~ão 
tio Gvverno nà »dminbtração des~a. esnr-.... ia, 
TJsto como a inter~·enção du Governo nO> 
ca.:npo industrial é, em regra, de mas conse-· 
Qlleocias. 

Si porventura n. politk::l. immiscoiu·se na 
F~trada de Ferro Central. como ;tlfirmam nl- · 
g-uns dos meus colle,Z:1S, es;a politi~ foi in
ti'OIIozi<l:t alll peht mã.o do proprio Governo. 
Não e ce1·tame0f.e o commercio do Rio de .J:L
neiro, não é o E,;tado de Mi11a.s, nem outro 
qna 1 ~ uer que tem tr" ns!'ormado aq ue lia. re
parliçã.o que, durante h\r·gos anoos, serviu 
de modelo a muit~s e que hoje tle touo não 
corresponde :\ missão que lhe e conrt:\dt~. 

O que é facto iocontestavel é que a !!:~irada. 
de Ferro Ceu tt<tl ~til constranginolo i cl:~sse 
commert·ial. e de modo tal, que o prejui7~ 
que se faz senti1· nesta Capital é enorme. Os 
g-enei·us importados j)C'los Est:.olos do Rio de 
J;tn~:<iro e .MiD<IS Geraes teem subido de vreço, 
oi~ uma ma.udra descommunal, a-ssombroso, 
chll;r-~ n,Jo a attingir esstt ele,·acfio a mais de 
20 e 30 °/o ri. , custo normal. 

Este est<1do 1le cous •S não póde continuar e 
é preciw que o Governo tome providencias 
ene1·g-icas, visto. como n miss:.i.o a m·>is impor
tante.rte qUt\lquer governo é exuctam••nte a. 
qur• coosi:ste em attencler as relações de or
,Jem politic;t e comm .. l'Cial, não ctesp,·eza.ndo. 
de ruo<io :ll~om, os cla~r>ores quase lev.mtam_ 
Si : ssim 1l, ~,!ll faço minln\5 :•s oon~itle!'<.c <;ões 
nclcln ~i<lns n"sta tr·ibnn • pelo illnstr·e repl·e
,;e!lt;mte t.lc Min:1:;, o Sr. Amcr·ico Lnz. 

s. !';x. :lpontou Cacto~. :Jnal y~ou-os com 
ffi:llCim O CJ•iteri<> ü os 1\lctoS :ll11l i)"S:IdnS eStãO 
perreitamcute CIII'OI•orntlo~ amei:>llliCIItC. 

Y. E:c. refcri11-se :L uroa I'Jistl CniiiiiiOJ·cial, 
'' cas:t Mondei< & 1\laia, que n liil~ j,·, tinhn. 
sido aponta.•la pelo coJulllcJ-cio elo ltl:1 1lc' Jll.• 
oeiro como protel!'iclt\ pt-ln. Eslnotln cln \o'or1'0 
CeLtl':-.1, visto comn g-enet•os Ó8>Sit llll~l t!I'IIRl 
receLidos e riespnchados pel:o Estmtl1oclo F"rro 
Centro!! quanlio generos ':iimilares u~ OULN 
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eram recusados, p~ra esse fim não eram oes
-pacllados. 

O facto ficou perfeitamente demonstr:~llo. 
O chef.~ elo trafe~o du Estra(ln. rJ.: Feno 

central; o Sr. Ratiemacker, afllrma que o 
fac co é re:tl. ( .. !ílartes .) 

Isto se verifica pelo Diario Otficial •le ho.ie, 
a cuj:t leitura vou proceder, pa.r;t clemons
trnr á comi;;são que o nobr.l rloput:vlo pot• 
.Minas manteve-se strictnmente clentm dn 
verdntle. para demonstrar que o nob:·e depu
t:i'lo uão se af:,stou nm momento, si(jner. d rt 
rMlid;tde dos factos que s~rvirnm de base it 
surt justa censur;l. 

O Sr. R<lclemacker, cl1efe do tra f'.;,c-o, diz 
que, (le facto, um;t on outr:L C:JS;l des'pachou 
generos peh1 estradu. de · !'erro, nos dias em 
que estes generos não eram reeellHc.,;;, mas 
que os seus intuito;; er;\m nobres. 

Jeterminudos negociantes, quando outros e:s::
portn.dore;; desse eenero não são attendidos, 
não podem despachar esse "'enero. . 

E' nece,;sario que o Go;erno verifique a. 
Ye~·dade desses factos, que são apontados 
como perfeitamente verdadeiros. 

Como eu .iá disse, consigno apenas o facto, 
f'<~ r~ despertar a o.tteoç;ão do1 gove1•no. 

;\ao <lSSCV•;ro que n estrada esteja servin
do-se deste meio parn. proteger r1eterminados 
expor t.'\dm·es de sal ; apenas afllrm<~ ram-me 
•pte o facto l! re:l.l e o consigno na. t ribnníL, 
chamando para elle t\ attenço do Governo. 

O Sr. dil'ector da. Estrada de Ferro Central, 
em seguida á informação tlada pelo Sr. R.a"
d.em:H:ker, que conrit•ma o facto traziuo á tri
iJulla pelo Sr. Americo Luz .. . 

O Srt • .:HlrlP.JCO Lvr. - O Sr. Radenacker, 
confessando o fa.cto mostr;\ que é um homem 
serlo. ' · 

Nós certr:m~nte não queremos penetrae na 
consciencia elo Sr. chefe do trn.l'e!<o, nem na 
do Sr. director; ;:~.penas consignamos factos O OuvmnA PINTO - Eu nem offirmo o 
que constituem um vet•dndeiro privilegio ·~ contrario e nem conheço o Sr. Rndemaker 
que bem podem ser o ponto de apoio par:1 pe::;soament'3; mrts, pelas iufo1•mações que 
~pecul:l.Ções altamente escandalosas e in- ttnho tido, fórmo de S. S. o melhoz· CQnceito; 
qunlifica>eis. . ta11to mais que não tenho o h••bito de formar 

l.\ão dflrmo que n especulação ;;e t enha _j uizo contJ>;lrio ã prol.lid,\Cie tle quem quer qne 
dado com o consenso. o com sciencia do Sr·. ~ej:'l, sem pro\·;~ cabal c positiva,. :Mas o que 
Rademacker, de queá1 faço conceito elev;1 do ; ~erdtvle, é que o facto trazido à t rilmn;t pelo 
não ffirmo ta:nl1em I)Ue o Sr. dh•ectot• d~. e:s- S1•. "\.merico Luz · não so.tl'reu contestnção, 
tr;ld;t de ferro tenha conscientemente ;Himit- n11tes foi coroborado pelo Sr. Radem;1cker, 
titio semelhantes f::tctos; mnsas;;e\"ero (] ue 05 que aponas :1 ffi.rma que foram beneftcos os 
factos tra.zidos a est.'l. tribuno. pelo uo!Jr·e t!e- seus iutuitos. 
putado o Sr. Americo Lul. são 'erchcleiros. o Sa .. únwrco Lvz _ Elle 0 fez com or-

De>o accrescenta.r, Sr . presidente, que dem do di r0ctor. 
const:t-me t:~.mhem que em dias em que a 
estrada ele ferro niTo recebe, conforme aunno- O SR. OLI>EmA PrxTo - Este facto é a 
cia, sal a clésp~•cho. tem entretanto, ~s~~ ge- exprc5..;iio pura •1:1 verdade e o Sr. director 
nero sido despacbado não sô ntt propria 'E$t;1• da estr:1r.la nsseg-m•:t. que. foi elle quem autot•i
.c.iio Ceotro.l, como t.'\.Dlbem nas est::tç.-ões da mu o Sr. R.aoleruacker n. mandar fnl.et· seme
G:'lmbóa e s. Diogo. lhaotes t!e;;pachos, e este f••cto não p01lia dar-

Este geuero tem sido despachado i)ara Be- se sem SU<\ •<utoriz;tçfio, e tanto assim e, que 
lém, e~t.aç:.'io q ne est:'t no tet•ritorio do Estnr.lo elle atfirmt\ o seguinte, \lê) : 
do Ric de Janeiro, e posso g-arantir a v. Ex . Portõlnto est:i. perfeitamente claro que o 
que o consumo alli e Jusignificaute, que a po- facto a que se l'eferiu o Sr. AmGrico Luz foi 
pnlaçfio ê minima. e que os muni~ipio~ que autorizado pelo directot' da estrad.~. 
circumdam aquelh• estação nii.o recebem :>.c'\1 Orn, Sr. prGsidente, o ft\cto. e por su~\ na-
por essa estação, mas por muiws outras. tureza !!'ra.ve, como disse e devo repetir. 

Entretanto, o que é forçn confessar e que O Sr ~ qirector da est ra.cla e o chefe do tra-
, tem-se despachado sal para Belém e o fim é feg-o, quero m·er, n[o deb:(l,rnm de ter os in

dahi despacbal-o para o c~utro, norte e sul . tuitos os mais nobres e elevados ; mas com
de :Minas e para S. Paulo ; o ob,jectivo não ·prehende V. Ex., comprebender a Camara, 
póde ser absolutamente <\ estação 1le Belém. quantos abusos se podem dar, desde que certos 

Si este facto se dá, comprehende V. Ex., S•·. e determinados neg-ocil\Iltes.,1 quando lhes 
presidente, que elle e gravíssimo, que ó mu~to apraz, expedem generos, que· são recusados 
serio e que de'e ser reprimido. . pela estl':lda., quando apresentados por outros 

_ Si, pelos ~ditaes .Pub!Jcados. pe_!.a estrada de que negoc~:l.lll em (íCneros . similares. 
ferro. em d1as determmaaos nao se re:~ebe Sr. p:::es1dente, -v. E:~:. comprehende per
sal, si este genero é recebido nestes dias para feitamente que isto dil. em resultado que o 
uma estaç:"io onde o consumo níi.o se dà slnão preço se conserve alto para certos negocian
em pequena escala, é força confessar que ahi tes privilegiados e para aquelles que pedem 
ha ~voritismo, que o que se deseja e proteger para. o interiorg~neros, porqueelles podem re-
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vendei-os a preços altissimos, e desde que não s. Ex. não sómente procurou sustent:\r 
IJ?SSa llaver concuiTencia de generos, poi~ que sobre o assumpto em discussão irleas a.bsolu
so recebem d~s ne~ociantes privileg-iados, os tnmeute inndmissiveis, em mio !ta opinião, 
o11tros, que nao Se.]a.m freguezes dos privilc- como na üe todos aq1Jelles que estão conven
gmdos. não teem generos e, sendo assim, nfio círlos de f!lle o Estado vai mal sempre que, 
póde, portanto, operar.:sea concurrenoia o os· em concurrencin. ·com ~\ iniciath•a indus-
consumidores são os prejudicados. tl'i:tl, se toru::~ industrhll, como tambem, 

O .thcto é, port.nnto, gravíssimo . respon<lendo a um simples ap;1.rte meu, por 
. Com l'Cia{'ão ao outro genero a que me re- oco:lsi5.o de referir-se S. Ex; no Sr. Cc

firo- o sal- asseguram-me que om~:smo facto S<\rio Alvim no:; termos os m:tis :\ggl'essivos, 
dà-se. E' despMllado pn.ra Belém e dahi r·e· insistiu nas :\ggressões, redobrou d~ violen
despach:tdo pal'l\ outros pontos. ci:\ e - o que õ mais grave - faz as suas 

E' mister que o Governo compenetre-se de accnsações extensivas ao velho e tllstinctis
que é grave l\ situacão do commercio e tios si mo repttblicano, o Sr . l!'rMciseo Prn'tella, 
consumidores do Estado tlo ~io de JaMiro, <le ex-gv...-ernarlor do Est.1.do do Rio <le Janeiro. 
grande par·te de :Minas e de S. Paulo. E' (1'roca,u- se «i;artes.) . 
mist<·r que uuo recue deante de medidas ener- Lastimo. e lastimo cordial e smcermuente, 
gica.s no sentido de dar s..1.tisfaçií.o a. elevados 'lUP o illustre . do~utado, cnj_o P.lc\·:~;tlo e:.~
interesses, que estão sendo S<Jcrificados. quer metei' sou o p1·1meu-o :t respe1t.u·, CUJa ami
tenllil isto por causa a mit direc~1rl d;\ estr:lll:l , 7,:ule ele mais de 30 ::~unos me ê c:wa., arrelk1.
qucr a e.sca.:;sez do material rodnnte, ou (IS ta tio pel:1. lJi1ixão, se af:l.ilta5'1e d:\ linh:1. r ect.a 
mãs contliçõe5 deste e olo mn.tcrial fixo. ()UC deverin. seguir. tra.zenolo par:~. ~ta t_rt-

A mis;:ã.o do GO'I"erno é exactr.mente fisc.,- buu:l., menos opportunamente, os seus odws 
lis:n· o ~erviço publico de modo que 11iio sejnm pol\ticos e pessoaes. (T1·oca.m-se ([partes.) 
altos in teresses sacl'ilicaüos pela. lncompetm- . Ft)ra outro o (L;putado que ~ss\m Jl~oce
cia, peln ínepcia ou mesmo pela. especul:1ç:iio desse, e eu immeLliatamentc o term conVlLlado 
que pôde p'loetrar nas repat·tições publicas. tl formuf:~r em termos as sn"s :u~cn~nçõe~. :1. 

Sr. presidente, nli.o tenho absolutamente JIOI' demonstrar que eram funrla.dos os seus .juizos, 
por fim feril· o GovBrn0, de quem, alh\s, nilo :IC(li tnndo ,, ,Ji5cussilo no t erreno llnl que 
sou amigo; núo t enho tamhcm o intnito <lo e!le n. (Jnize:;se collocar, porqne ató ltoje estou 
ferir o fuuccienalismo p11blico: o meu •.lesejo é pr-ol'unr!amente convencido de que o Sr. ~e
que assumr•tos destfl. ordem Séj:tm bem ponde- ~r1rio Alvim, e especialmente o Sr. Frauc1sco 
n1dos pelo Governo,f!Ue este não rectiedeante Pot·tell::. tP.~m sido victimas de injustiç:ts as 
de medida ulguum, no sentido de obstm· abusos, mais clarnoroS..'lS. (Troca.m.- sf! apartes . 
mostr;omlo a,;sim que o Governo esti hahili- E com rehl\'~1o ao Sr. Francisco Portella, a 
t.'\do p:1.ra •lirigir a Estlwl:l. de Ferro Centrl\1. que1'n 0 illu;;tre <leputndo por Minas nem s~-

E, si não se acha habilitado, di;;a-o com quer conhece, cuja admimstr:H~.ão s. E:t . ''tU 
ft-anquez:•· e entregue-a a mãos pnrticulnres, le lon r•e e através das sombt-as CI'Ct•das pelas 
que melllor s.1.ber:.1o dirigil-a. (Nüo apoiados. ) iujm•i:{$, pelas e:.\lumnias, pela deturpação de 

Si o Governo rno3tra-se ioc..·lpa.z, a de<ln- todo:; os seus actos, que rnovel levou s. E:s:. 
cção é esta; o cootr:1rio seria. persistir con- a mo:;ti~Jr-5e tão injusto 1 (Trucam-seaJJaTies.) 
scientemeote no erro. d f d 

St•. presidente, passo a [;11.er a leitura do Ape7~n· d;\ viva. con trarieda.<le, o pro un o 
meu req_uerím:mto, e peço a v. Ex. que não desgosto que causou-me l\ attitude ~o meu 
t . ~ 1· h. velho mni"'o, uão serei eu quem seJa capaz 

a; 1re o in,e 1z P<'ra os are 1vos, como costuma de desconhecer as grandes 9ualir.lades q_ue 
acontecer, pois desejo que, a este respeito, constituem :\ aureola qne o. ctrcumtla ; nao, 
façamos rtlzuma cousa no sentido de comba-
termos males que avolumam-se dia por dia, e eu serei sempre o primeir o a. preco.nis~r a? 
que J.i nos vão assoberbando. suns >irtudes ; eu serei sempre o pr1meu•o a 

nffirmo.r a elevação do seu cnrncter ; mas, 
St.!ja-me lir.ito :tccrescent:tr, a. attitnde do 
nobre <lCjlUC,\dO SÓ eucontr;~, justificaç;.1o no;; 
arreha tamentos d:t paix[o e só dem0ns~~· ;ttã 
a evidencia mais um:t vez quo os espmtosos 
m;tis fortes, quo as mais pur:\S mentalít!ades 
tnmbem se deixam arrastar 11elos decln·es. 
(Troca•a-.<e apartes.). 

SESSAO DE 15 DE OUTUBRO DE 1892 

.-; (Vide p~g. 329 do G> vol . ) 

o Sr. Oliveira. Pinto- Eu oão 
poderia, Sr. presidente, sem vivo. · contra
riedade, conservar- me silencioso, depois do 
discurso -pronu·ncio.do pelo illnstre deputado 
por Mina.s Geraes, o Sr. Yiotti, a · quem me 
Iig:.m laços os mais estreitos àe >elba, sin
cera e constante aniliade. 

E' exactamente o que estott di.zeudo:- a 
iotransin-encir. e a paixão perturbam as in
teoçOes ~ais nobres e puras, os espil.'itos em · 
que mais not;1Vel o accentuada é a. rectldão. 
(.l'ro cam-se apartes.) 
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Quem negou qu:~.lidades ue ordP.m moral as 
muis sulientes ao nobre deputado ~ 

causa. republicana, mais ser;iços, mais tena
cidade ... 

Eu, ao contrario, atlirruei qu·~ S. E:c. só 
pot• um tlesvio lastim<<vel assumiu uma :attf· 
tude que causou-me pessima im~·ressão 

A conscieocia do nobre deputado, voltada a 
calma, re:st<tbelccida. a serenidade de setz es
pirito, jil. deve ter pronunciado o seu juizo, 
e •$~(' ,juizo deve ser o mesmo que eu 
ennunciei. 

S. Ex. foi victima da paixão, deixou-se 
leva.r pelos a.rrebatamentos elo adio e ... 
o~ Sa. VloTTI -·v. Ex:. ta:nhtm pode pen

sar as:;im pela. p~ixão, p"r sympatbia ao ::ir. 
Portella. Julguei actos deh:oixo do ponto de 
-vista imparcial; não conheço ao Sr. Portella. 
mas sei que a sua. aàmillistração foi desas
trada. 

( Apattes do Sr. Nilo PeçarJw, e o·utros.) 
Eu não quero estnl)elecer di;;cussão neste 

momento, nem com o nobre deputado por Mi
nas, uem com o nobre deputado, meu compa
nheiro de representução, o Sr. Nilo Pe~-anll>~, 
-com quem, entretanto, estou prompto ~ acei
tar a lut<L, quando S. Ex. queira estahelecel..;c 
na imprensa, qne é o legar apropriado, pob 
que o tempo da Cam:J.ra é preciuSo, e eu não 
.quero oc<·upar-me de assumpto estr<~.nbo ao 
-projecto que está em discussão. 

Eu ui:;~e no nobre deputado por T1rinns I]He 
me impressionara c facto de ter S. Ex:. atit·a
dojuizos menos seguros e menos justos com 
Telação ao Sr. Ce~ario Alvim e ao Sr. Dr. 
Fr>mcisco Portella; em ap3rte o nobre de!Ju
tado disse que eu me fundara no amor IJIII'".t 
:ra~.er :t •lefel;a que f«ço ne~te momento. 

Pois eu direi <tO nobre deputado que, ten•lo 
de eseolller para base de meus netos o amor 
<Ja o od\o, certamente escolho o amor de pr·e
ferenci , :.ta odio, que o nobre deputado parece 
pret~rir. 

o SR. VIOTXI - V. Ex. guia~se pelo cora
ção e eu pela f'.aheç;l, e não pelo odio . 

0 SP.. 0LIVEIR..>\. PINTO - Entret:mto eu 
devo affirmar que não me fuurlo nem no amor 
Dem o o oüio ; fundo-me na justiç:t, na. m:~.i.
a.bsot..ta ju~tic;:ft.. E'. na realiolarle, !astima~·el 
que um t'Pput..Lic.'l.DO de v ·lha dat~. como é o 
.Dol.Jr~ lleputado. venha aqui a.tir<~I' juhos me~ 
. Do~ se7UI'O~ e meu os justos com relação a nm 
cidadão da ordem do Sr. Dr. Fr••Dcisco Put•
tella, um claqutlles que neste paiz, com mais 
direito, póde erguer a cabe<:a, pois Coi um do~ 
-pou(·Q,; quecollu.tJol~<.~.ram etncazu.eute,duranle 
largos annos, para a ruudaçiio da l{.epublic:,, 

"1}Ue er·:1 par·a muitos uma aspiração v:.g;J, ,, 
)laraqu:~si todos pareci:< apenas um sonho. um 
-ideal, ma~ que hoje e uma realidade. Eu n::Lo 
sei que alguem possa allegar mais detl.i.cação à 

O Sr-. Vrorn- Não provou isso nos ulti
mas tempos da sua adminbtraç-J:o. 

0 Sr... OLIVEIRA PIXTO - ·Os nobres tlepu
ta dos, cont os :;eus con~tante~ a partes, a uuíc<t 
cou~~ que podem coasr.guir é deteJ·m\ne na 
tJ-ihuna por m::~is duns ou tres horas; \Jorque. 
riqt1em sabendo, que eu hei de discutir a JUa
t<wiu. do projecto ... 

0 Sr.. NILO PEÇA1'1"1IA - Mas OS apartes sãc 
proVl•eados IJOl' pon,lerações de V. E:s:., que 
preci~:.m respost:t immediata. 

OSR. FRANCA CARVALHo-V. Ex. irãfal
lando e nós iremos rectitlcando. 

O SR.. OLIVEIRA PTITD- Sr. presidente, ec: 
preci~o re(.lbtir que o nobre deputado por ~ 
Minas foi injusto ..• 

O SR. NILo PEÇANHA-Era melhor V. Ex. 
al.landonar· esse ponto. 

0 SR. 0LlVEutA PINTO ... -e digo que O Do
bre ~ut;,clo f<,i injusto, porq·Ie o conheç«>, 
ha trinta annos ; juntos nos matricul::tmos e 
.i untos DOS formamos, e porque e:;t<<~l habi
tuado a admir-ar as elevadas. qualidades dO:· 
seu •:aracter. ~ a unic<t explicação para.o 
.iub:o io.ín~to que S. Ex. fez dnquelle emt
u~ute ciiadão esta no facto seguinte : -o 
nobre deputado bebeu inspirações em uma 
ronte qtle s. Ex. devia evitar. JlOI'que eHa e 
repug-nante no seu caracter elevado ... 

O Sr:.. Vto1'TI- Eu inspirei-me na opinião 
publica de todo o p~iz. 

O Sn.. NrLo. PEÇA~RA. - Muito bem ! 
0 SR. VIRGILIO PESSOA- l\"ão apoi;ldO, 
O Sa. OLIVEIRA PrNro- ..• in restada, come 

esta, pelas baixezas, pelas calumnia:,, pelas 
it1tri,g-as, pelas torpezas mais abjecta.s que,in
f•Jizrnente, caract~risam em nosso paiz as 
armas de ataque aos homens políticos. 

0 SR. VmGILIO PESSOA- Muito hem. 
0 :=:n.. NILO PEÇAN!i.".. dâ. um apa.rte. 
O SR. OLIVEIRA Pr:-:ro- G:' L•stimavel que 

na primeira camura republicana s~ erga uma 
voz !•ara. utae<tr até no ~eu C:l.r-J.cter ... 

'O Sn.. VIOTTI- Não apoiado . 
O Sr..·. Nn.o PEçANIL\ -O nobre depHtndc 

seria. incap .• z de lazel~o. (Ha oHtrr.s ap;,r.Ttes.} 
O S&. OLIVEIR.-1.. PINTo- Por mais e~for

gos q ne os nobres deputados emprt!gUetn para 
d~viH-se da ntateria perdem o seu tempo. 
\~erc& de Deus, não sou marinheü·o de pri
meir•a viag~Jm ; C!!nheço bem estes mares 
t~mpestuosos, e, quaesquer que sr:-.ium <~S di
rec~ões contrari<ls dos ventos,eu bei de vingar 
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setn))l'é ate ao porto que constitue o meu 
objeetivo. Eu direi, como que em syuthese, 
todo meu pensamento -o nobre deputado não 
~onhece o Sr. Dr. Portei!<\ ... 

'o Sa. VIOTTI- Conheço-o bem como ho
mem publi~o. Individualmente póde ser um 
ÍlO;ncm muito distincto, e nem eu nego. 

0 SR.. ÜLIVEll?..A. Pr:<rTO- O Sr. Dr. Fran
cisco Portella. n1io é unict\mente un1 cid,tdão 
muito distincto, pessoalmente consider-J.do: é 
um homem de gr!l.nd~s qualidades ... 

0 SR. VIRGIUO PESSOA - Apoiado. 
O Sr.. OLIVEIRA PrxTo-... tem umn. illustJ·n

ção vasta, tem uma pnj;mte intellectnl\lidade 
e tem um tino adminbtrativo como poucas 
vezes se tem encontrado neste paiz ..• 

O Sn .. Vmc;rLIO PESS~A -E que ha rinte 
anuos representou o Esl:ldo na Assem blea. _Pro
vincial, conhecendo, portanto, todos os mte
resses do Estado. 

O SR.. Nrr.o PEÇAKRA - Como :represcm
Ul.nte de que partiuo ~ 

o SR.. VIRGtLIO PES50A -Ligado ao par
tido libel'at, m!l.s tão bom repul::Uc~no como 
V. Ex:. 

o StL Nrr.o Pm~a::>EIA - Registre-se a de
daração : ligado-ao p<trtido liberul. 

0 SR. PRESIOBXTE- Attenção! 

o Sa. Or.tVEIR...\ Prxro- l\'hs o que cum
pre-nos f.•zer, ao noure (leput;tdo. a mim, ;\ 
to,]os uós homens publicas, com nmt1. pa.rcella 
de respons;tbiliuade, porque somos {t obsse 
dit'igente ? 

Separarmos o joio do trigo, pro~urarmos 
saber orule estiL <1. veruade pa.,·a. iormarmos a 
respeito dos homens que oc:cup tm a i.mlmi
no.uClia do poder o juizo e::.:~lcto, de flUe elles 
são merecedores. 

o mais sel'à concorrermos tnmbcm para a 
deturpacão dos c<tractere~ m"is dignos e mais 
distinct,)s que deviam con~tituir. nã.o só
mente ur~ honrosa propriedade do cidadão. 
mas sobretudo um intaoginel patrimonio 
nacional. (muito bem.) 

o que peço, portanto,_ ao nollre deputado 
como amigo e co:no :tdmmtdor das suas qua
lidndes •••. 

o SR. VIOTTI -E' bondade de V. Ex:. 
o SR. OLIVEIP.A. PD1'l'O... é que, com re

~uçilo ao noure deputado Sr. Francisco Portella 
astutle calrnam~ote a sua administmçü.o, se
pare os erros dos :l_certos, apprehenda. bem 
os intuitos que o gmaram, e S. Ex., como eu, 
ba de a.1firmar que os intnitos foram nobi
lissimo3 .•.•.•.. 

O Sr:.. Nn.o PEÇA XII A - O uol.Jre deputad() 
.i á disse que fez o seu juizo pelo juizo da 
O[Jini&o publica. 

O S1~. VIRGlLlo PEsSoA - Não apoiado. 
o Sr.. FRAN;;c~ .. c.,..avA.LHo- Si e~tã. em 

diseus~ão a adrninistraçili> do Estil.t.lo do Rio, 
peço a p"lavr-.1. 

0 S~. ÚUYEIRA PINTO-•.• ha de reco
nhec,;r que em muitos assurnptos S. Ex. 1leu 
·~ solitçã.o a mais httrmoniC<L com os inicresses 
publiCO$ ... 

O St~. FttA::i"Ç,\. CARV.~LHO- O panegyrico 
é mu!to hetn feito, m<tS é fOra de 1JrO[)Osito. 

O Sr;. OLlVElRA PE'-'TO- ••• ha de re~onhe
cer que elle pode ter erros, que os tem tal
•ez numerosos; mas eu peço a. quem que~ 
que s;ja Q•1e não os ten11a, occup<lndo c.;rbs 
cargos, que lhe atire a. pr·imeirl\ peur·:l. Ni\o 
pollerã.o os nobres deputados calmumente for
tml.l' do Sr. Portella si não o juizo que 
eu fúrmo : que ellê como cidallã.o e •listiu
cti~simo : po:s;>tte no mesmo alto grão tO'.Ias as 
virtUiles que nobititiLo o homem ; como admi-
nistrador... · 

0 SR. BAPTISTA DA ilfOTTA - Foi um de
sastre p:ll'tt o Estado Llo Rio de .Janeiro. 

O SR. OLIVRIRA. Pn.'To-... como ad ninis
tr-ador teve intuitos muito no l>re;;. os mais 
elevado:>, procur:·,nrlo imprimir á. sua admi
ni,tr-•ç5.o a verdadeir:l orientação repu
blica.n:o. 

Sr. presidente, i,;to com l'el:lçiío a pessoa 
o!o Sr. Portel!:l; com relaçiloao Sr. Dr. Cesario 
Ai vim en r.omprehendo ate certo ponto a pa.i
xtí.o do iltu$tr~ deputado •.• 

O Sr.. YtoTTl ; - Eu parn. provar que nü:o 
hnia paixão nas minha;; refereucias, citei 
como exemplo o St'. Portella. 

~u teul!o a pai~ii:o do bem pul.Jlico, essa 
tenho ... 

o SR. OLIVEIF..A. PrxTo - Mas queira o 
nobre deputado ouvir-me ~ S. E:>:. sabe l)ue 
de mim nü:o poder·ia P'•rtir jàmais uma pala
vra que (le leve pudesse otrender a S. E:;:., 
relativamente~\ outt·o collega. desta c=ra. 
no terreno em que a.pprou vo ao uobr•e de
pntarle coHocar o del.mte, ê bem pos~ivel quB 
os meus lahios distillasem fel, mas p·•ra corn 
o nobre deput:~,do eu não posso sinií.o ter 
palavras corlc7.cs. porque a amizade que me 
liga. a~ uobre deputado uullifica. toda. miub~ 
energul.. 

0 SR. VIOTTI:-Nesse ponte,eSta.J!lOS quites: 
V. E:.:. sabe. · 

O SR.. 0uVEIR.A PrNl'o - E' por isso mesmo 
que eu · hei de guardar para com o nobre 
deputado a quem r~spondo, em qualquer 
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emer"'GD:}[t\ em que esteja colloc..'l.do, toda 
:<qu(dla cortezi<l qne sem~re foi guard<td<t 
entt·e nós, toda. aquella amizade nuncn, iil
teL'rompida durànte trinta e tantos <tlmos de 
convi vencia intima. 

0 SR. VI01'l'I :-Apoiado: 
0 Su. OLIVEIRA PIXTO -Portanto, ouça-me 

o nobre deputado e não ha de ter tlireito p~trn 
reclamações. 

Com relação no Sr. Cesnrio Al>im, eu 
comprehentlo ate certo ponto a paixão do 
illustre deputado. E a sei l;em ate qne ... 

0 SR.. VIOTTI- V. EX. S:tbe que elle -pre
cipiton-Se no il!Jysmo com o apoiamento do 
golpe de est<\do, apoi:.1mento vergonho~issirno. 
E' um procedimento que uunc<1 se desculpa. 
(Vc~,·ios S,-s. clelll<iados clao o:pm·tes.) 

O Sa. Or,rYEIRA P1xro-Eu por emquanto 
estott me dirigindo ao illustre C.eputado pox· 
Minas, a quem respondo 

Quan<lo. o nobre deputado pot• Minas, 
Sr. FerL·eit•a.Ph•e3, proYocar um<\ discussão ... 
(Muitos Sn. dep~!tados interrompem o onulo1·.) 

Estou di$Cutíudo com illustre depntado ; 
nós cá nas· cuten,lemos· bem, às mil mut-a
Yi.lha.s. 

O SR. Jo.>..Qunr Ptmx,umuco- Parece qu,~ 
estão em p.<rfeito desaccorllo. 

0 SP.. l'í!LO PEr.AXHA-0 Sr.- Olh·eira Pinto 
tolera e Sr. AlYim pot· Ct\USü U.o Sr. Viotti 
mas o Sr. Yiotti não tolera o Sr. Portelht 
por e::tusa elo Sr. Al,im. (Risadas.) 

SP.. 0L,'E1RA Pr~To- Deío declarar ao 
nobre deputado por ~Iinas Geraes, ctue com
Jlrehendo hem a <tttitnde de S. Ex.. em relilçilo 
ao Sr. Al>im. 

Sei perfeitamente, Sr. presidente, a que 
desvammentos às vezes nos le>a a política ; 
comprehendo bem que intereôS;Jo de ordem po
litica contrari:.ldo3 nos possam le\·a.r a um 
verdadeiro tra nsborrlamento de paixves ; o que 
eu não comprebendo, porem, é que se po&;a, 
como fez o nobre deputado, sem conhecer uma 
administrac;ão em toda sua complexidade, 
sem estar no caso de avaliar a signifi~açiio de 
cada, um ac~o, considerado em si, e em suas 
relações com outros, aggredir um admini.5-

-trador que, pelo facto me~mo de salientar-se, 
creou em torno de seu nome uma atmosphera 
de odios, que, colligados, tomaram as upí)a.
rencia.s de opinião publica.. (T1·ocam-se 
apartes.) 

Foi isto, simplesmente isto, o que se deu 
com o Sr. Francisco Portella. (Trocam-se 
apartes.} 

Eu não quero e nem devo discutir a política 
de !llinas, neiii tão pouco pretendo perscrutar 
os moti-..,os que levaram o nobre deputado a 
tomar a attitude que tomou; seja, porém, 

como fó1•, o que me parece é que o illnstre de
putado é exag-<Jrado em suas apreciações, seja 
porque a. isso o leve o seu temper<tmento, 
sej~t porque o odio., como um eclipse, obscu-' 
reç..t a clareza de sua in telligencia. 

Tem o uo!Jre deputado motivos de ordem 
política pam lwstilis~tr o Sr. Alvi.JI 1 Si os 
tem, hostilise-o- é o seu direito, como e o 
seu dever; o que S. E:\'. não póde, porque não 
<leve, é levar o seu excesso ao ponto de des
conhecer us qualichldes que distinguem aqueile 
il!u;;tJ·e cidadão. (Trocam-se apartes.) 

Dem<Liii, o juizo de s. Ex. e:>tã em desac
cordo cem o qne Minas fói•rna do Sr. Cesn.rio 
Alvim. (Trocam-se apartes.) 

Quem no Br<tzil in te ir o recl!lle u ·eleitot'a I· 
mente m;\aifestnçües mais positil•as e reite
mda.s de npreç•o do que o Sr. Cesa.rio AI vim, 
rp1e lb i pm· !1Ii uas Ger~tes eleito senador seis 
vezes ? (T1·ocw;t-se apo.rtes.) 
Qn~m est:i. em er1·o :- ~Iinas, elogiando o 

Sr. Alvim, sen;tdor seis veis, ou o nobre de
pntn.do, ag-gre(lindo-o e negando-lhe as ma.is 
elementarc~ qualidades de homem político ~ 
(Trocam-se apa,·tes-) 
,O Sl'. Cesnrio A l vim presidiu a antiga pro
vinch\ do R.io de Janeit·o com o mais elemdo 
ct·iterio, revelando a inais clam comprehensão 
das nec9ssitlades pnolic.cs, a que procu1·on da1• 
s;\tisl'•lcr;ão, c m<wt~udo t.'to g-rande imparci::t
liuad() f!'lC os propl'ios ttd>ers.Lrios diziam:
H<ro J tt;;~ p;·csit/c;~lc liberal, d w~ magistrado 
']t(C dist,·i&uc jt~tiça. 

E e a um homem que mcre~eu nm juizo 
1lestes \h\ iutronsig-auc:ia consen·adora do ltio 
tle .Taueiro que o nobre depntado nega todas 
as qualillades ! 

Com o corret' dos tempos. quando volt(Ll' a 
calma, quando o nobre deputado despl'ender
se das paixões que actualmente o a.bsot·vem, 
S. E:s:. ha de reconhecer que foi injusto, ou 
pelo menos exagerado em seus julgamentos. 
(T rocu.n~-se apartes.) 

Por emquauto os juizos do nobre df:}putado 
te em os caracteristicos da suspeição. 

O Sr. Alvilll não os póde re~ia.r. (Trocam-se 
apartes.) 

Eu não quero, Sr. presidente, perturbar de 
modo algum os trahalbos da Camara, e, d~de 
que V. Ex:. acaba de aunu~ciar que ha nu
mero para votar-se, cumpr,o o meu dever 
sentando-me; mas peço a V'. E::t. que g-<1.
ranta-me o direito de continuar opportuaa
mente a occupar n. tribuna. ~!uito bem ; 
muito bem.) 



-463-

SESSÃO DE I NOVEMBRO DE 1892 

(VIde pag. 1 do 70 v o!.) 

As queixas, por demoras de carg;ts despa
chadas no Lloyd, sãci antigas e constantes. 
N'O Estado do · Espi1·ito Srtnto de 20 de ou tu. 
bro proximo passado, vem' o seguinte tele
gramma: 

<( Linhares, 19. · 
O Sr. Novaes Mello-Sr. presi-

dente, terminei, hontem, as observações que Ha na Barra a espera de vapor 1.415 sac-· 
fazia sobre o modo pelo qual o Ltoyd exe,cuta cas de café, 60 de milho e · 18 jacás de touci· 
o .seu contracto, para a navegação entre esta nho. Vapor Manhuassu' chegou hoje do porto 
capital e os portos do Espírito Santo e qara- Mascarenhas. Falta de. v~ por para essa capi-· 
vellas e Canavieiras, na Bahia, mostrando tal, causa grandes preJUIZOS ao commercio e 
que elle não se desempenha dos encargos que lavoura. Providencias. » . 
tem sobre si, ainda em um ponto, · que é de Esta reclamação refere-se á Barra do Rio· 
receber e accumular-cargas em seu trapiche Doce, um dos portos do contracto. Sou in
nesta capital, sem lhes dar o conveniente formado por pessoas competentes de que 6 
destino, fazendo viagem que pudesse de modo vapor .que ~az a_navegação entre este porto e 
prompto conduzir estas mesmas ·cargas. o da VJCtoria nao preenche as condições ne-

0 facto não se dá sómente aqui; em todos cessaria.s a essa navegação. 
os portos do norte e do sul do Espírito Santo Informam-me ainda que o commandante 
recebe o Lloyd em seus armazens os generos deste vapor costuma dar preferencia para o 
destinados ao porto desta capital e os deixa embarque de cargas !WS amigos de sua par
ficar ahi retardados 15, 20 e mais dias. cialidade politica, prejudicando aos seus ad-

Isso se dá frequentemente em relação ao versarias, ainda quando estes tenham as 
café que vem do porto de Itapem.irim, café cargas ha mais tempo nos trapiches ou ar
que demanda este porto partindo do Cachoeira mazens. 
do Itapemriim. A companJ:ia. por clausulas expressas de 

E!ll primeiro logar a companhia compro- seus conhemmentos, responsabilisa-se pelas 
mette-se a fornecer os saccos ; mas os que dà faltas em parte ou no todo, avarias ou roubos 
póde-se dizer que são imprestaveis. dos volumes despachados em suas agencias. 

Entretanto, o que me consta é que ella tem-
Um genero de facil deterioração,como é o se recusado a restituir faltas dadas nos vo

café, facilmente se estraga e se perde na sac- lumes despachados aqui,allegando,quando se 
caria fornecida pela companhia . reclama_, que só se res~onsabilisa e paga até 

Accrescente-se a isso a demora no porto de a quantia de 20$000, seJa qual for o importe 
Itapemirim e se verá em que condições lasti- do volume desapparecido ou desfalcado ! 
mayeis chega este genero ao seu destino, de- V. Ex. comprehende que nada mais facil 
terwrando-se na sua qualidade e perdendo que abrir-se e estraviar- se mesmo volumes 
na sua quantidade. . muitas vezes com generos em importanci~ 

Quando se dá essa ultima hypothese, os muito. superior a esta, e depois elle responder 
commissarios reclamam aqui do Lloyd·; mas que so paga 20$000. · 
este tem-se negado a restituir a quantidade Desejava que a companhia me dissesse em 
de café que recebeu e não entregou. . que se funda para assim proceder. 

Tem sido uma lucta constante,lucta quere- Os generos alimentícios especialmente, Sr. 
dunda em prejuízo do lavrador ; porque 0 presidente, chegam quasi sempre a todos 
commissario, desde que tem aviso de uma estes portos completamente desfalcados, e são 
certa quantidade de café que lhe foi remetti- entregues aos respectivos destinatarios mui- · 
do, não o recebendo, confia no compromisso, tas vezes com menos de metade. 
que o Lloyd tomou, mas este, não satisfazen- . Ainda cor~obora o que acabo de dizer. o que 
do esse compromisso, o commissario vê-se diz o C~choewano. de 18 deste mez. Este jornal 
embaraçado para com 0 seu committente que se pubhca na Cidade do Cachoeira de !tape
lhe avisou a remessa de uma certa quanti- mirim e publica o seguinte (lê) : 
dade de café. « Lloyd Bra~ileiro - Já são innumeras as 

Estas reclamações dão em resultado demo- queixas que se nos teem feito contra o modo 
r~ e questões, que nunca mais se termi- :por que .proc_ede essa companhia com relação 
nam. · as mercadorias ·procedentes da Capital Fe_. 
· Recebi hontem carta de pessoa que despa- deral. 

chou neste porto para o de Cachoeira do Ita- Uns queixam-se que os generos chegaram 
iJemirim ,em agosto, diversos generos e ma- e~tra~ados e completa.~ente imprestaveis de
chinas de lavoura, dos quaes ella tinha ur- VIdo a falta de a~ondlCionam_~nto, outros que 
.gente precisão, e que até ao Ma 19 deste mez os generos, especialmente feiJao, arroz, carne 
.não tinha recebido. etc., chegam pela metade; outros que ;rece-
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'beram facturas e não os generos que constam 
4t>llas. tendo reclamado com os documentos 
'J?recisos sem que sPja dada a menor solução. 

O clamor já é geral e nós damos aqui a 
,queixa do povo esperando que a companhia 
odê algumas providencias afim de obviar estes 
màles,». 

Sr. presidente, já não são novas estas quei
xas em relação ao Lloyd Brazileiro; datam 
ella~ d3 muito tempo. 

Na outra casa do Congresso, já um illustre 
senador, representante do estado do Espírito 
Santo, tem feito di versas accusações, pedindo 
providencias ; o Lloyd; porém, despreza todas 
-estas queixas, porque o governo tambem por 
seu lado não c11ama a companhia ao cumpri
m,.nto de seus deveres. 

Bem sei que esta companhia é hoje um co
loss ' ne-;te paiz; absorve uma grande parte 
de sua renda. 

Os serviços a cargo della são em geral mal 
feitos, e por mais reclamações que se raça 
não se melhora, porque nada se provi
·dencia. 

Porém cumpro com o meu dever. 
Pela innovação do contmcto feito em 22 de 

outubro de 1891. ha uma clausula que dá a 
entender que existe um fiscal para essa na
vegação. 

Esse fiscal ganha 7:200$ por tumo. Qual o 
papel que elle , representa em tudo isto eu 
mesmo não sei dizer. 

Até hoje não consta. que providencia al
guma elle, por sua parte, tenha dado sobre 
as reclamações que constantemente são feitas. 

O Lloyd, pelo seu contracto, é obrigado, na 
clausula XXIV ,a fazer de dons em dous annos 
a revisão das tarifas de passagens e fretes de 
carga,s. 

Este contracto é de outubro de 1890. Està 
por conseguinte com dous annos . 

Ao envez de serem renovadas estas tarifas, 
de serem revistas, para diminuir os onus que 
pesam sobre os productores e consumidores, 
o Lloyd Brazileiro, sem que preencha-se estas 
con lições, de motu-proprio, eleva não só os 
preços dos fretes, como ainda, como fiz ver 
bontem, acldiciona-lhes a seu bel-prazer ora 
2S, ora 50 e ora cento por cento sobre os fee
tes que cobra a pretexto de lanchas no porto 
de Itapernirim e a que elle não tem di
reito. 

Sr. presidente, mais uma vez chamo a 
attenção do illustre ministro da agricultura 
para as observações que acabo de fazer, es
perando q'1e S. Ex. não será surdo a tanto 
clamor e providenciará com urgencia no sen
tido de terminarem tantos abusos. 

Desde que me acho na tribuna , tenho ne
~essid de de dizer algumas palavras em re
{Sposta ao meu illustre amigo o Sr , deputado 
Severino Vieira, sobre as observações que fez 

ha poucos dias, quando ·se ,tratava !lo alfan· 
degamento dos portos de Santa Catharina, 
Pa.raná e Espírito Santo. · . 

·.. Disse S. Ex. então que as deputações desses 
estados, ao envez de alfandegarem estes por
tos, deveriam convergir todas a8 suas vistas, 
para que hpuvesse um porto só em cada. , 
estado. · ·. · 

S. Ex., cuja ausencia neste momento la
mento, ha de me permittir que eu lhe deelare 
que e~tamos em completo desaccordo neste 
ponto. 

Sr. presidente, não posso comprehender 
monopolio, não posso admittir centralisação 
em assumpto algum e especialmente no com
mercio, na industria e nos transportes ; não 
posso admittir que os estados, por menores . 
que sejam, fiquem reduzidos a ter um uníco 
porto para sua importação e exportação. 

Concol'do em que haja um porto, confo1•me 
o seLl ancoradouro. que se preste melhor ao 
maior numero de navios, que se preste me
lhor ao commercio estrangeiro; mas isto não 
quer dizer que nos limitemos a um, e pe11so 
que não sou sómente desta opinião. 

0 SR. LAURO MDLLER-Apoiado. 
0 SR NOVAES MEf,LQ- Sr. presidente, vejo 

o estado que V. Ex. tão dign >mente repre
senta, com dons portos, que ainda t l vez não 
sejam sufficientes para todo o seu movimento 
commercial ; estou vendo o Rio Grande do 
Sul, que já tem um porto importante, recla
mando de ha muito o estabelecimento do 
po1·to das Torres ; vejo Santa Catharina, que 
já tem o porto de S. Francisco, reclamando. 
por intermedio dos seus dignos representantes 
o alfandegamento de mais dous outi'OS portos ; 
o Paraná, por sua vez, que tem Paranaguà, 
1'eciamando o.alfandegamento do porto de 
Antonina; o estado elo Rio de Janeiro, que 
tem o porto dest<t capital, que tem o porto da 
capital do seu estado, que tem o porto de 
Macahé, cujo alfandegamento já d: ~cretamos. 
ainda reclamando o alfandegamento dos por
tos de Gargahú e Cabo Frio, no norte, e Angra 
dos Reis, no sul ; o estado de S. Paulo, além 
do importante porto de Santos, pr•oj.~ctando 
estradas de ferro em demanda dos portos de 
Ubatuba e S, Sebastião. 

Quando,Sr. presidente, vejo todos estes facto~. 
não posso comprehender que se queira con· 
centrar todo o movimento importador e ex
porta lor em um unico e exclusivo porto. Em 
relação ao estado do Espírito Santo, esta é a 
minha opinião de ha muitos annos ; tr'\lS 
devem ser os portos de importação e expOr-
tação. · 1: 

Tenho o prazer de declarar que esta opi>, 
nião é confirmada pelo distincto e criterioso 
engenheiro, de saudosa memoria, o Sr. Ro
bert Milner. Segundo elle, no estado do Es~ 
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pirito Santo existem naturalmente trespnl'tos 
de exportação : um no norte, S Matlleus ; 
um no ('entro, a. Victoria., e o c.utro no sul, 
Ita.pemi im. : 

Não era um l10mem susp~ito. era um 
homem de muito cl'iterio, pratico, muito co
nhecedor das necessidades do paiz. ma.mt do 
>ir pelo governo pam estudar e apre..<:entar 
as med1c!M quejulgu.sse convenienteS para. o 
melhoramento de nos.<os portos e rios. 

Nilo estou, pois, de nccordo com o meu 
illustre colle,"ll. e amigo, neste ponto. 

Ainda. em apoio do que acabo ue cli~er, Sr. 
presi~ente, li h i'Oucos dias 'um telegr-cJ.mma 
do corecspon· :~nte do Joi'11••l do (Jo .• mwrci ·•. 
na. l:la.hia. declarando que o go\·er :adm· 
daquelle estado ia reclamar o a\fa.nde~a
mento uo porto de Caravella.s, de onde pa.rte 
uma.. e:<trada que (bmanda o nort~ de Mina~; 
porto qu~ naturalmente hn. de ser em pvu.,os 
annos um doo mais importantes da.qUi!ile es-
tado. · 

Não sei si o nobre deputado pela Bahia 
esta.rá df~ pleno a.ccordo com o governador de 
seu e.~tndo, mas o que é facto e que o go•·er· 
na dor assim _ procedendo satisfaz plen:.~.meot· 
uma. das gi~mlle> necE'SSida.de~ do sul da Bahia. 
e norte de Minas Gera.es. 

Sr presidente, V. Ex. sabe que occupo 
·muito poucas veze.s esta tribuna.. não dese.)o 
mesmo me demorar ne!Jo por mais tempo. 
Nã.o 5ent r-me-ltei, porem, s~m fa.zer uma 
lleclaração. 

Nu. >ot:lç-lo a que se procedelt no dia 2.') 
üeste mez, sobre o projecto financ-·iro. fui um 
dos que votaram cont1•a. o sullst:tuti. o do 
nosso Ulust1•e colleg<~, o Sr. deputado Fran
cisco Glicerio 

O SR. UP.BA~o ?1-lARco:-.."'DEi! - Fez mnito 
bem. · 

O Sa. NorAES :.\iEtLo-Niío sou esper:ialisú.l 
em finanças, mas acompanhei com toda atten
ção as lições d 'S mestres. desta camara na 
discussão aqui travada sobra tão impor·tallte 
assumpto ; li o que a impt·ensa !mpa.rcial es· 
creveu a respeito; ouvi a. importan~. ft•ane<\, 
sincera. e J.):ltriotica exposi~ilo feita pelo acti \'O 

e illust"ado minist-ro dLI. fazenda em uma re
união 'ae ·deputados para esse fim convocada 
e só depois disto f<Ji que 1h·mei o meu juizo 
com a. maior imparcialiclade e só tendo em 
vista. os inte.·esses e o credito da n~:ío. 

Sabiam muitos dos meus illustres collegas 
qua.l o juizo que tiuba formado muito antes 
destaS divergencias que apparecern.m na 
vespera e no dia. da votação deste pro-
jecto. '· . 

Não quero que se pense · que votet contra o 
substitutivo do deputado Sr. Glioerio pelo 
facto de acompanha.r o governo. 

· C:Lro:>.rA A. SO 

Niío, Sr. presiilente, n >tei pelo substitutivo 
da commis~o do orç:amento.porque :firmou-se 
em. mim a conviC(:à.o intima de que elle sa.tis
fazra. mel ;O r os ., i" teresses d" pa.iz ; votei, 
t·e.~peitando tts opiniü~ de todos os m us i!l tóS· 
tr.·s _wll·go.s, que procedemm ele mo!.lo coP.
tra.rio. 

Niio foi, Sr. presidente. por se1· ,!!OTernista.. 
~mquanto não tl:rer motiYos para me oppor 
:L ad ministra~;ão do il! ustre Sr . rnarectlai 
Floria.no Peixoto, não o farei ; entt·etanto não 
estou prt>~o ao governo pelo menos dos inte
resSPS individune$. 

No dia, em q_ue rne parecer que o governo 
uão procede b ·m, serei franco ~m declara -me 
contra ella, com a mesma. indep~ndcnciu 
com que tenho procedido até hoje ne:,--tn. ~
ma.ra. 

O mesmo iàc!o se dâ em rela~ão no estado 
em que resido e aq1ü repre.~ento. Qua.n to o 
meu illustre amigo e presidente daquelle 
C$l:allo proceder de modo que niio seja o me
lhor, em relaçiio ao desen~·olvimento do mes
mo estado, elle me encontra.rit diverg~nte 
cornsigo. E•pero, porém. que tal facto não se 
tlê, que ter.i. bast..1.nte patriotismo para <'Dca
r-ar as necessidades daquelle estado. que foi 
.~en ber-ço. terá bastll.nte patriotismo, repito, 
para ouvir os amigos que se interessam pelo 
enl,"l.'andecimento (laquella. parte da Uoi1io, e 
mesmo aLt·il· rnã.o cle alguma.~ iuci;:l:l que es
Lejam enraizada:> no seu espírito, po1·que 
assim elle melhor cuidarh do estado e p•·ocu
ruri\ f:1zel·o pl'ogredir. collocando-o entre . os 
ma.i~ adeantl.dos da União. 

Eram estas, Sr. presidente, u.s obs~rVll.{;úes 
c dec!araçi:es q ua tinha. a fa.zer e termina
rei pedindo c!esculpa iL C::mmra de ter-l he to
mMo t:ulto tempo. (llll!ito bem., 71Hii'o li!:m) , 

SESSÃO DE 14 DE NOVE~IBRO DE 18~ 

O Sr. Oliveira Pinto começa. 
•iizeurlo qnc cstâ. felizmente liq_uid,do, pelas 
pouc:1s palnvras que proferiu, o iiJcideute a 
'JUC foi armsta.do, bem a seu pezar. pelo i! lus
tre deputa.tl.o por Minas, a quem tem a honra 
de responder. 

Póde e de>e.: 'J)Ort..'\nto, com toda caJ.m:~., 
libertai' o e3pit·ito de qualquer conti:ariedade; 
eatrar propriamente na discussão do <W.ditivo 
do Sr. G licerio, e na da emenda do -Sr. . 
Chngas Lob:l.to . 

Deve, antes de referir-se directamente a. 
esses assumptos, dizer como pensa a respeito 

--
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da intervenção do Estado no mundo indus
trial, parecendo-lhe que essa intervenção 

.. directa, immediata. por via de acção, é, em 
. regra geral, um disvirtuamento do pl\pel 
que deve caber ao Estado na ordem econo-
mica.. . 

O que lhe parece natural e conveniente ao 
interesse lJUblico, é que o Estado, em dados 
casos, intervenha unicamente -por vh~ de im
pulsão, por meio de auxilio á. industri;\ e à 
associação particular, e sempre, como regr<1, 
sómente por meio de regulamentação, im
precsindivel garantia que visará especial-
mente prevenir perigos e abusos. · 

O que a experlencia. e a observaçi"i<J de
monstrrun claramente e que o Estndo, de5-
viado de sua mi.ssiio natural, que o deve 
absorver, e tomando posição directa no mund<' 
industrial, vai maL 

Respondendo a apartes refere-se a.o que ;,e 
;e em todo o mundo civilisado em mater·ia 
de viação ferrea, e atl:lrma que, si com todrt 
minuciosidade analysa-se as ferro-vias crm
struidas e exploradas pelo Estado, pc.ndo-:1s 
em confronto com as que foram constnüdas e 
são exploradas pelns companhias. em tola 
parte se ha de verificar que o Est:tdo gasta. 
mais nas constrn~ções, e e:tplor:~ com muito 
maior dispendio. 

São grandes as exigeochu;, diz o orador, 
que de tQ{h'l parte se le;autam, reclQmando " 
construcção de estrad<l.S rle ferro, IJ rw não 
poderãD, sinão em remoto futuro, oo.·,~recet· 
remuneração ao capital- necessario p~tr:t ~ua 
_construcção; e, si o Estado contiDu<lr á se iu
cumbir directameute, como industrhü, rle ~e
. melhantes serviços; si não deixar o c:uninl1o 
pelo qual vertiginosamente enveredou, ha de 
onerar descommunalmente o futuro, como já 
onerou o presente pelos erros do passado. 

O orador não quer des'Viar-se de objectivo 
que ueste momento tem em mente, e que 
consiste em demonstrar que as estrada~ ex
ploradas pelo Estado exig-em um dispendio 
muito mo.is coDSideravel de que as que são 
exploradas pela. associação particular. 

Atteo.da a Cama.ra, diz o orador, e htt de 
convencer-se da ·verdade d(1 que acaba de 
affirmar. 

Na Belgíca o coefflciente da e:x:plor<:•cão, a 
:relação da despeza para a reooita é de 67%, 
nas estradas pertencentes ao Estado é ele 
56 o/o nas· que pertencem a companhias; na 
AUstria 59% nas que siio explorad:ts pelo 
Estado, 63% nas-que são pelas companhias; 
ua Allemanha o Estado dispeude 6Z o/o de 
receita, as companhias 51 ; na Prussia o 
Estado 75%, as companhias 66%; na Suecia, 
o Estado 70 %, as companhias 60 %. 

Isto, diz o orador, 11rova ou não que o que 
disse é a verdade f 

Em certa data, diz o orador, o Governo 
helga encampou as linhas ferreas do Grande
Luxemburgo, e o eoefficiente da exploração 
que era., sob a direcção das companb.ias, de 
54%, s11biu logo a 75 o/Q. 

Este facto é de elevada significação, accre:. 
scenta o orador, e vem dernoustl:'ar, até a evi
((encia, quanto é onerosa a exoloracão de 
estradas de ferro pelo Estado. • . 

Si o Estado não tem outros recursos além 
dos qu~ lha oft'erece o imposto, é claro que, 
em ultima analysé, é o povo, o contribuinte, 
quem ha de C<lrregar com o peso de uma ex~ 
plor~ção onero.sa, desde que a preoccupação 
cousttmte dos que qnerem que o Estado ex
pl• •re estraJas de ferro é exacta.mente a ta
rifa baixa. 

E' justo, diz o oracler, que o Estado, que só 
tem il su,~ dispos~çã.o o producto dos impostos, 
aggrave esses Impostos, ou invente outros, 
para constt·uir estradas de ferro em outras 
zonas, obrigando n.ssim a cottectivid:vla a 
c«lT<:Q'al' com os ouus resultantes de metho
r~uneutos IJUe niio aproveitam a toc!os ~ 

E' razu:t>el, exc!a.mtt. o .orador, tirar de 
to,_los pa.rn. d;tr n n.Iguos 1' 

Couqwehende-se :t interveo:;ão do Estado 
f'er via de ac<'io em uma nação em que não 
ln•.i;t inicintiva p:1rticular, em que o espirito 
deassochlção Dão seteJJha aio da de se o volvi do ; 
LH1. China., por exemplo, diz o or,tilor, elle, que 
é cotJLJ·ario á tlontrina de que o E;;tatlo 1!eve 
exrlot·nr estrad;\~ de ferro, seria. ravoravel a 
~u:1. lnt<Jrreuçiio por via de <l<lção; como o 
g-oner·al G;·tmt, <lirh~ « aq11i sim, de-r;e-se e:c
igil" qtte a Estado con.strt<a est?·adas ria {erro, 
porq~tc c! nutla a iniciativa particulm·» . 

Na China era tJe toda nece~sidade que do 
Govemo partisse o exemplo, po1·que alli níncla. 
não se comprebenLleu que a estr<J.da de ferro 
é o elemeuto mais poderoso do progresso,' 
porque nelh\s não transitam unicamente in
clividuos e mercadorias, transitam tambem 
idétlS e conhecimentos; porq_ue por meio del
l:JS estreit:~m-se rel~ções, approximarn-se os 
povos e ns tendencias da paz Sil avigoram. 
(Apoiados. ) 

Eill dadas condições, po1•tanto,diz oorMor, 
e uever ' do Estado construir esh•ada.s de 
Cerro. , 

11<15, pergunta o orador a Garoara : 
Tr;ltava-~ de estradas de· ferro que não 

represent<tV<tm um papel estrategico, que não 
vieram dar satisfação a um elevado fim poli
tico, porque ha de o Estado cónstruil-as, si a!! 
companhias pttrticulares o podem fazer muito 
mais favomvelmeute'! 

Falta iniciativa aos cidadãos'? Não ha es~ 
pirita de associaç;.l.o 1 ' . 

Pelo menos, na hypothese que serve de base 
a esta discussão, a iniciativn se faz sentir, 
diz o orador, e a.ccrescenta que estã. receioso, 
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cheio mesmo de apprehensões, deante da es- radt\S pelo Estado com as q_ue são exploradas 
peetativa de approvar a Camara a. pn.rte do pel~ associação particular. · 
additivo do illustre .deputado por S. Paulo. No mundo industrial o Estado como que 
referente à eoostrueção de uma estrada de sente-se deslocado, inteiramente fóra da. es
ferro do Cruzeiro a Angra. dos Reis. plrera de acçãc. que lhe é propria, e da. qua.l 

Estã. 1·eceioso e cheio de apprehensões deante não deve, sinão excepcionalmente. s!l.hir. 
dessa. especla.tiva, porque a. Ca.roarn, um des- O SR.. VIOTTI : -Em principio, estou de 
ses dias, rejeitou um projecto formulado llCCordo com V. Ex. 
~as commissões_ reunidas ~e Fazenda, Jus-
tu;a e Obras Pubhcas, ~utoru:a.odo o Govet:no . O SR.. OLIVEIRA PINTO diz que, si o seu 
a contratta.r com o Sr. bach!l.rel Honorio rllustre collega estó., em principio, de >1ccordo 
·Lima a construcção de uma estrada de fer ro com a. tloutrina, deve cooperar paro que ella 
de Cruzeiro a Angrn dos Reis, sem g-arantia se.ia ievada. á pratica em nosso paiz. 
dejuros, ou subveução kilometrica, de moLio Dmnai;;, diz o orador, o que e o principio, o 
que, si ella agora approvar a parte do ad•li- ·que é a. doutrina sinüo a consa.gração daquillo 
tivo do nobre ôeputado por S. Paulo, ellu. au- que :\ experiencia. e a observação demons
toriza o Governo a construir, elle proprio, a traram que se deveria. preferir! 
mesma estrada .: ficará consagrada uma dou- O Sa. Vronr = -Eu jiL disse que estou de 
trina, que ao orador parece Eüsa, e que s~ril. accordo com V. Ex. quanto à. doutrina. · 
de consequencias cl.es!\strosa.s. O Sn.. OLIVEIRA PtNTO acretlitn. pia.-

Essa doutrina. é . a que estabelece o princi- mente no que diz o seu collega, e serh para. 
pio de que o E$tado deve, em regra, ser em- o orador motivo p~tra sorpreza e contrariedade 
prezaria t:la. iudnstria de transportes, prin- que espírito tão adeantado como o do nobre 
cipio contrn. o ·qual protesta o orador . em deputado si mostrasse arredio dtl. boa. doutrina 
nome da con veniencia. publica. em ma teria. de •iação ferre.1.. O que dese.fn e 

Que motivos de ordem publica, pergunta. o ver :t collaboraç;."io efrectiva, pratie;~ e· real·de 
orador, :<ctuaram ao .nnimo d:t Carnara., le- seu collegn em fa.vor do> principio;; oue pro
vando-a a rejeitar o projecto a que rereriu-se, ressa. com relac;.1o ao papel do Esttdo no 
e que veio Llo seio dtl. comm1ssão como que mundo industr ial. 
consagrado por juizos favoraveis, sem discre- O que o or;\rlor vê mara.-..ilhado e dominado 
pancia ~ o estJirito de ruwh tristeza é o procedimento 

O SR. VInTrt - Nó;; sabemos o que são •la. camara, que, ba poucos dias, rejeitou o 
essas conce$s\ies. projecto trntol"izando o governo a cooceuer ao 

o SR.- ouvE:tR.A Pn.-ro - Perdão; 0 que ci•h\dão Honorio Lima a. construc~.:W de umn. 
/ todos s..1.1Jern é que o E5tado é o peior empre- estracla. elo) ferro do Cruzeiro~~ Angt·a, c a~ora 

zario de estradns de !erro. t'()V'Cia tendenciu.s ..Jo YOt(l.l• 1\ favor do aUdi-
Si ao orador fosse licito, o que neste mo- tivo do nobre •leputado por S. Pa.ulo. 

menta elle pediria a seu illustre collega e Vote a Camara como entender-e o seu 
amigo é quP. o ouvis>e, porque esper:\ a inda, direito; em todo o e:1so, (lOrêm, ao ot•ador 
tal a confiança que inspira- l he n. vercla.rle d;t ftcani. s~h·a a, liberdado de protestar- e o 
doutrina que sustenta, vel-o ti seu lado de- seu direito, como e o seu dever - elle exer-
feudendo-a. ~rà aquelle, e cumprirá este. 

O Sn. . V !OTl"X - Não interromper ei 
V. Ex. · 

a Não vê uma. razão de ordem publica que 
sir va de justificativa ã. rejeição do projecto, 
lla poncos dias, e a autorização quu se pre-

0 SR. OLIVEIRA Pili"TO - Não é isso o que tMde dar ao Governo p<Lra, á cust\ do The-
pede o orador, que deseja. até que S · E.t. o souro federal, construir uma estrada de ferro 
mterrompa com seus apartes. O que elle de- elo Cruzeiro a Angra dos Reis. 
seja. é demonstrar que está com a boa. dou-
trina.; 0 que ne5te momento pretende é tor- , Não fóraaimposlção em seu e;;piritn creada 
nar bem claro perante a Ca.ma.ra que e uni- pela doutriot\ que prof'essa, e o orador ca
<'.amente em nome dos frincipios que sustent..'\ lo.r-se-hia., ou até defenderh a medida., que 
relativamente ao pape do Estado nn. ortlem só va.n tagens trarà ao seu Estado : acima, 
economic:L, que vem combater 0 additivo do porém, ne tudo colloca o orador a sua. consci
·mustre deputado por s. Paulo. . eoci:~o, que não 11oderia. permittir-lbe seme-

Não receia o orador· e nem póde receiar a lh<\nte. proceclimento, e é por. isso que está na 
mais 1arga e ·rranca discussão sobre 0 35_ t ribuna combatendo .o additivo do Sr. Fran
sumpto, quer se considere a qustiW á luz cisco Glicerio. 
pura dos principias, quer se considere sob o A' "Primeira vista é certo que a medida pa
ponto de vista. pra.tlco, confrontando em todos rece iospira.r-se na cooveniencia publica; 
·OS seus aspectos a.s estradas de ferro e:tplo- encarada, porém, J.lelo seu verdadeiro aspecto, 
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à. luz ilos princípios que devem :,-eger n. ma- como todos reconhecemos, não constitue uma 
te1·ia e... estruda. desloe;1da da Central. St assim fosse, . 

eu ~ta.ria. de aecõrdo com s. Ex. o sa. VIOTTl:- Na hrpothese, não. 
o SR.. OLIVIUR.'l PzxTo diz que hn. de 

O Stt. Ottvsnu. PINTO diz que, na hy- tomar em con-si-leração o np·•rte; mas que 
pothes<J, ~im, como pr·ocuran\ d<lmonstrar. •lesde ja precisa díze1· ao nollre deput••do que 

P11r que nii.o é e:>te o c::tsJ da applieacão da s. lü:. esta eo.~aoado. ou antc1s não emprega 
boa do•ttrina. ~ exclam<t o Ol'l.tdor · Tt•., ta,se com pr·opt·icdade a palavra pa•oloo~rameuto - · 
acaso rle coo~trucc.;ã.o de alguma estrarla ri•· " estrada. do Crur.eíro a All~l'a dos Reis não 
ferro que vise um fim ~trat~C?; úil que vise set•à um· prolougamentn da ventr-al._ 
um elevado tim ue or(l.,m pollttcu. casos em 
que a. co•npett:ncia do ~stuuo seri(L bem detet'· O Sr:.. Vtorrr- Eu 'VOU provar que a 
min:ld,. -~ . _ • . estrarfa que ligo. Cruzeiro á linha do Norte, 

Trat<r-se de algum serYIÇO que ;.z:•cresse a de bitola estr~ito., é o prolongamento da 
tod.a coUectividade social, e que nao po:;s.t, llllha do Norte. 
ou, por uma Nzii.o especial, não de>a ser eu- o s:a. OLIYEJRA P1::--.--ro. diz que, faUando-
tre&ue i asonciacão p •rticular ~ com rigor, eorn propried:1:le de linguagem, 

Niro, diz o ora.-lor, e uccrescentn, que, con. technicamente, a estrada do Cruzeiro a. Angra. 
elle l!evern dizer todos- trata-se de uru<t es- nii.o serit um prolongamento da C6ntral, lllas
trada de ferro que visa exclusivamente um u111 ramal, e, si não ll;t engano na qualifica· 
fim índu:;tri>tl ; t,·ata-se do cnso ~:n que a e:;- ção, seriL um ramal dtvel'gcute. 
tr11J.la rle fer·ro é pura e simplesmente uma .. Entret•~nto, diz o orador, vale pouco o inci
industri<\ de tr>tnsportes: niío vê, pois. o deo.te; o qne >ale muito é a questão de prin
orndot' motivo al"'urn para. que o Estado inter- cipio,;, e port::nto prosegnin\ n~ debate • 

. venh~ dil•ect<ún:'ute, por vil~ de acrftH. clla- .:1 questilo 6 séria., .muito ma~ séria do que· 
mando a. si a. construcçfio cte semelh:•nte parece á primeira. vista, e ~ !>~arl_or ~e-.;:e· 
estr':lda,. · . ·s~mpre batet•-se ~m- fu.vo!'. da lDtctatn.--a Indt-

Ne"':\ ac,l.SO o or tdor que eSS.'1. estmd:t. e vt.fual e d~ :~ssocwç-<tO p:\rtt.culctr, trat,,ndo-se· 
util ~ necessal'ia; que ella será de gr<\n•les d·~ cou~trucçfl:o de ferro-vm~. comba.t.,ndo a 
v<t.ntn"'ell:> p.:.ro. os E~tados do S. Paulo. de iuY;t;;ü:o qu<~ o Estado procur,~ sempre effe-
?.linas':'Ger·aes. e do Rio de J:\neiro, especial- ctuar no mundo industlinl. 
mente a. e~ to 1 

o SR. VroTl'I - Quanto nos princípios, de 
O Sa. VtOTTl- O Estado do Rio de J a- accõrdo; mas, no caso presente, a questão é 

neiro é o que mais gnuhr~. outru. 

o Sr... OtlVEtr..A. PINTO diz qne sobre esse o sr.. Or.n·em.\ PINTO diz que vni eon- \ 
ponto e.~til •le !Jl.,no uccó_r·clo, e que o notll'e <t•list.~ttdo terr~oo, ao que ll1e parece, e até 
deput;trJo eompreheudera bem _quanto lll~ felicita-se por este facto. 
custa oppõr..,;e a umtt medid.<t 1uq~est10~a- . o nolll·e deput.-ulo està de ::tc··Grdo com O· 
velmente vant:cjosa ao Estado que 1mme•ba~ o~ador na q11estilo de urmtrina; jul~, porem. 
tamente repr~~enta; antepõ~. porém, de touo .1ue ess:.~ doutl•io.:\ nilo tem ;\pplícar,:ã.o ao caso
as suas coavtcções, e é por uso I}Ue assnme presente. 
cstu._ att~turJe. . _ . . . ~ . o orador 11resume que ella tem tod:t !\PPli-· 

Nao pode, sem trnnsagtr com l)rmctpio~ q.~e cn~.ão e, ll<t srlstentaç5.o de S\li\ mane1ra de 
consU~r:t ~eroladeiros, cooper:l.r pelo sil~nc~o prev;r, reprodu~irà argumeutosjiL apresen-· 
para o alo_ngamento da esphern ~e acçao oo tados, e que lhe parece vaJi•,sos.· 
poder publrco no mundo todustrrrt!~ e nem A doutrinll. é esta- o ll:st •do, em regra, 
para. o augmeoto dos enc.1.rgos que J3. peS:J.m <le\'e conservar-se (óra do m~tndo industrial,. 
sobre o Thesout•o F~dera.l. limit.'\ndo:se <t impulsionar, pelos auxílios que 

Si o Esbldo é quem !;'li-Stn. mais na c9nstru- lhe presta a inichth·a particular o espi-· 
.cção de e:;tr~Vlas de ferro; ~t o E~tado e qnem, rito de associação, e regul;)mentando, sempre 
na e~p!oraçfto deltas, mats despcmde, tA~to que seja. necessario, parn o tim,'de salvaguaz:
QUe o snlfi~iente da despeza .. é sem'(lre llllllor dnrioterressas legítimos, qu~ P?dem ser S?-cn
do que o que se observa n:>.s estradas exp!o- ticados pelo monopolio, P"'-b ,prepvtetlCta e 
radas pelas cornpanbias, salvo ·caso excep~1o- pelo ex:v•erndo espírito interesseiro da asso
na!, oor:l.dor não votnr-.i. em fa\"Or de_ me~1da. chtção p:rticular, ou p:t.rn o rlm de prevenir 
que antorize o governo ~estender rua.ts amrla perizos ·relativos i~ vida. dos . que aprovei-
a. acção que jiL exerce no C(Lmpo da. industria. tnn~e dos servicos dessa. associação. 

o SR. Vtorrr- l\!as . o nobre deputado Si niio 1_1~ iniciativa_, d2z o ot·a~or, si é · 
Mtenda. que o projecto refere-se apeuas a um nuUo o espll'lto da.D:SSOcta?LO- t?ll:tur gu~
-prolongn,meoto du. E~tra.<.l.1. de. F~rro Centr?l, tio- _é o caS<_>~ de mtervtr ? E~ta~o por~~ 
nada. mais. Um proJecto desta Importancla, ~e acçao, reah .. ando o serVIço , Sl trata s. 
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ae um serviço que interessa a toda collectivi
dade ~ocial, e si a associnção pat•tl<!ular niio 
póde, ou 11ão deve realizai-o por um motivo 
todo espeoi" 1, eis outro M.so em q11e ,., perfei
tamente legitima e necessaria a i.nter,·encão 
direct•t d" Estado. 

Na !Jypothc::;e que serve de base i~ tli;cussão, 
~iz o orwlor, m'lo se trata de um serviço qne 
mtert>sse (L toda. co!lectit·id<Jde socia l, nem de 
umn. ohra que não p<•s:;a, ou deva, pol· motivn 
especial, lSc.>I' r·ealizaola pela ioicintiv:t parti
cular; por·t:• nto nii.o ve motivo para n. opinião 
iniciwl;, pelo Ol'lbtc deput:ldo. 

Julg<\ o omdor que conseguiu, em resumo, 
e:tpôr a verd deira doutrina em relação ao 
p::.pel que deve C.Lber ao Estado na. ordem 
·economica. 

0 SR. FRA~CISCO GLICEP..IO - E.ssa r.ão ê a 
doutrina corrente. 

O Sa. OLIVEIRA PI~'To diz qne e, e qoe ell:t 
'll?- dr; ~únquist r r r, •. t:J h:nente terreno dia por 
dut, a.te COJ:!lplet:•r·se ern t qdos os c5;J•ritos. 

Em futuro pr oxirno, rliz o or(tdor, essa don
irina h:r. rio l>er tão g·~rnlmente aceita. qn" 
parecer6 estr~· nho que alguem contra. elln. se 
baja. pronunciado. 

O Sll.. FRJI::\C!Sco GucEruo- Não c Jou
trioa cormnte. 

O Sa. Or,tvc:mA. PlxTo - Causa no Ol'Urlor 
muita ;;,ti<;•Ç •o a pt'esenç~t do illush•c de-

rutMio por· ~. P:rnlo, com ((llern tem contas a 
iqui•tar. l'1e\·ondo, Jl"l' cmqna.nto, tlil:~I·nn!cn

mento que lt rf,lltt•inn rplc.>SII~tr•u1a e COl't'ent~>. 
e Cf110. sn CPn~irlcmt;úe~c~xt•·;tnhas :~ ~uestiío 
cn1 si rnzom com qne em ul;;uns paizes olla 
não ~ .. j" Jev:ula :i [lt':ltl_ca. 

O SR. f'nA~CI5(;0 Gucetno - Por quo a ns
sociaçi'io p:ttticulou· não oxploru. o Correio? 

O ~r:.. Oi.IVEII~A Pt~-ro - O O!':rdor clls
cutiri~ e:>S<: pr•n to. 

O SR . cnÁG..I.S Lonno-Si Y. Ex. entende 
. que n E~t:rdo deve nhr ir mão desse servi~. 
por '111<~ não" pre~ent:. uma ··meu<fu, coue~
aendo·o ,, qll;rlqu .~1' em prezo. ou associação ~ 
. 0 Sll.. OLIVEIRA PINTO pede que '15 
mu~tre~ rl~putn•io;: tenll :m um POilM l'l!! )1•·
ciencia ; já ~JI·uc:urnu •·es pon·'er ao nobJ'e llepi!
tado, o ::ir .. Viotti; htt de Oi'pOI't•ma:r,ente 
respnndet· 110 illnstre Sr. lhagns Lobatn e 
taml.lt~m :10 chef~, Sr. Glic··rio. que ê com 
quem tem m~riore~ contas:· a,jns!ar. 

O q••e niLo ;·ôrle é rC$ponderM mesmn tempo 
aos np rtes, que, numerosos, surgem de todos 

.. os l :d .. s. .. . 
O que o ol'ador des,ja naste momento ê 

tornnr bem rl:>ro e bem :~<>.centm\<lo qne o 
lli~no repr~ent• nte de Minas., o Sr. Viotti. 
-est:i. rie accordo quanto it ·dout1•ina. que su>-
.tenta. · 

O SR. Ymrn '-Pois não. 
O OLI~'Ell'.il. Pino diz que S. Ex., por 

tanto, so por excepção, ••bto tr;•tar-se de um 
1•roprio federal da importanci;< da Estr;>dô\ da 
F .. rro Ceutr-<~.l, COIJJO •l~clarou, fui que d~;~teu
rteu o Sr. Cha.::as Lobato, e !.amuem:~ p:trt e · 
do ad·lltivo do Sr. Glic,.rio J'el:rtr>a á Estradu. 
do Cruzoiro ll. AngrD. dr·s Reis. 

Mns, diz O O!'arlor, o illustr·e deputado r'squc
C<':~se de que, ha poucos cli;,s, n Cnmara., !lern 
que se· cunrprehenrla por que, r~jr-itou um 
pl'ojecto concedendo a. um particuhtr :i. con
stJ·ucçã:l r.le uma estrada do cruzeiro a Angra 
e de qur:, porLauto, se .,gor;• votar e. favor d~ 
couatru~·w da. mesm~~ l'l>lm.r!:l. á cilsta. dos 
crrf1·es publ ico;;,. consagr:rrit doutrina iuteira
•uente opposta >t que, uiio ji•, l'Õu•en te o or<~dor, 
mas t:t:nbom o llOl>re deputado u.cha que é 
v.:rdaúeira. 

! • Sr.. VioTTr - Pa.ra não deprceiar a Es-
trar.la de Far·ro Central. · 

· O SI:.. OuvEm.o~. PI::\TO exchl i1l;l: que 
ar·gumento ! e diz que o íllu~tr·c d~~utDdo uão 
pó:le fo•mula.!· semelhante m·gumento. . 

O Sr •. Vxour - Sallf!'l"J.ria completan'ien e 
a Oeut1·al; er<~ uma. dt·cna;~m quase e~t:tbe
locia par·a. Ang-r:.,com dept·e~in(,>âO d::~ Estrada 
•le Ferro Cectral. 

O SR. LorEs Tno\·Xo -Que fetichismo é 
esse pe~a &trada de Fen·o Cent•·.-! ? 

O Sr. OL!Vt::tr:.• PI~To - C;rrla vez com
pr·ehentlo menos os nol>rr:>s •!ep•1ta•!os, e com 
tr~da ' rnão. Di1.ern -ss. Rl~)(' . t01lus os rlias 
··p1e :l Estr:.da de Ferro Cêntr·al não [IÓd · dat· 
s:• tl~racç-;::o ú.~ c:ti;:reucins do servi<:.o ; que o 
commcrcio sente-se por isso s;•m·itic;,rlo, e que 
' lavoura. em :1Jtos brados. queix~-m; entl·e
tanto ~ilo SS. El':x. tamhem rptP. <lixem que 
nii.o se de>« con:>trnir non<s linhas, por·c1ue 
i;;.;n neprecinria c. Central. 

E·s·• maneira •!e pensar, diz o orador, não 
é b razilein'!., i: cl!ineza • 

O SR. VI~HAE:>- Agora es1;i. om mod.- a. 
China • 

O SP.. Or.rvtm~,\. PI~-ro conres•a·~~ ndmi
~al'1o rle.,nt~ iln que o11ve e rio q11e \·6 na Ca
rnat•a. 0~ DObr·es deput:Ld•·S s:u oeUJ e ai'JJt•(IJ:Lm 
1ne a .Centml niio PÓ•ie S<<ti· !hsllr' "s A~i~encio.s 
·lo commerc[o e da. l:uroura, m:os n:lo que
rAro que s·•,I>\ID coll:;tru••la:; pôr rnrti.·ulares 
'lUtr>~:> estradas qnB f!t~}•m um;L parte do 
"'•t•-rfco. u:~r11 o qual Mllrmam ! que a Central 
é lnsnfiiciente. 
. Ao me.smo t~<mpo q1te as~im procetit!m vot:tm 
me·lidas como as que h·>nten v~ssaram, e que 
•Ó visnrn matai' o gr;tn•IA P l'l\(>l'iO nacional, 
qnfl se cham>~. a Estrade riA Fel'ro Centro..!. 

Gntão, rliz o orarlor, VY. J<:Ex . votam me
didas daqaelle v:tlo: a segni llcaç-Jo e jul-
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~a.m·se com o direito de oppor difficuldades 
mdispensaveis ã constrncção de urna pequena 
estrada do Cruzeiro a Angra dos Reis 1 

0 SR. FRAl'íCISCO GLICERIO-Essas medidas 
são os erros de que falla Y. E:i:. ~ 

O SR.. Or.rvEIR.A. PINTO responde que 
a concessão a Duncker para uma estrada de 
f~rr? desta Cap_ital a Entre-Rios, e a conces
sao a companh1a Melhoramentos do Brazil 
para uma estrada, que terá o seu ponto ter
mmal em Mar de Hespanha,. 

0 SR. FRANCISCO GLYCEIUO:- PreciSO re
gistrar o seguinte: votei contra essas duas 
medid~. · 

0 SR. OLIVBlltA. PINTO- Fez muito bP.m, 
diz o orador, inspirou-se no interesse pllbli
co, -prccurando com seu voto e'Vi.tar du<ts 
sangrias à Centr;tl de tal ordem, que si;\ não 
Yotarem, a deixar-d:o profundamente anemica. 

O SR.. LOPES Taovi\o- :.N(l. actualidadé a 
Central deve ser sangrada, está muito ple
thoric..'l. 

O SR. OUVEm&. PJNTO.- Si as inP.oile
rencias das collecliYidude pudesse ainda cau
sar-lhe admiração, o orador neste momento 
não estaria. occupn.ndo a tribuna, mas se 
acharia dominado do profundo abo.timeuto 
deante do que vê. 

Mas il expet·iencia. já nií:o"póde permitir-lhe 
sorprezas, porque j:'t rtprenden muito, e snlJa 

. que as collec~ivi~<\des não teem normas-pro
cedem pelas msptrnçüe8 que as uomin:tm etn 
dado momento e llt•mnd:ts na sua souer•tUJi:t. 

Si o 11ohra dcpntado por t.!inas, diz o ora
do_r, reitera.dn.s vezes atnt•mou quo a ho:< dou
trJDa ó :1. que contln. em regra a construcç:i.o 
d.e estradas do ferro á nssoc:íaçiio 11art!cu lar· ; 
Sl por outro l:tdo o mesmo illustro dcput;Hlo 
ailirmn que a estrada de ferro do Cruzeiro :t 
Angra é um:~. neces~idade, até mesmo para 
comb:;.t cra I,Jlethora ~a. Central. que razflo 
p~aus1 t·elS pode ter o lllustre deputado para 
nao I]Uerer quo essa estro.da seja feita pela 
associação parti cu lar~ 
. A, doutrina que o orador sustenta ba de 
llllpor-se, haja o que houver, porque ell:l. se 
firmar em base solid~-o interesse publico. 

0 SR. F R.."-~ CISCO GLICERIO.- Essa é tam
bem a minha opinião, mas não é doutr ina 
corrente entre os economistas. 

O Sa. OLIVBlltA PJ.Nl'O- E' doutrina 
aceita pelos mais adeantados economistas, diz 
o orador, c só não está posta em pmtica com 
toda ?O.rte, po1'que O. politica. internacional 
em nlguus paizes, e as tendencias de absor
:pç.ão · por parte dos governos em muitos 
outros offerecem embaraços de toda a ordem 
a sua aceitação na pratica .. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO- Recorra O· 
nobre deputado as ultimas sessões da Socie
dade Eco~omica Poltica de Pariz e verá que o 
Sr. Garmer perguntara por que a industria 
de estradns de ferro devia pertencer aos parti
~ures, ~ por que não deVJa pe~teneer-lhes a 
mdustr1a de trao portes de cartas do correio e 
telegraphos. A naturez(l. é a mesma, e alli 
n1io ficou decidido qual a doutrina corrente. 

0 SR. PRESIDENTE- Peço licença a V. Ex. 
para dizer que hora está terminada.· 

O SR. OLIVEIRA - concidera-se infeliz, 
porque falta·lhe sempre tempo para estabe
lecer uma discussão detalhada dos assumptos 
de que se occupa. 

_Ainda hoje é interrompido mais uma vez 
nao porque o presidente da CiLmara queira to
l!_Jer-lhe o direito defallar, mas porque cumpre 
diSposição regiment.tl; deix~. ·pois, a tribuna 
ag:.m.rdando opportnnidade para insistir nas 
consideraçües que e sta.va far.endo, e que 
tendem todas a um unico objectivo 01<\nter 
o Estado dentro da e~pb.era da acção que é 
pt>opria no exercício de suas attribuiçõ e 
D!3CCSS<ll"ias-
(Muito bem; muito bem.) 

(0 oralior c comprimentado ,) 
...,. 

SES~ÃO DE 17 OUTUBRO DE 1892 

(Vltla po.g. 3S2 u~ C• vol,) 

O , Sr. Oliveira Pinto - Sr. 
presidente, tr~ttu-se tle materia fl:L realitlade 
grave, e eu não ficaria uem commigo mesmo, 
~i deixasse de pronunciar ;Llgumns palavras 
em relação ao assumpto, qne ;lccentuassem 
bem os receios 11 ue tenho no espirito, a tor
nar-se realidade etrecti va. a estrada que se 
projecta no presente additivo. 

Sr. presidente, nio se tmta de uma estrada 
de ferro que tt·aga como resultado ulilll sim
ples sang-rja na Central, que esta sempre 
ameaçH.da pela pltlehothomià que lhe é pre
~cripta pelointeress~: individual; não,·não é 
:1gora uma simples e pequena ' sangria que 
esta prestes a ser applicada à Estrada de Ferro 
Central: - jà não se contenta o interesse 
individual em sangrar a Central nesta. ou 
riaquella veia mais ou menos calibrosa, 
quer agora feril~a em importtmte -arterin, 
effetuando uma verdadeira. transrusão à custa 
do Thesouro Publico. 

(Trocam-se apartes que interrompem o ora-· 
dor.) 
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Sabe V. E:x:.., Sr. presidente, sahe a C::amara 
que o que se pretente com a construcção da 
estrada, que se projectn., é desviar da Central 
a exportação de um<t ZOM importantíssima, e 
bem a:;sim a importação que para ella se f;tz, 
diminuindo-se assim consideravelmente as 
rendas da Centr~J, que jà são relativamente 
insiguificantes. 

No projecto autoriza-se ao Governo a con
tractú.r com o St•. Duncker, ou companhia 
que org,wizar, a constraccão de uma estrada 
de fe!'ro de tal a. ta.l ponto, mas n~o se diz 
em que termos deve ser eiTectuado .o contra
etc. Ora. v. Ex. saiJe qua o Governo pôde 
lhr subvenção da garantia de jut·os. 

E' justo, é razoa.vel, é patriotico que a 
Cama.m. se deixe levar peht corrente, des
cuidosa do interesse publico, e arrebatada 
pela voz. mellillua do interesse individual. 
sempr·e insinmmte ~ (Troca;n·s~ ap~rtes.) · 

E' verda,le que sou ffilJitissimo f<IYoravel 
à interYeUÇ<iO pur[L e SÍmp)eS e a inidatiV;t 
particuhlr em matCJria de construcçã.o e e:x
ploraçiLo de estradas de fer·ro ; mas a questão 
não é tão simples como parece â. primeira vista. 

Ha uma estr<tilit pertencente no Est.'ldo e 
que onerou grandemente o Thesouro Nacio
nal, e eu pergunto si é ju:;to, si é razoavel, 
si é patrietioo, que, sem màiot• pondet•ação, 
comecemos a fazer conces.;ões que diminu<:~.m 
consideravelmente o valor do importante 
proprio nàcional. 

Si poclemos, sem crit el'io, fazer concessões 
desta. ordem, embora parec.'l.m ellt>s, sob 
certos pontos de vista, muito convenientes, ú 
primeit·a vista, representando, entretanto, 
um ]Japel exactamente si:;nilicativo no senti
do de diminuir as rendas da. E;;trafht de 
Ferro Central, concorremos p•n",\ deminuir o 
seu valor vennl e do arrendamento, si em 
tempo dado, o Governo Federal entender que 
davr.. por· em pratica nma destas unas meditlas 

E' mister que <t C1.rnara pomlet•o bem mt 
delillet· ção que Y«i tomar. 

Si, pt•ovontura. <\ construcç;.1o dest:1. ostrarht 
de rer·ro visa d'lr solução it cri~c de tr:~ns· 
porte, decli~r·o que estou propenso a dar o 
meu voto a favor; m~ts, Sr. pre~illente, é i! in
são : a crise de transportes d:t E~tt·a<ht de 
Ferro Central é especialmente devida il. p:trte 
construída ]Jelos tuoeis,parte que vai de B~lém 
à Barm do Pir<tlry, e, se ha: verdad~iro pllle
thór:1. em certos pontos da antig~ 3• secc:ão, 
comprebeode-se claramente que esh~ pet110ra 
é cõosequencifl. logica da obstrucção que se 
observa na. parte mais ditlicil d:~ estrad:Lrle 
ferro, é cousequencia natural das difficuldades 
de transporte do~ productos da Barra it. Ca
pital Federal e vtce-versa. 

Portanto, oeste ponto de vista, o nobre 
deputado não tem raZ'J:O. 

St•. presidente, vou justificar duas emeu
do.s, qne oJier~ço, embo:a pareç..1.m desueeessa
rias porque os rlous 1llustres collegas que 
dere'nderam o projecto dizem. que não lla. ga-
rantias d.:juros nem sul.Jeveução kilometl'ica; 
.eu, porém, entendo que, neste assumpto,
guod abwulat non nocet. 

u S1~. VXNHAES- V. Ex. esta enganado. 
O Srt. E<'URQur;,r VER.NECK -.0 projecto é 

bem claro. 
O SR. OLIVEIRA PINTO - Ülltl';\ questão. 
Nii.o me 1JO.l'ece razou.vel que a Camara vote 

um<\ questão como esta, ordenando positiva"' 
merlte f[Ue se faç:l. o contr;\cto com cletermi
nado individuo. A mitih<\ emend:1 diz- com 
rulauo ou com q11em mais yautagens olTerecer 
em ooucurrencii~ putllic;t. 

Votarei contr:~, o projecto, mas, se passar, 
peço a attençii.o da Camara paro essas duas 
ementbs que olrereco á su;t coosil.leraÇ<1o, as 
que:; esbbelecem princípios liberaes e evit:l.
rão conluios de contractos que poss..'\ffi ser 
prejudicittes [\O Thesouro. 

SESSÃO DE 8 DE: NOVEMBRO DE 1892 

O Sr. Scab:t-a- Sr. pre:;idecte, V. 
Ex. o n. cmmtr;t dos Srs. Dcputn1los permitti
,.ii.o qno• ea continue a discutir os credites que 
se pede ~:tra tt marinh<t !Jrazil~irn e p<tra o 
GX9NÍlo. 

Y. C:x. ouviu, hn pouco, o re~ucrimento do 
illltSlre d:!putndo pela Bal1in., pedindo ses5ues 
noctlu·nas, p:tr:.t ólue, atropellada.mente, sejam 
<'Pill'OYa(los os orç<lmentos da Republic..'\. · 

O Srt. ARTHUR. Rros-Atropelladamente 
com 60 dias ele proroga.ç:1.o ... 

O 81~. SEABltA-Sr. pre>idente, realmente 
é iu,tcred.itavel que o Parlilmento brazileiro 
esteja aberto, ha seis me1..es, sem que nesse 
tempo tivesse ensejo de votar os orçamentos; 

De qllem e a culpa, porém, Sr. presidente? 
A cu 1 p<t é do governo, que demasiadamente 

demorou a remessa dos r~latorios, que tem 
ol:>tigação de submetter il. consideração do 
coa !..rresso-

A ~culpa recallo n.inda sobre a maiorià desta . 
ClJS;J. que g;)stou lougo tempo ))U.t"J. votar a. 
amu'istia. para as victimas cios decretos dicta
tori:les de 10 e 12 de ab~il, entre ns quaes 
havia membros do Congresso Nacional ! · · 
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A culpa e daqnlllie; que quizet'am ~ner~~
dejar c .m a liberdade e a. honra rie crdada.o< 
bràzileiros, em troca da_su~ten:ação dos n(:t••:; 
i'-'"Dom nios·•s rlv governo, act<•S "-tte .. ta.tol'Í•.·S 
,L Contititniçib, d<~. dig-ni~a<ie do CüngTe;;so: e 
dos bt·io~ lia. u • çlo ! (.4.poiculos, muito .f;euz.) 

comparec~r a mna sessão para satisfãzer ao 
tninbtt•o; ~ um ot·gão do governo •.. 

O Su.. Fa.\NCisco SoDaú- Apoiado; e este 
é nm recurso p <rlamcn tar. 

o "'P..; SEABRA - .•• b.l fosse o grao de 
con :1anç;~ que se de-p,sita.sse no mini~tr . 

Culp~dos niio são, certàmente, nqnelles r,ne Portu.11 to. niit~ fiz injnria uo nobt·e deputado, 
torlns os dias cornpal'ecem ás se:;sõ~s. e "stã.,, quando riis~e one S. tü. jklo apoi<> que p•·e~ 
sempre (Jl'O!lll'tos parao~ trab;tllros ela Cama~~·· . ta va. 11 o g-o'7ei·no tinha.-se l'eti•·adn <lo recin-

:M>ts, Clllpa.Jos são os que J1z,~ram p~:,.ede, t:>. (A.pm·tcs 1iioZe>ltos inte:·;·ompem o o:·ado1·.) 
p:rra •tue o project-> rlnu.nceiro não f<l5.;ce vo:a- o Srt. PRBStnEXT~ .,.... PHÇO tiO< nobr~~ de
iio; a !Helle::; que, por uma m:ol etüen u,~a d('!· putado~ quB rleix.~em ci or,.dLJr continu .• r. 
ilica>;ã.o :oo "'overno. quarem consentn· no e$- · · . 
banj:n;rent~'tlns diaheims ··ubl 'co· O Sr!. ~EAEru.- Sr. pre~rdente, como :•ca-

, · 1 • •. • ' ~. t . hei de uffirm:u· à Cam:•ra <los Srs. Depu-
,. Sr. pr·l:l~H!ent~, e mbtet• dm: um OPÇ>LID"D -" larlos t::il. minha ass~vera~ão não ha Benhnma 
ül!!n? ~a k.e!Jnbil'?''l, de_nc~oruo co_m as no.,sa~ <lffen~<!. c. ouem quel' que se-ju. (.Ap··iados ge-
condiGu% tlnancen'fl.s; e ruJ.Ster uao arra~tar mes.) • 
o pn.1z a nma b;~m~;trota. 

Si porTentnra, S1·. presirlente, o illnstre O S:::.. SEVERL.'\o VIEIRA- Então ces~a a 
depntado 1Jela Bitl.-rill· de~~ja.~·a _ap;·es~'• l' a otr~rsa qn:~. em repre~alia, foi <h1·izi i:t a 
IJa~S:<;;ern dr;s Ol'Ç>lmentos, p:t.r:1. n:wse ente:•- V. Ex:. (-lpa1·tes. encrgicos c {ol'tes Jl1"0iesios 
rar o P<tr·lamento, ~er:1. que o g-ovd'DO e~t·l.i•• da. ;;tino"i"'ia.) 
::.utoristulo a. àespen•Jer·as \'Cl'IJaS nece~ ri~" o SR.. SE,\BRA- SP. pt•esi lente, qunndo 
pal'a o S!!Pviço publico, S •. Ex. rlevja ter ~ido ·Jccu~<lcão houvesse nas mio \las exprel:sües, 
o prime_iro a n1o ev·!t.t!' :1. vot;-..çilo do proje~tu ~ •111 rel:tçüo ÍI<Fleltes qr1e se retir·a•:lm <!o re
:financelro. . I cinto, ett •. accu~açüo Si· ria simFie:;r, ent;> po-

0 Sr.. ARTtn;a Rros- Realmente, pai'([ I I e 11tic·•, e f!e~de então na c!:• teria de o!Ic!ISíva, 
não clllnpat•P.ci !lm dia, vem o nobre deputa, lo e seJ·injnstirica>el .. (r1poia~os.) . ~ 
f;<zer f<:; ta ;u·cu~nç;1o. 8 nqnelles que comp;~re- Po•·qu<>, Sr. _:Jre~11lent':, e dos pm:lamento:;! 
cem p••r. ·'· discntir-,;e nni•·a.t~H,nte_ cer!os , dP.- ,

1

,,, ni_n!.:nP_::l~ o Jg~ora, ~1·~~:~r-se m~11~ns vc:t.e:s 
ter·mn:~dos "~snmpto;! O que d1z V. E:.:. :!. "s \·oi açu ~ da;; mat.·ri.,,, po~ e, L, on por 
rc~peito tlc~ses ·~ •<Jtlcile Ü1t.:r•·sse do governo. . 

o.;r:.. SgAER.\-V. E~. fezcausacommurn OSrt. i".!' •• \.";l;GIScoSODl\E-ln~lusivc o d.:t 
Clla: nqtl•·tle~ ~ne r·ct:~r<!ar;tm ;t p;c,;.-<:1g.-m d1 • •u::enci~. 
p!···i~cto, sirnpi~!:Smente par<t S<Lti:;!à.z.:J' o mi- o SR.. SE-".RRA- Per-reit:tmente. 
nistr:o da f<l.7.~m!a. 

Por·t.nto, em TJrimeirn log:1r, [l(mhuma 
0 S~ ARTHWn. RtOS (cont. t,:;11J~~t7~")--Si O aCC!lSt.lÇtlO huuve Ol~ f]UC~ ~lis~e cu111 r;! IHt;ii.o QO 

nobre r!epnt.,rln l'az P.SSe .inizo a m1•11 r·e~p·•ito 11 ,.,_.r,~ rle)'ut•t-!o peb Bo:hi:1 1 e <lep:·l:;, .~i ao
da-me o dil•<>ito rle clize1· tamhem f'(lHl V. ~~x. c~ts<lçuo 1l<•ll71;l5~e, !HlO ,;erlu ella o1ft:n~1·:a <los 
pr·oc11' o·r apl'eS:><~r a. pas~a.~em •In projectu. ,11elí!ll:·e:-; do digno represent"11te <ia.lut?lle 
un'c· • r~~ente p.lra s.-tt i~l>•zet•o 8 nco rb !{e- e:;tado. · · 
:pnhlicn, p:Lr>~ s:~ tiRf<t7.Cl·o. (!la ·~woltls apw;·l~-< 0 Srt. Fn.,\XCl~CI') DE ~L\Tl'ns _ o cre•lito 
~BhC•tJr:;·aeg dos S~·s. depu~·a.tlos da ;niJ:·rt:a-.) · 1 

não pn1lia se!' vota•lo sem profiv1 1" •·lll• y,e ; 
O Sa. Sr-:aBRA-Só eu .;que tenho o diteito ,~v. R:-:. e~t:í. ;,n::.lyAAn·ln-o vrorun,.Lu"~:ute. 

de re~potvler· :1. e~ te aparte. ( l'roc(l.m.-sc r-w:tos e!parlc.s.) 
!levo 1·e:-;pot1der ao _nob:•e deput:Jdo poh• 0 S p TN • • _ 

1 
ttenç~o. Eu ,,ert.!dito 

Bah1a, o ;s:·. Arthur Rtos. P". :-~~lDENTE . ' ~ . . . 
r . _ , • que os novr·e:; tle tmt:tdo~ nao Icem ou~"J lD-
:> Sa. /' .. l?..THUR. Rros- Eu e ')Ue m:.o uevw.j t · re~se :;io·io ver bem clJ,cutHlo o cr<··'lto, e a 

re~pOiide!', pol':J.Ue t~«tCCUS<•Ção de V. E:-:. não d~cu,~ilo ,Jestu. maneit'a n:'io p&de .,ontlau •1'. 
:me c:~be · ( ArJO~ados) Peço aos uobres dep~.~;t"dus que 
· () Sa. SEABRA- Sr. presidentê, n:io sel'i:l nàu intenomp::m o orndor. ' 
indigno do noht•e depr1tado, como nào ~"rin m- ..:o Slt. R;::Tt;)na- E o re~imento rermitte 
di,..no <la m·.ioria ''m•g-<1. do go\'erno :J.~tual. •• IJU" na rlist:u8siio dos crcdit"s r r-<~.b·~Se _de 

O Sa. ARTIIuP. RIOS - Eu uii.o t.lisse n polilicu. gerul ou U.~ Olltra qualquer mate:·ra.. 
V. Ex. que :sou ami:<o üo governo. Sou in- 0 S:r... PRRSIPENTE _A C:,mara vin que 
teiJ•:.menti ind~pendente. não nz nenhums1 observae:1o (jU:lnto ao trrndo 

O iiR. SEARP..A - ••• nã.o seria. in~igno rl<'!! po.- que <> or:vlor està discuti11do ; ag-01'?-, 
nenhurn dos. membros desta casa, d~ixar de quanto ao nobre deputado tlizer que o reg-1-

• 
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mento permitte no. discussão de creditas o de
bate sobre outras materías, de,·o dizer a 
S. Ex. que está perfeitamente equivocado. 

O SR.. SEAilRA- Sr. presidente, o nobre 
deputar! o o Sr. Franci~co de Mattos, inter
rompen-J~e com um apn.rte, dizendo que eu 
e5tl!va d1~cotmdo proí"un,fameote o credito, 
~u··ndo eu tratava de rcsrondcr ao <qmt·tc 
1nsultuoso que me foi dil•igido pelo nobt•e 
deputado o Sr. Arthur Rios. 

O SR. AU.THUR [\ro;: -Não tivtl inten~o 
de insultar a V. E:,;. ; mas a umn. a:?g-ress..1o 
corres1'onde outra aggres~iio. (.-ipm·tcs.) 

0 S~. SEABRA- A retirada. dn. minoria. do 
g-over·no, na q11e>tfto banr.nrin. l)()dia corr•e
sponder a intuitos e couvenieoci~.s politic,,s ; 
entret<>nto, quando eu rlizl:t isto, (]Ue rP-sp,.n
deu o nobre deputailr~ l\esp(lndeu aue nó:> es
tav~mn~ <HJUÍ por c~.nsa de in tere-s~~ rlo Ba•:co 
da Republic·~- (1'hmu;~·osos apw·te,<.) A Camaru. 
comprellende qne nrw Ira Injuria maior. 

V. Ex. dtlve-me J'azet' justiça ..• 
0 SR. ARTRUR RIOS- Sou o prim~iro O. 

fazer-lhe ,iust!ça, e arespcítar ·o seu cur-actGr. 
O _:'R. SF.AlW.A-••• porqne, quantos me cn

uhec••m ·s,llreltl qne sou mcapaz do votar com 
outros intnitos, que nii.o ~ejnm os in tel'eo;ses 
da Reprtblica e o int.,ressll geJ'al da N;1çiio. 

Sr. pr·e;;idente, cstil.S injrll'i:lS são tCldos os 
dias irTO.!.!':v!a~; rlizem. rru:.t~i ljnOtioihn:~mPnt••, 
que ••f>tnmos nqui com inü~re~s~:;:contr'1rio;; :~o:; 
d~ p, .. trht ; m:~s, St·. presideute, llcnllnm de 
uos prfJcur·ou ainda s:1iler rpwes os intuito~ 
e ill ten'!S~,,~ daq nc li e:> q a e vot" ram pel" co
omp:~~;io: tl aiurh não o lez, pm•que uin;mem 
tem ol rlireito de snppo!' l]tl~ nm rept'c'Séllta.nt!O! 
cl:.. N:tção vnt!l r·m rle5:tccol·do com sn·· con
scienci;t, coutr:r suas conv'ccJes, e com o rll'o
positv r1e s;rti~fazet· a. outt·os i:ltuitos que urro 
o bem g-er·al. 

o S1t. lxpro oo BRAzrr.- São quostões 
iniligo~a.,; rla. Cnmtn~t-

. O SlL SEABRA - Os nobr!ls deput>Hlos. ~>n
tret:~nto. não cr~~sam de fazer-no:< incr·cp,ÇÕ"S, 
injustiças, •le lançar-nc•S accusações infnrt
dada~. t<ll vez, p;.ua pre>"rnjrc-m o rp;e SP. I lJ,., 
poderi:~ dizer, si estives'e nos nosso;; hnbito~ 
o bsulto, e si, potventr;m, Jreds:r~s.·mo~ 
deste~ mei••s, p :l'<L mo~tl'ilT't1lOS a. o pa iz n 
justiça e vc,rclade da c:m,a que ilefenrl•·ll•OS. A 
injuria <io noln-e dept!t>do h-ros·ada àquelles 
que ~·ot<l.l'am pelo pl'ojecto ... 

O SI~. Al~Tll'UR Rros -Já declarei que não 
hnvht in,jnri;~. 

O SR, S>RABRA - Si S. Ex. r~>tira o que 
diSSB, não t•~ nllo o rlirCl i to de i n~istir. 

Os.... ,, RTirüR R10~ ....;;. A resposta. foi pul':l.~ 
!nOUte condicional. -· 

Cam:t:rn. -'· G:l 

O SE.. SEA:SR..-\. - Em relação a V. Ex. a. · 
minha :ls;er({ão porleria ser ver•l(ldeira, sem 
ser ill,j ur·io:m, ao p~ ~so q 11e, em rela~;:lo a nós, 
;~inda me,mo con:Hc:ional, é injnrio~a. 

Si é condicional, dil di1•eito á. resposta; mas 
si l'etir·a, mesmo condicionalmente, é outro 
ca,u ; prmra·· mn:la condicionalmente é inju
riOSL a exprass:io usada por V. Ex. 

o SR. :\~T!lüR Rios-Explicarei elll tempo 
opportuuo. 
OS~>.. SEAS<tA- Sr. presidente, o nobre 

d~prlt:orh :rii.o póde o nonl tem o >lireito de 
vir ao P::tl'lmneuto razct' insinm\çõ~;; dotquella 
aatureza. 

·.' UIU tri~te e de.~gt'<l.Ç·Hlo exemplo este 
que e~t:lnws dando ilf]Ui todos os diõ1s. 

..-\ e~t:,s injnr!as irr-ngndas áqu~He~ que não 
comm:mg:om as mcsmns idéa;; de um gover·no 
•l•• <lepo$iÇ0<~;;, deport:oçOes, asS<1S~ímrt,s, nõs: 
nfto des.:eP•os a re8pooder ; deante de 
nó:> ten:o~ '' p!tl'eza <!~; n"s~as con~cieneh\s; o 
lll<>vel patr:oti.-o de oo~sas ucções, !S<~ndo, como 
é,· os inteJ·e~s~s da l:'ottria, deixam•'~ o julc.-a
mento (h 1•osir;ü.o que arp:i temo~ nssnmido no 
fntur·o, it hist•-ri;t politica elo paiz e ;:o cri
teric~o .in~'l.::l •h ~ação, 1}\le tem rle jnlg«r
no;;-. a todo,, opprc~sores e O[Jjll'imic]o,, os que 
def•-n le:11 n ilber·dade e os que apui<\ln a di
ctadui'it. (ilpo:~do." : muito bc~n.) 

E:,t;~:;; i::jtH·i:~s pro Jnzem o mesmo errei to 
~ue a;; cu~l;:u·atl:rs para o ar, que \'Oitam soiJl'e 
::s f<:ces r.los f]lle :.1:; ntiz••1m; rlilo r;:1hrml ~olore 
nü,;; porqrw o~ uo~>Os bz·ioti, :t nnss:\ rli;;11itht•le, 
a. noss ... Cl)tl~eiec<:i:t e a Jl1!!'eY.:1 de tHlSS"S sen
limentc•s e~trto muito ncima dosla.sac"u~ações 
int:•m;ootc,. IJUC ,rro leitas urtir:<'m ·nt~ l'"rn. 
pr·orln~ir· cli'·it.o no tcnimo dú~ inc:!IJ!os e. rios 
que n:i.o ~e !nt•n'P.S~am pelo~ negooclus 1111hiJco,;. 
~6 po:lem imÍ:'rcs~iOllttl' c.os i·Uota~ 0 incon

scfent.,s. 
Com a ponta. ,·lo p·; f:t~emos vol'nr t::e:;. in-. 

jn!'i ~ il::; ·t·g-:~nta elo~ rp1•· :os ;-om'b11n. 
Vou agora, Sr. presidente entra". tendo 

re,, ... ud.ido ao <LIJ:J.l'te do nobre deput:1do, n<~. 
analyst• .ro c!•edito enorme qne se pede p r·:t 
os i\!inist•·rio::: d>t M•t'''lllla ,. Guerra, pret.en
clen•lo rielliliUStrur que() qne ll!<· traz il. trihunu. 
é o ~nmurinc~nto do de\···!' e niio ... nt 70 poli
tiro ; co;uh .. teJ,do._coruo já fil-o, na ses~:i~ tle 
hnntem, ~~ conces,;\O ue s:·mefh:r t1t~ cr·e,!Jto, 
sur•ponho defender os in te: e -~e~ ~er·ne~ da 
N':ção, os inter·cs:;es ci>.l. iiepub:ic '· qne eleve 
pr•H::U!':lr m;mter· a paz e as "elaçêie~ rle_ ~mi
zar:le cJm :·$ naçõe~ que a cel'cutu. e os 1·1 ~er
e~~es d·• povo, ja t1io sobrec:u·rc•g<tdu de 1m
postos exces;;i>·os e vexatorios. 

v. Ex. t1~111 O.."'-"istitlo tnrlos os rlias appel
l:lr-;;e jl\\1':\0 1"-'l.!~ioti.:rtlO CO!Il(Htl'tna ele ~·tter
z·a .• "rgn111ento .;t(l tcN~,·em, par<~ approvl!-ção. 
do ererlito. 

I;;to ú um arg-umento muchi:~.velico. 
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Nós ouvimos o nobre deputado pela. Bahia 
pedir >ot:tção nominal, para. que a Patria e a 

·mar in ba nacional pude:>Sem couhecer q nem 
eram os seus inimigos. 

De modo que, Sr. presidente, s~o inimi.,.os 
da. marinha, são inimigos da. Patrh\ aqueftes 
qae votam contra o credito! l! 

Pois bem, Sr. presidente, a nossa p0-
siçilo nesta tribuna, nós que votamos contr1' 
o credito, estájnstitic~da pela inanitlade de 
semeillaute accu;;ação, porque temos demons
trado que não ha necessidade da approva
ção deste credito, que elle é um esbanjamento 
dos dinheiros publicas, que no estado das 
no:>Sa.S finanças é impossível sobrecarregar o 
povo, que morre de fome, de mais ~e en
cargo. 

Sinto estar em divergencia com os meus H
lustres amigos, deputados por .Matto Grosso e 
Pernambuco, que sustentaram hoje a necessi
dade de taes credites-

Fallou em primeiro Jogar o nobre d~put.\do 
por l\rl:ttto Grosso, o :Sr. Caetano c.le .Albu
querque, que sustentou ~ creditas, sob a. 
ameaça de umit guerra. · 

O SR. C.u:TA:-;o DE ALBUQUERQuE - :-lão 
apoiado ; sustentei-os como urn<l. uec~ssitl:1de 
que reconheço ha muito tempo. 
·o Stt. SEABR..,- De duas uma. Ou ha 

necessidade urgente da concessão dos creditas, 
e então a guerm est:\. immineute ( apoi~ulos 
e niio apoiados) ; ou não ha guerm immi
nente, e neste cüso não h:t necessi hde ur
gente da votac;ão e concessão dos crerlitOl>. 

Pois, quando nós adiamo.> os soccorros 
precisos pam o. desenvolvimento dns forças 
vivas llo paiz; quando nõ:; adiamo:; os t·e
cursos que solicitam a lavoura, o commercio 
e a industt'ia; quando no Pnrlamento a com
missão c.le orçamento vem dizer qae· ternos 
um grande ·ae{.cii • qua.ndo não t emo:; um 
só •intem nos cofres publicos ; quanuo o paiz 
luct:\. com o deseredito no estmngeiro, e no 
ioterior lucta com ;rra.-es dilUculdarles llnan
eeiras, póde Yir pedir-se est;t enorme qnan
tia,_a não ser paro. uma necessidade nrgcntP., 
a na.o ser em um caso extremo de guerra 1 ! 

O Sa. F UttQtmt WER~"'ECK- Então é pre
ciso e:;pera.r pela declaração de guerm 1 

O Sv.. SEABRA.- Sr. presidente, o ap:trte do 
nolJre deputú.do me inte1'rompeu exacta.mente 
quando eu ia procurar saber si l'ealmaote se 
receia a.:gumrL collSa, por isso que se pede 
q~antia. tão_elevada_ O meu nnbre collega 
d1sse que nao devemo; esperar a d.eclar;tÇão 
de guerra pru-a. nos n.rmarmos. 

Donde veem esses receios de guer ra, si as 
nossas relações são as m;lis cordeae s com 
os nossos vizinhos~ Que a.ppt'ehensües são 
estasJ 

0 SR. FURQtm! WERNECK - E OS grandes 
armamentos 1 . 

0 SR. EPITACIO.PESSOA.- Por que hão de 
ser contra nós~ 
., O SR. SEABRA- Já respondi hontem, a 
este receio de armamentos por Jlarte tla Re
publica Argentina. e vou respoll(ler boje. 

Em primeiro Jogar, Sr. presidente, devemos 
pór em duvida ess;ts asseverações a. respeito 
de grandes arm:ttJ!entos, porqtie niio temos 
documeotos officmes, e esses documentos 
podi:•m ser conhecidos pelo nosso ministro na 
Republlc;t Argentina; é paro este e outros 
casos que temos diplom<\tas. 

O SR.. Pm.ES FERREIRA - E si os do
cumentos existem, não devem ser trazidos ao 
Parlamento. · 

O SR.. SE.:\.'BRA. - Em segundo logar , com
twehende-se perfeitamente que a Repuhlica 
At·gcntioa arme-se, p:>rqne ella. tem odios 
an tigos com o Chile ; e, si ella está em con
tinuas desavenças com aquellt\ r epubliea, · 
para que havemos nós de estar n. fazer eon.
jecturas a respeito de intenções, que a.liàs 
podem n~o ser verdadeiras, iitzendo nascer 
odios contra nõs, da ReTJublica Argentina~ 

EnfJterceiro lo .~l\r, é natural qua a Re
pubüca Ar~entina esteja. se armanrlo, pela 
razão seguwte : nús sabemos os desastres que 
ultimamente soffreu a republic:t vizinlla, 
ab;thuht por grandes commoções intestiuas, 
que deram em resultado grandes estragos 
de seu material lJellico, e destlo ent:io, logo 
q•1e voltou a. época de paz e tl'auquillidade, 
parer.e natura.!, intuitivo, que procut\: rep<\rar 
aquelle material pardido. 

F:is aqui um motivo c.~.teg-or ico, de ordem 
soberana ; ú.m motivo, que se circnmscreve 
no,; limites da sober·ania. territoria l dos Es
tndos, pelo qual a Republic:.t Argentina está 
repa.ta.ndo o seu m:tterial bel!ico, tlis:>ipn.do 
pelas commoç.-ões intest inas que so[t·eu. 

i~otre nós, cuja Consti.tuio:;ií.o estabelece a. 
arbitr;:~gem, como meio tie resolver as ques
tües internacionaes, não podemos, por uma 
~uppo,;ição de que os nosso;; vizinllOs se ::tr
mam, atllr!Y!ar ao povo bra.zileiro que est::tmos 
em veSJ)eras de uma guerra.. · 

:Agora, Sr, presidente, o nobre tl~putado 
diz que si porventura houvesse alguma notn. 
diplomatica. ell:1. não devia ser manuada 
o.o Parlamento. ; 

Pois, para, estes c<>.sos é que n. nossa Consti
tuic;áo e o regime o to desta ca&1. estabele
ceru.m as sessões secretas. 

O SP. . PrREi> FERREIRA - Mas no dia se
guinte, os jornaes sabem mais que os que
estiveram presentes a essas sessões. 

O Stt. SEABB.A - Ainda assim : e prefe
rível reuoir~e secretamente o Parlamento~ 
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e ahi serem expostas e discutidas as appre
hensües do governo, a estarmQS dando e~ te 
espet~tMulo triste, tristíssimo mesmo · a se 
estar <tqni, no seio da Cam<l.l'"<\, em sessão pu
blica., conjecturando guerrt\S, 'Provocando os 
nossos \·izinhos amigos, e alarmando o espí
rito publico e a. tranquillidadedos brazileiros, 
aliils t:i.o necessaria par:t a cons11lidnção da 
Rermblica. 

Seri", certamente, muito mais patrioticn, e 
preferível, que o Congresso se reunisse em 
sessão secreta, do CJ.UO o Sr. mi.,istro tltL ma· 
rioho.escrevesse em seu rclakrio aquellas 
paginas que hontem tive ocetlSi[o de ler pe
r .mte a CtLmara, nll.S qu:1es S . Ex. affir:~1a 
que a nossa. briosa marinha. está desorgani
zada, 11ue não tem a elevaç:,io de sentimen
tos que era p:u-.. desejar, e que niio possue 
hahilit;~ções precisas. . 

o armamento que se quer .obter, na. paz. Si o 
arm:trnento na guerra serta para nos um sa
crificio, o a.rm:tmento na p i\Z seril1. uma. c;l.~ 
ttslro[ih.c ; si o armamento na guerra é um 
gt•ándc onu;, o armamento na prrz é um ••. 

O Sn. Pnms FERHElRA.- Isso nito passa 
de plÜt\ vrües. 

O St~. SE.'>.l3RA - Não são Jl!ÜtWt'ões; esta 
c! que é a verdade. Paru que armar-se o 
ex~rcito ntL pttz ~ . 

O St~. PmEs FERt:EIRA.- O soldado pre~ 
pru•:l-Se .just:tmente na pa.z. N:~ guerra. do 
.Parngu>•Y S:J.<:l"ilicou~se muito; cithdiios, por
q•lc ~:lles não tinlmm si, lo \HC[larado:;, como 
devilun ser. 

O St~ . SEABRA - Sr. pri!Sidente, o que 
faz o soldado é a sua consciencia. . • . 

o Sr. . PIRES FER.aEIR.A. - 01-.1., senhores ! 
A consciencln. do solr.l:.W.o ••.• 

l' ermitta V. Ex. e a. camara. que, em oome 
dos briosos officiaes da nossa. armada, eu pt•o
te~te cuntl".l. tnes iujurias ierogadas pelo 
Sr. ministro da marinha á a1•mrtda na.cion:Ll . O Stt. SEA.BRA. - V. Ex. está muito cxal-: 

S. Ex. cet•tamente uiio pesou o vnlor d.., l<tdo · .. :., · 
que escl'eveu e uem mediu a responsabilidade o SR. PIRES FERREIRA.- Estou enlt)lena 
do que avançou. par., ou.\·indo :J.n nobre deputado. 

Qunudonttda, o amor a di~na olasse a que ·11 1 pei·teo,;e, deveria ter impedi,.lo a m;Lnifesta- O SR. S!l.ABRA - Sr. presl an c, o que 
çiio de um juiw, alias tão injusto e iurun- fn~ 0 ooldtttlo. · • 
dado. O Sit. EsPIRlTO SAxTo- 1\ão ha soldado. 

Pensarú o Sr. ministr·o da mat·inhn que 0 sem instrttcç;.'i:o, sem U.isciplina e sela armas. 
et·edito r~h:tbilitarú aquelles que S. Ex. l'aputa o s1t. Pmru; FEt'. ltEIRA tliL outro n.par·te • . 
sern quahrlades moraes 1 I . . . · 1- !i 

Pat·ece-!lle qtte até ab.i nfto iri~ a iujuri:t 1 O Srt. S8ABH.A -\·V. Ex_s. tJ que ~s :.to a.. 
lrrog:vh pnr s. Ex:. I r.eutlo dcmorat· '~ approYaç:uo do cred tto .. 

Sómente. repito, em ca:>o de g-uerm. se ju:;- O St~. PlttES FElun:m..l. - N:io a pot:tdo, 
ti ficaria a ~•ppr~Y.tlÇÜO ole t;.\l ct•edito ti~ :30. 000 l eu_<ü ti u~j? que V. E.~ •. Pl"OVe tudo ([Uttnto 
contos ao cambto de 27, o que quer d;zcr, que qmzet· ; e;;ta uo seu lltretto. 
ao ~t\m~io actut\1. semelhante credito se ele- 0 sn.. S l"-l.nRA _ Sr . pi"C:;Iilcntc, o 11ue 
vm~.l t\ ::>0 ou 60.000:000$()00. I La-. 0 solo:aolo é a 5u:1 cot~tp;cm, n. ;;ua can-

O SI{. F..sr>IRITO SA:-.--ro - Seria preferir-e! sciencia pa tl"iotica, a SU<~ di.:;ciplin;t .... 
que uesta. cliscus;;ão não se hllasse em 0 St~- ?mES Ft:ur:u~A - Ma5, si elle 
guerra. uão é so lt.bldo !. .. 

O SR. ALPt~ lli)O B_AR.BOSA - Não ê este o 0 sa. St:AB!U . _ Pois· v. E..._. quer me 
pensamento do credito. n.l;tcar qu1<odo eu mal entro pel:~ portn. da 

O SR. 8EA.DRA - Bom ; neste cnso, eu Ja 1•11" 1.bixe-me eutrar mt saht de visitas . 
não tra !.arei Llaqu~lles que SC referem á o' S p E . FERREIRo\ _ PoiS não . 
guerra ; porque o tllnstre relator da eom- a. lR ~ 
xnis:>ão ,[e orçamento, justificando o credito O St~. S~>ABR.o\ - Ouça-m~ oom a mesma. 
atllrmou categorict~mente que a sua cooces~ r·alma com que se baterw. nos campos 
são errt indispensave\, porql!e poderin.mos ter de bntt\lha. 
uma guer•·a ; o Sr. F!·aucisco de Mattos, de- o Slt. PIREs Fl':E.aEmA - Eu podia re~ 
putndo pelu. Bahia, intimo do ministro d~~ m~~- spondel' com vaut.'\gem ~· S. E:c . 
rioha, intimo do Sr. Vice-Presidente d<t Ll-e- 0 St~ . SE,\BRA. _Estou rll.zeudo justiça. ·. 
puh!lca, disse-nos aqui, que esttW<\mos ame:t- :L \r . Ex., sn.be quilo to 0 ltprecio. Eu. tlOtlia . 
çados de desintelligenciu. com n, Republic.• tllzcr a v . t::x:.: ouç..-.-me com aq>1ella p~z e: 
Argeotin<~ e que esse credito era ~dido por t•csl:rtW!àO com que support.~mos 0 exilio e .. 
causa de uma guerr.~ provn.vel. - > 

Desde que a · maioria vem hoje clizer, a.s priwes ! · 
que niio nos ameaça uma guerra, vou deixar o S•~- PmES F ERREIRA. - Eu ...-i as queixas 
estes argumontos de pnrte, para eac:u-ar de l:i. o não vi esta. resignação. 
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= o SR.. SEABRA - Nós est'l.mos resignados o Sa. _.;,J,FP.Eoo BAuno:>A - Eu appellei 
. e não temo~ quP-ixa ; sopportam(ls to. lo:> os par" ~·· F!>ança e Allemanlla e taml.Jem para a 
m~t·tyrios como um imposto la.nÇ~~~lo sobreus l"tept:tblrCil Argentina. 
no~~as vidas e sobre ~s nossas conscienci<~lô. o Sr1.. SEABIL\ - Pois, e poosiv~l, Sr. pre
Esta.mos t·e~ignado~ ; o que quer·<~oroos ti qne sldomte, é razoavel qne se tm;.:a., tmra jotsti
·est:~ ,;:eprtblica sej<~. real e verdarleir·" e nilo ticnçã0 do grande arman}euto que se projecta, 

· uma. republica ma~c:oradll.. (Apoiado~.) . s"m .. J\l:oot"'s exemplos ? 
Por i~to, é que fazemos opposição e não Qaem ignora. as condições ela FrilO\oO:\ e da 

-vot:unos por este credito, que é o di,;per·li~;o .\llnm::.n h a. 3 
dos dinheiros publicos. Ali i h:~ a. nllcessidac!e de nm:t paz at•mada, 

o SR. ,\LFREW SAr:mos,\ _ Acrerlitn no tlorque a,; uaçDes estão a cad:L m••mcnt o re.
C:eillado uma im'asão oo agg-t·~;:;iio; mas aiJ.UI, 

pa.tt·iotisrno rie V. E:t. ; m:l:> esta apo·cc:ian<.lv ;•o:· ccnlissiio mesma do:; nob~es deputudos, 
mal esta questão. julga mal;\ mai01·ia. n>ln !ta semelhante receio. 

O St~- SEABRA - Não estou fazenolo ioj115- Vi>emos ern paz com os noSSQS vizinhos ; 
tiça a nin!rne:n, poi:; ;;on o primeiro :o. atrit•- niio tllmo;; ,:oiv;'l.li la•lcs com a.s unÇões que nos 
mar •rue •t'1uelles que vot"m p<;to Cr· ·dito ,.i n Cllr•:am ; t\~mos na Co!lst•tuicã.o ola l~<·Jlllb l ica. 
tã.o b:•ns patriotas co:no aquelle.:> que votam c mP.io p;ocilico para a solução das rl••sintP-!li
eontr':l.. • :..-enci- :s qne p.)l'vcutura. apJXll'llç:•m nas nossas 
. . Mas, espero que, ao meno:;, <!S DCO!'CSdepn-~ r-.:J .. ç\ie:; intllJ·O;JCionae;;; a que ve•o~m, :'"•s, os 

tarlos consintam. sem·rne interrompei·em, I'}Ue exeru plos (h Fr-:.\llÇ<'l. e da. Allenranll", naovões 
-eu extei'Oil fr-anc:1mente os moti>os J:lOr qut! i ni :11i;.::a.:;, e 'Jtl 'l alimentam irreco11Ciliavel e 
-votamo::; Co)ntr~~ este credoto. . eotratlll:;do o:.lio um:~ coutt-:.t a out!'lL 1 
· Jã <ttTit·mei, Sr. pre~i ·lente. f)Ue, si ~e tl•:o- Se:o;elhante exemplo, para. just!lillt\t' o sa.-

tassll de uma emergencia de guerr::., cst"-r ia.- crilicio qne se ]lede ao povo, j ;i._ tiio ~sotn·e
~o, JH'Onoptos "• co:n os !?~'~os \:oto~. ~x·- i::oJ•t·eg,odo de 1·ex<~çt'>es, não é ser1o, nao r~
g:trmos estA~ ~t·aod •s. s:tct'!tl.C!os ~,a N"GaO: sist, á <tnalyse, é um exemplo de quam nao 
por·qne conllan:os rnn1to no p:ttrtotlsrno rln t.ml mzilo. 
p(lvo, p~r'~ est:wmos certo~ de ')ue eiJe l" • ~., _ S' ,, E r uer exllrcito per-
a-:Jpl:ulrllrl·' o n"SS" proc,oltmen to e 11"••• ,),.\'i O.. ' • x. I 1 · . • · • - • • : lll"ID''Ut ·· deve (:t.lercr at•mam C;nto. r eg .. t ,;:u·t::. rp1all)t!r:r som:·n:\. rle S..'"lcnílcio~ • ~ ~ , t • . 

que lhe pe:ii~Sr!rHOS para defender ;\ llo!lt'(l O Sr::. . 81':,\TlRA- E ? nosso exr~l\~tto estt~ 
:oar:ion:d d<!snrru:oolo. a no~sa Ul<Hrnh:o d eSJ\I'VOl'il.da, que 
· • .:xi.J' :t imm.,diatamente tauto Sttcri tido ·~ 1\f:os, rles•le q1te os noi)re~ rleput:ulo~ :ofl'ir·-
:mnrn •JU'~ não ha ~ueJ·t·:~ c q•v~ :1s nos~as t·u- Os~. P!r.Es Frmr.EIRA- En uiio s .. i o que 
lar,;:ü~s C0111 •• F:.o•pul olicn. At'g'l,lltin:. e •·or:r :r~ quct· dize:· exercito perrnan!lnte dc~:um:odo . 
!'eprrt.lir~ts vizinhoS :;:i() as ma i,;; li,;orojeil•n.-. 0 SR. Stum~A - Mas, S(;nhOt·es, estou 
eu P··rg-owto il Cam~l~~ "dos Sr:;. UCi•llla•lo>. ub~·,;m:u·j,, u~ante dest~ :Lpnt•t.: •lo nobre de
-pl!I'~Ull iO a. quar rlos mP hnlm•m co111 :,.u:o pnt:orJ.,, A;::on~ ~ que estou sab::uuo que o 
;:J.ttco;rw : On·le · se . viu uma. n:ro.:ii.o> em uxo•J•citv est:i ,Jcsat•.uaolo .. 
pl •nu p<"V- cerca•la de :omi!!o,;, qner-er :tl'-
mar·-,;e. por me1·,.. mpricllo '? O Sr:.- P:I:F.S ~E MEIRA - Est:i com arma-

mento •~nllgo. ·o SR. Pml':s Fr-:RP..EIP..A rlit' u:n ap trte. 
· . O ~R. SE.u::L'-. - Senhores, e:xP.rcitus r:er
D1:,nente5,. nr:tJadns em p~ rle !rnê:·r-:t .• :-.0 sfic1 
justi rkaolns qu:mdo ~t r.w;:l.o espera on t~o, nre 
qualquer i!1va~[:; ~slrang ·ir ~ ou ilg'gl·~s::.[o, 
em Sll<~ hronr·a., intcgri•lado e br·ios. 

O SR. P1a~::> F'EI{REIRA - Eu niio compre
henrln um exercito permanente s~m s~r zu·
ma<lo. 

O SP .. 5>EABR.\.-Sr. presirlente, npp~llou-se 
aqui w·~~ ~• Fr~nça, para. a Allemanha, 

.. :tJ<tr·a a Enropa, emlim. 
·.:· . o .s~. ·PÚtES FERttF..tll.A- 'l ... Ex. não me 
·'':Viu r.itar e.-tP.s povos todos ; eu g11sto a !h:
. · zeoda ue cao:a. 

O S~t. SEABRA - Vi. o illustredepu~do ap-
:pellar para estes paizes. · 

O :o;:a. Sr>Amu-... que est:i. ~om Jrlet:tmente 
tl•'SJ'l'P. \'Pn;do, de Tnant,h·a, que dul'alllC t JJào 
este tempo, o exercito tem ~ido pagJJ ~em ter 
lllllii arl'll.•-

(Trf,caíil.- 5it! ~a·~f :·to.s f.!lJ'lí~tos . ) 

Os no:.res depnt,rlns nii.:• me des,i.-:.r:1o do 
rM11 cam>nbo, e~tã:o per·dendo o te11,p0 em 
rne inteiTOmper; ticnr,i na. cr·il.nn:'l. nté ú. 
noite, ffi<~S hei tle dizer a "Verdade, e o que 
Slllll). o 

Sr. presi-lente, o qne se rt.llel!"a a.: respeito 
da RPpnhli~a Arg-•·n~;n:t nfi~ <3 pr~ce , J~nte, 
I!Orqne jà tlemon~tl'et que ohplomlltH:::•mente 
nii." porlemos :offirmar qu ,, à Ro>pnhlH;a. Ar
l."entina estejn se :.!'man·lo contr:L r•os;_ se
melhantes oot icbs constam :o penas de JOr
naes e podem provir de syndica.tos commer-
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ciMsque qneiram vender :~.rmas; m:u; n. prova O SI~ . E.:r>x~tro SA;:,i"l'O- Não admitto que-
infalli vel da -.c:racidade do fl1cto, só pOde vil' ~ d•g-.s. que o credito é pa.ra o l uxo do exer- . 
de um;, corumuuicação reseria<lu. •.\o nosso c1to e arm:vl;t . 
mini~t t·o Olt·plolla. repuhlieu,, c, tles<ie qu~< ' (Ht ~ met1·os apar-tes c pr·otcsto.~ vcllementes 
e~a not:\ uã<l ap;Jareceu, os nohrc~ deputado~ úo Sl·. Pil·e.~ p~1·,· ei:·a e outros :Srs . deputados.) 
niio teem- o di mito de dizer qtle a R~ publica 
Ar:;eut!na. etitú se armando cont1•a nos. O S1~. Pl~~:SIDEN'l'E- Ordem, ordem . 

O Sa. Puu:s F~:ar.::emA- Nós apenas di- O Sr. SEAl:l~A - Sr. presidente, V. Bx. 
zemos c1ue e lia e.·tit se a!'ruando. ncab:J. de ouvit• as nov:ls invectivas a mim lan-

çada:;, o. proposíto do cr·edi to; hei de mTostar · 
O S1~ . ::>EABR.-1. - Nem isso~ licito, e nem tnd,J, mas l:r.el de defender o suor do povo. 

nos deve incommodar. o s~. Pnxs F ELUl.EIRA - Torlos aqui 
O Sr.. Pm-es FERREIRA - Qt:ero ter o pro- del"o:nrlo:m o suor du povo . (T-;·ocmn.-sc nparte:: . 

zel' de let• por e:;crijJtO o que V. Ex. estã. ~:chMMnlcs Rnt;·e os Srs. P i>·cs Fc;·reira~ 
affirmamlo; confio no 5ell patriotismo . Epiwcio PcssoH e Sl' Awllwlc .) 

O sz::. S!!Anr~.,\ - l'fias si eu estou f;t!la!ldo l (O S1·. p;·esidente (li; som· o.• tympanos, c 
coram.tJOi!v.to. .. ,,.;o p~dc:tdo m':mte1· a wdc;;~ r.lccl1o·a SM"pcns~ · 

O SR. Pmli:s F"ER.REIR,\.- Mas o povo se a -~G·~·"''.~ por m:mrtos .) . _ 
esquece. As " horas e 5 mmutos e rerd1er ta :1 

O Sn. SEAmu - Não esquece, e .en tam
bem nunca. me esqueço do qu~ digo. E 
:lquillo qne estnu oe:c."te momento a1Tirrnaor!o 
em nome dos interesses publicos e segundo as 
Dormas e boas tloutr ioas Jo direito inteJ'na
cionttl, n;to receio ver puo!icado. O qne eu 
estou pT'ég<'ndo é ~paz, e VY. Exs. querem 
~ guel'l"a ••• 

0 SI: . Pm.lls FEltmm:..\- Y . Ex . o CJ.U3 
I}Uer é desarmar a n:wiio n que pe1·tence. 

O Sr.. SEARI~.I.-••• nós o que queremos e o 
-progrel$SO polo tr:\ha.lho, é o progl·esso peta 
iudu:;Lr1a. ••• 

(T1·ocam-sc Hll<i1crosos apa1·tco.) 
Sr. r.•1·e~ktcn te, pe~:o u V. t~x. qne me 

p::ll'"J.Ot!\ :~ p .. 1.h.1na, p•!lo meDo> :~a cmis&"io 
das proposi\"iic~ ; quero qM V. l::x. me g:~
rantt\ 1t pal:wt·a, ao menos, JKU'l.t conclnir :•s 
Ol'(l.çijes. 

O Sit. PmmnEXTE - Attenção ; 
O Sn.. SE.\BUA.- Nós só queremos o pro

gresso ;•ela p:"Lz . 
Só queremos o pi.-ogresso J>elo desenl'olvi

mento d;1. inda~: ria, d,, commer-cio, das forças 
-vivas du. ua~ão, pelo aproveita-mento do suor 
do povo. 

O SR. P mr:s FERREIP.A - Os que querem a 
naç:ão desarmttda querem a guert•a proxima . 

\J)! . SR. DEPUTADO (rlil'i!)iWlo- se ao Sí-. 
SeC%bm) - V. Ex., pn.rn. ser coher,•nte, devia 
própur a suppres..oão do or(:'lmento da guerra. 

O Sn.. SEAitR.~ - Porque não voto o cre
d it o tle 30.000·000$, rle-.o querer supprimir o 
orç:.tmento da gnerm.J • . De modo. que entende 
o nobre depat.o\do que, não ,·otando o credito 
-para. JmmO.."(t~ armamentos do el:ercito e 
armada .• • 

'\ 

sessão, occu p•mtlo a ct\deu-a da presidencit~ 
o Sr. João Lopes. 

O Sr. Presidente - En peço ao· 
nobre ú~:putatlo pela' Sabia que, a bem d:t · · 
ordem dos nossos trabalho~, se 1 imite a 
discutir a materia dos cre~litos ; e peço :tOE 
nolores deput~dos que ni::o inte1·rompam o 
or;Hlor·, para qne S. Ex. poss.1. concluir ;~s · 
:>nas ponrler·aÇilr•s . Nós estamos nos ultimas 
!lia~ rht prot·O):;il.~ITo; temoi; d 1tr~rente$ ma~ 
terias importantis;;irnas a, tmlat·, e oãO:· 
convem ()ue as se~~ues sejam ioterrompid,a~ 
Colll estes incit!en tas . 

( H a occ;·o~ trparte.< e p;·olt:UO.< t:cltcmc;!tes. 
do S;·. Pi;·cs F,,;·rci•·ct ,, out ro:; Sr.<. dcpv-
wc!u< .j 

O Stt. St,Ana.\ - E11 me occupei do cre- · 
tli to ,,o caso l.le guerr;t, e:;t~wa me occupando 
delle, n;~ paz. .: 

Desde que 03 nolJrcs depntados diziam quE~ · 
nrto 1\a vht receio de g-ue t•ra, eu pass:t vo- ~· 
tratar tl<t neces~ir.l::tde do cre•lito. OtL p .z . · 

Si V. Ex. tem de fa~er ;dgumtl. accusação, . 
!leve rà2ol-{\ :iquolles quo me interrompem :lt 
todo JnOI!ICUtO. 

Y. E,. . ouviu o cl:unor que se levnotou 
entre os illustres deputados militnre$ coutra· 
a minhu. proposiçüo. SS. E:ts. olham-me cow~ · 
initni!!'o do exet'cito. ( N iio apo;ad<Js. ) Mas 
oão b-a tal . i\ós, tnais do que ou tros, defende
mos o e~ercito e a ms.J'inha, e por isso, t ra
l>:dhttmos Jlttl'>l que o éxercito e a :trmada 
tenham to o o direito c g;~ra.ntias que a Con- · 
stítuiç:'io lhes d:i.. Nó~ sustentamos, mais qu& . 
ninguem, os brio~ milit;<1.res, porque não que_. 
remos que sa desrespettem os galões da um;·. 
general. seno.lo :1compaoltado por um inferior, 
pal"l\ a. prisã.o. Nós ex:tctamento somos os quo· 
defendemos os brios do o:s:et•cito e d:~. a.rm3da. 
porque, não queremos que os seus direitos ~· 
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!!'arantias sejam calcados e desconhecidos 
~elo porle~ g-oyernamental. Port~~:nto, nós não 
somos os wtrrngos nem do exerc1to, nem da. 
ar~Ik'ld a. 

MM, si nós somo;; amigos do exercito e da 
a.rmad<~. tnmbem devemos ser amigos do 
suor do povo. Si somos amigos elos que 
defendem os nossos bt'i.os; si somos amigos 
daquelles que nos campos de batalha souLe
ram bonr:J.r a sua patria, tambem de>emos 
ser n.migos daquelles que, na pnz, trabalh<lln 
pelo engrandecimento dn pn.tria. Si não re-
ga.tea.rlamos sncrificios á espada, caso fosse 
preciso, custasse o que cu;;tasse, par-J. poder 

. desembainll<\r-se altiv<t nos campos de bat<tlha, 
t àmbem não rlevemos desperdicar o traba.l h o, 
os esforços dos IJUe, Dtt l):lZ, luct::un p~lo pro
gresso e pela prosperida.de do paiz-

O SR . PIRES F!lRrumt.'l.- Não referi-me 
aos que sahiram das ;J.Cademias. 

(Trocam-se a.pa1·te.• catre os .Srs. Epil(lcio 
Pessoa, Lui:: .Mtwat, Pires .li'erJ·ei!·a e otttros. ) 

-~ O SR. SBAlll~A :-Eu não tive a immenS<t 
honra de pel'tencer àq uel!e puuhado r.! e iJr·ú~ 
vos que ror<tm defecdet· a honr<\ nacioMl nos 
campos do Pa\"J.gu<~y ; não tive ess;t honr<l ; n 
miulla idàlle nào o permittiu, e quem sabe? ! 
talvez mesmo O:te fa ltasse essa cor-.1gem t el
lica, essa coraq:em para entt•ar nos comb:ttes, 
coragem que nao fallece nem de:tnte da n.t· 
maç."l <h\ polvot•a, cem deante do· rufar rios 
tambores. nem deante do tro.1r dos canhõ~:;: 
mas, si po1•venturo eu visse o inimigo in.:. 
va.dlt· esta patr·it\ bm7.ileiro, si me 1~tl t•t~~e :t 
·cora~em para de.seml:r.tinhar :\ espada, não 
me falt.'l.ria. a. comgem para ajoe lhar dê<HJta 
do iuiuli;;o e pr:tlir·-lhe justiça, va comp~ i xito 
para o meu pai;.: ! ! .•• 

,<· Isto rJtl·~r tliY.et', que, si como soldado ria 
· patria, eu não ti\·esse tt cot·ag-em <l:t J uctt\, 
pelo menos terin a cor:~em d:~ supplic:t. 

Sr. presidente, ~neJ'O [l0uit· uma descn\p;t 
ao meu illustre amigo, deputado por Pem:,m· 
buco : S. Ex. ~quivocou-se qull.udo suppoz ~ue 
nas minhas p:tl:wras havia a.lgum:t oll'erJsn., 
quer a. S. Ex., quer :tesse brioso exet'l;ito e 
armada, quer t\OS dignos e illustres militares 
que fazem pa.rte do Parlamento, uiio; eu sô 
tenho para. com todas r..s classes do meu paiz, 
pa)avra.s de COOfr-J.teroisação, pala Vl'(IS ue 
amizade e de coororto, p:tlavms de animação 
ne>sa. 1 uct:.~ :pela viu a_. pela liberdade, nessit 
luctn. pelo engrandecimento da Patri:l, nessa. 
lucta pela sustentação de tudo que é gr:tnde, 

. nobre e generoso. 
Pois bem, S. E:r. equivocoU-se suppondo que 

eu quer.ia. de:;conbecer os meritos do exercito e 
da arma.d:1. Não, eu não ataco o exercito nem 

· · a. armada, defendo-os, pelo contrario, porque 
represontam a defesa de nossas liberdades e de 
nossos direitos e brios, quando offendidos. 

Não é a.r~umentar d~sprevenidamente que
rer attrtbuir-me sentimentos que não ali
mento, e nem que1•er tornar-me untipa thico 
ás elass~s do exercito e da armada. 

E' mister fazer justiça aos intuitos daquelles 
que se oppoem ao credito que se solicita. 

Qu:tndo impugnamos esse · credito, não fa
zemos a mimma o!Iensa às classes armadas. 

Si se pedisse augmeoto de soldo ou cousa 
eqmvalente para melllorar a condiç;.\o destas 
classes, e nos estivessemos Oilpondo, ai nda 
era possível, qne se pudesse attribuir-nos 
f1 Wliquer se11timento menos justo ; mas com
batemos o desperdício dos dinheiros publicos, 
em arrnttmentos desnecess.<trios actualmente. 

P:n·a quCJ, pois, estarão.os nobres deputados 
a querer desvirtuar o assumpto? (Apoiados; 
mu.ito bom .) 

:)r. presidente, si e certo que em condiÇties 
normaes, em époc<t de prospet•ir!:v!e, se pode
ria approvar semelhante credito para. armar
se o exercito, mesmo na pa7. ; si ist'J, como 
affirma .o nobre deputado, set·ia natural, le
gitimo e justo, não é menos certo. que uão e 
natural; uemjusto, e ne:u patt·iotico querer e 
pretender, ll<tS condições <\Dorma.es, exce
pcionaes em que estamos, nas condições 
linanceiras em que o paiz se acha ; qu•1.ndo 
todas :1s c:la.sses soahtes e activt\s e:;.tao em
pobrecidas,~u;ul<lo os corres publicos estão· 
exllaustos, qunndo precisamos l~nço.r im
postos r~té snbt•e phosphoros, quau•iu a. pro
pd a. Cam~ro dos Srs. Deput.\uos tliz uo p;tiz 
llllC não h:l. diulteiro p :l. l':.\ S:tt!SÜ\1.CI' :\S Sll:tS 
de~pclas Ol'tlinat"ins, não é p:\tr·iotit!o, dig-o, 
ap1wo,·m• um cr·~lito, 'lUC constituini. um e:;... 
banjamento, sem que haja 11m:t nectssid.:We 
imperiosa e urgente qae o solicite e ~' ju:>ti
li,-Jue. 

~r. pt'OSillente, eu ncccito a :wgunHnta.r;ão 
no tert·eno em qrte a •\Lteil•am collncat· os íl· 
ln;;tre;; deputados. No terronLI dn. _::-uerL'a, eu 
exigirin as pt·ov:ts da:; ttmea<,:~ ou d Gll receios 
do governo ; uma vez dadas, ni~n treuitlaria 
um ~) momeuto em votar uão 30 m;\..s 100, 
todo o suor meu c •lo povo brazileiro. 

.'\ Constituiçã.o permitte as sessões secretas 
ex:tcta.mente pa.ra C:1sos taes. O go·,·ertlO <]ue 
apresente as conllnunic.'tções q,ue tem tlo 
nosso ministro: si destas comrnunicaçues se 
puclet· inferir, ao níeoos, suspeita, de q 11e qual~ 
quer nação se prepar::~. para combater-nos, 
eu darei o meu voto a quanto sacrificio exigir 
o governo . Fazer o coctra.rio é não cumprir 
o meu dever. assim o penso, ma...'l:imê es
tando den.nte de . um governo que não me 
merece a. minima. contia.nça. (Apoiados~ ) 

Ogoverno que mentiu ao po.iz, pha.ntasiou 
conspiraçi:les, dissolveu congressos, depoz go
vernadores, deportou e prendeu mdadãos 
pacificos, offendeu e violou direitos adqui
ridos e garantidos nas leis do pa.iz, atro-

t ; 
~: 
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pellou a. justiça, calcou o direito, despedaçou 
o Pacto Fuudt\.menta.l<la Republica., não escru
pu\isou desrespeitar o Congresso Nacional, na 
pessoa de seus membros, cujas immunidades 
i'o!.'am desconhecidas, e não treme, nem recua 
deante das victimas mandadas lmmolar e 
sacrific.1r, é um governo que nil.o póde me
recer tt nossa confiMÇ<\, p,tra, qua lhe demos 
o direito de dispór dos diuheiros publicos. 

Póde, como jà succedeu com os credites 
supplementares, votados o anuo pro:rimo 
passa•lo, utilisar-se desse dinheiro, não para 
combater o inimigo, mas 'P<Wa martyris..1.r os 
oidndii.os brnzile\ros, que não commung;tm ns 
suas idéas, e nem se conciliam com a SU(l. po
lítica de odios, de paixões, de traiçLíes e de 
sentimentos inconl'essaveis. (Apoiados, ap
plausos, muito bem.) 

Si não se trata e nem se cogi.ta de ameaço. 
de guerra, como, afinal, confessam os sus
tentadnres de semelhante credito, entã.o d 
(o't'tio,·i, nego o meu vo to :). elle, como inoppor
tuno,ioconv .. niente c ruinoso de nos~o credito. 

.sr. p1 e~i• lente, hontem aventurei ltm:~ pro
posiçno, r1ue fi)i hoje levantada pelo illustradO 
depul.:lclo por Pern:11nLuco, o Sr. Espírito 
Santo : ~~minha proposição foi a seguinte:
em sciench\ economica e fi nanceira as ues
pezas feitas com as forç•<S armo.<! as são im
producti\' t<S. 

0 S1t. MARTL.'HIO RODRIGUES- Neoossnrias 
muitas ve7.eS, mt<s improductivas. 

O SR. SEABRA.- Certnmente, uecessark1s, 
muitas ve:!es, mas semJ?r<~ improductivM; 
como e uecessnl'io :10 :\gncultor m:tntlar, ;ln
tes tio phultio. despender com a o:lerribacla .1a 
matta. it·r·iga<;ão •1 \)l'epttro do terreno. 

o ct~pit:ü que tlespencle com estes serviços 
é um c:\pitnl que SG gast<'\ com improductivi
dnde actual e immediata, si bem que depois 
venha o lucro resultante d11 plantação, que 
jil. é o re~ult:11l0 de nocas despe:as. 

(Ha ca1·ios apm·les.) 
0 Stt. SEABRA - Essa é que é a ver

dade. 
Os illustres deputados encontrar-ao a dou

trina em todos os bons economistns, e, em 
todos elles, verão ensinada e demonstrada a 
proposição que avancei, isto é, que os ca.pitaes 
gastos com as for~as armadas são improdu
ctivos, porquanto nenhum result ado eco
nomico se póde auferir de seu emprego. 

O SR.. BEVILAQUA - Pelo e:remplo que 
'V. E~. fi9urou, não vejo onde està. a impro-
ductivillaue. •· ,· 

O Sn.. SEAllR.A. :.:.... Eu trom:e um simile, 
com relação il. productividade do emprego do 
capital. 

o SR.. BEVlLAQ"OA. dá outro a.pa.rte. 

O SR. SEA.BRA. - V. Ex. suppõe que eu 
quero comparar o exercito a uma matta ? 
(Risadas.) · 

V. Ex. está a me chamar para o. matta, 
quao•lo eu estou no exer·cito. (Con.tin~am as 
risada&.) 

Sr . presidente, tlespez~s productivas são 
aquellas que, empreg·adas, dão resultados 
apt·eciaveis, palpavClis, economicamente tro
caveis, em uma palavra . 

Pois bem, Sr. presidente, eu pergunto a 
V • Ex. e a consciencia da C.\mal".1: 

O •linheiro qtv~ se despeode com o arma
meu lo do exercito c da armada póc.le dar em 
resulbdo a troca~ 

O Sn. . EsriRlTO SA.-rTo - O dinheiro re
prl'sell ta serviço e o e;;;ercito presta serviço. 

O S1~. SEAURA- O exercito troco. servi
ços, e e por isto •.. 

O sn.. EsPuu ro SA~"To d;i. um aJ}<'lrte . 
o SR. SE.\BR.\. - .•• deixe-me fallar, con

cluir, no menos, o meu pensamento. Isto é 
dem , sia.dn iotolet1\UCia. · 

Os serviços prestados ]lelo exercito são re
lc>nntes, são '(latrioticos, niio h<\. duvidt\ ue
n lmm:\, e e por isto que temos um orçamento 
chamado de mtwinlla e guerra, onde se mar
cam ,·erbas ptll"L\ o pagamento destes serviços. 

~1•\S o I')Ue se pede agora é um credito ele 
30.000:000$ P:'ra a!mawento e reparo da 
arm:vla e <lo e:.erctto ; e taes reparos não 
constituem [lti.Zamentos ele serviçM. 

E o que ten1 tudo isso, seuhores, com a. 
prodnctivif.hule ou improductividar.te do ca
[lit:ü tlestioado üs classe:: ttrmatlas ~ ! 

o Slt. AT.FREOO R\.Rnos,\. - Como <! que 
e!le lm de 1•r·estar estes serviços~ 

0 Sr~. ESPIIUTO SASTO - 0 exercito não 
pú I e prestar estes serviços sem armas. 

o S1~. SEAB~>A- Nas coudiçües tle pn.z em 
que eStiemos pam que o exercito quer novas 
armas ~ ( .4.l(.IU1lta.5 ,o:;cs : Oh! Oh!) 

o SR. . SEAnRA - Paro combater conl:i'a 
quem ? contr.t nós 1 (J1pa•·tC$ ,) 

o SR .. SEABRA- Desde entiio pergunto aos 
nobres <lllputados, para que despeodermo~ 
enormes l!Uantias com arm<tmentos novos, si 
o exercito e a armada não teem contr•• q11em 
combatet·? (A.parles.) 

U:l! SR.. DEPUTADO - Mas a guerra é po~ 
sivel. 

U!II oUTRO SR. DEPUTA.l>O - Isto não; não 
lla g uerra. 

O SR. SEABRA - Eis aqui, Sr . president~ 
esta divergencia entre aquelles mesmos que 
defendem, sustentam e votam pelo credito, 
demonstro que, na realidade, nós não podemo~ 
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npproval-o, porque. procur:\-Sc -p<<l:'a justifi
cai-o b;tS~>S contradictorias si não O(J o,-tas: 
1_)ara ·u •S a guerra, pam outros ~ paz! !. .. 

A verdade, Sr. presicleute, pcrém, é que 
nôs não estamos ame<~çndos de qual(juP.r g-tHlt"· 
:ra, como muitos dos nobres deputados con
fessam. 

As nossas relações siio :t5 mais amistosas 
com as republica.s quo uos c(lrc:l.rn. 

Devemos nos esr•Jl'Ç<.l.r p~r:~ que contitmP.m 
ellns o.:~ ml'lis pet•feita. codi;~.!idadc; e creio 
que o meio ma i,; ,..1'fi<:>tZ e scg·tu"O para com;e
l!"uir - se cst <~ 1/esidc;·alwn não serà a paz ur
inarla.. (Allal·tcs, ?>~uõto bm;;. j 

Por outro !;~do, Sr. presidentP., Y. Ex. s:<he 
os progre:s;;os que todos os <lius esti' fazell<l<J 
a. art~ bellica.; vemos r1uotillhnam~ote os 
'{lrO~re:;sos que se estilo r<l;lli r.,todo u:t :~rte de. 
combater ; t"nto .nais a humo.ui1l:~de p··de tJ·e
g-ua..o; e paz, maü :~p ;oarecem instrumentos e 
m<!chimts aperfeiçoadas de tlestruiçiío. 

O Sn.. ALFP.El>O B.-\.P.BOSA. - E' a sciencia. 
O SR. SE.1.ma- E' a scienci<t, sem dm•id:~ 

e quero s •PfXIl', como diz V. Ex. , (JUC a Sllien
ciada. guer·ra.é a mai;;a.<Jeanbda das scicncins. 

RG:\imente, o homem uiat•iamente traba!h" 
e procura :tperfeiçonr os ele:mentos ua. sn:• 
:prop1•ia. destruição; de maueit•a que, quan•ln 
duas nações se encontt·em, nii.u levem muito 
tempo :• rle~omr-se. 

Pois bem; ·;:i est:;mos na paz, si não temos 
ame:tça tle uma guerr-.t, e si a. arte mtlitar pM
grer:ledhtri:uneote, uiio :;erà impruc.lcn~ia, uão 
serit :l.bsurdo, no e;,ta•lo anorm:tl que o p:ti7. 
:J.tt'a'l"essa, gastar-se 70.000 :OOil$ em arm .• -
men to, q llC o progresso r:tpido 1l :t at·tc mi
lit<ll' pôJe :l.!nanhfi tornar inutds% ! 

0 Sa. A LFREDO J3,\RV.03A-Eotfi? tleviamos 
:p<'l.rar a constJ·ucção litJ.s estr:o>.dó.s de rer:·o, ú 
espera rle que 5:) resoh·o. o problema tia nave
gü(:âO u.erea. 

O Sr... SnAE"-A.- A conrp .. ·waç,üo de V. Ex. 
nii.o tem co-I·elacão com o c •SO. V. Ex. &tloe 

, que a." estradas de ferro constituem nm instru
mento de J>rog-re~so, que pó \e ser constante
mente ~"pro~e itado em qo:t!qllAr épocn, e que, 
emqu>~nto se espera~\ resolu1:ü.o do problema 
da navegu~o aerea, as estradas de ferro cor:
tinua m a pre~br os mais important-;s e a,;si
gnalados serviços ; ao passo que cu não 
coohe<.;o outra applicaçã.o parn. ns armas. fõra 
d;~. da matar. A com\)araçi\o não tl?m ;\ mí
n ima paridade e nem applicaç;.1o, perdõe-me 
'V. Ex . que o diga. 

O Sa. :BEYILAQU!I. - Y. Ex. ni\o conhece 
os ataques simulados"! 
. .. O .Sr... SEABR.-\- Esse ap:u·to uc V. Ex. 
traz agun ''o /Jico, en tenho mdto medo dos 
ataques símu.lados, depois do dia 10 de abril. 

O S1~. Br.vrr,AQUA- Não senhor niío tenho 
s_cgunch~ iutcuc;:io ; refiro-me ;~. ex~rcicios mi
iltai·es e em que se dão dessês at.Jques. 

O SI~. St::Ant~A··- l~ntão V: Ex. fl uer que 
Sfl com_pre arm;tmeoto a~er-feJ çoadcl para. ab
qac~ ~11nu!ados? Om, multo obrig<LI.Io? (Riso .) 

~enhnres dep:1ta~os, q•1ero àpena~ que 
V\" . E~s. f;tç,_m J:lstt(:a ao nosso p:tt r-iotisrno, 
;\ n_os;a consctencli~ ; quero que VV. Exs. 
t'PtlrP.m <lo seio desta casa o ar••umento act 
ttJJ•rm·em, de que somos iuimi"os ~l;t marinha 
c do exe:-cito, rnzão pela qual, se(!Undo a 
opinião de VV. Exs., combatemos o ~redito . 

E' [IO'C' isso que os nobres tlepntadn~ que
rem ~il.lter o.omiuahuente quem >ol.a. a. favor· 
ou contra. 

li~r. Sn.. DEruT.~Do - Niio é .P.recíso. por
~lle \i . Ex. assumiu :1 respoos::tlllhdntle do seu· 
voto. 

O Sn.. SEAlli!A - Certamente ; e tenho o 
apoio de verdadeiros heróes, que estão prom
ptos a se a rmar para combater o i11imin-o, :no 
.nomen'l'o opportuno. mas que não querem a.r
mar-s:J em plena paz. 

O Sa. JoA.o DF. SIQUEIRA. - Para. qae que
remos vnpore~ rle guerra ?, Os o!llci :te~ Sã() 
JOgadorPS, segnnrlo a phrase o.lo S ~. mhistro
lh\ uw.rin ha. ( ll'i'i.o apoiados, p1·otestos.) 

O Sn.. SEA'BRA. - Ha. um a.r,zumeoto mf\iS 
clcmdo cont1-a o cradito, um tl.f·gumen to ir
J•e:;ititivel, qne ten1 a forç:~ de não porler set
repellido: - ê o argumento economico, lioan
ce:iro. 

:::r. presi~ente, 10.000:000.$ par:t a :H•madn, 
20.000:000$ para o eiereito, av c:• mbio rle 27, 
P-qlli\"alem,ao e<~mbio actual, <\ 60 . 000: I)fJO~OOO. 

O exet·cito e a armuda jil. J•epreso!nt:tm no 
nosso orçamento a ver·ba de ôO e tanto> mil 
contos, de modo que, o totttl, par<•. ;JS forças 
n.rm:\dus, no tempo depa1.,ê de cento e t:tntos 
mil contos ; quasi todo o r eudimeuto d() 
Br:nit I 

Pois é criYcl que se nos peç"l. semelhant e 
sn.criticio, sem motivo, siqner apparente, que 
o jnslílique, provoca.ndo, tilém di~to, por se
melhantes ;~,ctos, as naçaes que uos cercam, e 
que ate agora não prn.ticar:•m contr:~ nós um 
nnico a c to de nggressão :? ! Seu h ores, medi
tai bem oo qne estais razenclo ; o qne nós 
precisamos é tle p::.z e aarauttas uo in terior ;: 
a paz no exterior existe. · ~ 

Assim como os a.rmamento~ aetu:~.cs d;t Re
pnbl!ea Argenlin~ estão sen<lo explorados, 
d..'l.n!lo !ogar a. se attribult• a ess.1. repnblica 
sentiolentos hostis n. nós; tümhem, depois 
desta r!iscnssão, o que. dir-.i. a Repu.blica 
Argontioa 1 Não considew.rá uma. provocaçãD 
de nossa parte 1 ! 

Necess:triamente, inevitavelmente, logica
meu te, ·irresistivelmente, absolatC~mente. 

., .· 
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Mas, passo ao argumento principal:- o <tr
gilmento tina.nceiro . 

Não procmrarei carregar as côres ·; vou ex
pôr o facto tal qual elle é, e como se apre-
senta. . 

Peç-o a attenç'i.o J.o~? J'!leus collegas -para o 
quarli.'O Jinanceiro do pa1z, que vo~ salwntar. 

Chamo principalm~nte a attençao para este 
ponto, porque desejo que o ex,erc~to e a ar
mada, que são pa~riotas, que a Naçao que te~n 
de nos julgar, veJam que, no nosso proceqi
mento não ha odios, 'e que, p.elo contrarw, 
nós somos siinple3mente inspirados pelo pa
triotismo e pelo dever que temos de defen~er 
os dinheiros publicos e os creditos da Naçao. 

O quadro é este, e é negro. 
. Disse a commissão de orçamento, delegada 
da confiança dest'1 Camara, o s~guin!e: « ~s 
instituições de credito do Brazd estao falli
das; o .credito desappa.rec~u da nossa praça,; 
o Thesouro Publico uão pode pagar os serVI
ços publicos iudispensa v eis para a boa mar
cha da administração; no orçamento, a des
peza excede muito a recei~a, dé _modo. que é 
1mpossivel no lim do ~xerCJc~o nao termos um 
grande deficit; o erar10 J:lUbllco está exhausto, 
~endo necessario até o Imposto sobre phos-
phoros.l> . . _ · 

Eis a confissão da proprta commtssa.o de or-
çam8.llto desta Camara. · . 

Attendam mais VV. Exs. para o segumte: 
comparada a receita do anno passado com a 
do anno actual visto a grande depreciação 
do cambio, vê:se que essa receita diminue 
consideravelmente; o que é n l:l tural, porque 
os grandes negociantes importadores manda
ram suspender as encommendas que tinham 
feito para o estraugeiro; ora, como. os orça
mentos são feitos sobre as probabi!Jdq,des do 
iinposto de importação, desde que a i~nporta
ção uimini:te, pela baixa do cambio, o lmposto 
tambem diminue, resultando inevitavelmente, 
que, no fim do anno, o deficit real serà muito 
maior do que o deficit previsto, 

0 SR. BEVILAQUA ...,.- V. Ex:. disse que 
não carregava as côres do quadro. 

O SR .. SEABRA -E não carreguei. 
LeiaV. Ex:. diariamente a par te commer

cial do Jornal do Commercio ou de outra ga
zeta, e ver·á que o movimento de importação 
accusa umct differença importante para menos 
em relaç!J.o ao anuo passado. 

O SR. BEVILAQUA. - São pequenas alterna
tivas. 

O SR. SEA.BRA. - Pequenas não; são enor
mes. V. Ex:. comprehende que o negociante 
não póde f<tzer encommendas com este cam
bio desgTaçado, vorque teria enorme pre
juízo; elle e,; pera que o cambio sub'!. para fa~ 
'zer as encommeodas ; d3 modo que o orça~ 
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mento ·a feito sobre bases de annos em que o 
cambio estava muito acima, é um orçamento 
fictício, que não exprime a verdade. Pois 
bem ; si ha um grande de(icit no orçamen_to ; 
si o paiz não póde satisfazer os serviços 
publicos, os encargos que pesam sobre os co
fres publicas, como é que em plena paz, 
quando não ha ameaça de guerra, quando !lS 
nossos brios não estão em perigo, quando só 
se pede protecção para a industria e lavoura, 
que estão a detinhar e desfallecer, como é que 
se quer dar 50.000:000$ para armamentos~ 

Sr. presidente, o que nós combatemos não . 
é o exercito nem a armada. 

Nós combatemos os esbanjamentos, por 
amor dos interesses geraes e economicos do 
paiz e da Republica, e confiamos que aquellas 
duas classes serão as primeiras que applau
dirão nosso procedimento, oppondo-nos á 
ruina de nossas finanças, sem que nenhum 
motivo superior o exija. · 

Si estamos em plena paz, e si as nossas re
lações exteriores são as mais Jisongeiras, este 
apparato bellicoso e esta enorme somma 
gasta com materiaes bellicos poderão set' 
encarados como uma ameaça aos nossos vizi- . 
nhos, como uma ameaça ás boas relações que 
entretemos, felizmente, com. as potencias . 
estrangeiras. · 

Desenvolvamos as nossas industrias e a 
nossa tão depauperada agricultura, si quere
mos ser fortes, prosperas, e poderosos:- só a 
p::~.z traz o ~rogresso ; a 1$'uerra é a des~ruição 
e a barbària.- Além disto, Sr. presidente, 
mesmo no estado actual de nossas forças não 
temos medo da guerra. 

Assim, pois, senhores, appello para o vosso 
patriotismo ; não queirais votar esse credito, 
porque elle é um peso enorme para o povo, 
que ja está tão sobrecarregado. 
· Cincoenta mil contos ! Onde vai o governo 
procurai-os ? No Thesouro não ha. O cofre, 
virado de boca para baíxll, não $ahe delle 
um real. E' o que se chama limpo. Debalrl.e o 
governo procurará remexel-o, é inutil. En
tretanto o Congi'esso concede ao governo um 
credito de 60.000:000$000. 

O que ha de fazer? H<1 de {edir ou roubar. 
E' incapaz de roubar; e não poderia fazel-o, 

portanto não tem outro remedio sinã.o pedir. 
Pois bem, Sr. presidente, vai pedir, e como 

não ha de chegar á bolsa do particular e 
areancar um pouco de s.ua moeda para in
utilmente empregar em uma .tespeza sem ne
cessidade urgente, elle vai pedir ao estran
geiro ; porque, interiormente, nós sabemos e 
já se di~se no Pal'lamento -não ha credito. 
l a hypothese: -Ser-lhe-ha dada essa quantia '? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- O Sr. ministro 
dct fazenda diz que só em condições muito 
onerosas ; tal vez com hypotheca. 
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o SR. SEAJnÚ- O Sr. ministro rht th.ze'Qtla. 
já disse 11ue só mente se nos cl>trin. uinheiro sob 
hypotbecu._! Preci;auclo de enTIJrestirno, o!Ie
receu bypothee:t ! 
· Sr: ·· presitleute, nunca. o B1·n.zil precisou 
"di:;to, Íll,lüC(I. -precisou de hypo~heC ill' p:tra 
.levanta.r dinheiro. · 

.Poi~ bem, JxWe-se dinheiro ao estrangeiro: 
oJI~rece~e hypotheca ~ O estraugeiro ac<!cita. 
~m consequencín. da-se um I.Jem em ;;a.

ra.n tiil. do pugamen to. 
MllS um tal e:nprestimo, co~tmhhlo nestas 

co:Jçliçõe3, scrú uma vergonha, 11ma deshoora, 
porque não preci~amos dar gtw;,mtht Ih nossa 
1woc:;tirJade. . 

Nuncr1. se nos exi;;iu thdo!' i nossa honm, 
no ·cumprimento de nossos compromissos. 

Port<,nto, seullllre~. app1•ovais o5 creditas, 
porque quet·ei.:; o :.u·mumllllto ; mas 1·os asq ue
ceis de que podereis desacrctlitar o paiz, que 
actu;\lmente Sfl poLlerà comprar esse arm<t
mento cootrabimlo e:npre~timo;; , em coouições 
tae:; que a!Jatcr-:'10 a sua dignidade, e a SUi\ 
hODI'<L ! ... 

Vêde bem, seuhores, as consequencias do 
nsso procedimento ! 

Si v ... tardes pelo armamento,· despertareis 
suspeitas por parte de nosso5 ví7.inhos ; lliem 
tio onus que. pesnrà sobre as arc:t~ do The
::-ouro Puulico, ja exh;\ust:.ts; n.htrmnreio> a 
Patria, porrtue, com razão, as classes couser
>adoras tic.1.rão sobres;:lbdascom pl'epJl';\
tivos lJel!icos, inju:;tific;tn:is deante de nos~as 
diillculdades tinanceiras. 

·. . E' mister, senllores deputndos. que 11os 
con-ç-ençamos que não de>emos ser um paiz 
militar; o que é necessario e deve pt·eoccu
par-Uo3 C o t.lesenvolvimeJJtO de DOSS'"S fonte> 
de riqncza, é o desen~ol\'imento amp!o e pa
triot!eo de to<los os factores de nosso eD!:l"ltn
decimento tnot'al, intellectual, industri:J.!, 
agrícola e financeiro. (Jluito /Je,n.) 

Senhores, accresce que o governo não nos 
i adie:• e n em discc·imimt, em sen ]Jedido, em 
(JUC :~rti;;os bellico:; pretende g-astar e coo
~umir esta enorme sommã; pôde applical-;t 
bem, mas tambem pód~ dtu·-Ilte o mesmo de;
tii:lo que deu aos creditas supplementares, a 
que ttlnto me oppuz, f[Ue fom.m gastos e cs· 
!raojados e tu depot•taÇ{íes, priwes, oj Ufh\s de 
custo, deposiç~'io de g-over n;lllo::-as, e mesmo 
contra à tiig-uidatle desta. Camaro. e do Con-

. grosso Nacivn;J·(,~ [I9i'QUO fot•am pre3os e dc
porta4o,.me;JJbr;óS' de;t.;~casa, e :>ea:tdores da 
ltepu!JH_c:\ !, (Jluito bem.) 

J::' mi:;tet' tcmnitHl. t' c~ta êpoca de incert~zls, 
.. de anc;edades e de e;bDnjamentos. 

viole.tlcia.s qu~ se con·solitlnril. a. Republica., e 
!!~ r:onl"rttterniza~·ão os bra.zileiros. 
· ·o govet•no.,-ui caminho errado e tortuoso ; 
qnem uiio venCêl' pelo cumpr·imento do rlever 
e eslricta ollsernncia da Lei e do decoro, 
nunca vencera pelo - .sic-volo, sic-j«beo; 
pa;;sou a époc:"L do ;'lt'bitrio ; é mister r espeitar 
a libe'roh 1le e a h o ora dos ci•ladãos ! 

Lembre-5e o governo de que temos um.."L 
Constituição, e d~ que ell•t não permítte a 
dicti.l.dum. 

O 11oder f]Ue se colloc:1 fóra ua lei é um 
poder que não pó·le merecer o re~peito publico. 

Quem ê. inimigo d<t Repulllica é o govet'no, 
~nc nii.o sabe inspirar contüwç;t m.s insti
-tuições, e ~ue não •.lá o llxerntJlo do respeito 
:i. liberdaue, a vid(t e à propriedade-do ciJadão. 

O governo das deposições, da~ deporta_ções, 
do e~tu-.lo rle sitio, das violencias, <.hs iuft·ac
ções constitucionnes, do desrespeitõ aos di
l'eitos Llos ch,l:l(liíos, CJ, o que é mais, da dissi
pa,:iio e do esb,\ujamento dos uinheiros pu
hlico:;, n5.o é e uem póde ser mu governo 
republicano; póde honrar a um pnnho.do que 
o cerca.. mas não hont•a a civiliMçi:io, netll a 
Americu. e muito menos a. e~ta patrill. ! ! 
(Bro:oos da minoria, 1!lttito bem .. ) · 

As culminaocias produzem vertigens ; a. 
virtude ê ter o potier de dominar e~tes des
lumbramentos, quo ~ó dão um;\ Víctorh\ ltpp<t
rente e sem gloria, e que, no emtunto, pro
vocam coS anathemns da Nação e as maldiçõ~s 
Ja histori;t e do futuro ! (Mtlito bem, a.poia(los.) 

Sr. presidente, voto contm est~ C['edito ue 
30.0UO:OOO.S, porqne o governo não sa dignou 
justUic;\l-o; voto contra el!e, porque, con
rorme dil- o a propri<t m;\loria, til.ll dedicada 
ao go'l'emo, niío estamos a.meu.oados da rlasiu
telug-encias com as Mções amib'~; voto con
t!'a eU e, porque, [lQ c,,;tar;lo àCÍUal ue UOSS.'t.S 
lioau~. nito e possível que o 'f !tesouro sup
po;·te ~Js;e onns, e muito menos o povo. ja tiio 
sGla·ecat·re;:r;tdo de impostos ; voto contt·a elle, 
porque niio satisf<tra a unica aspim.,;!io que 
devem ter os sinceros republicanos e ami~"lls 
da Patria; - quo é o desenvolvimento ~,1:!. 
uossu. agricultnr:,, d<'L noss:~ iudustrla, do 
no5so commercio, em uma p:tla•;rn., de nossas 
forças vii':\S e producti vas - pri acipn.es fi•
ctores de nosso cngraudecimeoto e de nosso 
prog1·es•o ;-voto, <:mlttJJ ,- eoatJ·,~ ellc, por
(j ue rep1lto 11m esu"n.j;\mento uesnece5sal'io, c, 
pi:rqn~ nM qu~ro, c nem tlevo concorrer p:mt. 
r1ne :>e não respeite o snor do ·po.vo, que n:l.o 
l•Õ;le m:lis supj_Jort.ar a ve.1·gonht\~ de tnmauho 
ludibrio e •i~ tantn.s vexações! Te,nllo con
cluido. (Applausos das ,r;alàias . JiD~ito uem, 

O governo deve-se compeuetrar que nií.o 
· . s~râ. nuncn com o a.rbi trio e com o regime:n das 

muito bem. Q Or(l({.o;• e "!>i~a1itC!1te Ctll llp r imcn

Cado e al!raçod".) 
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